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APRESENTAÇÃO 

Eu sempre quis fazer uma faculdade. Quando me inseri no mercado de 

trabalho, essa vontade ficou ainda mais intensa, porque eu queria ter o domínio 

sobre um saber onde ninguém mais pudesse interpelar. Talvez seja ilusório, mas eu 

queria ter uma profissão para além do simples ato de varrer, passar, lavar, cozinhar 

ou cuidar dos filhos dos outros e ter sempre alguém criticando o meu trabalho. 

Eu queria mais que um trabalho no comércio onde te cobram dinamismo, 

eficácia, eficiência e tantos outros requisitos. Eu me sentia impotente por nunca ter 

tido acesso aos cursos profissionalizantes, de qualificação ou técnicos de qualidade. 

Os poucos que fiz eram governamentais e muito limitados; por isso fui humilhada e 

discriminada em todos os espaços de trabalho que ocupei. Com o tempo, resolvi 

voltar aos estudos. Em 2008 voltei para concluir o ensino médio. Na ocasião abriu 

um processo seletivo para um pré-vestibular social pela prefeitura de Rio das Ostras, 

no qual me inseri em 2009. Em 2010 fui aprovada para o curso de Serviço Social da 

UFF de Rio das Ostras e assim iniciei a minha vida acadêmica. 

Não tinha nenhum conhecimento sobre o curso, muito menos sobre a 

profissão, no entanto, foi no Serviço Social que encontrei respostas para todos os 

meus questionamentos. Foi através do Serviço Social que me fortaleci enquanto ser 

social, porque foi aqui que me descobri vítima de uma sociedade desigual e 

produtora dessa desigualdade, que em nome de uma acumulação de riqueza nas 

mãos de poucos, também produz uma cultura conservadora, onde o preconceito e a 

discriminação sempre imperam. 

Ainda assim, hoje me sinto vencedora, porque estou concluindo um curso 

pelo qual me apaixonei. Estou formando não apenas para um exercício profissional, 

mas estou sendo formada para a vida. Embora o/a profissional de Serviço Social 

seja um/a trabalhador/a assalariado/a, ele/a tem sua autonomia relativa e as suas 

competências estão expressas no art. 4º da lei 8.662/93 que dispõe sobre a sua 

profissão. Portanto não será nenhum chefe ou patrão que poderá impor quaisquer 

atribuições, sem antes observar o Código de Ética do Assistente Social. 

Na minha atuação, além do conhecimento teórico-crítico e ético-político 

adquirido ao longo do curso, será o código de ética da minha profissão e minha 

relativa autonomia enquanto profissional que me darão as bases para uma atuação 



 
 
 

comprometida com a classe trabalhadora. Sendo assim, cumpro assinalar que, 

sempre me posicionarei contra tudo que não condizer com o código de ética que 

rege minha profissão e com minhas competências profissionais. 
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“[...] somente é possível efetuar a libertação real no mundo real e através de 
meios reais... Não se pode superar a escravidão sem a máquina a vapor... 
nem a servidão sem melhorar a agricultura... Não é possível libertar os 
homens enquanto não estiverem em condições de obter alimentação, 
habitação, vestimenta, em qualidade e quantidade adequadas. A libertação 
é um ato histórico e não um ato de pensamento e é efetivada por condições 
históricas [...]” 
(Marx e Engels. A ideologia alemã. 9. Ed. São Paulo: Hucitec, 1993, p.65) 



 
 
 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o Programa Bolsa Família quanto a sua 

proposta de combate a fome e a definição do seu conceito de pobreza, para que se 

possa compreender a suposta superação da fome no Brasil divulgada pela FAO 

(Food and Agriculture Organization/ Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura). Confrontei a realidade problematizando, inclusive a 

atuação do programa no município de Rio das Ostras – RJ, a partir da minha 

experiência de estágio no CRAS Central do município e das pesquisas teóricas e de 

campo que realizei. Meus estudos se baseiam na análise marxista da origem da 

propriedade privada e do capitalismo para explicar a fome e a pobreza no contexto 

dessa sociedade, apresentando as contradições desse modo de produção e a sua 

origem pautada na exploração da força de trabalho. Contextualizei a questão social 

e suas particularidades, as implicações da formação sócio-histórica brasileira, a 

contrarreforma do Estado e os consequentes impactos na vida social e política dos 

trabalhadores. Ao pensar o funcionamento das políticas sociais de combate à fome 

no país, tendo como sua maior expressão atualmente o Programa Bolsa Família, 

busquei problematizar suas características gerais e sua particularidade no município 

de Rio das Ostras. 

 

Palavras chave: Bolsa Família, fome, pobreza, neoliberalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRAT 

 

This work aims to analyze the Bolsa Família Program as its proposal to combat 

hunger and the definition of the concept of poverty so that they can understand the 

alleged overcoming hunger in Brazil published by the FAO (Food and Agriculture 

Organization / Organization UN Food and Agriculture). I confronted the questioning 

reality, including the program's activities in the municipality of Rio das Ostras - RJ, 

from my internship experience in CRAS county Central and theoretical and field 

research I conducted. My studies are based on Marxist analysis of the origin of 

private property and capitalism to explain the hunger and poverty in the context of 

that company, with the contradictions of this mode of production and its origin ruled 

on the exploitation of the labor force. Contextualizei social issue and its special 

features, the implications of the Brazilian socio-historical formation, contrarreforma 

the State and the consequent impacts on social and political life of workers. When 

considering the functioning of social to fight hunger in the country policies, having as 

its highest expression currently the Bolsa Família program, sought to question its 

general characteristics and its particularity in the municipality of Rio das Ostras. 

 

Keywords: Bolsa Familia, hunger, poverty, neoliberalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho a seguir pretende analisar criticamente o Programa Bolsa Família 

quanto a sua proposta de combate a fome e a definição do seu conceito de pobreza, 

para que se possa compreender a suposta superação da fome no Brasil divulgada 

pela FAO (Food and Agriculture Organization/ Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura). 

 Vale destacar que em relação à construção desse trabalho, utilizou-se de 

uma linguagem pouco rebuscada para que o acesso à leitura e o conhecimento 

desse trabalho não se esgote no meio acadêmico. Dessa forma, esclareço que, 

embora eu tenha o conhecimento de que a história não se dá de forma linear, que os 

fatos vão acontecendo ao mesmo tempo, tenho que considerar que o público que 

pretendo alcançar, não dispõe do mesmo conhecimento. 

Meu objetivo específico foi de analisar o programa no município de Rio das 

Ostras quanto à forma de monitoramento e avaliação na sua implementação para a 

efetivação do direito dos seus beneficiários e seu alcance frente às particularidades 

do município.  

Quanto à escolha do tema, desde o terceiro período da faculdade já tinha 

decidido que minha pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) seria 

algo relacionado ao Programa Bolsa Família pela minha inquietação enquanto ex-

usuária do Programa e conhecimento de histórias de outros usuários que também se 

sentiram desprotegidos em algum momento pelo programa. Com a minha inserção 

no campo de estágio no CRAS Central de Rio das Ostras tive uma aproximação 

ainda maior tanto dos usuários quanto dos profissionais que atuam em um dos 

setores do Programa. Com o decorrer do curso fui sinalizada por um professor, pela 

abordagem constante nos meus diários de campo de estágio da questão da fome, 

que este seria um tema interessante para o Trabalho de Conclusão de Curso e isto 

me levou a observar que realmente o tema esteve muito presente nas minhas 

análises. Talvez porque a fome tenha sido parte da minha história de vida. 

Delineando o assunto, consegui chegar a um consenso. A questão da fome 

no Brasil é apropriada pelo programa como base de sua sustentação. Portanto não 

teria como estudar o programa sem estudar a fome. Foi aí que resolvi analisar o 

programa e pesquisar sobre os seus critérios de definição de pobreza e extrema 

pobreza e, sobretudo a forma como se considera superada a fome num determinado 
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país, em especial no Brasil, confrontando com suas particularidades no município de 

Rio das Ostras.  

Em se tratando das múltiplas determinações existentes para a questão da 

fome, meus estudos tomam como ponto de partida que a produção capitalista e a 

exploração do trabalho e, sobretudo, a sua “contradição fundante” produzem a 

miséria, a pobreza e consequentemente, a fome. No que diz respeito à 

particularidade brasileira, fica explícito que a fome sempre esteve ligada à sua 

formação sócio-histórica, enquanto que no município de Rio das Ostras – RJ, a 

questão se particulariza pela formação e ocupação do município.  

O programa Bolsa Família é o atual programa, de muitos que desde que se 

reconheceu a fome como questão social no Brasil, pretendeu superar a fome no 

país. Recentemente foi divulgada pelas Nações Unidas a fome como uma questão 

superada no Brasil1. O meu questionamento quanto a essa suposta superação da 

fome é que se desconsidera a realidade social, política e econômica onde o 

problema da fome é de grande proporção, considerada a concretude da pobreza e 

extrema pobreza, bem como o uso de critérios que mistificam a real situação da 

fome, sobretudo no Brasil e nas populações mais pobres.  

Assim, meu objetivo geral é refletir a questão da fome como uma questão 

histórica resultante do conflito entre capital e trabalho, suas particularidades no 

processo de formação social no Brasil e o Programa Bolsa Familia como uma 

resposta contraditória do Estado neoliberal para seu enfrentamento.  

Cabe observar que para tanto foi necessário problematizar a definição do 

conceito de pobreza defendido pelo programa então pensar os fundamentos dos 

critérios definidores de pobreza também foi uma busca bem como refletir o 

monitoramento e avaliação do programa no município de Rio das Ostras. 

A metodologia utilizada para o trabalho foi a pesquisa bibliográfica, 

eletrônica e a de campo. O campo escolhido para a pesquisa foi o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) central de Rio das Ostras, localizado no 

Parque da Cidade, no bairro Nova Cidade, local onde realizei meu estágio 

supervisionado em Serviço Social e a Secretaria de Bem Estar do município. A 

pesquisa bibliográfica se deu, em sua maioria, em textos de autores já trabalhados 

ao longo do curso, tal como ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo e 

                                                           
1
 FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O estado da segurança alimentar e 

nutricional no Brasil: Um retrato multidimensional - RELATÓRIO 2014, Brasília, 2014. 
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ANTUNES, Ricardo. Trabalho e Estranhamento utilizados pela professora Eblin 

Farage em Pensamento Social I, aliás, foi gratificante observar que todas as 

disciplinas que tive ao longo do curso, tiveram contribuições riquíssimas para a 

construção desse trabalho. 

A pesquisa empírica se deu através de entrevistas feitas com uma agente 

social do setor Bolsa Família, com a assistente social responsável pelo programa no 

setor do CRAS Central e com o chefe de divisão de benefícios do município na 

Secretaria de Bem Estar Social. Também foram utilizados dados e amostragem do 

IBGE e do boletim do Ministério de Desenvolvimento Social sobre o Programa Bolsa 

Família no município.    

 Esse trabalho foi constituído por três capítulos. No primeiro, faço uma 

abordagem sobre a questão social, trazendo à tona a sua emergência no modo de 

produção capitalista, resultante da contradição capital/ trabalho. Também suas 

expressões na contemporaneidade. 

No segundo capítulo, minha abordagem traz um pouco da particularidade da 

questão social no Brasil, com um resgate histórico bem sucinto da formação sócio-

histórica brasileira e as particularidades político-administrativas tais como a 

monarquia e a República. Situa de forma bem pontual a trajetória agroexportadora, 

manufatureira, industrial de base e pesada, numa mistura que se confunde entre o 

velho e o novo, peculiar ao contexto brasileiro.  

No terceiro capítulo são abordadas as características gerais do programa 

Bolsa Família e sua particularidade no contexto de Rio das Ostras, bem como as 

particularidades que se apresentam no CRAS Central do município. Também traz 

informações sobre o município quanto ao seu índice de desenvolvimento humano 

(IDH), índice de Gini - indicadores de indigência e pobreza - bem como relatos dos 

meus diários de campo de estágio e da pesquisa de campo que complementam as 

minhas pesquisas no que diz respeito às particularidades do município que se 

apresentam no CRAS Central e na ocasião, também nas visitas domiciliares que 

foram solicitadas pela Secretaria de Bem Estar Social para recadastramento do 

benefício já extinto, o Cartão do Bem Social, em que estas eram feitas em todo o 

município. 
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CAPÍTULO I – A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO SOB O CAPITAL 

 

1.1 Produção e reprodução da questão social 

 

O capitalismo é um modo de produção que nasce “das ruínas da sociedade 

feudal” e dá um grande salto com a industrialização, em que as máquinas são 

grandes aliadas dos capitalistas na produção em grande escala e que vai se 

desenvolvendo à medida que a tecnologia também se desenvolve. Em contrapartida, 

a classe trabalhadora é cada vez mais explorada e seu trabalho cada vez mais 

precarizado. 

Marx se propôs a estudar essa classe exploradora por muitos anos, a qual 

chamou de capitalista e burguesa2. Após anos de estudos e pesquisas, constatou 

que “a sociedade burguesa moderna, não aboliu os antagonismos de classe. Não 

fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas 

formas de luta em lugar dos que existiram no passado” (MARX E ENGELS, 1998, p. 

40). De todos os modos de produção anteriormente existentes, o capitalista é o que 

poderia acabar com a fome, a pobreza, devido ao seu poder tecnológico de 

produção, em que seria possível trabalhar bem menos e produzir o bastante, a ponto 

de reservar tempo para outras atividades que elevem as capacidades humano-

genéricas, ou seja, suas capacidades de criar, pensar, refletir, idealizar e se 

reconhecer nesse processo, mas isso não é possível numa sociedade que suga todo 

o tempo do trabalhador.  

 

Se na formulação marxiana o trabalho é o ponto de partida do processo de 
humanização do ser social, também é verdade que, tal como se objetiva na 
sociedade capitalista, o trabalho é degradado e aviltado [...] (ANTUNES, 
2000, p. 144).  

 

Ou seja, o trabalho enquanto processo de transformação da natureza para 

atendimento das necessidades vitais do ser humano, é um processo de criação e 

cooperação entre os homens, por isso ser social, que imagina o seu objeto antes de 

criá-lo e conhecedor de todo o processo desse trabalho; mas a partir do momento 

que o seu trabalho vira mercadoria, pela sobrevivência, em que alguns homens se 

apropriam da natureza e dos meios de produção e a maioria é expropriada de todos 

                                                           
2
 Ver MARX, Karl. Prefácio In: A Contribuição a Crítica da Economia Política. São Paulo, Ed. Expressão Popular, 

2008. 
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esses recursos, há uma “divisão social do trabalho” e o trabalhador não domina mais 

todo o processo de produção, logo, não se reconhece no seu produto final e toda a 

sua ação se dá de forma mecanizada, alienante, degradante. Por isso trata-se de 

uma sociedade contraditória. Ao mesmo tempo em que possui todos os meios para 

mudar essa realidade, ela produz mais alienação, empobrecimento, miséria, 

violência, etc., pois, 

 

Se nas formas de sociedade precedentes à sociedade burguesa, a pobreza 
estava ligada a um quadro geral de escassez (quadro em larguíssima 
medida determinado pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas 
materiais e sociais), agora ela se mostrava conectada a um quadro geral 
tendente a reduzir com força a situação de escassez. (NETTO, 2006, p. 153 
– 154). 

 

Mas a ganância por acumular e acumular riquezas, não possibilitou essa 

proeza. Se, antes, a pobreza e a fome ocorriam por escassez de alimentos, na 

sociedade capitalista, essa escassez não existe. Com a automação, o 

desenvolvimento da tecnologia, é possível produzir muita riqueza em pouco tempo, o 

suficiente para acabar com a fome e a pobreza no mundo (KROPOTKINE, 1975, 

p.20), [...] “cem homens auxiliados de máquinas poderosas produzem nalguns 

meses, o trigo suficiente para o sustento de dez mil pessoas durante um ano” 

(KROPOTKINE, 1975, p. 20). Nessa sociedade, não falta alimento, faltam recursos 

financeiros da maioria empobrecida, porque o alimento, como tudo que é produzido 

nesta sociedade, tornou-se mercadoria, portanto para obtê-lo é necessário receber 

um valor em dinheiro pela venda do trabalho, que também é uma mercadoria nesta 

sociedade. Mas, além desse mercado não absorver toda essa força de trabalho 

disponível, o que se paga por ela é insuficiente para garantir as necessidades 

básicas.  

A questão social no capitalismo surge então a partir do momento em que a 

população é expropriada dos seus meios de produção e seu único meio de 

sobrevivência passa a ser a venda da sua força de trabalho para os que detêm os 

meios de produção.  “Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na 

razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas”. (NETTO, 

2006, p. 153). A isso se chamou de questão social, ou seja, o aumento da pobreza e 

da riqueza concomitantemente, também denominado de pauperismo. 
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A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da 
Europa Ocidental que experimentava os impactos da primeira onda 
industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII: 

trata-se do fenômeno do pauperismo. (NETTO, 2006, p. 152 – 153) 

 

Na teoria marxiana (Marx, 1988) a questão social emerge a partir do 

momento que surge o capitalismo, pois, segundo o autor, foi no capitalismo, através 

da relação capital/trabalho que passou a existir a exploração da mais valia; o que 

leva à emergência da questão social. Ou, como afirma NETTO:  

 

A análise marxiana da “Lei geral da acumulação capitalista”, contida no 
vigésimo terceiro capítulo do livro publicado em 1864, revela a anatomia da 
“questão social”, sua complexidade, seu caráter de corolário (necessário) do 
desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. O desenvolvimento 
capitalista produz, compulsoriamente, a “questão social” [...] (2006, p. 157). 

 

Esse fenômeno se inicia a partir do momento em que os trabalhadores são 

expropriados dos seus meios de produção e obrigados a vender sua força de 

trabalho para sobreviverem, uma vez que, embora o produto do seu trabalho seja 

fonte de riqueza, essa riqueza não é dividida em partes iguais, “o custo do operário 

se reduz, quase exclusivamente, aos meios de subsistência [...]” (MARX e ENGELS, 

1998, p.46) É uma riqueza socialmente produzida que enriquece alguns e 

empobrece a maioria. Uma maioria explorada, que recebe apenas a parte para sua 

sobrevivência. Uma maioria que produz riquezas, mas que não as possui. “Através 

de sua atividade, o trabalhador se apropria apenas do suficiente para recriar sua 

existência”, (NETTO, 2006, p. 22).  

