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RESUMO

O presente Trabalho Final de Curso tem por objetivo problematizar o desemprego como
expressão da questão social e sua relação com o Programa Bolsa Família em Campos dos
Goytacazes. Enfatiza a realidade social do município ao abordar temas como o desemprego de
longa duração, o trabalho informal e seus desdobramentos para o Programa Bolsa Família do
governo federal. Sendo assim, este estudo apresenta um breve levantamento do contexto
sócio histórico da região Norte Fluminense, com destaque para o município de Campos dos
Goytacazes, identificando um conjunto de categorias que contribuem para a compreensão da
realidade atual do município. Tais categorias refletem algumas expressões da questão social
percebidas no município e problematiza como o Estado federativo brasileiro vem
desenvolvendo políticas sociais focalizadas e seletivas para amenizar as expressões da
pobreza pontual e geracional. O estudo, a fim de compreender o desenvolvimento das
expressões da pobreza faz uma abordagem histórica sobre a questão social e seus
desdobramentos, principalmente no contexto de mundialização do capital, conjuntura em que
assume novas configurações no contexto neoliberal. Levanta-se ainda, a atuação do Serviço
Social e sua relação com a questão social. Para possibilitar análises efetivas da realidade
estudada, apresenta-se um conjunto de dados e informações sobre as famílias cadastradas no
Cadastro Único do governo federal para programas sociais em Campos dos Goytacazes. Para
contemplar a análise das categorias realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando as
contribuições de autores como Iamamoto (1998), Netto (2003), Chesnais (1996), Behring
(2008), entre outros, além de pesquisa documental nos sistemas: Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família (SIGPBF); e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI).
A consolidação das pesquisas bibliográfica e documental possibilitou analises que são
apresentadas em três capítulos deste trabalho, que são: 1 – Uma Visão Histórica da Região
Norte Fluminense e da Monocultura da Cana de Açúcar e da Extração do Petróleo; 2 – O
Desemprego e a Questão Social; e 3 – O Programa Bolsa Família e o Perfil das Famílias
Cadastradas no Município de Campos dos Goytacazes. Portanto, espera-se com este trabalho
contribua como debate em questões sobre as potencialidades e as limitações do programa
Bolsa Família em termos de seus impactos sobre o trato da pobreza e da desigualdade social
no município de Campos dos Goytacazes.
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INTRODUÇÃO

O interesse pelo presente estudo surgiu no campo de estágio,
realizado no setor de Serviço Social da Gestão do Programa Bolsa Família, da
prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes em 2016. A experiência
proporcionou a oportunidade de identificar o perfil da fração da população
considerada pobre pelo corte de renda e suas demandas pela transferência
direta de renda, como forma de minimizar os efeitos do desemprego, além de
perceber a dificuldade, que essa população tem de superar as barreiras
impostas pelo mercado formal de trabalho.
Dentre

as

observações

empíricas

foi

possível

perceber

que,

majoritariamente, a população beneficiária do programa Bolsa Família deste
município pertence ao grupo étnico/racial de pardos e negros, residente
predominantemente nos bairros periféricos da malha urbana ou na área rural
da cidade. Constatou-se ainda, que essa fração populacional se encontra em
situação de desemprego de longa duração, e trabalho informal. Nesta
experiência, proporcionada pelo estágio obrigatório em Serviço Social, pode-se
perceber o impacto causado pelo desemprego de longa duração, subemprego
e pelo trabalho informal no município de Campos dos Goytacazes.
Através

das

demandas

expostas

pelas

famílias

campistas,

consideradas pobres e/ou extremamente pobres, pelos critérios de renda do
governo federal1 para o programa Bolsa Família pode-se perceber que esses
beneficiários buscam o benefício como forma de alívio da pobreza, esses
beneficiários englobam 4 grupos2: 1 - buscam o acesso a direitos sociais nas
instituições municipais de Assistência Social; 2 - estão inscritos no Cadastro
1

Segundo o governo federal, o Programa Bolsa Família foi criado para atender às famílias que
vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Para isso, foi utilizado um limite de renda
para definir esses dois patamares. Assim, para extrema pobreza se enquadram todas as
famílias com renda por pessoa de até R$ 85,00 mensais; e em situação de pobreza, famílias
com renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170,00 mensais, desde que tenham crianças ou
adolescentes de 0 a 17 anos (MDS, 2017).
2
A família que deseja participar do Bolsa Família, deve estar inscrita no Cadastro Único do
Governo Federal. Depois de efetuar o Cadastro Único da Família, o MDS irá analisar se a
família preenche os critérios de renda e se tem direito em receber algum benefício do Bolsa
Família. A seleção das famílias é feita com base nas informações registradas no Cadastro
Único e disponibilidade de recursos. Quando são liberados os benefícios para a família
selecionada, ela torna-se, então, beneficiária do Programa (MDS, 2017).
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Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único); 3 - foram
selecionados pelo programa Bolsa Família; e 4 - são beneficiários neste
programa social.
As expressões da questão social em Campos dos Goytacazes,
percebidas entre as famílias que procuram a política de Assistência Social no
município, revelam o caráter precário e excludente do mercado de trabalho
local, na preponderância de relações informais, de baixos salários e, ainda, em
um imenso “exército de excluídos”: trabalhadores desempregados por períodos
prolongados ou subempregados (trabalho informal).
No cotidiano de atendimento a essas famílias, foi observada a dinâmica
das relações existentes entre os atores sociais que interagem na rotina diária
da instituição municipal. Durante o processo de aprendizado no campo de
estágio pôde-se fazer uma aproximação com as demandas dessas pessoas
que buscam no programa Bolsa Família, em Campos dos Goytacazes, o alívio
às expressões da pobreza. Assim, neste processo de aproximação à realidade
e do trabalho profissional do assistente social foi possível perceber as múltiplas
relações entre o programa, a instituição e os beneficiários que consistem em:
uma expressiva população usuária, em situação extrema de vulnerabilidade
social, que busca acessar o programa Bolsa Família, como forma de ter
ascensão a algum tipo de renda mínima, como forma de minimizar os efeitos
causados

pela

baixa

ou

nenhuma

renda

familiar,

ocasionados

preponderantemente pelo tipo de mercado de trabalho excludente e seletivo
que se constitui na cidade associado ao desemprego de longa duração, e ao
trabalho informal. Portanto, este conjunto de relações, que se presenciou no
estágio na Assistência Social, e as demandas requeridas pela população
usuária, despertou esse olhar investigativo sobre a realidade social desta
fração da população.

Ao problematizar as condições de vida da classe trabalhadora,
Iamamoto e Carvalho(1983) apontam que o desemprego é uma expressão da
questão social, que é subproduto da sociedade capitalista expresso no modo
de produção surgente com a sociedade burguesa, a gênese da questão social
deriva do caráter coletivo do trabalho e da apropriação privada dos meios de
produção, estas contradições então, seriam responsáveis pelo conjunto das
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desigualdades onde o desemprego e a pobreza são expressões da questão
social e um subproduto da sociedade capitalista (IAMAMOTO e CARVALHO,
1983). A questão social expressa, portanto, para além do desemprego e da
pobreza desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais,
assim, apresenta-se como parte do processo de expansão capitalista.
Logo, segundo os autores, as sequelas da questão social expressas na
pobreza, no desemprego e na subalternidade presentes entre os estratos da
população pobre, tornam-se alvo de ações focalizadas e excludentes, fazendo
parte deste quadro, a oferta das políticas sociais seletivas, seu reordenamento
e sua subordinação às políticas de estabilização da economia, com suas
restrições aos gastos públicos para a área social.
Carvalho e Iamamoto (1983) compreendem que as transformações na
sociedade capitalista ou de mercado, afetam principalmente o universo em
torno do trabalho, aumentando os índices de desemprego e a precarização nas
suas relações. Deste modo, todos os trabalhadores que se encontram à
margem do mercado de trabalho formal, estão inseridos nesse viés dramático
da questão social: o desemprego. Neste contexto, percebe-se que esse
fenômeno social atinge considerável proporção de famílias em Campos dos
Goytacazes.
A constatação da precariedade das condições de vida dessas famílias
usuárias do programa, instigou a curiosidade investigativa de compreender
esse fenômeno social no município. Essas famílias campistas encontram-se,
atualmente, sem as seguranças garantidas pelo emprego formal3, e buscam
proteção social na residual política de Assistência Social, no programa de
transferência de renda Bolsa Família, que faz parte de uma “política de
enfrentamento e combate à fome e à miséria, e de promoção da emancipação
das famílias em situação de maior pobreza em todo território nacional”
(BRASIL, 2012). Por isso, este estudo pretende focar o olhar nestes
beneficiários do Programa Bolsa Família em Campos dos Goytacazes, ao