Mas, conforme Hobsbawm (1981) essa maioria explorada, a partir do 

momento que se dá conta dessa exploração, se une e passa a lutar por melhores 

salários, melhores condições de trabalho, redução de carga horária, fazendo greves, 

“quebrando máquinas”, ou como Marx e Engels: “Dirigem os seus ataques não só 

contra as relações burguesas de produção, mas também contra os instrumentos de 

produção [...]” (1998, p. 47). Ainda, conforme Hobsbawm (1981) o Ludismo3 e o 

Cartismo 4 contribuíram aos movimentos sociais para a união cada vez mais ampla 

                                                           
3
 Ludismo ou Movimento Ludita é o nome dado a um movimento ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 

e 1812, que reuniu alguns trabalhadores das indústrias contrários aos avanços tecnológicos em curso, 
proporcionadas pelo advento da primeira revolução industrial. [...]O nome do movimento deriva do nome de 
um suposto trabalhador, Ned Ludd, que teria quebrado as máquinas de seu patrão. 
4
 Recebe o nome de cartismo o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrido 

entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, e que basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores 
na indústria. Durante vários anos os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos quais 



19 
 

dos trabalhadores, na medida em que os operários foram tomando consciência da 

sua força e perceberam que a união dos trabalhadores intimidava os patrões, visto 

que o Ludismo e o Cartismo ficaram como exemplo de luta não só contra os 

burgueses, mas contra a forma de obtenção de lucros desses capitalistas.  

Assim, os operários perceberam que uma luta eficaz é mexer onde mais 

“dói” nos exploradores. Ou seja, fazê-los perder dinheiro, deixar de lucrar. E essa 

tem sido a forma de luta dos trabalhadores; fazer greve, parar de produzir riquezas e 

assim, os exploradores não têm outra saída a não ser atender às reinvindicações 

dos trabalhadores. Dessa forma, os capitalistas, que precisam dos trabalhadores 

para enriquecer, tiveram de ceder, ao ver que estavam tendo prejuízos e que 

corriam o risco de perder o poder para os trabalhadores.  

A questão social que até então era tratada com repressão e caridade cristã 

passa a ser enfrentada pelo Estado com a implementação da política de assistência 

como direito ainda que seu fim último seja o de conter a classe trabalhadora. 

É a partir de então que “a organização da prática da assistência, como 

expressão da caridade cristã” (MARTINELLI, 2007, p. 97) deixa de ser tarefa da 

igreja e da sociedade como caridade, ajuda e filantropia para se tornar um direito 

conquistado pela luta dos trabalhadores, em que o Estado é chamado a atuar na 

implementação de políticas públicas baseadas em leis que atendam as 

reinvindicações desses trabalhadores, [...] “foi a sua organização em bases laicas e 

não mais religiosas” (MARTINELLI, 2007, p. 98).  

A aliança entre burguesia e Estado, conforme Bravemam (1981) se inicia 

após uma sequência de crises do capital que leva à transição do capitalismo 

concorrencial ao monopolista, no século XX. Primeiro veio a Grande Depressão que 

se arrastou por toda a Europa, aumentando o número de desempregados e a 

generalização do pauperismo, mas foi a I Guerra Mundial que causou uma crise 

muito mais profunda e que se alastrou pelo mundo piorando muito as condições dos 

trabalhadores. Se no capitalismo concorrencial a não intervenção do Estado era 

defendida pelos liberais agora, na busca de se reerguer, a classe dominante resolve 

negociar com o Estado. Dessa forma, o Estado ganha destaque na expansão dos 

                                                                                                                                                                                     
participaram milhões de operários e artesãos. O nome do movimento tem sua origem na carta escrita pelo 
radical William Lovett, em maio de 1838, a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as 
reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas. 
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investimentos e do mercado, criando as bases para uma nova fase do capitalismo, o 

monopolista.  

Essa nova fase do capitalismo, à medida que se desenvolvia, também 

crescia a pobreza e se generalizava a miséria, aumentando também a revolta dos 

trabalhadores. Trabalhadores estes, que vinham há algum tempo se organizando em 

busca de direitos que garantissem melhores condições de trabalho e de salários. Foi 

diante do medo do movimento operário que a classe dominante mais uma vez se 

aliou ao Estado solicitando a sua intervenção no controle dos trabalhadores, criando 

políticas públicas para conter a massa operária. Como bem dizem IAMAMOTO E 

CARVALHO, 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. (2011, p. 77) 

 

Nesse sentido, as leis e os direitos são conquistas da classe trabalhadora 

que são criadas a partir das pressões feitas por esses trabalhadores sobre o 

empresariado, e então, o Estado passa a intervir nessa relação capital/trabalho, 

como forma de frear essas manifestações. Ainda segundo as autoras, 

 

O Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e 
a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regulação jurídica do 
mercado de trabalho, através de legislação social e trabalhista específicas, 
mas gerindo a organização e prestação dos serviços sociais, como um novo 
tipo de enfrentamento da questão social. (IAMAMOTO e CARVALHO,2011, 
p. 77) 

 

Dessa forma, a questão social passa a ser alvo de políticas públicas 

implementadas pelo Estado sob o respaldo de leis, que, é claro, não se realizam na 

prática como está posto nas legislações, mas que, de certa forma, são uma garantia 

de direitos, pelos quais, a classe trabalhadora precisa continuar lutando para que 

estes não sejam extintos. 
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1.2 – Neoliberalismo, precarização e “nova questão social” 

O neoliberalismo “foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado 

intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON, 1995, p. 9). Com o advento do 

neoliberalismo, que defende entre outras coisas, o investimento mínimo para o 

social, ou seja, menos investimento na saúde, na educação, assistência social e 

tudo que se configurem direitos sociais; a trajetória de toda essa conquista dos 

trabalhadores tem sido de desconfiguração dos direitos sociais e precarização das 

políticas públicas. Conforme ANDERSON, 

 
A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, 
quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda 
recessão, combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com 
altas taxas de inflação, mudou tudo. A partir daí as ideias neoliberais 
passaram a ganhar terreno. As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus 
companheiros, estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos 
sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário, que havia 
corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões 
reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o 
Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais. (1997, p. 10). 

 

Como podemos observar, os neoliberais consideravam as lutas dos 

operários por melhores salários e condições de trabalho e seus sindicatos os 

causadores da crise capitalista e disseminaram a ideia de que se deve apenas 

garantir o mínimo para aqueles fora do mercado de trabalho. Pois, para eles, um 

maior investimento em políticas públicas incentiva a ociosidade e o comodismo.  

A desigualdade, na ótica dos neoliberais, é positiva para o mercado. Dessa 

forma, naturalizar a desigualdade social e o desemprego e culpabilizar o indivíduo 

pela sua condição é primordial para disseminar a ideia de que devem competir entre 

si e se prepararem profissionalmente para o mercado de trabalho, desconsiderando 

que a própria desigualdade é fator que impede o acesso igualitário ao preparo 

profissional. 

O poder ideológico do neoliberalismo é tão grande que fazem as pessoas se 

envolverem num outro processo de pensar o ser na sociedade. Uma forma distinta, 

como se não houvesse alternativa, acreditando que não é possível ter um mundo em 

que as pessoas possam viver igualmente, tendo a desigualdade como natural. Como 

afirma MORAES, 

 
A ação política, como se sabe, é exercida por meio de vários instrumentos. 
E um deles, nem sempre devidamente considerado, é a produção e difusão 
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de ideias, imagens e valores. Dizer que algo é ‘apenas um discurso’ ou 
‘mero reflexo’ pode ser perigoso, porque arrisca ignorar que enunciados são 
armas. (2002, p. 14). 
 

E foi a difusão das ideias neoliberais, a mais poderosa arma para a 

desmobilização da classe trabalhadora e a consequente precariedade do trabalho, 

uma vez que o trabalhador inserido no mercado de trabalho tem medo de perder seu 

emprego para aqueles desempregados, dispostos a trabalhar por qualquer salário 

para sobreviver. Dessa forma, o desemprego é estrutural para a acumulação 

capitalista, que mais uma vez, fazendo uso da sua poderosa arma, dissemina a ideia 

entre os trabalhadores que os desempregados que não procuram ou escolhem 

emprego não querem trabalhar. Assim, desvaloriza o direito a melhores condições 

de trabalho e salários e desconsidera o mercado de trabalho insuficiente assim como 

mascara a realidade por trás do desemprego, ou seja, o essencial exército industrial 

de reserva para a desmobilização do trabalhador e a desconfiguração dos seus 

direitos conquistados historicamente ao longo de suas lutas. Conforme MARX: 

 

[...] O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora engrossa as 
fileiras de sua reserva, enquanto, inversamente, a maior pressão que a 
última exerce sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e à submissão aos 
ditames do capital. A condenação de uma parcela da classe trabalhadora à 
ociosidade forçada em virtude do sobretrabalho da outra parte e vice-versa 
torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual e acelera, 
simultaneamente, a produção do exército industrial de reserva numa escala 
adequada ao progresso da acumulação do capital. (1998, p.194) 

 
Podemos observar na análise de Marx o caráter explorador da relação 

capital/trabalho e a forma como o capital tornou o trabalhador um refém dessa 

exploração, em que o trabalhador empregado se sente ameaçado pelo desemprego, 

em que concorre com o trabalhador desempregado o seu lugar nesse mercado 

competitivo. Dessa forma, o capitalismo consegue desmobilizar o trabalhador, que 

depende do subemprego para sobreviver, que se submete às perdas de direitos 

trabalhistas para não ficar desempregado. A consequência é a desmobilização do 

trabalhador, o incentivo à concorrência entre os próprios trabalhadores, o 

individualismo, a perda de direitos historicamente conquistados por esta classe 

trabalhadora e, consequentemente, o aprofundamento da “questão social”. 

Segundo Iamamoto (2007, p 172-81), em O debate francês sobre a questão 

social, em que ela discute sobre o pensamento de Robert Castel e Pierre 

Rosanvallon, Castel fala de uma nova questão social que, segundo ele, surge por 
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causa do enfraquecimento da sociedade salarial. Essa nova questão social seria a 

precarização do trabalho e o desemprego. Já Rosanvallon diz que a nova questão 

social são os fenômenos da exclusão que não se enquadram nas antigas categorias 

de exploração do homem. Essas exclusões seriam novas formas de pobreza e 

desigualdades decorrentes do crescimento do desemprego na década de 70, que 

levou à crise o Estado-providência. 

Visto que o desemprego, a precarização do trabalho, a miséria, as 

desigualdades e a própria sociedade salarial surgem a partir da relação 

capital/trabalho, podemos dizer que tanto Castel quanto Rosanvallon partem de 

concepções que na verdade sempre foram expressões da questão social 

compreendida por Marx. Não existem novas formas de pobrezas e desigualdades 

nem nova questão social, pois o desemprego e a precarização do trabalho sempre 

existiu na relação capital/trabalho e é exatamente essa relação que produz 

desigualdades e consequentemente é a partir dela que emerge a questão social. O 

que surge ao longo da história, a partir das novas configurações do capitalismo, que 

precarizam cada vez mais a vida do trabalhador nessa relação capital/trabalho, são 

novas expressões dessa questão social, que seria o aumento da pobreza, da 

desigualdade, do desemprego, bem como o número de trabalhadores nessas 

condições, por conta da flexibilização do trabalho, substituição de grande 

contingente de trabalhadores por máquinas, de perda de direitos já conquistados, 

desmobilização do trabalhador, transposição da responsabilidade do Estado na 

proteção social para a sociedade civil e o terceiro setor, informalidade do trabalho, 

desqualificação do trabalhador, etc. Conforme IANNI  

 

As exigências da reprodução ampliada do capital, envolvendo sempre a 
concentração e a centralização de capitais, bem como o desenvolvimento 
desigual e combinado, atravessam fronteiras e soberanias. Todos os 
países, ainda que em diferentes gradações, estão sendo alcançados pelo 
desemprego estrutural decorrente da automação, robotização e 
microeletrônica, bem como dos processos de flexibilização generalizada. [...] 
Esse é o contexto de agravamento da condição operária, da redução dos 
salários e da superexploração da força de trabalho. (1994, p. 08) 

 
Dessa forma, na atual conjuntura,  o desemprego estrutural que ocorre por 

conta da substituição da maior parte dos trabalhadores pelas máquinas, em que o 

trabalhador tornou-se um simples “apêndice das máquinas”, dispensa-se a grande 

maioria desses trabalhadores em todos os cantos do mundo. E aqueles que 

conseguem manter o seu emprego, são trabalhadores “polivalentes”, cujo “ritmo é 
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ditado pelas máquinas” e a sua superexproração não é percebida. “A necessidade 

de redução de custos para o capital revela-se na figura do trabalhador polivalente 

[...]” (IAMAMOTO, 2012, p. 29) Ele recebe o salário de um trabalhador, mas exerce o 

trabalho de todos aqueles que foram dispensados. Como diz IANNI: 

 

Fica evidente que a utilização da força de trabalho realiza-se em condições 
de superexploração: salários ínfimos, longas jornadas de trabalho 
“legitimadas” pelo instituto das horas extras, aceleração do ritmo de trabalho 
pela emulação do grupo de trabalho e pela manipulação da velocidade das 
máquinas e equipamentos produtivos, ausência ou escassez de proteção ao 
trabalhador em ambientes de trabalho e insegurança social. (IANNI, 1994, p. 
08) 

 
 

Nesse sentido, há um aprofundamento da questão social que adquire novas 

expressões, evidentemente oriundas dessa conjuntura atual de “substituição” de 

grande parte dos trabalhadores pelas máquinas. Uma substituição disfarçada, 

porque a máquina não produz mais-valia, logo, não substitui o trabalho humano. O 

resultado disso é a superexploração do trabalho, em que um trabalhador exerce a 

atividade de vários trabalhadores, ou seja, é extraída maior quantidade de mais-valia 

(parte excedente do trabalho que o trabalhador não recebe) de um trabalhador, que 

recebe apenas a parte que lhe cabe para sua subsistência. “Como o sistema 

capitalista transformou o dinheiro em capital, esse trabalho não pago vai sendo 

acumulado pelos proprietários dos meios de produção a cada ciclo produtivo.” 

(COSTA, 2008, p. 74 e 75). A maior parte da riqueza que é produzida por esse 

trabalhador vai para o dono dos meios de produção (donos de máquinas, espaço 

físico etc.), ou seja, o trabalhador agrega valor ao produto muito acima do que 

recebe pela sua produção. Um produto feito em uma hora de trabalho tem um valor 

de troca que paga um dia inteiro de trabalho e ainda sobra muito mais. Levando em 

consideração que são produzidos por dia milhares desses produtos, o que o 

trabalhador recebe é desproporcional diante de tamanha riqueza que produz.  
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CAPÍTULO II - HISTÓRICO DA POBREZA E DA FOME NO BRASIL  

 
 2.1. Breve histórico do colonialismo à industrialização no brasil. 

 

Conforme Fausto (2012), o Brasil, quando colonizado por Portugal, os 

portugueses tentaram escravizar os índios, que já eram habitantes dessa terra, 

quando chegaram aqui. Mas essa tentativa não deu certo, porque como habitantes, 

conheciam muito bem esse território e por isso conseguiam fugir. Mesmo assim, 

conforme o autor, as populações indígenas foram quase dizimadas pelas doenças 

contraídas dos portugueses, que era uma época em que a Europa enfrentava muitas 

doenças, como a peste bubônica; mas, outros, foram escravizados, torturados e 

mortos.  

De acordo com Santos (2012), por causa das doenças na Europa, não tinha 

mão-de-obra para trazer para o Brasil. Dessa forma, “a escassez de força de 

trabalho, portanto, é que move Portugal na direção do revigoramento da escravidão 

na era moderna, uma vez que exploravam a costa da África e passaram a 

comercializar negros”. (SANTOS, 2012, p. 56), e assim inicia-se no Brasil, a 

escravidão do negro, que ao contrário do índio, estava numa terra estranha e por 

isso, mais fácil de ser escravizado, além de já saberem lidar com a agricultura. Mas 

isso não significa que também não teve resistência. Os negros, com o tempo, 

passaram a se organizarem e formaram os Quilombos, que são exemplos de luta e 

resistência dos negros. 

Colônia, monarquia e escravidão; três marcos históricos da formação 

brasileira em que cada um teve seu fim dando continuidade a novos rumos. No 

entanto, o que mais se estendeu durante a história brasileira foi a escravidão, que 

atravessou o colonialismo, o Brasil independente e a monarquia, se findando um ano 

antes de ser proclamado a República. 

O Brasil enquanto colônia de Portugal serviu de base para desenvolver a 

economia europeia, já que era extraído daqui matérias-primas, em especial o pau-

brasil, que até 1530, [...] “deu conta de satisfazer os interesses extracionistas” 

(SANTOS, 2012, p. 56) e posteriormente, com o esgotamento do pau-brasil, inicia-se 

a exploração do solo para a monocultura também voltado para a economia europeia 

e mais tarde, com a descoberta das jazidas de ouro e diamantes em Minas Gerais, a 

exploração de metais preciosos.  
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Após o esgotamento do pau-brasil e as ameaças de outros países como a 

Espanha, que começaram a invadir a colônia, o Brasil foi habitado de fato pelos 

portugueses, quando foi instalado aqui o Governo Geral (1549) e “uma política de 

ocupação de território” por medo de perder a posse da colônia.  

Iniciou-se então, o processo de habitação por parte dos colonos 

portugueses, que tendo todas as vantagens oferecidas pela coroa, dividiram as 

terras para produzirem nelas, aquilo que não era agricultável nas terras de Portugal. 