3

De acordo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 75,4% das famílias
atendidas pelo PBF estão inseridas no mercado de trabalho, mesmo assim precisam procurar
complementação de renda no PBF o que tem demostrado que o mercado de trabalho tem
apresentado falhas ao não contemplar as necessidades básicas de um trabalhador. (BRASIL,
2014)
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propor-se a compreender o contexto social em que vivem, com base nas
análises das informações e dados sócio econômicos do Cadastro Único.
Neste sentido, entende-se que é preciso compreender o processo
histórico em que se constitui o município de Campos dos Goytacazes,
apresentando alguns elementos marcantes da formação sócio histórica
regional desde o período colonial até a atualidade, perpassando pela
perspectiva socioeconômica da região Norte Fluminense, com seus períodos
de crescimento e de crise, compreendendo o papel das monoculturas, as
predominâncias dos ciclos do açúcar e do petróleo, como características
fundantes para a formação econômica e social da região, e na estruturação das
contradições sociais contemporâneas.
No que tange aos procedimentos metodológicos, o presente estudo
baseia-se em um estudo exploratório sobre o desemprego no município de
Campos dos Goytacazes e seus desdobramentos sociais, já que se trata de
uma investigação que tem o objetivo de problematizar o desemprego como
expressão da questão social e sua relação com o Programa Bolsa Família em
Campos dos Goytacazes. E, para materializar o debate sobre o tema,
procedeu-se levantamento de informações em textos de autores que
produziram sobre a questão social, a pobreza, o perfil dos usuários do
programa Bolsa Família, a política de Assistência no Brasil, a realidade das
monoculturas da cana-de-açúcar e do petróleo na região Norte Fluminense e o
cruzamento de informações sobre as famílias campistas inscritas no Cadastro
Único4 do Governo Federal com os indicadores de desemprego em Campos
(MDS, 2017). Os dados e informações para compor o presente estudo foram
coletados observando as normas vigentes da pesquisa científica. As
informações apresentadas neste trabalho de conclusão de curso estão
disponibilizadas na internet, pelo governo federal, e são de acesso público.
Desta maneira, pretende-se compreender, por este viés, a formação
socioeconômica da região, os efeitos do desemprego no município de Campos
dos Goytacazes e a sua relação com o programa Bolsa Família e com as
famílias campistas cadastradas e selecionadas. Entende-se que os dados
4

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de
pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos
Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a
melhoria da vida dessas famílias (MDS, 2017).
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dessas famílias inseridas no Cadastro Único, identificam particularidades das
múltiplas expressões da questão social. O formulário principal do Cadastro
Único contém dados socioeconômicos das famílias cadastradas com
informações criteriosas que permitem identificar e traçar um perfil da
regionalidade, dos grupos étnicos, dos tipos de moradia, de composição
familiar, do trabalho, da renda, entre outros.
O Cadastro Único permite identificar as situações de desemprego em
cada membro da família e tem informações detalhadas sobre o tipo de
atividade laboral exercida por cada pessoa por família, quando é o caso. Os
campos no cadastro para o preenchimento sobre o trabalho são: 1- por conta
própria (informal); 2 – temporário em área rural; 3 – empregado sem carteira
assinada; 4 – empregado com carteira assinada; 5 - trabalhador doméstico sem
carteira assinada; 6 – trabalhador doméstico com carteira assinada; 7 –
trabalhador não remunerado; 8 – militar ou servidor público; 9 – empregador;
10 – estagiário; 11 – aprendiz. Portanto, o cadastro traz elementos de análise
sobre o trabalho, a questão do desemprego de longa duração ou o trabalho
informal, a pobreza, a extrema pobreza e a renda familiar (BRASIL, 2012).
Todavia, entende-se que não é apenas o desemprego estrutural o
único agente que promove a pobreza em Campos dos Goytacazes, temos na
própria formação sócio histórica deste município outras questões complexas
que influenciaram e influenciam no fenômeno da pobreza, mas que
ultrapassam o recorte dado neste trabalho acadêmico, portanto, a nossa meta
é conhecer e analisar os dados das famílias pobres e extremamente pobres
pelo viés do programa Bolsa Família e do Cadastro Único no município de
Campos dos Goytacazes, por entender que estes dados proporcionam
diagnósticos sociais importantes sobre essas famílias.
O estudo está dividido em três capítulos que abordam, no primeiro
capítulo, uma breve síntese histórica do período compreendido desde a
chegada dos primeiros portugueses na região do Norte Fluminense até os dias
atuais, tendo como foco o desenvolvimento econômico regional, e a
importância da agroindústria açucareira na formação de um modelo econômico
e cultural no município de Campos dos Goytacazes. No segundo capítulo,
aborda-se a questão do desemprego regional, fruto das cíclicas crises
econômicas pelas quais passaram o município de Campos dos Goytacazes,
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relaciona-se o desemprego como uma expressão da questão social5,
entendendo que as contradições entre o trabalho coletivo e os meios de
produção privados produzem desigualdades sociais, dentre elas, o fenômeno
do desemprego. Ainda no segundo capítulo, aborda-se o Serviço Social
brasileiro atrelado às respostas institucionais que o Estado dá às expressões
da questão social e o surgimento da Assistência Social como tripé da
Seguridade Social a partir da Constituição Federal de 1988. O terceiro capítulo
retrata os dados do programa Bolsa Família e suas regras específicas para que
as famílias de baixa renda participem do programa, além de apresentar e
problematizar um conjunto de dados sobre as famílias cadastradas no
Cadastro Único.

Segundo Iamamoto (1999, p. 27), a Questão Social pode ser definida como: “O conjunto das
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: a
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social,
enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da
sociedade”.
5
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1 UMA VISÃO HISTÓRICA DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE E DA
MONOCULTURA DA CANA DE AÇÚCAR E DA EXTRAÇÃO DO
PETRÓLEO

Antes da chegada dos portugueses nas terras brasileiras, no início do
século XVI, os habitantes, da região em que se encontra o município de
Campos dos Goytacazes na atualidade, eram os índios Goytacaz e Puris.
Pouco se sabe sobre esses nativos, mas alguns escritos do século XVIII
retrataram essa população. Manoel Martins do Couto Reis escreveu que:

[...] segundo as tradições mais justificadas consta que habitaram [os
índios] as Campinas deste Distrito compreendidas entre a Lagoa
Feia, de Carapebus e Ponta de São Tomé, os Índios Goytacazes,
possuindo também toda a Costa do mar correspondente, até a
vizinhança de Macaé (REIS, 2011, p. 145).

Para as sociedades indígenas, a terra é muito mais do que a
propriedade privada no contexto das sociedades capitalistas, ela representa o
suporte para a vida social e está diretamente ligada aos seus rituais e crenças,
além de servir como fonte para a sobrevivência de toda a comunidade. De
maneira semelhante, o trabalho indígena também se distancia do trabalho
assalariado capitalista. O trabalho indígena, na sua essência, na sua dimensão
ontológica, é responsável pela construção de uma práxis humana particular, e
determina a teleologia do trabalho realizado pelos povos indígenas nativos
brasileiros, e as suas relações entre a comunidade e o território (RIBEIRO,
2006).
Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de
se viver, tão rico de aves, de peixes, de raízes, de frutos, de flores, de
sementes, que podia dar as alegrias de caçar, de pescar, de plantar e
colher a quanta gente aqui viesse ter. Na sua concepção sábia e
singela, a vida era dádiva de deuses bons, que lhes doaram
esplêndidos corpos, bons de andar, bons de correr, de nadar, de
dançar, de lutar (RIBEIRO, 2006, p.40).

Logo, com a chegada dos portugueses, houve um choque cultural e de
interesses entre essas sociedades distintas e assim, uma relação conflituosa
entre elas: os índios e suas relações particulares culturais e com o território; e
governo português e sua expansão colonialista mercantilista. Desta forma, foi
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conflituoso o domínio da Coroa Portuguesa sobre as terras brasileiras e,
particularmente, o Norte Fluminense. As primeiras tentativas sofreram ataques
e resistências dos índios Goytacaz, nesta região. O que garantia todo esse
natural espírito guerreiro dos índios era a própria condição geográfica
favorável, considerando que: “a lagoa ou o brejo, que se completam e se entre
tocam em toda esta faixa litorânea, é que lhes fortifica o valor guerreiro por
vantagens estratégicas originais” (LAMEGO, 1940, p.49). Segundo este autor,
os índios da nação Goytacá “eram os mais terríveis índios dos Brasis”
(LAMEGO, 1945, p.33), “audazes, destemidos, vigilantes” e “sabiam manejar o
arco com destreza” (LAMEGO, 1940, p.50).

Andejos, erravam de contínuo em busca de alimento. Onde havia o
coco e o jaracatiá, a grumixama e a jaboticaba, o mel, a caça e a
pesca, aí se achavam seus estádios passageiros. Mulheres e
crianças iam de roldão no irrequieto nomadismo. Não tinham casas.
Algumas varas encostadas a um tronco, cobertas de folhagens
davam-lhes abrigo nas tempestades, pressentidas pelo instinto
divinatório do selvagem (LAMEGO, 1945, p. 33).

Estes relatos de Lamego são importantes para caracterizar os
ameríndios Goytacaz, o tipo de solo existente na região e que tipo de uso os
colonizadores fariam dele comercialmente e as dificuldades que eles
encontraram no contato com esses ameríndios. Nesta relação conflituosa, as
comunidades indígenas foram escravizadas, expulsas de seus territórios,
dizimadas por doenças contagiosas como a varíola e submetidas à catequese
pelas ordens religiosas portuguesas (RAMOS, 1986).
Neste contexto, o domínio português tornou-se hegemônico em todo
território nacional. Sua influência no Norte Fluminense, particularmente, iniciouse efetivamente com as primeiras atividades econômicas, implementadas pela
Coroa Portuguesa. Em 1538, Pero de Góis fundou, na Capitania de São Tomé,
uma pequena comunidade que recebeu o nome de Vila Rainha, situada na foz
do rio Itabapoana, no atual município de São Francisco de Itabapoana
(OSCAR, 1985). Nesta região, foram plantadas as primeiras mudas de cana de
açúcar, e instalado os primeiros engenhos movidos a água para produção de
açúcar. Pero de Góis era o donatário da Capitania de São Tomé, que ficava
compreendida entre as atuais cidades de Itapemirim no Estado do Espírito
Santo e Macaé no Estado do Rio de Janeiro. Essa ocupação incipiente não