No entanto, tudo que era produzido aqui era levado para a Europa, continuando o 

ciclo de exploração da colônia em prol do desenvolvimento econômico europeu. 

Conforme Santos (2012) a cana-de-açúcar era a “atividade lucrativa do 

momento”. Atividade esta, que pelas condições climáticas favoráveis, inicia-se na 

costa nordestina, principalmente Bahia e Pernambuco e pela proximidade dos portos 

para escoamento da produção. Mas, conforme a autora, essa atividade entra em 

decadência e “no século XVIII, o foco produtivo passa a Minas Gerais pela 

descoberta das jazidas auríferas e de diamantes [...]” (SANTOS, 2012, p. 57), 

período em que é transferida a capital para o Rio de Janeiro. 

Mais tarde, quando as minas já se exaurem, “a agricultura volta a ocupar a 

cena produtiva com o açúcar, o tabaco e o algodão, embora do ponto de vista 

político o nordeste não tenha jamais recuperado a importância que teve na primeira 

fase da colonização [...]” (SANTOS, 2012, p. 57), pois agora, o centro-sul se destaca 

pelas condições favoráveis à “diversificação das atividades produtivas” como a 

pecuária e a agricultura que se expande nessa região compreendida especialmente 

em Minas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Aos poucos, “a produção de café 

começa a tornar-se um importante fator econômico [...]” (SANTOS, 2012, p. 59), que 

ganha proporções na região de São Paulo, destacando-o como região cafeeira, para 

onde foi deslocado o eixo do poder.  Nessa época há uma grande melhoria [...] “na 

infraestrutura, especialmente de transportes” que também beneficia a produção do 

café, que “até a metade do século XlX, assume, progressivamente, a importância de 

principal produto de exportação do país [...]” (SANTOS, 2012, p. 61) 

Enquanto exportávamos produtos agrícolas, em especial, o café, 

importávamos produtos manufaturados. Mas, com a crise de 1929, as importações 

de manufaturados eram dificultadas. “A partir de então, passa a ser significativo o 

crescimento da produção tanto agrícola quanto industrial para o mercado interno” 
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(SANTOS, 2012, p. 70). Com a consolidação da posição brasileira no mercado 

mundial como um país agroexportador, 

 

A grande propriedade agrícola e as relações de trabalho que se consolidam 
em seu interior, pautadas na extrema exploração da força de trabalho, 
asseguravam baixos custos para a produção dos artigos exportáveis. Em 
decorrência disso, aumentam os conflitos, especialmente urbanos, entre 
capital e trabalho no país [...]. (SANTOS, 2012, p. 70) 

 

Nesse período da República velha, as manifestações da questão social eram 

tratadas com repressão, “[...] criminalizando qualquer ato que atentasse contra a 

organização da sociedade”. (SANTOS, 2012, p.70) Uma república de teor 

oligárquico que “com o crescente processo de urbanização que diversificava os 

extratos sociais e também a produção econômica, impulsionada especialmente 

durante e após a primeira guerra mundial” [...] (2012, p. 71), viu ruir suas bases 

sociais de apoio no início do século XX. 

Com o fim da república velha, tem-se uma nova fase da república, que se 

inicia com o primeiro governo de Vargas. É nesse primeiro governo de Vargas 

(1930-1945), “que consolida o processo de substituição de importações de produtos 

manufaturados pelos da indústria nacional. dando início à segunda fase da 

constituição do capitalismo brasileiro, a da industrialização restringida” (SANTOS, 

2012, p. 72). 

Por conta da Grande Depressão5, o Brasil passa a produzir o que antes 

importava, no entanto, essa industrialização foi chamada de restringida, porque o 

Brasil não tinha condições nem financeiras, nem técnicas; dependendo do capital 

estrangeiro e das tecnologias também estrangeiras para se industrializar. Esse 

período industrializante foi também o período da “legislação social do trabalho”, 

marcando assim o início do então populismo de Vargas e também “a mudança de 

orientação quanto às respostas estatais para a ‘questão social’.” (SANTOS, 2012, p. 

74).  

De certa forma, ainda que restringida, foi no governo Vargas que se iniciou a 

industrialização no Brasil, mas Vargas se mantinha numa balança que se equilibrava 

entre atender os interesses da oligarquia e de outros setores da burguesia, “com 

acordos entre as novas e velhas classes dominantes”.  

                                                           
5
 Crise econômica mundial que teve início em 1929 e que persistiu ao longo da década de 1920. 
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Os movimentos pela democracia conseguem pôr fim ao governo totalitário 

de Vargas e inicia um período de redemocratização com voto direto elegendo Dutra 

para presidente. “Neste período, mais exatamente entre os anos de 1956 e 1961, 

completa-se a constituição do capitalismo no Brasil, atingindo a sua terceira fase: a 

de industrialização pesada”. (SANTOS, 2012, p. 77). Vargas volta ao governo em 

1951, dando continuidade à sua política, tentando agradar tanto nacionalistas que 

“rejeitavam o capital estrangeiro e contava com a participação maciça do Estado na 

economia” quanto liberalistas que “defendiam a abertura da economia nacional ao 

capital estrangeiro”. Foi no segundo governo de Vargas que foi criado a Petrobrás, 

entre outras empresas estatais, que revelavam o caráter nacionalista do governo.  

Com as pressões feitas pelas correntes políticas adversas, Vargas se 

suicida e seu vice Café filho assume o poder que dura pouco mais de um ano, até 

que conforme Castelo (2012) Juscelino Kubitscheck, o JK, assume o poder em 1955 

com ideias desenvolvimentistas que teve como lema o bordão “desenvolver 50 anos 

em 5” e também cria o plano de metas6, constrói Brasília para ser a nova capital do 

Brasil, portanto,” o auge do desenvolvimentismo” ocorreu nesse período, quando o 

Brasil abre as “portas” para as multinacionais. 

Terminado o mandato de JK, Jânio Quadros vence as eleições com João 

Goulart como vice, época em que as eleições para presidência e vice eram 

separadas. Eles eram de partidos diferentes e, portanto, defendiam interesses 

opostos. Mas Quadros governou por pouco tempo, renunciando meses depois. João 

Goulart, depois de muitos contratempos com os opositores, assume a presidência, 

governando até 1964, mas entre outras medidas do seu governo, as reformas de 

base 7levaram o então presidente a ser acusado de comunista, sendo golpeado 

pelos militares que instauraram a ditadura militar que perdurou por 21 anos, para dar 

continuidade à política desenvolvimentista e de modernização da industrialização no 

país. 

 Portanto, a industrialização dá um grande salto no governo JK, derrubando 

qualquer política contrária ao seu desenvolvimento, graças a uma grande burguesia 

industrial dominante que se forma, sobrepondo aos poucos, as antigas oligarquias e 

tem sua crescente modernização com a ditadura militar. Assim, de colonizado a 

                                                           
6
 Conjunto de objetivos planejados pelo presidente Juscelino Kubitscheck como forma de modernizar o Brasil. 

7
 Conjunto de reformas estruturais do governo de João Goulart que incluíam os setores: educacional, fiscal, 

político e agrário. 
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independente, de mão-de-obra escrava a assalariada e de agroexportador a 

industrializado, o Brasil (sub) desenvolveu ainda que tardio, apresentando aos 

poucos a questão social e suas expressões, assim como a forma de contê-la, desde 

a repressão até a implementação de políticas sociais como direitos. Direitos, que aos 

poucos, os trabalhadores, ao longo de sua história de assalariado, foram 

conquistando através de suas lutas trabalhistas.  

Assim como o capitalismo internacional trouxe para o Brasil sua nova forma 

de produzir, o trabalho assalariado internacional trouxe de outras experiências de 

organizações trabalhistas, suas formas de resistir, lutar e conquistar direitos. 

 

2.2 Contrarreforma do Estado e o desemprego no Brasil 

 

A contrarreforma do Estado se constitui pela implementação dos ideais 

neoliberais por parte de governantes adeptos ao neoliberalismo. Pereira (2012), 

afirma que logo que se conquista o maior simbolismo da redemocratização do Brasil, 

a promulgação da Constituição Federal da República em 1988, esta, surge “no 

momento em que o neoliberalismo penetrava no país e a negava por princípio”. 

(PEREIRA, 2012, p. 735). Conforme a autora foi no governo Collor que se iniciou a 

contrarreforma no Brasil, mas foi no governo FHC que esta ganhou proporções 

muito mais densas. Portanto, “foi com FHC, que ocorreu a maior incompatibilidade 

entre a agenda governamental e os direitos sociais previstos na Constituição de 

1988.” (2012, p. 742). 

Conforme Silva (2001), Fernando Henrique Cardoso ao enviar uma emenda 

Constitucional ao Congresso com o objetivo de reformar o Estado brasileiro na 

contramão daquilo que estava previsto na Constituição de 1988, deliberadamente, 

“inaugura uma nova ofensiva contra os direitos sociais instituídos” (SILVA, 2001, p. 

3). 

Com a contrarreforma do Estado, a maioria dos patrimônios públicos foi 

privatizada, as políticas públicas destinadas ao “alívio da pobreza” focalizadas “aos 

mais pobres dos pobres”. Entre outras coisas, as responsabilidades do Estado 

passam para a sociedade civil chamado de terceiro setor. A terceirização vira uma 

onda nesse período, precarizando também os serviços públicos, sem contar a 

precarização do trabalho e do trabalhador, pois de acordo com o autor: “Os impactos 
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da reestruturação produtiva 8comandada pelas políticas neoliberais dos anos 1990 

sobre o mercado de trabalho brasileiro foram devastadores”. (BORGES, 2012, p. 

19). Nesse período, o autor também verifica “uma forte alteração na distribuição 

funcional da renda a favor das empresas e do governo em detrimento do trabalho” 

(2012, p. 18). 

A reestruturação produtiva trouxe mudanças na “estrutura do emprego”, 

diminuindo a contratação com carteira assinada, aumentando o trabalho precário, 

desemprego e trabalho por conta própria. Ainda conforme BORGES:  

 
[...] um conjunto de mudanças legais e de políticas públicas foi 
implementado ao longo da década de 1990, dentre elas: mudanças na 
legislação trabalhista destacando-se, particularmente, a introdução de 
novos tipos de contrato de trabalho mais flexíveis com menos direitos (num 
mercado de trabalho em que as empresas já têm ampla liberdade para 
contratar, demitir e remunerar); a revogação da política salarial, remetendo 
à possibilidade de recomposição e de ganhos salariais à negociação direta 
entre patrões e empregados (num contexto de desemprego elevado e 
crescente); a flexibilização da jornada de trabalho e, principalmente, a 
redução do papel fiscalizador do Estado, facilitando a burla da lei por parte 
das empresas. (BORGES, 2012, p. 19)  

 
 

 Nesse sentido, as conquistas trabalhistas da Era Vargas sofrem um 

retrocesso sem precedentes, configurando-se na contratação precária e um aumento 

expressivo do desemprego, causando desproteção e insegurança aos trabalhadores 

e consequentemente, a desmobilização da classe trabalhista que cada vez mais 

“engrossa as fileiras do exército industrial de reserva”, numa clara tendência a 

fortalecer a concorrência do mercado de trabalho propositalmente para o benefício 

do capital, submetendo os trabalhadores empregados aos baixos salários e 

subcontratos de trabalho.  

 

2.3 Desigualdades, pobreza e fome no Brasil 

 

A desigualdade, a pobreza e a fome são expressões da Questão Social. E a 

Questão social no Brasil tem suas particularidades. Tal qual o desenvolvimento 

desigual e combinado que é uma dessas particularidades. 

                                                           
8
 Transformações ocorridas no mundo do trabalho com a introdução das novas tecnologias que remeteram à 

acumulação flexível por parte do capital e desregulamentação e flexibilização do trabalho, aumentando a 
exploração do trabalhador. 
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“Os progressos da economia têm suas raízes na pauperização relativa – e 

às vezes absoluta – de trabalhadores da cidade e do campo”. (IANNI, 2005, p. 112). 

Portanto, os discursos políticos partidários atuais de que é preciso desenvolver a 

economia para resolver os problemas relacionados ao desemprego, à desigualdade, 

pobreza e fome no Brasil, não passam de formas ilusórias de ganhar as massas 

aliando interesses políticos e econômicos aos eleitoreiros. Para SAMPAIO,  

 

Existe, portanto, uma incongruência absoluta entre o que o 
neodesenvolvimentismo pensa ser – uma alternativa qualitativa de 
desenvolvimento capaz de resolver os problemas renitentes da pobreza e 
da dependência externa – e o que é de fato: apenas uma nova versão da 
surrada teoria do crescimento e da modernização acelerada como solução 
para os problemas do Brasil. (2012, p. 685).  

 

Desenvolvimento econômico supõe modernização constante da 

industrialização. Modernização esta, que promove a “prosperidade do capital” em 

detrimento das mais perversas dificuldades sociais. Conforme Ianni (2005), a 

sociedade brasileira tem uma ‘característica fundamental de profundo dualismo’. 

 

A um lado ‘encontra-se uma moderna sociedade industrial’ [...], 
[...] no outro, ‘encontra-se uma sociedade primitiva, vivendo em nível de 
subsistência, no mundo rural, ou em condições de miserável marginalidade 
urbana, ostentando padrões de pobreza e ignorância comparáveis aos das 
mais atrasadas sociedades afro-asiáticas’. (IANNI, 2005, p. 106). 

  

Nesse sentido, enquanto a sociedade industrial brasileira se moderniza, ela 

tanto produz desigualdades como o atraso social. Como afirma Ianni, “a 

prosperidade da economia e o fortalecimento do aparelho estatal parecem em 

descompasso com o desenvolvimento social”. (2005, p. 107) 

Dessa forma, a questão social se faz presente e “Conforme a época e o 

lugar, a questão social mescla aspectos raciais, regionais e culturais, juntamente 

com os econômicos e políticos”. (IANNI, 2005, p. 107). Assim, os movimentos sociais 

são inevitáveis com reinvindicações, greves e protestos,  

 

Sob essas condições, manifestam-se aspectos mais ou menos graves e 
urgentes da questão social. As lutas sociais polarizam-se em torno do 
acesso à terra, emprego, salário, condições de trabalho na fábrica e na 
fazenda, garantias trabalhistas, saúde, habitação, educação, direitos 
políticos, cidadania. (IANNI, 2005, p. 107). 
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 A exploração dos trabalhadores na industrialização brasileira se remete às 

manifestações diversas da questão social, entre elas, a pobreza e a fome. Em se 

tratando de pobreza, “é inútil procurar uma definição numérica para uma realidade 

cujas dimensões – agora e no futuro – serão definidas pela influência recíproca dos 

fatores econômicos e sociais peculiares a cada país”. (SANTOS, 1979, p. 11). No 

caso brasileiro, esses fatores têm suas particularidades, como o “desenvolvimento 

retardatário, dependente e desigual/combinado” do país e sua “condição capitalista 

periférica”, entre outras. 

Já a questão da fome no Brasil, conforme Vasconcelos (2005, p. 2) “é uma 

questão que tem suas raízes no processo histórico de formação da sociedade 

brasileira atribuindo sua emergência ao início do período colonial”. O fato de o Brasil 

ter sido um país escravocrata, que ao abolir a escravatura, lançou os negros à 

própria sorte, sem, ao menos levar em conta a necessidade de “incorporar os ex-

escravos e suas famílias a condições aptas a lhes permitir o pleno desfrute da 

cidadania” (IANNI, 2005, p. 111), os levam ao “flagelo da fome”. Se na condição de 

escravos, a alimentação era sub-humana, com a abolição, a fome os tomava por 

completo, que, com a instituição do trabalho assalariado no Brasil, os ex-escravos 

não usufruíram dessa nova condição de trabalho, passando a viver em condições de 

mendicância e miséria.  

Mas, a fome não esteve restrita apenas aos ex-escravos. Com a exploração 

trabalhista constante e o contingente de desempregados, a fome surge com uma 

nova roupagem. Com a manifestação da questão social, ela surge como expressão 

dessa questão social que assola o cotidiano de uma grande massa de excluídos do 

mercado de trabalho que não mais se restringe apenas aos ex-escravos, embora, a 

questão dos negros tenha profundas e perversas particularidades. Vale ressaltar 

também as disparidades regionais, que conforme o documento abaixo afirma:  

 

Os mais pobres entre os pobres no Brasil estão no Nordeste. Nessa região, 
a desproporção entre a base e o topo da pirâmide social é ainda maior que 
no resto do País. Os dados mostram que, em 2002, os 20% mais pobres do 
Nordeste detinham uma parcela de renda (3,5%) ainda menor que o quinto 
mais pobre do Sudeste (4,7%). Ao mesmo tempo, a parcela da renda 
regional apropriada pelos 20% mais ricos no Nordeste (62,6%) era maior do 
que a dos seus pares do Sudeste (53,9%).As diferenças regionais se 
mostram evidentes quando se analisa a proporção de pessoas que vivem 
com uma renda equivalente a um quarto do salário mínimo. Em 2002, 5,2% 
dos habitantes do Sudeste estavam em situação de pobreza extrema ou de 
indigência; no Nordeste, essa proporção era quase cinco vezes maior: 
25,2%. (IPEA, 2004, p. 16) 



33 
 

Essas disparidades regionais têm a ver com a forma como se desenvolveu o 

Brasil e a forma como se deu a sua modernização. Dessa forma, entre as regiões se 

apresentam profundas desigualdades e consequente precariedade, principalmente 

no nordeste, onde a fome e a pobreza se manifestam com o agravante da seca do 

sertão e o abandono dos governantes que sobrepõe os interesses econômicos aos 

sociais.  