13

prosperou, ocorreram muitos ataques dos povos nativos e porque o tipo de solo
da região seria mais favorável à criação de gado pelas grandes áreas
alagadiças (LAMEGO, 1958).
Assim, constata-se que Pero de Góis plantou as primeiras mudas de
cana na região em 1538, seguindo a praxe de se levantar engenhos em
regiões de abundantes recursos hídricos e próximo a matas para o
fornecimento de lenha. Que, segundo o historiador sanjoanense João Oscar
(1985), era uma localidade habitada por indígenas goytacás e puris. Portanto,
iniciou-se o ciclo do açúcar nas terras do Norte Fluminense, com a introdução
dos primeiros escravos na região para o trabalho nos engenhos. Essa
produção incipiente durou pouco devido aos constantes ataques dos índios
nativos e libertos, ocasionando posteriormente a destruição da aldeia e o
abandono do engenho.
O surgimento de vilas e cidades por todo o território brasileiro foi
acelerado a partir da instalação do Governo Central em Salvador, em 1549,
fruto da necessidade de coordenação administrativa das capitanias, estimulado
pelo comércio de açúcar para a Europa e a ameaça das invasões de outros
países europeus. O ciclo do açúcar esteve, assim, presente desde o processo
de colonização no Brasil. Predominavam, neste início, os engenhos rústicos
movidos a água, localizados junto a rios, feitos predominantemente com
madeira.
Esses engenhos utilizavam a força hidráulica, através da roda d’água,
para a movimentação dos moinhos, simultaneamente com a força humana
escravizada e a tração animal. Esses engenhos rústicos produziram o açúcar
nos dois primeiros séculos da colonização, este foi o produto básico da
economia brasileira, considerando-se que o consumo na Europa era grande
dada a sua qualidade e porque este produto era quase exclusivo do Brasil
naquela época, e que alcançou, no século XVII, a sua maior produção mundial
(FURTADO, 1961).
No engenho ocorria um processo de produção baseado no monopólio
da terra e na monocultura da cana de açúcar. Ele comportava uma estrutura
bastante diversificada: o engenho; a casa grande; a senzala; as instalações de
apoio à produção, como as oficinas e estrebarias; a capela; os canaviais; as
pastagens; e as lavouras de subsistência. Basicamente, o engenho localizava-
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se à beira de um rio, com um ponto favorável de acesso às matas e canaviais
(FURTADO,1961).
Por todo o período colonial brasileiro a produção do açúcar modificouse

algumas

vezes,

mantendo,

porém,

constantes

seus

três

traços

característicos: cultivada em latifúndios, essencialmente monocultora e uso de
força de trabalho escravo para o seu desenvolvimento. A mão de obra era
escrava de negros e índios, sendo os negros mais adaptados para o trabalho
(OSCAR, 1985). Essa característica predominante nas relações sociais e
trabalhistas formou e moldou a população campista e expandiu seus reflexos
com o passar do tempo até a contemporaneidade.
A atividade açucareira, marco no desenvolvimento regional, ressurgiu
no Norte Fluminense na segunda metade do século XVII após a frustrada
tentativa incipiente dos engenhos de açúcar movidos a água por Pero de Góis
no século XVI. Em 1627, segundo Furtado (1961) ocorreu o período de
expansão e aumento da produção de açúcar no Brasil, parte desta Capitania foi
cedida aos chamados Sete Capitães, esses novos donatários construíram
currais e introduziram a criação de gado e as lavouras de subsistência,
atividades praticadas em propriedades de pequeno e médio porte.
Assim, iniciou-se o processo de efetivação e exploração dos
portugueses na região em maior escala produtiva. Esse processo promoveu a
fundação de uma vila no atual município de Campos dos Goytacazes, a Vila de
São Salvador no ano de 1677 (LAMEGO, 1958). A atividade açucareira foi
impulsionada pelas ordens religiosas, em Campos dos Goytacazes, os Jesuítas
comandavam o Engenho do Colégio (LAMEGO, 1940), prédio histórico que
ainda existe, e que, atualmente, funciona o arquivo público municipal, na
localidade entre os distritos de Goytacazes e Tocos.
Alberto Ribeiro Lamego (1958) destaca ainda, em seus estudos que,
no ressurgimento da atividade açucareira após a iniciativa frustrada de Pero de
Góes no século XVI, o engenho de açúcar na região somente surgiria no
século XVII, com a fundação do engenho de São Salvador, em 1650. O certo é
que a cultura da cana-de-açúcar apenas ganharia vigor no século seguinte,
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após a Revolta de Benta Pereira6, o que apressou a retomada da Capitania por
parte da Coroa, sendo em 1752 a capitania do Paraíba do Sul incorporada.
Nesse momento, se dá a hegemonia da cultura da cana-de-açúcar na planície
goitacá, sobrepujando a criação de gado, empurrada para o interior da região e
“sertões” de São João da Barra (LAMEGO, 1958).
No final do século XVIII Campos dos Goytacazes concentrava o maior
contingente de escravos da então província do Rio de Janeiro, estima-se que
60% da população de Campos era escrava sobre um total estimado de 30.000
habitantes. Este período é de grande desenvolvimento da produção açucareira
em Campos dos Goytacazes, em 1780 existiam na região cerca de 324
engenhos, este quantitativo de engenhos, representava mais da metade do
total de engenhos da província do Rio de Janeiro. Os africanos escravizados
trazidos para a cidade do Rio de Janeiro passavam pela Alfândega e eram
negociados no mercado de escravos do Valongo7, na região portuária da
cidade do Rio de Janeiro e levados para Campos dos Goytacazes, para
servirem de mão de obra (LARA, 1988).
Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808,
observou-se crescimento populacional no Rio de Janeiro e nos povoados
periféricos, e posteriormente, com a independência do Brasil em 1822,
verificou-se o aumento nas atividades econômicas e sociais no Norte
Fluminense e em especial na localidade onde hoje é Campos dos Goytacazes,
que já se destacava como centro econômico e político da região. A partir de
1820, a economia campista passaria por importantes alterações, os engenhos
com maior estrutura produtiva assumiriam gradativamente a hegemonia da
produção e da comercialização da cana e seus derivados (OSCAR, 1985). A
quantidade de engenhos de açúcar na região aumentava com o passar do
tempo, conforme relata Auguste de Saint-Hilaire (1941, p. 398):

6

Benta Pereira: fazendeira campista considerada heroína pelo levante contra o 3º Visconde de
Asseca, Diogo Corrêa de Sá, donatário da capitania da Paraíba do Sul, em 1728 na região
Norte Fluminense.
7
O Cais do Valongo é um antigo cais localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. Recebeu
o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO em 9 de julho de 2017 por ser o
único vestígio material da chegada dos africanos escravizados nas Américas. (Disponível em:
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/cais-do-valongo-no-rio-e-declarado-patrimoniohistorico-da-humanidade.ghtml )
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Até 1769 não havia em Campos mais de 56 usinas de açúcar; em
1778 esse número subiu a 168; de 1779 a 1801 aumentou para 200;
15 anos mais tarde ele cresceu para 360 e enfim em 1820 havia no
distrito 400 engenhos e cerca de 12 destilarias.

A produção de açúcar apresentou-se como o grande negócio em
substituição à pecuária, devido à grande demanda internacional mercantil, o
que fez do açúcar o principal produto de exportação no período colonial. Os
senhores de engenho, com o capital acumulado pela produção açucareira,
mecanizaram seus engenhos, o que eliminou os pequenos e médios
produtores. Assim, a partir de meados do século XIX, o número de engenhos
diminuiu. Como resultado desse processo a produção aumentou, sinalizando
uma concentração de terras e de capital (FERREIRA, 2001).
O auge da produção açucareira na região abrangia a planície entre a
Lagoa Feia, o rio Paraíba do Sul e o rio Macaé, tendo como centro o núcleo
urbano de Campos dos Goytacazes. A máquina a vapor foi introduzida na
indústria açucareira a partir de 1815, primeiramente na Bahia. O emprego
desta tecnologia liberou o engenho da necessidade de localizar-se perto de
rios, para captação da água necessária para mover o moinho, sendo assim, o
bagaço da cana passou a ser usado como combustível para aquecer as
caldeiras à vapor, sendo a cana totalmente aproveitada no processo de
produção. Assim, em 1822 com a independência do Brasil, o Rio de Janeiro
tornou-se sede do Governo Imperial, as primeiras máquinas a vapor utilizadas
nos engenhos foram introduzidas neste Estado em 1827 (LAMEGO, 1945).

1.1 A prosperidade econômica do Norte
desenvolvimento da Vila de São Salvador

Fluminense

e

o

A dinâmica econômica do Norte Fluminense confunde-se com a
dinâmica da economia particular em Campos dos Goytacazes, pelo destaque
que o município apresentou desde a chegada dos portugueses, seja pela
centralidade regional, ou sua extensão territorial, sejam pelos recursos naturais
ou infraestrutura produtiva. Assim, em 1828, a então Vila de São Salvador foi
elevada à categoria de cidade, neste contexto, constata-se que, neste
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município, era bastante representativo o número de engenhos, superando
muitas regiões do Brasil, os sistemas produtivos e mercantis escravistas,
aliados à introdução de métodos e técnicas de produção capitalistas,
permitiram o desenvolvimento de um sistema complexo de produção na
extensa planície Goytacá. A economia campista começava a experimentar os
frutos destas transformações, assim, os engenhos passaram por um processo
de mecanização, aumentando a produtividade e o acumulo e circulação de
capital.