 

2.4 Politicas de combate à fome no país 

 

As políticas sociais são direitos conquistados pela classe trabalhadora 

através de suas lutas. Por outro lado, são formas de enfrentamento por parte da 

classe dominante às expressões da questão social. Dentro desse conjunto de 

direitos conquistados e formas de enfrentamento às expressões da questão social 

temos as políticas sociais de combate à fome, que no Brasil tem sua origem, de 

acordo com Vasconcelos (2005), no governo ditatorial de Vargas (1937-1945) em 

que foram instituídos os primeiros instrumentos específicos de política social de 

alimentação e nutrição no Brasil: 

 

Nesse contexto, as precárias condições de vida da classe trabalhadora 
foram amplamente denunciadas. Por exemplo, em 1932, Josué de Castro, 
ao realizar um estudo sobre as condições de vida de famílias operárias do 
Recife, observou que o consumo alimentar, à base de açúcar, café, 
charque, farinha, feijão e pão, fornecia apenas cerca de 1.645 calorias; 
custava cerca de 71,6% do valor do salário; era pobre em vitaminas e sais 
minerais e gerava alta mortalidade e baixa esperança de vida. Os resultados 
desse estudo tiveram ampla divulgação nacional, provocando a realização 
de estudos similares, inclusive daquele que serviu de base para a 
regulamentação da lei do salário mínimo. (VASCONCELOS, 2005, p. 2) 

 
 

Foram a partir daí, conforme o autor, criados vários mecanismos estatais 

voltados para a questão da fome, que em cada conjuntura, foram “construídas, 

desconstruídas e/ou reconstruídas a partir do jogo de interesses econômicos, sociais 

e políticos que se opera entre os distintos segmentos sociais” (VASCONCELOS, 2005, 

p. 2). Conforme o autor, o salário mínimo, instituído no governo Vargas, sempre teve 

“reajustes fixados muito abaixo do custo de reprodução da força de trabalho” e que 

“ao longo da sua história o valor do salário mínimo não tem sido suficiente nem para 

satisfazer as necessidades mínimas e individuais do trabalhador” [...] (2005, p. 2). 
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Mas foi a partir da instituição do salário mínimo que se registrou a emergência da 

política social de alimentação e nutrição no Brasil. 

Em sequência foi criado um decreto em 1938 que estabelecia “a chamada 

ração essencial mínima que seria composta, em quantidade e qualidade, dos 

alimentos necessários ao atendimento das necessidades nutricionais de um 

trabalhador adulto” (VASCONCELOS, 2005, p. 3), embora o salário mínimo fosse 

insuficiente até para adquirir essa tal ração. Depois foi criado O SAPS (Serviço de 

Alimentação da Previdência Social), a CNA (Comissão Nacional de Alimentação), 

entre outros. O país viveu um período de recessão econômica entre 1962 e 1967, 

mas retoma sua expansão econômica entre 1968 e 1974. Porém, conforme o autor, 

o bolo cresceu, mas a fome aumentou: “Dados sobre a distribuição de renda 

atestavam que além de crescer e não ser dividido, o bolo prometido pelos primeiros 

governos da Ditadura Militar instalada em 1964 havia se reconcentrado” 

(VASCONCELOS, 2005, p. 4). Nesse sentido, o que cresceu foi a fome e a 

insegurança alimentar acompanhada da desnutrição energético-protéica. Em 1972, 

foi criado no Brasil, o INAN (Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição), mas,  

 

Embora agravadas as condições de miséria e de fome no país, verifica-se 
um abrandamento do discurso dos programas desenvolvidos pelo INAN, 
colocando-se em foco a proteção aos grupos biológica e socialmente 
vulneráveis à desnutrição, o combate aos bolsões de pobreza e a 
redistribuição de renda. (VASCONCELOS, 2005, p. 5). 

 
 

As políticas sociais sofrem um retrocesso com a chegada da “ofensiva 

neoliberal”, que aos poucos vai ganhando terreno no país. E assim,  

 
O governo Collor e as primeiras tentativas de implantação das ideias 
neoliberais de reforma do Estado, [...] dentro do discurso da estabilização 
econômica, da modernização do Estado e da economia, o Brasil novo, 
desencadeou uma brutal redução dos recursos financeiros, esvaziamento 
e/ou extinção dos programas de alimentação e nutrição. (VASCONCELOS, 
2005, p. 6). 

 
 

Mas, conforme o autor, com o impeachment de Collor e movimentos sociais 

ligados à questão da fome, Itamar Franco lança o Plano de Combate à fome e à 

Miséria e a proposta de constituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA), mas no governo de Fernando Henrique Cardoso, tem-se um 
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“esvaziamento da Ação da Cidadania” (movimento social liderado por Betinho, 

lançado em 1993).  

Terminado o mandato de FHC, Lula se torna o novo presidente do Brasil 

com uma bandeira e ao longo do seu primeiro mandato foi sua marca – o Projeto 

Fome Zero: Uma proposta de Política de Segurança Alimentar para o Brasil, lançado 

em 16 de outubro de 2001. No contexto do Programa Fome Zero, situa-se o 

Programa Bolsa Família, um programa que fez a junção de quatro programas de 

transferência de renda já existentes na ocasião: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, 

Auxílio-gás e Cartão Alimentação. O Programa Bolsa Família, então lançado no 

governo de Lula, foi também a base da candidatura da Dilma Rousseff.  

Em seu governo, por sua vez, a Dilma lança o Plano Brasil sem Miséria em 

junho de 2011 “com o desafio de superar a extrema pobreza no país”. Com o 

referido plano, a então presidente, adapta o Bolsa Família ao seu governo, utilizando 

o critério definidor de pobreza utilizado pela ONU, que “considera pobre a família 

com renda mensal até 120,00 e indigente a que ganha mensalmente até 70,00 [...]”. 

(PEREIRA, 2012, p. 747). Atualmente esse valor foi reajustado em 10% passando 

para 77,00 reais. 

Recentemente, em 2014, a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) divulgou um relatório que 

considera superada a fome no Brasil, embora ainda existam pessoas passando fome 

no país, o que revela o caráter quantitativo da proposta do programa. Conforme o 

relatório, 

 

O Indicador de Prevalência de Subalimentação, medida empregada pela 
FAO há cinquenta anos para dimensionar e acompanhar a fome em nível 
internacional, atingiu nível abaixo de 5%, o limite estatístico da medida, 
abaixo do qual se considera que um país superou o problema da fome. 
(FAO, 2014, p. 6) 

 

Atualmente, a população mundial é onerada pela crise do capital e o Brasil 

com seu ajuste fiscal ameaça retroceder o que o Programa Bolsa Família conseguiu 

até aqui, aplicando cortes no financiamento do Programa. 
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CAPÍTULO III - O PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA EM RIO DAS OSTRAS 

 
“para viver, é preciso, antes de tudo comer, beber, ter habitação, 
vestir-se e algumas coisas mais”. (MARX, 1999). 

 
 

3.1 Características gerais do Programa 

Desde a contrarreforma do Estado, conforme afirma LAVERGNE (2012), que 

“a substituição de políticas com veleidade universal por programas de transferência 

de renda ostensivamente focalizados sobre os mais pobres e vulneráveis 

representantes da sociedade brasileira” (p. 324), foi paulatinamente introduzido no 

Brasil sob a imposição do ajuste macroeconômico, especialmente a partir do Plano 

Real; o que não poderia ser diferente com o Programa Bolsa Família. Conforme 

PEREIRA, 

 

[...] a ética da autoproteção social que está se fortalecendo e se impondo 
como a ortodoxia do momento mundo afora, incluindo o Brasil, funciona 
apenas para os pobres e, por isso, produz as seguintes consequências: 
focaliza a política social na pobreza extrema e transforma essa política em 
instrumento de ativação dos indigentes para o trabalho, geralmente 
precário, por meio de condicionalidades ou contrapartidas que, na maioria 
das vezes, revelam-se autoritárias e punitivas. (2012, p. 738). 

 

É o que podemos perceber no programa Bolsa Família. Se por um lado, ele 

garante um mínimo de subsistência para aqueles que sequer tinham o que comer, 

por outro, exclui grande parte da população, que embora sejam pobres, não são 

assim considerados pelos critérios adotados pelo programa. O programa Bolsa 

Família atualmente faz parte do Plano Brasil sem miséria. Plano este que 

 
 [...] foi lançado em junho de 2011 com o desafio de superar a extrema 
pobreza no país. O público definido como prioritário foi o dos brasileiros que, 
a despeito dos avanços sociais e econômicos do país nos últimos anos, 
continuavam em situação de extrema pobreza. (BOLETIM MDS, 2015) 

 
O Plano Brasil sem miséria foi estruturado em três eixos que conforme o 

Boletim do MDS - O Brasil sem miséria no seu município – estabelece: garantia de 

renda, inclusão produtiva e acesso a serviços. Como garantia de renda apresenta-se 

o Programa Bolsa Família, para inclusão produtiva, o PRONATEC Brasil Sem 

Miséria (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e o Acessuas 

Trabalho (Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho) e no 

que se refere ao acesso a serviços, trata-se do acesso à Assistência Social e à 
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Educação. Essas garantias são voltadas ao público carente definido a partir da 

renda familiar, de forma bem limitada e precária, portanto não se pretende 

universalizar o acesso.  

 

[...] à educação ou à saúde mas de se utilizar de políticas focadas como 
forma de reduzir os gastos e, ao mesmo tempo, obter “melhores resultados” 
em certos segmentos sociais definidos segundo critérios de segurança e de 
assistência, em vez de justiça e integração social. (LAVERGNE, 2012, p. 
325) 

 

Em relação à saúde, embora uma das condicionalidades seja a vacinação 

em dia das crianças e acompanhamento nutricional, a saúde não foi explícita no 

boletim como um dos eleitos ao acesso a serviços pelo plano. Apenas foi 

mencionado no trato da responsabilidade do poder público municipal, aí sim, citando 

também a Educação e a assistência social, considerando essenciais para a 

superação da extrema pobreza, mas sem se comprometer com a saúde. 

Em relação ao acesso ao trabalho, o acesso é “geralmente precário”. Prova 

disso é o que está explícito no boletim dizendo que “ao proporcionar qualificação 

profissional, o PRONATEC Brasil Sem Miséria aumenta as possibilidades de 

inserção de pessoas de baixa renda nas oportunidades de trabalho disponíveis”. 

(2015, p. 05) Ou seja, qualquer trabalho, os “pobres e miseráveis” devem se inserir, 

sem direito a escolha, conforme a ideologia capitalista. E esse tipo de visão não é de 

hoje. Como afirma FRANCO,  

 

A partir do século XV [...] as visões sobre os pobres seguiram duas 
direções: de um lado estavam os pobres ‘merecedores’, que, por razões de 
ordem física ou moral, não tinham condições de trabalhar – os cegos, 
aleijados, órfãos menores, viúvas etc. -; do outro lado estavam os ‘falsos’ 
pobres – aqueles que viviam de esmolas, mas eram saudáveis e, portanto, 
poderiam trabalhar. (2014, p. 28) 

 
Muitos séculos se passaram, porém, pouca coisa mudou. Hoje, os 

‘merecedores’ são aqueles que têm uma renda per capita de até 154,00. Esses são 

os considerados pobres, pois,  

 

[...] a presidente Dilma rebaixou, formalmente os critérios preexistentes para 
a definição da pobreza e da miséria no Brasil, conseguindo, desse modo, 
diminuir estatisticamente um bom número de pobres e miseráveis. Para 
tanto, adotou como critério definidor de pobreza e indigência o utilizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) [...]. (PEREIRA, 2012, p. 747). 
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Dessa forma, a pobreza foi rebaixada a um patamar que não corresponde 

com a realidade, ficando fora do programa, grande parte da população pobre. São 

consideradas atualmente pelo Programa Bolsa Família, em extrema pobreza, 

famílias que tenham renda per capita de até R$ 77,00 e pobres as que tenham 

renda per capita de até R$ 154,00. 

Conforme o jornal eletrônico CARTA CAPITAL (2015), o programa “oferece 

às famílias quatro tipos de benefícios: o Básico, o Variável, o Variável para jovem e o 

para superação da extrema pobreza”. Esse último, conforme o jornal é “uma 

complementação para chegar à renda mensal per capita de R$ 77,01 e ultrapassar o 

limite da extrema pobreza”.  

Conforme reportagem de Lourenço (2015) no site Agência Brasil, em relação 

aos variáveis, “as famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos, o valor do 

benefício variável é de R$ 42,00”, os pagos às famílias que tenham crianças ou 

adolescentes até 15 anos, gestantes ou bebês de até 6 meses, são atualmente de 

R$ 35,00, que “são limitados a cinco por família, atingindo o valor máximo de R$ 

175,00, e todos os integrantes devem ser registrados no Cadastro Único do governo 

Federal”. Como afirmam BEHRING E BOSCHETTI 

 

[...] os programas focalizados nos indigentes, associados à estabilidade 
econômica e a alguma recuperação do poder de compra do salário mínimo, 
vêm tendo um efeito de diminuição da indigência, mas sem alterar a 
pobreza e a desigualdade. (2007, p.185) 

 

O que importa para o capital é que o poder de compra esteja acessível a 

todos, como forma de beneficiar a economia e a acumulação do capital. A 

diminuição da pobreza e extrema pobreza estão associadas a uma conquista de 

status que o país pretende alcançar de eficiência na “erradicação da pobreza”. 

Conforme BONFIM (2004), o uso do verbo erradicar é apenas uma forma de 

discurso “político e burocrático-estatal”, que “são suficientemente enfáticos para 

darem a impressão de que algo será feito [...]”. (BONFIM, 2002 apud BONFIM, 2004, 

p. 32). 

Conforme TEIXEIRA, 

[...] o conjunto de respostas apontadas na forma de políticas integradas visa 
fortalecer o mercado e toma como principal fundamento a retomada do 
crescimento econômico. O fundamento da política social é econômico, e 
não social. E, com isso, assume a existência de um grupo de pessoas 
incapaz de se beneficiar desse processo, indivíduos que serão alvos das 
políticas sociais compensatórias e focalizadas. Contraditoriamente, este 
grupo não é pequeno, nem transitório. É, ao contrário, crescente em termos 
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absolutos e relativos dentro da própria conjuntura proposta como alternativa 
de ‘alívio’ da pobreza e da desigualdade. (2010, p. 657).   
 
 

Nesse conjunto de interesses, que os municípios são responsáveis por 

monitorar e fazer o acompanhamento do programa Bolsa Família para que os 

objetivos políticos, econômicos e sociais sejam atendidos. Sendo os municípios 

responsáveis pelo monitoramento e acompanhamento do programa, realizei 

entrevista de campo acerca do programa Bolsa Família no município de Rio das 

Ostras. A entrevista se deu na Secretaria de Bem Estar Social do município onde 

entrevistei o chefe de divisão de benefícios, o Sr. Alexandre Barroso Figueiredo9.  

Minha primeira questão sobre o monitoramento do programa foi direcionada à 

forma como é feita a comunicação entre o programa, as escolas e os postos de 

saúde para acompanhamento dos usuários beneficiários no que diz respeito aos 

critérios e condicionalidades exigidas para efetivação do direito e ele respondeu que: 

 
O MDS envia listagem dos beneficiários do programa Bolsa Família para o 
Ministério da Educação e para o Ministério da Saúde para que eles possam 
fazer, tanto o acompanhamento da educação como o acompanhamento da 
saúde. O acompanhamento da Educação, ele é feito pela secretaria de 
Educação de cada município e é feito através de um sistema chamado 
projeto presença. Então, de dois em dois meses, é emitido uma listagem 
nesse sistema para que as escolas possam preencher a frequência desses 
alunos.

10
 

 

Podemos perceber que a preocupação é sempre com a meta a ser atingida, 

com o quantitativo de pessoas atendidas pela Educação ou pela saúde como 

solução para o suposto problema que é a falta de interesse dos usuários. Como 

explica FALEIROS: “Uma das funções da quantificação, entre outras, é justamente 

padronizar os dados para obter-se o máximo de precisão e controle”. (2007, p. 63) 

Não há uma preocupação com a qualidade desses serviços prestados em que a 

demanda é sempre maior que o quantitativo de profissionais para o atendimento. 

Também com a realidade de muitos usuários que faltam ou chegam atrasados no 

trabalho, acordam de madrugada ou até passam a noite em filas para acessarem 

esses serviços. 

 

                                                           
9
  Declarou que apesar de estar como chefe de divisão de benefícios, seu cargo é de auxiliar administrativo e 

ser Engenheiro por formação profissional. 
10

 Entrevista concedida em março de 2016. Entrevistador: Rita de Cassia Santos Leonardo. Rio das Ostras, 2016 
1 arquivo. mp3 (60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta monografia. 
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 Essa quantificação implica portanto uma redução da realidade a aspectos 
temporariamente mensuráveis, quantificáveis. A qualidade torna-se não 
raramente um obstáculo a uma análise qualitativa, ou esconde uma visão 
qualitativa da realidade sob a máscara da quantidade. (FALEIROS, 2007, p. 
63) 

 

Se esses usuários tivessem um acesso de qualidade a esses serviços, o 

mínimo exigido, no caso da saúde, seria feito. Faz parte da pré-consulta a pesagem 

exigida e o cartão de vacina da criança é um documento exigido para o atendimento, 

pois nele são mantidas todas as anotações justamente para o controle do Programa 

sobre esse atendimento. Obviamente, o usuário se sente desmotivado a se deslocar 

da sua casa até o posto de saúde para um atendimento tão mínimo se na verdade 

ele busca um atendimento onde possa ter respostas de um profissional para 

sintomas que requer exames médicos e outros para além da pesagem e vacinação 

em dia. 

A questão da Educação é a mesma coisa. Não temos qualidade de ensino 

público e o que se vê é a reprodução da lógica capitalista no que diz respeito à 

uniformização e disciplinamento para a perpetuação da mão-de-obra precária para o 

mercado de trabalho. [...] resta o fato de que a educação ainda suscita debates 

veementes, dignos de sua importância para a formação humana. (CARLI, 2010, p. 

117). No que diz respeito ao cruzamento de dados acerca da frequência escolar, 

vacinação e pesagem com os setores do programa no município, nosso entrevistado 

informou o seguinte:  

 
[...] os dados são registrados nos sistemas e esse cruzamento é feito lá em 
Brasília. A gente não tem esse... Como é feito esse cruzamento. É feito um 
cruzamento lá em cima. O que que acontece? A criança, por exemplo, na 
escola, a criança não teve a frequência mínima exigida, entendeu? Esse 
dado é enviado... Esse dado da Educação é enviado para o MDS e o MDS 
envia para a caixa e a caixa broqueia o benefício da pessoa.  

 
 

Aqui está expressa a burocratização e a hierarquização da sociedade em que 

vivemos aonde a resposta vem sempre do alto e sem a participação da população, 

seja nos questionamentos ou nas decisões. Como afirma RIBEIRO, 

 
 Se as elites provêm sempre das mesmas camadas sociais e econômicas, 
também não há uma democracia “cem por cento”, porque os cidadãos que 
não têm acesso aos centros de decisão ficam isolados do processo. (1998, 
p. 61) 

 

Em relação às faltas escolares nosso entrevistado mencionou: 
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Se a falta for justificada, por exemplo, com atestado, a família não recebe 
sanção; ela não tem penalidade. Só se a falta for injustificada... A primeira 
sanção é uma advertência. A advertência aparece no recibo do benefício. 
Ela foi lá sacar, aí sai um recibo, embaixo do recibo aparece a advertência; 
não é bloqueado o benefício, só advertência. A segunda sanção é o 
bloqueio. O bloqueio, ele fica bloqueado um mês e no mês seguinte ela 
volta a receber e recebe o retroativo, recebe o que ficou bloqueado. A 
terceira sanção é uma suspenção. A suspenção, ela fica dois meses 
suspensa e não recebe retroativo. Tem a primeira e a segunda suspenção. 
Depois vem o cancelamento. 

 

Podemos constatar o quanto é coercitivo as condicionalidades impostas para 

o acesso ao programa e a lógica da coerção como disciplinamento do usuário. Ele 

sofre sanções, advertência, penalidades e por fim, a perda do benefício, o “[...] que 

pode reforçar nossa cultura social autoritária e punitiva” (COHN, 2004, p. 14)   

O Programa Bolsa Família deveria ser um direito ao acesso à (re) distribuição 

de renda, ou melhor, à apropriação de parte da riqueza socialmente produzida. 

Dessa forma, não deveria ter condicionalidades para o acesso, tampouco que a 

saúde e a Educação sejam utilizadas como condicionalidades e não como direitos 

que requer qualidade e não quantidade de usuários. 

 

É que, sob o domínio do neoliberalismo, construíram-se ortodoxias 
ideológicas e moralistas (Dean, 2006), em torno de uma ética de 
autorresponsabilização dos indivíduos pobres, que obriga a estes a 
autossatisfazerem suas necessidades sociais; ou, então, a darem algo em 
troca pelos auxílios públicos recebidos, como se fossem eternos devedores, 
e não credores, de vultosas dívidas sociais (Pison, 1988) (PEREIRA, 2012, 
p. 738, grifos do autor) 

 

Em relação aos avanços, dificuldades e desafios no âmbito da prestação do 

benefício em Rio das Ostras, o questionamento foi acerca da avaliação do programa 

por parte dos técnicos e profissionais envolvidos e se a área educacional e da saúde 

também participam. Nosso entrevistado respondeu: 

 

Participa. Rio das Ostras está começando a criar... Já começou no ano 
passado, já ta assim, bem avançado na comissão intersetorial, que reúne 
um profissional da assistência social, um profissional da Educação e um da 
saúde. Os responsáveis por cada setor [...] 

 
No entanto, percebe-se que os profissionais que lidam diretamente com as 

famílias beneficiárias não participam dessa comissão intersetorial e as decisões 

ficam no plano do superficial com ações focadas na quantificação de atendimentos 

mínimos na saúde e manutenção de um índice satisfatório de frequência escolar. 
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Não se discute nessa comissão intersetorial por parte do usuário a melhoria no 

sentido de qualificar esses atendimentos, até mesmo no sentido de aproximação 

desses profissionais que lidam diretamente com a realidade e à população atendida. 

Menos ainda para pressionar as lideranças políticas nos espaços institucionais na 

defesa das melhorias necessárias tanto na saúde quanto na Educação e não menos 

na assistência social. 

Isso remete ao que se refere Iida (1993) sobre os métodos tradicionais de 

planejamento, que “geralmente, apresentam um conteúdo tecnocrático e  

determinístico, baseando-se [...]” entre outras premissas de que “[...] há uma 

separação entre a equipe de planejamento e a de execução, no momento da ação”. 

(p.114)   

De acordo com FALEIROS, 

 
Essa defasagem entre a especulação e a ação reflete a dominação dos que 
executam pelos que pensam (mandantes, possuidores do saber). Os 
últimos deteriam não só o poder, mas também as soluções, ficando a 
prática na dependência dessas elaborações teóricas. Isso exprime a visão 
da classe dominante burguesa que vê o mundo por intermédio do sistema 
ideológico, baseado na divisão do trabalho capitalista, que separa a ação do 
conhecimento e o conhecimento da ação, justificando assim a divisão da 
sociedade em classes sociais: uma para pensar, outra para trabalhar. (2007, 
p. 62) 

 

Conforme o chefe de divisão de benefícios em Rio das Ostras, 

 
Essa comissão intersetorial tem feito reuniões de tempos em tempos, para 
discutir, para verificar as dificuldades de cada um, para a gente poder 
verificar o que cada um pode fazer para ajudar. (informação verbal) 

 
 

Mas não é esse o caminho para a efetivação do direito. É preciso participação 

tanto dos profissionais responsáveis por cada setor do programa Bolsa Família 

quanto aqueles que também lidam diretamente com esses usuários na saúde e na 

Educação e obviamente, a participação de um representante dos usuários nessas 

decisões.   

 

O exercício do planejamento com participação é sobremodo importante para 
que se modifique o panorama da relação entre os cidadãos e as instâncias 
de decisão e de poder. Isso porque o conceito de exclusão/includente não 
se refere somente a condições materiais de existência, refere-se também ao 
exercício das decisões de políticas globais e setoriais e ao exercício da 
soberania coletiva. É uma questão de poder, à qual é preciso a sociedade 
estar atenta. (TEIXEIRA, 2009, p. 17) 
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 No entanto, o que o chefe de divisão de benefícios apresenta como maior 

dificuldade e desafio no âmbito da prestação do benefício é justamente a 

quantificação de usuários que vão até os postos de saúde para fazer as avaliações 

mínimas, que conforme informado por ele, 

 
[...] a saúde; a gente tem um problema na saúde que é; as pessoas não tem 
ido à saúde espontaneamente; os beneficiários do Bolsa Família, eles tem 
que ir na saúde de 6 em 6 meses nos postos fazer, verificar o cartão de 
vacina das crianças, fazer a pesagem, as grávidas também. 
As mulheres entre 14 e 44 anos também tem que fazer o acompanhamento. 
Então, eles não tem ido espontaneamente aos postos de saúde. Por 
quê?Porque a saúde ainda não estabelece uma sanção ao benefício. 

 

E o que ele aponta como motivo é justamente a ausência de coerção para 

obrigar o usuário a cumprir mais essa condicionalidade. É importante que as 

pessoas tenham esse atendimento mínimo e que eles tenham consciência dessa 

importância. No entanto, não será a coerção que fará com que tenham essa 

consciência. É importante refletir que esses atendimentos mínimos não trarão 

impactos qualitativos para a saúde desses usuários. É preciso fazer muito mais. 

Ainda sobre os avanços, dificuldades e desafios no âmbito da prestação do 

benefício em Rio das Ostras e a avaliação do programa no município, o chefe de 

divisão de benefícios declarou o seguinte: “Nessas reuniões intersetoriais, nós temos 

buscado apoio na educação e aqui na assistência social também, para ajudar a 

saúde obter um índice mínimo de acompanhamento”.  

Mas que tipo de apoio seria esse? Seria educação popular? Seria o incentivo 

a reflexão ou seria a culpabilização do indivíduo? É preciso refletir sobre todos esses 

aspectos para vencer essas dificuldades e ter avanços realmente significativos. 

Dessa forma a avaliação do programa precisa ser repensada no sentido da 

efetivação do direito e não simplesmente no cumprimento de tarefas burocráticas 

 

A solução para um problema depende de seu correto entendimento e da 
formulação de um modelo adequado para interpretá-lo. Do contrário, 
arrisca-se a tratar apenas dos sintomas, sem erradicar as suas causas, ou 
resolvê-lo apenas parcialmente. (IIDA, 1993, p. 114) 

 

A coerção tem sido uma falsa solução para todos os ramos da sociedade 

capitalista, no que diz respeito ao enquadramento do indivíduo nesta sociedade. Isso 

nos remete a refletir sobre a coerção imposta por essa sociedade que nos faz 

reproduzi-la na própria família na criação de nossos filhos que irão novamente  



44 
 

reproduzi-la para as próximas gerações perpetuando a lógica da coerção. Nesse 

sentido, verificamos nas palavras do chefe de divisão de benefícios tal reprodução 

quando: 

 
Na Educação já é mais rígido por que tem sanção do benefício. O pessoal 
para não perder o benefício, não deixa a Educação de lado. A educação, 
para você ter uma ideia, tem atingido níveis aí de 92 e 95% de 
acompanhamento. Na saúde, a gente tem conseguido aí, no último 
semestre, a gente conseguiu 52%. A gente tem trabalhado para melhorar, 
mas a saúde ainda é um problema. 
Mas existe essa comissão intersetorial que através é feito reuniões de 
tempos em tempos.  

 

Podemos também verificar claramente a importância que se dá a 

quantificação nos níveis de acompanhamento. É a preocupação explícita com a 

eficácia e a eficiência do programa no sentido de atingir metas estabelecidas.  É 

uma apropriação acrítica das tarefas como simples dever de cumprir e isso é notável 

em todas as esferas que diz respeito ao programa. Seja na saúde, na Educação ou 

na Assistência social. 

 

Nessa perspectiva, para quantificar e medir, toma-se como ponto de partida 
os fatos percebidos, o que existe, o estabelecido. Além disso, separam-se 
os elementos quantificáveis dessa realidade. A eficiência exige que se 
controlem as variáveis, que se apresente a “realidade” por meio de padrões 
precisos, para melhor controle e eficiência. (FALEIROS, 2007, p. 63) 

  

Questionei se na avaliação do programa entram em pauta os recursos 

disponíveis para o monitoramento do atendimento do programa como: veículos (para 

visitas domiciliares e para ida às escolas e postos de saúde), espaço físico e 

equipamento (para reuniões e atendimento) e profissionais para atender a demanda 

e ele respondeu que:  

 

[...] Claro que entra, porque é...Todos os municípios recebem um recurso 
destinado ao...Como eu posso dizer? A gestão do Bolsa Família, chamado 
de IGDM que é o índice de gestão descentralizado do município [...] todos 
os municípios recebem esse recurso para fazer a gestão do programa que é 
carro, equipe, equipamentos, entendeu? Imobiliário... Todos os municípios 
recebem. E Rio das Ostras o automóveis exclusivamente para o Bolsa 
Família. O atendimento do Bolsa Família é feito nos CRAS, normalmente 
numa sala individualizada, uma sala separada. E dentro dos CRAS a 
gente tem equipes do Bolsa Família para fazer esse atendimento e esse 
dinheiro que vem, todo, tem que ser prestado conta. (grifos nossos) 
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O que me chamou a atenção nessa questão foi o fato de terem carros 

exclusivamente para o Bolsa Família enquanto que, conforme presenciei no meu 

processo de estágio no CRAS foi exatamente a falta de automóveis para visitas 

domiciliares extremamente importantes no que diz respeito à averiguação de risco, 

negligência e outras situações realmente necessárias..  

A visita do Programa Bolsa Família é importante? Sim! Mas a questão é o 

jogo de interesse de quem está no poder. Pois no que diz respeito ao programa, há 

uma clara intensidade da fiscalização da pobreza e do controle do indivíduo em 

relação ao cumprimento das suas condicionalidades coercitivas em detrimento das 

averiguações que dizem respeito à proteção e à seguridade desses usuários.  

 

A própria esfera pública estatal, para tornar-se realmente pública, requer o 
fortalecimento da crítica e do controle da sociedade sobre o Estado. A 
importância crescente da noção do público está diretamente vinculada á 
consciência de que o Estado tem sido exposto, sobretudo no século XX, a 
um processo de privatização dominado e capturado por interesses 
particulares, tanto de corporações privadas como das próprias burocracias. 
(PEREIRA e GRAU, 1999, p. 22).  

 

Outra situação é a questão da sala individualizada; pois mais uma vez, 

falando do meu processo de estágio, o que presenciei foi atendimento por vários 

agentes sociais numa mesma sala onde também funcionava a direção do CRAS e o 

acesso aos arquivos que dizem respeito aos usuários, onde eu, como estagiária 

acessava o tempo todo e ouvia as perguntas que eram feitas em relação ao usuário, 

que inclusive, me levaram a essa pesquisa. Obviamente, o usuário tinha sua história 

de vida exposta, não só a mim, mas a todos que ali transitavam ou dividiam o 

espaço de trabalho.  

Nesse sentido, além das inúmeras questões a ser solucionada, a questão do 

sigilo e do respeito ético pelo usuário é mais uma que deve ser incluída na pauta 

dessas comissões setoriais, que, por serem feitas por profissionais que não ocupam 

esses espaços de atendimento, desconhece essa realidade.  

No entanto, “Seria evidentemente cínico menosprezar o fato de que este 

programa permite ao menos a sobrevivência do segmento mais pobre da população 

brasileira”. (LAVERGNE, 2012, p. 326). De fato, não dá para desconsiderar que o 

programa tem um impacto positivo na vida dessas pessoas, seja como única fonte 

de renda ou na complementação da renda. O que causa um impacto ainda maior 
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quando esse benefício é broqueado ou suspenso por alguma contrapartida das 

exigências de condicionalidades. 

Devemos considerar que ainda que minimamente, tanto no valor monetário 

quanto no quantitativo de pessoas realmente pobres incluídas no programa, este, 

possibilita que haja participação, ainda que extremamente desigual, da riqueza 

socialmente produzida. 

É claro que não é uma participação com divisão igualitária. A desigualdade e 

a concentração de renda e de riqueza na mão de alguns permanecem e obviamente 

não há interesse em mudar essa realidade. Mas, devemos interpretar o Programa 

Bolsa Família, assim como os demais programas de transferência de renda como 

direitos, justamente por fazer parte de uma riqueza socialmente produzida e não 

benefício como é comumente chamado. 

Os programas de transferência de renda são parte de uma riqueza 

socialmente produzida por trabalhadores que só recebem o considerado suficiente 

para suas necessidades básicas. Dessa forma, na lógica capitalista e neoliberalista, 

aquele que recebe o considerado suficiente para suas necessidades básicas, não 

precisam receber uma transferência de renda. Essa transferência é destinada 

àqueles que não têm renda alguma ou que não tenha uma renda que atenda à sua 

subsistência. “Trata-se tão somente de repassar aos pobres uma renda baixa com o 

objetivo de atingir indicadores que demonstrem que determinado número de sujeitos 

não vive mais abaixo da chamada linha da pobreza”. (TEIXEIRA, 2010, p. 671). 

Para o capital, o poder de compra devolvido a esse segmento da população 

pobre é favorável à sua acumulação de riqueza. É na verdade uma via de mão 

dupla. Sai de um lado, mas volta de outro. O mínimo da riqueza socialmente 

produzida que é repassado a esses poucos trabalhadores, acabam voltando para o 

capital. Como afirma SANTOS,  

 

Nas grandes cidades, sobretudo no Terceiro Mundo, a precariedade da 
existência de uma parcela importante (às vezes a maioria) da população 
não exclui a produção de necessidades, calcadas no consumo das classes 
mais abastadas. (2000, p. 324). 

 
Esse contexto de precariedade da maioria da população em prol da 

constante produção de necessidades que obviamente visa o lucro, mesmo que 

calcada no consumo dos mais abastados, essa necessidade é criada para toda a 
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sociedade à medida que são criados os mecanismos que levam a todos a 

propagação dessas necessidades.  

A sociedade capitalista, inerente às condições subumanas que produz, induz 

ao consumo; mais que isso, aguça os desejos de toda a humanidade, mesmo 

daqueles que não têm como pagar. [...] “os meios de informação criam verdadeiras 

ondas de entusiasmo em torno das mercadorias que são lançadas e relançadas 

constantemente em grande velocidade” (PADILHA, 2006, p. 101), mas a 

culpabilização do indivíduo é sempre a resposta dada pela burguesia, quando se 

fala de endividamento e muitas outras situações ligadas a essa questão da indução 

ao consumo sem considerar as desigualdades produzidas por esse mesmo sistema 

de produção. 

 Esses trabalhadores produzem os objetos que desejam, mas precisam 

pagar por eles; em contrapartida, ganham o insuficiente até para suas necessidades 

básicas ou estão fora desse mercado de trabalho. O objetivo do trabalho na 

sociedade capitalista é produzir riquezas que serão apropriadas apenas pelos 

capitalistas. O trabalhador recebe pela sua força de trabalho apenas o necessário 

para sobreviver. Dessa forma, muitos trabalhadores estão à mercê do desemprego e 

da fome, tendo que conviver com a sedução das propagandas midiáticas para o 

consumo daquilo que eles não podem pagar. E ainda assim, vive-se a tensão de 

cobrança pela educação dos seus filhos, para se conformarem com a condição em 

que vivem, de não poderem ter o que outras crianças têm e enfrentar, inclusive, 

bullying nas escolas, por não terem o mais novo celular, internet, computador, um 

calçado de marca ou uma roupa da última moda. Como afirma PADILHA (2006, p. 

101)  

um filme lança um produto, uma telenovela lança moda, e a moda lança 
diversos acessórios que a publicidade vai se encarregar de vender [...] os 
produtos são anunciados como se fossem únicos, mas há também, ao 
mesmo tempo, a mensagem de que é preciso ser igual aos outros. Assim, 
muitas publicidades propagam que ‘todos já possuem isso, só você vai ficar 
de fora?  