Este sistema produtivo baseado na mão de obra escrava levou a

consolidação da produção açucareira na região e principalmente em Campos
dos Goytacazes (PESSANHA; NETO, 2004).
A partir de 1850, com a instalação da máquina a vapor no processo de
fabricação do açúcar na região do Norte Fluminense, percebeu-se uma
concentração de capital, fazendo praticamente desaparecer os engenhos
primitivos. Senhores de engenho com grande poder sobre terras e escravos,
possuíam maior prestígio e poder; e os pequenos proprietários que, não
podiam competir com os grandes latifundiários no mercado, desfaziam-se de
seus pequenos engenhos e submetiam-se à condição de fornecedores de cana
de açúcar para os Engenhos Centrais (PESSANHA; NETO, 2004).
Em 1872, a população de Campos dos Goytacazes era de 88.825
habitantes, sendo 43% desse total de escravos, era o 4° município brasileiro
em quantidade populacional e o maior produtor de aguardente e açúcar como
unidade produtora (PINTO, 1987). Segundo registros do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a prosperidade de Campos no Século
XIX, descrita pelo órgão como “grande riqueza”, pode ser creditada à expansão
da produção açucareira, inicialmente apoiada nos engenhos a vapor, que mais
tarde acabaram substituídos por usinas.
Ainda de acordo com dados do instituto, em 1875 a região contava com
245 engenhos de açúcar e, por volta do ano de 1879, foi construída a primeira
usina, batizada como Usina Central do Limão . Em 1880 existiam 252 usinas a
vapor e a produção de açúcar duplicou com relação ao século anterior.
Campos dos Goytacazes continuava sendo o Município com o maior número
de escravos de toda a província do Rio de Janeiro, segundo dados do Censo
da população, o número de escravos era cerca de 35.000 sobre uma
população livre de aproximadamente 56.000 habitantes (LARA, 1988).

18

Entretanto, várias dessas antigas usinas fecharam ou foram absorvidas pelas
maiores em anos recentes, concentrando-se a produção em menor número de
estabelecimentos (IBGE, 2000).
Percebe-se a posição de destaque do setor açucareiro do Norte
Fluminense neste período, pela introdução dos engenhos centrais no Brasil e
por este primeiro Engenho Central, autorizado a funcionar pelo Império, ser
localizado onde hoje é o município de Quissamã, em 1877. A nova organização
da produção, com o advento dos engenhos centrais, que começaram a
funcionar na região a partir das últimas décadas do século XIX. O Engenho
Central de Quissamã aglomerava sete engenhos que até então funcionavam
isoladamente. Dois anos depois, no município de Campos dos Goytacazes, foi
inaugurada a primeira usina de açúcar do Brasil, a Usina do Limão, situada na
fazenda e engenho de mesmo nome. No final do século XIX, surgiram na
região diversas usinas e engenhos centrais, como o Engenho Central de
Barcelos (criado em 1878, em São João da Barra), a Usina de Queimado
(criada em 1880), a Usina de Sapucaia (criada em 1884), a Usina de São José
(criada em 1883), dentre outros (ANDRADE, 1994).
Assim, segundo Alberto Lamego (1945, p. 115):

Estamos no período áureo dos engenhos, mas justamente por esse
tempo seu declínio vai começar com a ereção das usinas. O primeiro
engenho central construído no Brasil é o de Quissamã, em 12 de
setembro de 1877. Segue Barcelos no ano seguinte, inaugurado
pelos Imperadores. Entre 1879 e 1880, o do Limão. Em 1880 e 81, os
de Figueira, Conceição, Queimado e Cupim. E pouco depois, em
1885, além desses, já se encontram fumegando os de São José,
Mineiros, Santa-Cruz, Colégio, Cláudio, Limão, Coqueiros, FazendaVelha, Santo-Antônio, São-João e Pedra-Lisa. Ao todo 17 usinas e
mais 6 grandes engenhos. Como se dera com as engenhocas e com
os engenhos a vapor, as usinas aparecem de repente, e em poucos
anos transformam de novo a economia regional.