 

Nesse sentido, esses apelos midiáticos, além de ideologizar de forma 

ilusória para satisfação de necessidades fúteis, acarretam transtornos à saúde da 

humanidade atual, por compulsão por comprar ou querer aquele determinado objeto, 

ou ser discriminado por não ter acesso a determinados produtos. Dessa forma, é, 
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em grande parte, responsável por ansiedades, depressões e muitos outros 

transtornos psicológicos. Conforme psiquiatra no jornal Correio da Manhã11 (2013) 

 

O desemprego e as dificuldades económicas são causas que podem levar à 
depressão. "Afinal, é o que se passa atualmente entre nós. Não é por acaso 
que, contrariando a descida nas vendas de muitos medicamentos, as 
vendas dos antidepressivos em Portugal continuam a aumentar". 

  
 

Dessa forma, podemos constatar que a atual conjuntura tem muito a ver com 

as manifestações de diversas doenças, entre elas, as psicológicas. O poder de 

compra das populações que recebem o Bolsa Família, por exemplo, está muito 

limitado às suas necessidades alimentares, que é essencial para o mínimo de 

sobrevivência, deixando-os a mercê dos desejos materiais que não podem alcançar. 

Mas para o capital, esse mínimo que retorna ao mercado é só um acúmulo a mais 

para o seu montante. 

No entanto, em tempos de crise do capital, como vivemos nos dias atuais, as 

políticas sociais sofrem o impacto dos cortes orçamentários e o Programa Bolsa 

Família esteve na mira desses cortes. Conforme José Antônio Lima 12, 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome projeta um 
cenário catastrófico caso tenha sucesso a intenção do deputado federal 
Ricardo Barros (PPPR), relator do Orçamento de 2016, de cortar 10 bilhões 
de reais do Bolsa Família, programa de transferência de renda coordenado 
pelo MDS. Um estudo da Secretaria de Renda da Cidadania (Senarc) da 
pasta prevê que 23,2 milhões de pessoas deixariam o Bolsa Família e 7,97 
milhões entrariam na faixa de renda que caracteriza a pobreza extrema. 
(2015, p. 1). 

 
 

Essa proposta esteve assombrando por um tempo àqueles que são 

contrários aos cortes no programa e ameaçando retroceder o que foi conquistado 

até aqui, ainda que essa conquista esteja relacionada a critérios que não condizem 

com a realidade. Mas, recentemente foi divulgada a derrota dessa proposta, que 

conforme CÂMARA NOTÍCIAS, 

 

Em relação ao programa Bolsa Família, a Comissão de Orçamento aprovou 
a manutenção do valor proposto pelo governo (R$ 28,1 bilhões). Ricardo 
Barros tentou, até o final, reduzir essa dotação em R$ 10 bilhões, valor que 
ele considerava suficiente para garantir a manutenção dos beneficiários em 

                                                           
11

 Jornal digital. Ler mais em: http://www.cmjornal.xl.pt/domingo/detalhe/presos-a-depressao.html 
12

 Editor-executivo do site CartaCapital. 
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dia com as regras do programa e reprimir eventuais fraudes, problemas de 
gestão e concessões sem respaldo de lei. (2015, p. 1-2). 

 

No entanto, o desemprego provocado pela crise, pode vir a impactar na 

demanda do programa. Conforme o jornalista André Barrocal13, 

 

Os desempregados brasileiros subiram a 9,1 milhões em outubro, 
informou... o IBGE. Até novembro, sumiram 945 mil vagas com carteira 
assinada, segundo o Ministério do Trabalho, resultado a anular toda a 
criação de emprego formal de 2014 e a empurrar a taxa oficial de 
desemprego a 7,5%. Um índice mais abrangente, também do IBGE, aponta 
desocupação de 9% ao fim de outubro. (2016, p.1-2). 

 

Dessa forma, ainda que os critérios do programa sejam seletivos e 

focalizados, o número dos comprovadamente pobres pode vir a aumentar. Conforme 

o site do MDS, 

 

O Orçamento de 2016 prevê margem para reajuste do Programa Bolsa 
Família, segundo a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso 
Nacional em agosto do ano passado. O aumento previsto de gastos é de 
cerca de R$ 1 bilhão entre 2015 e 2016, sem previsão do aumento do 
número de famílias atendidas pelo programa. Esse número vem se 
mantendo estável desde 2012, em torno de 13,9 milhões de famílias. O 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) informa 
que ainda não há definição de quanto nem quando será reajuste. 
Atualmente, o benefício médio pago às famílias é de R$ 165. (MDS, 2016) 

 

Ainda não constam dados oficiais, que por conta da atual crise e o 

consequente desemprego, tenha aumentado o número de famílias dentro dos 

critérios estabelecidos pelo programa Bolsa Família e novas inserções no programa. 

No entanto,  

 

A previsão de um reajuste abaixo da inflação de 2015 para o programa 
Bolsa Família neste ano deverá ter um impacto direto na renda das 
residências mais pobres do Brasil. Considerado o gasto efetivo do ano 
passado, de R$ 27,7 bilhões, e o orçamento para o programa deste ano, de 
R$ 28,1 bilhões, o máximo reajuste possível para o benefício será de 1,4%. 
Sem especificar números, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 
divulgou na semana passada que haverá R$ 1 bilhão a mais para o 
programa em 2016, o que permitiria uma correção maior, de até 3,7%. 
Ainda assim, o porcentual ficará bem abaixo do IPCA, índice de inflação 
oficial do País, que ficou em 10,67% no ano passado, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (SCHELLER, 2016) 

 

 

                                                           
13

 Repórter de CartaCapital em Brasília. 
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3.2 A situação de Rio das Ostras – IDH, ÍNDICE DE GINI, INDICADORES, 

INDIGÊNCIA E POBREZA, PIB PER CAPITA.  

 

Rio das Ostras é uma cidade de apenas 23 anos, mas seu território era 

pertencente à cidade de Casimiro de Abreu-RJ. Pela sua proximidade com a cidade 

de Macaé, a então “capital do Petróleo”, tornou-se a cidade dormitório de Macaé, 

recebendo um grande contingente de pessoas vindas de outras cidades e regiões 

em busca de trabalho e melhores condições de vida. 

 

Para melhor compreender a formação e a ocupação de Rio das Ostras, 
deve-se primeiro conhecer os ciclos econômicos da Bacia de Campos. A 
região da Bacia de Campos passou por três ciclos econômicos, sendo os 
dois primeiros ligados à produção sucroalcooleira, no século XIX e no início 
do século XX; e o terceiro ciclo relacionado à exploração e à produção de 
petróleo e gás, já na segunda metade do século XX, perdurando até hoje 
(SILVA e CARVALHO, 2004). Os três ciclos econômicos tiveram sua 
importância na formação e na ocupação de Rio das Ostras, sendo o mais 
importante o terceiro ciclo.  (GOMES Maria Laura Monnerat; JUNIOR, Luiz 
de Pinedo Quinto, 2010, p.144). 

 

Sobre essa ocupação que segue crescendo, em 2010, viviam em Rio das 

Ostras - RJ, 105.676 pessoas. (Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil). A 

renda média dessas pessoas eram de R$ 1.051,19, sendo 1,45% extremamente 

pobres (aproximadamente 1053 extremamente pobres) e 5,26% 

pobres.(aproximadamente 5.558 pobres)14 A população economicamente ativa 

ocupada era de 70,9%, a desocupada de 8,3% e a inativa de 20,8%. Em relação ao 

trabalho e renda, 17,08% são de vulneráveis à pobreza e 25,23% são de pessoas de 

18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal. 

Conforme consta no Boletim do MDS, O Brasil sem miséria no seu município 

(2016) 

 

De acordo com os registros de outubro de 2015 do Cadastro Único e com a 
folha de pagamentos de novembro de 2015 do Programa Bolsa Família, o 
município tem: 13.495 famílias registradas no Cadastro Único e 4.804 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (12,70 % da população do 
município). 

 
 

                                                           
14

 Considera-se pobre, pessoas com renda de até 154,00 ou famílias com renda per capita de 154,00. 
Extremamente pobres, pessoas com renda de até 77,00 ou famílias com renda per capita de até 
77,00. 
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Ainda, conforme o Boletim, “de junho de 2011 a setembro de 2015, o 

município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no Programa Bolsa Família 932 

famílias que estavam em situação de extrema pobreza”. 15 Em relação aos outros 

dados referentes ao município, conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil, o índice de desenvolvimento humano (IDHM) de Rio das Ostras é de 0,773 

em 2010, situando o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto. Ainda, 

conforme o documento, “a evolução da desigualdade de renda entre 1991 e 2000 e 

de 2000 e 2010, pode ser descrita através do índice de Gini, que passou de 0,55 em 

1991, para 0,57, em 2000, e para 0,53 em 2010”.  

De acordo com o PORTAL Prefeitura de Rio das Ostras, o PIB per capita para 

2010 foi de R$ 57.882,81. Nos anos anteriores, de acordo com o portal, o PIB per 

capita para 2009, foi de R$51.232,83, em 2008 chegou a R$ 69.276,69. Nesse 

sentido, “os resultados do Produto Interno Bruto – PIB indicam que a economia 

cresceu em 34,26% em 2008, decresceu em 21,5% no ano 2009 e em 2010 o 

percentual voltou a crescer em 23,7%”. 

No entanto, no que diz respeito ao impacto do programa Bolsa Família no 

município de Rio das Ostras, há de se consideras as particularidades do município, 

embora esta não seja uma peculiaridade do programa, a considerar que seus 

critérios pré-estabelecidos para definição de pobreza e extrema pobreza é o utilizado 

pela ONU e, conforme o relatório da FAO (2014) a medida empregada para 

dimensionar e acompanhar a fome é a medida estatística de indicador de 

prevalência que considera que um país superou a fome quando atinge nível abaixo 

de 5%.  

Em relação aos impactos da crise do capital e o consequente desemprego 

no município de Rio das Ostras para o programa Bolsa Família, ainda não se tem 

dados recentes, mas, conforme o CAGED, em 2015, houve no município uma 

redução de 1706 empregos formais.  

 

 

 

                                                           
15

 Cabe ressaltar, que seria qualitativa uma pesquisa com esses usuários para uma aproximação da 
sua realidade concreta, contudo, não foi possível, devido aos prazos para a conclusão desse 
trabalho. Futuramente, pretendo dar continuidade nesses estudos. 
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3.3 O Programa Bolsa Família em Rio das Ostras: particularidades do CRAS 

Central  

 

Durante o tempo que fiz estágio no CRAS Central de Rio das Ostras, a 

demanda mais explícita dos atendimentos de plantão foi a busca por vaga em 

creche. Demanda esta que se vincula à política de educação no município, mas que 

pela incompatibilidade entre número de creches frente ao número populacional, não 

atende a grande demanda que é um direito expresso na Constituição Federal, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e também nas Diretrizes e Bases da 

Educação.  

Em seguida tem-se a grande demanda sócio alimentar, ou seja, a procura 

por cesta básica que obviamente está ligada a várias expressões da questão social 

como o desemprego e o subemprego que acarreta na renda insuficiente para 

alimentação e aluguel. Logo, isso leva à fome, à miséria e às condições precárias de 

sobrevivência. Tudo isso está vinculado às políticas de habitação, educação, saúde, 

transferência de renda e reforma agrária, por exemplo, que não são implementadas 

como direitos de todos, mas de forma a priorizar alguns cidadãos com o mínimo do 

mínimo do direito. 

 

[...] no Brasil, subverte o preceito constitucional. Observa-se uma inversão e 
uma subversão: ao invés do direito constitucional impor e orientar a 
distribuição das verbas orçamentárias, o dever legal passa a ser submetido 
à disponibilidade de recursos. São as definições orçamentárias – vistas 
como um dado não passível de questionamento – que se tornam 
parâmetros para a implementação dos direitos sociais, justificando as 
prioridades governamentais. (IAMAMOTO, 2012, p.33 – 34) 

 

Nesse sentido, com a falácia da falta de recursos, justifica-se a precariedade 

das políticas públicas. Obviamente a habitação e a terra fazem parte do pacote 

privado em que o acesso só se dá por meio da compra.  

No que diz respeito à falta de vagas em creches, essa demanda acarreta 

outras demandas, em que a renda da família ou é gerida apenas pelo marido, ou na 

falta deste, a situação torna-se ainda pior, visto que a mãe não pode trabalhar pra 

sustentar a família, pois não tem onde deixar os seus filhos. 

Considerando que a sociedade mantém-se conservadora de preceitos 

retrógrados e reprodutora de preconceitos e discriminações, no que diz respeito à 

mulher e ao seu “papel na família”, apesar da luta feminista, prevalece a ideia de 



53 
 

que a mulher é responsável pelo cuidado dos filhos, do marido, do lar, enfim. 

Enquanto, em relação ao homem, prevalece a ideia de chefe de família, provedor do 

lar, ao qual a mulher e os filhos devem obediência e submissão. Nesse sentido, a 

própria dinâmica do Estado na implementação de políticas, especialmente às que 

poderiam fortalecer a autonomia da mulher no que diz respeito ao seu acesso ao 

mercado de trabalho, reproduz essa ideia retrógrada mantenedora do modelo de 

família patriarcal. Como diz PEREIRA, 

 
Considerando que a família não é um bloco monolítico, e que, devido a sua 
reestruturação, ela passou a ser preponderantemente gerida e sustentada 
pelas mulheres, pergunta-se (fazendo coro com amplas vozes feministas); 
quem, na família contemporânea arcará com o encargo de cuidar 
cotidianamente de crianças, enfermos, idosos debilitados, além de assumir 
as responsabilidades de provisão e gestão do lar? Tudo leva a crer que se 
está pensando na mulher, quando se requisita a participação da família no 
esquema misto de bem-estar, pois era ela quem tradicionalmente arcava 
com esse ônus. Ora, como a visão tradicional continua em pauta, é das 
mulheres que se espera a renúncia das conquistas no campo do trabalho e 
da cidadania social, pois se presume que o foco central de suas 
preocupações continua sendo a casa, enquanto o do homem ainda é o local 
de trabalho. (2010, p. 38). 

 
Ainda em relação à demanda por vagas em creches no município, vale 

destacar que além de ser um direito e de ser uma possibilidade para que as 

mulheres tenham acesso ao mercado de trabalho, é também prerrogativa no Plano 

Brasil sem Miséria do qual o Bolsa Família faz parte. Segundo o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (2016) 16 

 
Voltado para a primeira infância, o Programa Brasil Carinhoso tem o seu 
desenvolvimento integrado em várias vertentes e uma delas é expandir a 
quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, cujas famílias 
sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) em creches públicas 
ou conveniadas. 
O apoio financeiro é devido aos municípios (e ao Distrito Federal) que 
informaram no Censo Escolar do ano anterior a quantidade de matrículas de 
crianças de zero a 48 meses, membros de famílias beneficiárias do Bolsa 
Família em creches públicas ou em instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. 
O Programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, 
sem necessidade de convênio ou outro instrumento, para custear despesas 
com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as 
ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, garantir o 
acesso e a permanência da criança na educação infantil.  
O recurso transferido aos municípios e ao Distrito Federal é realizado em 
parcela única. O montante é calculado com base em 50% do valor anual 
mínimo por matrícula em creche pública ou conveniada, em período integral 
e parcial, definido para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

                                                           
16

 FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Apresentação:  Brasil Carinhoso – apoio às creches. 
Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso>  Acesso em: 27 Fev. 2016 
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb 
apud FNDE). 

 

Com a grande demanda por creches no município de Rio das Ostras, foram 

estabelecidos pelo gestor municipal Alcebíades Sabino dos Santos, critérios de 

pontuação para acesso às vagas disponíveis conforme localizamos no portal da 

prefeitura “Jornal de Rio das Ostras” (2014) 17e que reproduzimos abaixo.  

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 
Tabela de distribuição de pontos por perfil social 
Beneficiário do Programa Bolsa Família|20 
Apenas Cadastro Único do Governo Federal |07 
Tabela de distribuição de pontos por número de 
filhos até 17 anos 
4 filhos ou mais|10 
3 filhos|07 
2 filhos|05 
1 filho|02 
Tabela de distribuição de pontos por vínculo 
empregatício dos pais ou responsáveis 
Reside com um único genitor e este trabalha|12 
Reside com o(s) genitor(es) e ambos trabalham|10 
Reside com o(s) genitor(es) e apenas um deles trabalha|05 
Reside com o responsável legal (não genitor) e este trabalha|12 
Tabela de distribuição de pontos por tempo de 
moradia no município 
Há mais de 8 anos|10 
De 5 a 7 anos|07 
De 3 a 4 anos|05 
Até 2 anos|02 
Tabela de distribuição de pontos para mãe 
adolescente estudante (entre 12 e 18 anos) 
Mãe adolescente estudante|10 
 

 

Portanto, fica explícito que esse acesso se dá de forma seletiva em 

detrimento do acesso como direito de todos expresso na Constituição Federal de 

1988. “A Constituição reconhece a creche como uma instituição educativa, sendo a 

educação, um ‘direito de todos e dever do Estado e da família’ [...]” 

(CONSTITUIÇÃO brasileira, 1988, p. 128-129 apud AGUIAR, 2001, p. 34). No 

entanto, na prática esse acesso não se dá como direito de todos e o Estado não 

cumpre o seu dever como deveria. Há um retrocesso das conquistas históricas 

feministas nesse sentido sob a contrarreforma neoliberal do Estado. 

Assim, o que se verifica é a prática neoliberal de restrição de direitos e 

focalização das políticas sociais aos comprovadamente pobres. 
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 Jornal oficial edição Rio das Ostras, edição 712, 2014, p. 32.  
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[...] as políticas sociais de caráter público, além de se voltarem apenas para 
os extremamente pobres, não lhes pode oferecer uma condição digna de 

vida, pois isso somente pode ser alcançado via mercado. Com isso nega‑se 

o acesso a qualquer que seja a política social dentro de uma perspectiva de 
direto social e humano no atendimento das necessidades. A retórica da 
eficiência e da eficácia acompanha esta concepção com o intuito de 
dissimular a existência de uma clara negação da dignidade humana em 
favor dos interesses do capital. (TEIXEIRA, 2010, p. 670). 

 

Em relação às crianças matriculadas em creches no município de Rio das 

Ostras, conforme dados no Qedu18, “o total de crianças matriculadas é de 1.522 

(Censo Escolar/INEP192014 apud Qedu 2016)) sendo 134 crianças do programa 

Bolsa Família (FNDE20, 2016) nas creches públicas municipais para um total de 

habitantes estimado em 2015 de 131.976(IBGE21, 2015). O número de creches 

municipais públicas como consta no portal da prefeitura é de 4 sendo uma 

qualificada como pré-escola.  

Podemos verificar que essa é uma demanda grande e constante no 

município e nos atendimentos do CRAS Central 22 no período do estágio (2013), que 

tem implicações no quadro de desemprego na família e, por extensão, à demanda 

sócio alimentar. Obviamente não é o principal motivo do desemprego no município, 

mas que tem contribuído para tal situação.  

Exemplo disso é o relato de uma usuária 23 que afirmou ser técnica em 

enfermagem, mas que devido a sua separação e por estar longe da família, além de 

pouco tempo de residência no município, não tinha com quem deixar sua filha. No 

entanto precisava trabalhar, pois não recebia pensão. Ainda assim, o valor da 

pensão não atenderia todas suas necessidades. Vários são os relatos de usuários 

em situações parecidas que mesmo recebendo o Bolsa Família não tem todas as 

suas necessidades básicas e vitais atendidas. Essa é a realidade de pobreza e 

extrema pobreza que vivenciamos no cotidiano do CRAS Central do município. 

Portanto não condiz com a pobreza e a extrema pobreza apresentada pelo 

programa Bolsa Família.  

                                                           
18

 Rio Das Ostras – Qedu. Matrículas e Infraestrutura – censo escolar de Rio das Ostras. Disponível em: 
<www.qedu.org.br/cidade/2800-rio-das-ostras/censo-escolar> Acesso: 29 fev. 2016 
19

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 
20

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
21

 ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_2015_TC 
22

 LEONARDO, Rita de Cassia Santos. Diários de campo – CRAS Central de Rio das Ostras, Dez. 2012 a maio 
2014. 
23

 LEONARDO, Rita de Cassia Santos. 2º diário de campo – Estágio II, CRAS Central de Rio das Ostras, p. 03, 
2013. 
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Na sociedade em que vivemos onde a maioria dos trabalhadores subsiste 

com um salário mínimo, não têm habitação própria, ou se tem é em condição 

precária, não dá para dizer que a pobreza tenha sido superada, tampouco que uma 

renda per capita de 154 reais conforme estabelece o Programa supere a pobreza de 

uma família. 

Só no sudeste do Brasil, conforme Fundação João Pinheiro24, em 2013, o 

déficit habitacional era de 2,243 milhão de moradias. No mesmo período, o déficit no 

Brasil, era de 5, 846 milhão de domicílios. Conforme é explicitado pela Fundação, o 

déficit habitacional não corresponde simplesmente à ausência de moradia, mas 

também às condições de moradia dos brasileiros. Falando ainda da região sudeste, 

em 2013 as moradias em condições precárias eram de 4,5%. As coabitações 

familiares, [...] “isto é, moram de favor na casa de parentes, onde ocupam algum 

pequeno cômodo”. (BOULOS, 2012, p. 14), eram de 29,3%. O ônus com aluguel era 

de 56,0 %, que conforme a Fundação João Pinheiro, é a mais alta do Brasil, [...] “ou 

seja, deixam de consumir o básico para sobrevivência pelo peso que o aluguel 

representa na renda familiar”. (2012, p. 14). O adensamento familiar nesse período 

era de 10,1% e que é “outro problema grave relacionado à inadequação de moradias 

[...] , o que significa muitas pessoas “numa única residência” (2012, p.15). 

 

É preciso, primeiramente, deixar de lado a visão equivocada de que sem-
teto são somente aqueles que moram na rua, em situação de extrema 
miséria e mendicância. Esse grupo é aquele que chegou ao limite da 
degradação causada pela falta de moradia, pelo desemprego e outros 
males do sistema capitalista. A maioria dos sem-teto, no entanto, não está 
em situação de rua e trabalha, ainda que muitas vezes na informalidade e 
sem direitos assegurados. (BOULOS, 2012, p. 14). 
 

Em Rio das Ostras pude ver de perto essa realidade no meu                                                                        

processo de estágio25quando os profissionais de Serviço Social foram convocados 

para fazer visitas domiciliares para recadastramento do Cartão do Bem26. As 

entrevistas foram intensas e o que presenciei traduz o déficit habitacional da maioria 

dos moradores do município. Falta de saneamento básico, casas que alagam toda 

vez que chove, falta de pavimentação nas ruas de várias localidades, entre outros 

problemas enfrentados pelos moradores mais periféricos. 

                                                           
24

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-habitacional-no-br 
25

 LEONARDO, Rita de Cassia Santos. Diários de campo – CRAS Central de Rio das Ostras, Dez. 2012 a maio 
2014. 
26

  Programa de transferência de renda – Cartão do Bem Social no valor de R$ 100,00 (cem reais) (Lei  municipal 
1140/2007 – Rio das Ostras), atualmente extinto no município. 



57 
 

Em um dos bairros visitados, que na ocasião chovia muito, havia muito 

alagamento. Conforme os moradores do local, isso acontecia por causa dos aterros 

que foram feitos para as novas construções.  Segundo esses moradores, as 

construções antigas ficaram mais baixas e por isso são alagadas. Também visitei 

alguns locais onde os moradores vivem em barracos, de favor, enfim, todos em 

diversas situações de precariedade. 

 

Se a moradia digna fosse tratada de fato como um direito, ela deveria ser 
garantida a todos pelo Estado, sem distinção de renda ou região. Ora, isso 
significaria garantir moradia “gratuita” – ou melhor, subsidiada – aos que 
mais precisam. (BOULOS, 2012, p. 18). 
 

Outra questão habitacional do município de Rio das Ostras é a constante 

falta d’água que em época de temporada torna-se uma calamidade não reconhecida 

pela gestão municipal e que muito favorece os pipeiros27 que cobram valores 

exorbitantes pelo abastecimento, em que só aqueles que podem pagar enchem suas 

cisternas. No entanto, nos indicadores de habitação do município (Atlas do 

Desenvolvimento Humano) 28 consta que em 2010, 90,61 % da população tem água 

encanada. Isso demonstra que a estatística não dá conta de apresentar os aspectos 

mais profundos. É uma realidade? Sim! Mas o abastecimento de água no município 

não acontece como deveria.  

Sendo assim, também é uma situação de precariedade habitacional que se 

apresenta no município porque constantemente a água não chega aos domicílios e 

quando chega à população precisa do auxílio de bombas para que a água chegue 

até às cisternas, que novamente precisa de bomba, para que esta água chegue até 

a caixa, o que causa um grande impacto nas contas de luz, impactando também no 

orçamento familiar.  

Nada disso é levado em consideração pelo programa Bolsa Família na hora 

de definir seus critérios de elegibilidade porque sua premissa está [...] “baseada na 

responsabilização do indivíduo na busca por alternativas de superação de suas 

condições”. (TEIXEIRA, 2010, p. 662).  

No entanto, na realidade do meu processo de estágio, as perguntas 

relacionadas à habitação (se paga aluguel ou tem casa própria), gastos com 

                                                           
27

  Motoristas donos de caminhão Pipa (caminhão de abastecimento de água). 
28

 ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Atlas do Desenvolvimento Humano dos Municípios 
Disponível em: <www.atlasbrasil.org.br> Acesso: 30 nov. 2015. 
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medicamentos e quadros de doenças crônicas, entre outras eram feitas aos 

usuários. Dessa forma, com o intuito de buscar entender essas perguntas que por 

muitas vezes ouvi os agentes sociais fazer aos usuários no setor do Bolsa Família e 

se essas perguntas tem alguma relevância para a inclusão do usuário no programa 

ou se são apenas para controle, questionei a agente social sobre o funcionamento 

da seleção para o programa e se a renda exigida é indiferente às famílias que 

pagam aluguel, têm quadros de doenças crônicas na família e gastos constantes 

com medicamentos. A agente social respondeu: 

  

É indiferente, porque a família tem que ter uma renda per capita de 154,00 
quando tem criança de 0 a 17 anos. Se a renda ultrapassar esse valor, a 
família não recebe. Quando tem pessoa que mora sozinha, por exemplo, 
uma pessoa idosa, mora sozinha e não tem nenhum outro tipo de benefício, 
a renda per capita dela tem que ser de 77,00, aí o governo vai liberar para 
ela 70,00 todo mês. Agora se ela apresentar uma renda de aposentada, ela 
já fica fora do benefício. O governo não quer saber se você paga aluguel, 
luz e quanto paga, ele quer saber a renda per capita. A renda total da 
família vai dividir pelo número de pessoas da família; se der 154,00 está 
dentro do benefício, se der mais, está fora. Às vezes, por causa de 2, 00, 
muita gente fica fora do benefício. (informação verbal)

29
 

 

Trata-se aqui de uma desconfiguração da ideia de pobreza e do alívio 

imediato da pobreza. Só que a grande questão é a ilusão criada em torno da 

diminuição de uma pobreza baseada em critérios pré-estabelecidos e não a pobreza 

na sua concretude, pois: [...] “a ideia de pobreza faz parte de uma construção social 

em que muitos elementos entram em jogo”. [...] (2014, FRANCO, 2014, p. 25-26). 

Pode-se destacar, por exemplo, o jogo de interesse da classe dominante, em que 

em diferentes momentos históricos, a pobreza ocupou o lugar que interessava à 

burguesia. Se num momento os pobres eram vistos como objeto da caridade para a 

exaltação da “qualidade pessoal dos mais afortunados” (ibid30, p. 26) em outro 

momento sua presença nas ruas era repudiada seja pelo interesse da higienização 

das áreas urbanas, seja pelo medo do contágio de doenças. (FRANCO, 2014) E 

assim, sucessivamente, a pobreza foi sendo submetido a novas construções sociais.  

 

Primeiramente a pobreza no pensamento burguês estaria vinculado a um 
déficit educativo (falta de conhecimento das leis “naturais” do mercado e de 
como agir dentro dele). Em segundo lugar, a pobreza é visto como um 
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 Entrevista concedida por SILVA, Léa Maria Sales Santos da. Entrevista I [Nov. 2015]. Entrevistador: Rita de 
Cassia Santos Leonardo. Rio das Ostras, 2015 1 arquivo. mp3 (60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no Apêndice A desta monografia. 
30

 FRANCO, ibid. 
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problema de planejamento (incapacidade de planejamento orçamentário 

familiar). Por fim, esse flagelo é visto como problemas de ordem moral‑
comportamental (mal-gasto de recursos, tendência ao ócio, alcoolismo, 
vadiagem etc.). Surgem com isso as bases para o desenvolvimento de 
concepções, da “cultura da pobreza”, onde a pobreza e as condições de 
vida como a do pobre são tidas como produto e responsabilidade do limites 
culturais de cada indivíduo. (2012, MONTAÑO, p. 272) 
 

E hoje, o que se observa é a sua utilização em nome da primazia do capital 

no intuito de “fortalecer prioritariamente o funcionamento do mercado, ainda que isso 

passe pela aceitação da existência de pessoas vivendo na condição de pobreza 

absoluta” (TEIXEIRA, 2010, p. 670). 

Outra questão muito importante no debate sobre a pobreza é a questão da 

fome, questão a qual o Programa Bolsa Família se propõe superar. Inclusive, o 

governo considera a fome superada no país baseado no relatório divulgado em 2014 

pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 

Mas afinal de contas, o que leva a crer que a fome foi superada no Brasil? A forma 

estatística e abstrata de interpretar a realidade como pode ser verificado a seguir. 

 

O Indicador de Prevalência de Subalimentação, medida empregada pela 
FAO há cinquenta anos para dimensionar e acompanhar a fome em nível 
internacional, atingiu nível abaixo de 5%, o limite estatístico da medida, 
abaixo do qual se considera que um país superou o problema da fome. 
(FAO, 2014, p. 06). 

 

Dessa forma, considera-se superada a fome no Brasil porque “hoje, apenas 

1,7% da população não sabe se terá garantida a próxima refeição. Ainda que isso 

represente 3,4 milhões de bocas faminta”. (Martins, 2014), o que representa a frieza 

das estatísticas, frente à realidade vivida, sentida e percebida.  

 
[...] considerando que, diante da disponibilidade de alimentos hoje no 
mundo, a fome já não deveria ser mais uma realidade nas proporções ainda 
vigentes, o combate à fome e pobreza extrema exige, na verdade, o 
enfrentamento de suas causas profundas, as quais se encontram na lógica 
de dominação das grandes empresas e corporações do agronegócio. 
(DOSSIÊ ABRASCO, 2015, p. 107). 

 
Vale destacar também que além da fome absoluta, temos a fome disfarçada, 

mascarada pela insuficiência de alimentação e nutrientes. Como diz CASTRO, 

 
A alimentação do brasileiro tem-se revelado, à luz dos inquéritos sociais 
realizados, com qualidades nutritivas bem precárias, apresentando, nas 
diferentes regiões do país, padrões dietéticos mais ou menos incompletos e 
desarmônicos. Numas regiões, os erros e defeitos são mais graves e vive-
se num estado de fome crônica; noutras, são mais discretos e tem-se a 
subnutrição. (1961, p. 51) 
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O que o autor está querendo dizer é que o brasileiro que não está em 

condição absoluta de fome, também não faz todas as refeições do dia, não consome 

alimentos ricos em nutrientes para uma vida saudável como leite, carne, ovos, frutas, 

verduras e legumes. O básico do básico que consegue consumir são alimentos de 

má qualidade. Isso é chamado pelo autor de “fome oculta” [...] “na qual, pela falta 

permanente de determinados elementos nutritivos, em seus regimes habituais, 

grupos inteiros de populações se deixam morrer lentamente de fome, apesar de 

comerem todos os dias”. (1961, p. 51) 

A merenda escolar, que seria uma forma de garantir alimento nas escolas, 

onde muitos alunos fazem a sua única refeição e que também está vinculada ao 

programa Bolsa Família como estratégia de “combate à fome”, no município de Rio 

das Ostras, a situação atual é degradante. 

Tanto nas escolas do município quanto nas escolas estaduais. Conforme 

publicado no SBT Cidade (SBT Rio) “Escolas de Rio das Ostras não tem professores 

e nem água. A limpeza e o almoço nas escolas também ficam prejudicados por falta 

de água”. (Publicado em 25 de fev de 2016). Mas não é só isso, Conforme o COSTA 

AZUL TV, 

Não é de hoje que alunos da rede pública de Rio das Ostras reclamam da 
falta de materiais básicos e água nas escolas do município, desta vez, a 
reclamação foi na Escola Municipal Vereador Pedro Moreira dos Santos, no 
bairro Extensão do Bosque. De acordo com estudantes, a merenda está 
sendo distribuída dentro de luvas plásticas descartáveis. (Publicado em 31 
de ago de 2015) 
 

Em casa temos os relatos de nossos filhos e nas redes sociais, fatos 

divulgados. A rede estadual também passa pelo mesmo problema e já anuncia uma 

greve, que conforme o SEPE [...] “será por tempo indeterminado votada da última 

plenária do dia 20/2 e que será iniciada no dia 02 de março” [...] (SEPE, 2016). 

 
O Sepe vem acompanhando denúncias de várias escolas da rede estadual 
sobre o corte generalizado desde outubro de 2014 nos repasses das verbas 
para compra de alimentos para a merenda escolar e de manutenção para a 
compra de materiais de consumo básicos para o funcionamento das 
unidades, como papel, produtos de higiene e limpeza etc. (SEPE, 2016) 
 

Essa situação tem atingido também as escolas municipais e tem como 

justificativa a crise capitalista atual e em particular, no município de Rio das Ostras, 

os cortes dos royalties do petróleo. Conforme a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 

que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e aos alunos da educação 

básica, em seu art. 5º, 
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Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução 
do PNAE serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conformidade com o disposto 
no art. 208 da Constituição Federal e observadas as disposições desta 
Lei.

31
 

 

Nesse sentido, não se justifica o não repasse de verbas porque os impostos 

são cobrados todos os anos, independente de crise ou não. A finalidade dos 

impostos é, ou pelo menos deveria ser, a implementação de políticas públicas que 

garantam a seguridade social de todos, em que a segurança alimentar se destaca 

como grande necessidade na assistência social do município de Rio das Ostras, 

obviamente, uma consequência da falta de outras políticas, em que se destaca a 

grande demanda por vagas em creches, em que um dos projetos sociais do 

município, voltado para atender a demanda, já não dá conta de atender, tendo em 

seus registros uma vasta lista de espera denominada de “demanda reprimida”. 

O referido projeto denominado de Creche Social Casa da criança que tem o 

objetivo de atender as crianças que não conseguem vagas nas creches município, 

mas como já dito, não consegue mais dá conta de seu objetivo. 

Essas são algumas particularidades do município que assim como as 

particularidades de cada município brasileiro, não são alcançados pelo programa 

que se propõe superar a fome e a pobreza no país.  

Toda essa questão em torno da fome e da pobreza desemboca numa 

questão primordial; a questão agrária, ou melhor dizendo, a propriedade privada da 

terra por uma minoria. Levando em consideração que conforme Engels (1984) nem 

sempre existiu a propriedade privada, que as terras eram comunais e que essa 

apropriação por alguns é que vai desencadear a desigualdade, pobreza, miséria e 

fome, temos que refletir que “o hoje é fruto do ontem”, sendo, portanto, nos dias de 

hoje, a questão agrária e a da habitação, primordiais para um combate eficaz contra 

a desigualdade, a pobreza, a miséria e a fome. Isso não é nenhuma surpresa para o 

Estado, que só faz amenizar a pobreza. Exemplo disso é que, a questão agrária é 

reconhecida como necessária para o combate à fome e as desigualdades, mas só 

aparece quase no final do relatório da FAO como agenda crítica e não é mencionada 

ao longo do relatório como medidas a ser tomada; como podem observar a seguir. 
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Um dos determinantes básicos da SAN que constitui um desafio histórico e 
persistente no Brasil é o acesso à terra. O fortalecimento da reforma agrária 
e a demarcação e regularização de terras de Povos e Comunidades 
Tradicionais constituem mecanismos estruturantes de combate à fome e 
desigualdades entre as populações de maior vulnerabilidade. Trata-se de 
processos conflituosos e demorados. A Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída em 2012, deve 
contribuir para avançar essa agenda. (2014, p. 111). 

 
Esses conflitos citados tem representatividade no Congresso por parte dos 

dominantes (bancada ruralista), que tem como finalidade deslocar “[...] para a 

propriedade das terras e para a apropriação da renda fundiária, os grandes filões da 

acumulação de capital”. (DOSSIÊ ABRASCO, 2015, P. 100) 

Sendo o Estado apropriado pelo capital em defesa de seus interesses, o que 

se verifica é que “[...] ampliaram-se as políticas públicas compensatórias, de maneira 

a suscitar uma ‘consciência feliz’ e consumidora das massas, mesmo as mantendo 

exploradas e subalternas” (CARVALHO, 2012 apud DOSSIÊ ABRASCO, 2015, p. 

103). Exemplo disso é a preocupação com a disponibilidade de frutas, verduras e 

legumes no mercado, como se isso fosse o maior problema do acesso a esses 

alimentos.  

 

“[...] do ponto de vista da SAN, principalmente desde a ótica da promoção 
da alimentação saudável, faz-se necessário uma análise da disponibilidade 
dos tipos de alimentos que contribuem para o consumo energético da 
população. Trata-se de uma análise dificultada pela carência de dados 
referentes à oferta de alimentos consumidos pela população, em particular, 
alimentos saudáveis. Informações disponíveis referentes ao volume de 
frutas, verduras e legumes comercializado nas Centrais de Abastecimento 
(CEASAs) fornecem alguns indícios sobre a disponibilidade total desses 
alimentos saudáveis”. (FAO, 2014, p. 57). 

 

 É uma prevalência mercantil sobre o social que podemos observar no 

relatório da FAO, que revela a primazia do bem-estar econômico em detrimento do 

bem-estar social nesta sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do nosso estudo observamos que a forma como os governos e a 

elite no país buscou enfrentar a questão da fome no Brasil sempre carregou em seu 

bojo o jogo de interesses políticos e econômicos do país. Assim, teve avanços e 

recuos, de acordo com a conjuntura política e econômica de cada época.  

O programa Bolsa Família como foi citado por Teixeira no debate realizado 

na UFF de Rio das Ostras32 é o carro chefe do governo petista (gestão Lula e gestão 

Dilma). No entanto, o programa Bolsa Família ganha novas expressões no governo 

Dilma, em que foi criado o Plano Brasil sem miséria que veio substituir o Programa 

Fome Zero do governo Lula. Vinculando o programa Bolsa Família a este novo plano 

segundo Pereira (2012) o Brasil então utiliza os critérios estabelecidos pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) os quais definem a pobreza e extrema pobreza 

para melhor aproximação da realidade da fome de cada país. É dessa forma que o 

Brasil, juntamente com outros países, passa a ser considerado fora do mapa da 

fome conforme relatório divulgado pela FAO (Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agricultura) em 2014, inclusive, atualmente “[...] é apontado como 

uma referência mundial no combate à fome pela forte redução verificada nas últimas 

décadas”. (Carta Capital, 2014).33  

Obviamente, não verificada em seus aspectos mais profundos no que se 

refere à qualidade dessas políticas de enfrentamento da fome. Questionamos aqui a 

necessidade de satisfação e atendimento dos interesses do capital que está 

subjacente, pois pouco importa se o enfrentamento à questão da fome no mundo e 

na realidade de cada país significa ter apenas uma alimentação “básica” (precária e 

insuficiente) para nutrição das populações e suas famílias. Da mesma forma se essa 

alimentação realmente corresponde a todas as etapas necessárias de alimentação 

diária da pessoa, visto que “[...] o parâmetro per capita utilizado pelo governo de R$ 

77,00 (setenta e sete reais) é quatro vezes e meio menor que o necessário para 

atingir o valor da cesta básica”. (TEIXEIRA, Leile S. C., p. 199) 

Sendo assim, entendemos que a lógica de indicadores adotada pela ONU 

obscurece a demanda real sobre a fome o que implica imediatamente relações de 

                                                           
32 Mesa-redonda: O legado de Josué de Castro e a política de segurança e soberania alimentar. (Profs. João Claudino, Leile 

Silvia Teixeira) realizada na Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras no dia 23 de fevereiro de 2016. 
33
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força e de interesses políticos e econômicos, ou mais ainda, uma busca incessante 

pelo cumprimento de metas de desenvolvimento econômico, social e político que na 

verdade visam estratégias de reprodução do sistema como tal e a fome e pobreza 

como uma de suas determinações na questão social. Sair do mapa da fome perante 

o mundo significa demonstrar eficácia e status de um modelo a ser seguido. Além de 

cumprir a tarefa de iludir a classe trabalhadora impede que efetivamente as 

instituições assumam a tarefa de enfrentamento da pobreza, da fome e do próprio 

sistema de reprodução, inclusive desconsiderando os que ainda sobrevivem em 

estado de fome absoluta. Como afirma Martins34, ”Hoje, apenas 1,7% da população 

não sabe se terá garantida a próxima refeição. Ainda que isso represente 3,4 

milhões de bocas famintas [...]” (Carta Capital, 2014)35, a fome é considerada 

superada no Brasil. 

É inegável a sua importância para os seguimentos mais pobres da 

população brasileira, pois muitas famílias sobrevivem apenas com a renda do Bolsa 

Família, podendo, pelo menos, não ficar em estado absoluto de fome.  

Como já evidenciei no capítulo III dessa monografia, de fato, não dá para 

desconsiderar que o programa tem um impacto positivo na vida dessas pessoas, 

seja como única fonte de renda ou na complementação da renda. O que causa um 

impacto ainda maior quando esse benefício é broqueado ou suspenso por alguma 

contrapartida das exigências de condicionalidades.  

No entanto apresenta deficiência no que diz respeito à efetivação do direito 

para o conjunto da população de forma universalista no que diz respeito ao acesso 

ao trabalho, à Educação, à saúde entre outros garantidos na Constituição Federal de 

1988, que embora negada pelos preceitos neoliberais se objetiva para a 

universalização de direitos (PEREIRA, 2012).  

Outra deficiência observada, para além da abstração da realidade, é a forma 

como se dá o monitoramento e a avaliação do programa, que não passa pelos 

profissionais que lidam diretamente com os usuários do programa. A deficiência aqui 

é que o acompanhamento feito tanto pela secretaria de Educação quanto da Saúde 

não passam pelos assistentes sociais responsáveis pelos setores do Programa 

Bolsa Família nos municípios para uma avaliação social, nem tampouco, para a 

participação dos usuários. Esses acompanhamentos se dão diretamente nas 

                                                           
34

 MARTINS, Rodrigo. Jornalista do Jornal Carta Capital. 
35
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instâncias alheias às realidades concretas. Os dados são enviados das secretarias 

de Educação e de Saúde de cada município diretamente para o Ministério de 

Desenvolvimento Social e combate à fome que por sua vez enviará à instância 

pagadora do benefício (CAIXA) para efetivar o bloqueio desse benefício. Como 

podemos verificar abaixo, no que diz o chefe de divisão de benefícios em Rio das 

Ostras: 

 

[...] os dados são registrados nos sistemas e esse cruzamento é feito lá em 
Brasília. A gente não tem esse... Como é feito esse cruzamento. É feito um 
cruzamento lá em cima. O que que acontece? A criança, por exemplo, na 
escola, a criança não teve a frequência mínima exigida, entendeu? Esse 
dado é enviado... Esse dado da Educação é enviado para o MDS e o MDS 
envia para a caixa e a caixa broqueia o benefício da pessoa.  

 
 

Aqui está expressa a burocratização e a hierarquização da sociedade em que 

vivemos aonde a resposta vem sempre do alto e sem a participação da população, 

seja nos questionamentos ou nas decisões. Como afirma RIBEIRO, 

 
Se as elites provêm sempre das mesmas camadas sociais e econômicas, 
também não há uma democracia “cem por cento”, porque os cidadãos que 
não têm acesso aos centros de decisão ficam isolados do processo. (1998, 
p. 61) 

 

 

O programa Bolsa Família, além de desconsiderar as determinações 

existentes na realidade concreta, tal como o processo de produção capitalista e a 

sua apropriação da terra e dos demais meios de produção e reprodução da vida, 

também desconsidera as particularidades de cada município do Brasil. A exemplo de 

Rio das Ostras, que é uma cidade turística, por intermédio dos interesses 

capitalistas, tem-se os preços dos alimentos elevados em períodos de temporada, 

além de intensificar a precarização dos serviços de abastecimento de água e de luz, 

também nesse período. 

 É um município que tem uma política voltada para o turismo em detrimento 

das condições sociais de seus munícipes. Dessa forma, o alcance do programa 

Bolsa Família torna-se puramente numérico, sem, no entanto, alterar a realidade na 

sua concretude. Conforme explicita TEIXEIRA, 

 

O pacto de classes comandado pelo governo providenciou ganhos para o 
capital, ampliação do agronegócio e meios para que a parcela da classe 
que compõe a superpopulação relativa consumisse, sobretudo, produtos 



66 
 

alimentares, mas também mercadorias tidas como a “linha branca”: 
geladeiras, fogões, microondas, máquinas de lavar. Ao programa Bolsa 
Família soma-se o aumento do salário mínimo e a ampliação de empregos 
que alcançam até um salário e meio – ambos são estratégias de dinamizar 
o consumo de massa e garantir a reprodução do capital. (2015, p. 182) 
 

 

 A isso se remete a “linha de crédito Minha Casa Melhor, lançada em “[...] 12 

(de junho de 2013), pelo governo federal para financiar a compra de móveis e 

eletrodomésticos [...]” (CUCOLO et al, 2013). É nítido o ganho garantido ao capital e 

cada vez mais se ampliam esses benefícios para o capitalismo. De forma bem 

arquitetada para iludir a população, criam formas de atender essa população, mas 

que garanta o atendimento prioritário do capital. “Em 2011, a presidente Dilma 

Rousseff sancionou a lei 12.470, que reduziu a alíquota da contribuição 

previdenciária para as donas de casa de famílias de baixa renda para 5% do salário 

mínimo”. [...], para que estas pudessem contribuir com a previdência social e assim, 

garantir os direitos previdenciários. No entanto, o uso do Bolsa Família para a 

previdência social, por mais que beneficie os usuários, garante muito mais o lucro do 

capital e ainda, por ser contributivo, retira parte do pouco que esses usuários 

recebem. 

Não satisfeitos, atualmente, veicula pela mídia a propagação da mais recente 

estratégia para garantir mais lucros à classe dominante. É o lançamento da 

Poupança CAIXA Fácil, propagando que “com a novidade, o beneficiário não 

precisará mais sacar todo o valor de uma única vez, além de poder poupar, poderá 

pagar contas e fazer compras em estabelecimentos comerciais usando o cartão de 

débito”. (2016)36como se o valor do Bolsa Família fosse suficiente o bastante até 

para poupar. 

Dessa forma, cumpre assinalar que os governos petistas, tanto do Lula 

quanto da Dilma, que ainda está no poder, manteve o pacto com o capital dos 

governos anteriores, dando continuidade aos preceitos neoliberais, desvencilhando-

se das bases fincadas com a classe trabalhadora. Especialmente o atual governo 

Dilma, na sua última campanha eleitoral, numa clara estratégia eleitoreira para 

ganhar as massas e ao mesmo tempo ganhar o apoio da classe dominante, teve 

como discurso o crescimento econômico.  

                                                           
36

 Agência CAIXA de Notícias - Bolsa Família poderá ser depositado diretamente na Poupança CAIXA Fácil. 
Disponível em: http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=3506 Acesso: 04 
abr. 2016 
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No entanto, vive-se na conjuntura atual do Brasil, acirrada pela crise 

capitalista mundial, um cenário de efervescência política, onde se tem a classe 

oprimida de um lado reivindicando seus direitos amplamente massificados pelo atual 

governo e por outro, as classes mais abastadas, que acabaram por terem seus 

interesses econômicos afetados por conta de algumas corrupções, mas se utilizando 

de formas conservadoras e antidemocráticas reprodutoras de exclusão social, 

discriminação e preconceito que não se objetiva a uma luta conjunta com os mais 

prejudicados, que é a classe oprimida. 

Sendo assim, não os interessa a situação de fome e pobreza da maior parte 

da população, mas apenas manter os patamares econômicos que os mantém na 

condição de patrões e geradores de empregos precários. Vive-se então um conflito 

entre as classes em que o Estado é disputado por interesses antagônicos e que a 

esquerda no país está num processo doloroso de (re) construção face às 

inconsequências políticas dos governos sob gestão do Partido dos Trabalhadores.   

O atual cenário político não aponta para melhores alternativas visto a grande 

manipulação das massas pelas mídias e dos demais aparelhos ideológicos (nos 

termos de Gramsci) para a manutenção dos interesses dominantes do capital.  

Conforme Honório e guerra (2016), os golpes nos países da América Latina 

ocorridos nos últimos anos representam estratégias que buscam o aprofundamento 

do neoliberalismo. Assim, mesmo que o governo atual do Brasil tenha seguido os 

preceitos neoliberais dos governos anteriores, o cenário atual de disputas de poder 

demonstra o descontentamento das elites com os resultados obtidos nos seus 

interesses econômicos, ainda que o atendimento dos interesses sociais seja mínimo.  

Embora os programas sociais, como o Bolsa Família represente muito mais 

os interesses políticos e econômicos, já não agradam os neoliberais. Dessa forma, 

esses descontentamentos levaram a votação pelo impeachment da atual presidente 

do Brasil, a Dilma Rousseff, conseguindo votação favorável no congresso. Se 

tratando de uma disputa que representa interesses não só políticos, mas 

econômicos, o processo que está em andamento pode significar perdas de 

programas sociais, como o Bolsa Família, além de retrocessos nos direitos sociais já 

conquistados.  

Ainda que o Bolsa Família seja um programa de governo e que, portanto, 

representa interesses políticos e econômicos, também representa interesses sociais 

que devem ser ampliados para o conjunto da população e garantidos como direitos. 
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Nesse sentido, o cancelamento do programa, como os demais programas criados 

pelo governo petista significaria um retrocesso nas conquistas sociais. 
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APÊNDICES 

 
 

Apêndice A – Roteiro de entrevistas para o chefe de divisão de benefícios do 
município de Rio das Ostras 
 
 

1. Para monitoramento do programa Bolsa Família nos municípios, como é feita 

a comunicação entre o programa, as escolas e os postos de saúde para 

acompanhamento dos usuários beneficiários no que diz respeito aos critérios 

e condicionalidades exigidas para efetivação do direito?  

 

2. Como é feito o cruzamento de dados acerca da frequência escolar, vacinação 

e pesagem com os setores do programa no município? 

 

3. No sentido de verificar os avanços, dificuldades e desafios no âmbito da 

prestação do benefício em Rio das Ostras como é feita a avaliação do 

programa por parte dos técnicos e profissionais envolvidos? A área 

educacional e da saúde também participam? 

 

4. Comente em relação aos recursos disponíveis para o monitoramento do 

programa como: veículos (para visitas domiciliares e para ida às escolas e 

postos de saúde), espaço físico e equipamento (para reuniões e atendimento) 

e profissionais para atender a demanda. Entram na pauta de avaliação do 

programa?   
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista para a agente social 
 

1. Como funciona a seleção para o Bolsa Família? A renda exigida é indiferente 

às famílias que pagam aluguel, têm quadros de doenças crônicas na família e 

gastos constantes com medicamentos? 

2. Como funciona o cruzamento de dados entre os setores municipais e do 

Governo? 

3. O usuário tem um meio para fazer reclamações ou sugestões nos setores, 

tanto municipais quanto do governo? 

4. Quando o usuário se depara com alguma irregularidade que não é possível 

ao setor municipal resolver, qual o procedimento para que o usuário consiga 

resolver sua situação? 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista para a assistente social 
 
 

1. Como você avalia o Programa Bolsa família? 
2. Quando vocês fazem a visita para averiguar. Como é feita essa 

averiguação? 
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ANEXOS 

 ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa com a(o) aluna(o) 
____________________, estudante do ___ período do Curso de Serviço Social da 
UFF – Campus de Rio das Ostras. Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de 
Conclusão de Curso, que será apresentado como um dos requisitos para conclusão 
da graduação em Serviço Social. Esta pesquisa está sendo orientada pela Profa. 
Márcia do Rocio Santos  – e-mail: rocio.terra@gmail.com – Fone: (22 -981368025, 
que está à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 O objetivo dessa pesquisa é _____________. 
 Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o 
desenvolvimento desta pesquisa. 
 Ao aceitar participar você será convidado a fornecer as seguintes 
informações: ______________________. Estas informações serão coletadas 
através de uma entrevista semiestruturada, que será gravada. 
 A utilização do gravador tem por objetivo garantir a fidelidade das informações 
fornecidas por você e facilitar a coleta de dados para a pesquisa. Durante a 
realização da entrevista, se julgar necessário, você tem o direito de solicitar a 
interrupção da gravação. 
 Em nenhum momento da pesquisa sua identidade será revelada e todas as 
informações fornecidas por você são sigilosas. 
 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, 
juntamente com a entrevistadora, termo do qual você terá uma cópia. 
 

Agradecemos sua colaboração. 
 

CONSENTIMENTO 
 
 

 Eu _____________________________________________________, declaro 
que li/ouvi as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em 
fornecer as informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 
 
Rio das Ostras/RJ, _____/ _____/ _____. 
 

________________________________ 
                                                                 Entrevistada (o) 

________________________________ 
                                                              Entrevistadora 
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ANEXO B – LEI DO BOLSA FAMÍLIA 
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