As relações de trabalho também sofreram importantes transformações
no final do século XIX. Com a abolição da escravidão, a colônia de parceria
consistiu em uma solução comum para a crise da mão-de-obra, os antigos
arrendatários de grandes propriedades que pagavam o aluguel da terra em
moeda, passaram a pagar em produto, sendo a cana-de-açúcar o principal
produto fornecido. Outra forma de trabalho consistia no diarista assalariado,
utilizada tanto no meio rural quanto no meio urbano (OSCAR, 1985).
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1.2 A afirmação da monocultura como principal atividade econômica
da região: as marcas da contradição

O século XX despontou no Norte Fluminense com a hegemonia das
usinas de açúcar no setor produtivo e econômico, logo, a concentração das
atividades econômicas em um único setor, criou uma estrutura social
desequilibrada e perversa, onde se prevaleceram a forte concentração de
renda, a supremacia de uma pequena oligarquia local abastada e uma
população trabalhadora que foi utilizada como mão de obra para a indústria da
cana e seus derivados. Segundo Pessanha e Neto (2004, p. 62): “No início do
século XX, Campos dos Goytacazes possuía 27 usinas e a produção de açúcar
era crescente, [...]. As cinco maiores usinas, em produção eram, pela ordem,
Cupim, Mineiros, Santa Cruz, Tocos e Barcelos”.
A monocultura da cana e a estrutura da agroindústria açucareira
condicionaram, historicamente, a dinâmica econômica, social e política,
monopolizando o mercado de trabalho. Em 1930, Campos dos Goytacazes
tinha uma população de 260.000 habitantes e a economia da cidade era
totalmente dependente da indústria açucareira. As usinas, o regime de trabalho
assalariado, as novas técnicas de trabalho no campo com o uso de máquinas,
os novos meios de transporte (rodoviário, ferroviário e marítimo), marcaram
uma nova época de concentração industrial, a partir de 1930, consolidando o
deslocamento do eixo econômico no Sudeste, principalmente para o Estado de
São Paulo que passou a competir, na produção açucareira, com o Estado do
Rio de Janeiro, afetando diretamente a região Norte Fluminense (PESSANHA;
NETO, 2004).Mesmo conhecido como importante produtor de cana-de-açúcar,
desde o século XVIII, o município de Campos dos Goytacazes, atravessou
diversos períodos de crise que afetaram significativamente suas relações de
trabalho, e o fechamento de diversos postos de trabalho, principalmente com o
processo de falência de diversas usinas. Sobre esse acontecimento Almeida
(2009, p. 298) comenta:
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A concorrência com o estado de São Paulo, maior produtor de açúcar
e de álcool (derivados da cana), e o processo de reestruturação
produtiva no setor fizeram com que dezenas de usinas locais
entrassem em processo de falência. Embora a grande maioria dos
trabalhadores rurais já não residisse mais nas fazendas, o
fechamento das usinas provocou forte desemprego entre os
assalariados pauperizados e com menor escolaridade.

Sabe-se que a crise no setor sucroalcooleiro não é a única responsável
pelo desemprego no município, mas pela importância histórica e pelos longos
anos como a principal atividade econômica regional, é dado neste trabalho
destaque à crise e o declínio desta atividade na região Norte Fluminense como
um importante fator contributivo para o desemprego regional.
Nos anos 1970, as atividades ligadas ao setor sucroalcooleiro
respondiam por, aproximadamente, 70 % da renda gerada na região.
O que a tornava extremamente dependente dos ciclos de produção e
dos preços do açúcar e do álcool. [...] Apesar do inegável declínio da
indústria sucroalcooleira do Norte Fluminense histórico em fins dos
anos 1970 (PESSANHA; NETO, 2004, p. 71-72).

Portanto, a agroindústria sempre foi a principal atividade da economia
regional, tendo Campos como centro produtivo, embora tenha sempre existido
engenhos e usinas em lugares vizinhos, como Quissamã, Conceição de
Macabu, Carapebus e São João da Barra. Em Campos, centro produtor
regional de derivados da cana, havia 17 usinas em funcionamento, logo, era o
segmento que gerava receita e empregos na região. Porém, observou-se uma
desaceleração econômica e produtiva neste município, que dependia,
majoritariamente, da monocultura da cana de açúcar, contribuindo para o
crescente desemprego na região, como descrevem Pessanha e Neto (2004, p.
65):

[...] a falta de diversificação das atividades econômicas do Norte
Fluminense e a elevadíssima dependência da região com relação ao
setor sucroalcooleiro, ao longo do século XX, levariam o Norte
Fluminense a uma crise sem precedentes [...]. A desaceleração do
crescimento do parque industrial sucroalcooleiro na região, já
observado a partir dos anos 1950, produziria, ainda, grandes massas
de desempregados que formariam bolsões de pobreza no entorno de
algumas das principais cidades da região, principalmente, Campos
dos Goytacazes [...].

21

A intimidade de Campos com a cana de açúcar data de meados do
século XVII, mas o município, que já teve mais de 200 engenhos, veio
perdendo forças ao longo dos anos e atualmente conta com apenas três usinas
em operação: Coagro (Sapucaia), Paraíso e Canabrava. Para compreender a
retração que o setor sofreu recentemente, no final da década de 1980, o
município tinha cerca de 10 mil produtores e produzia mais de 10 milhões de
toneladas de cana por safra. Atualmente, são 3.500 produtores, que produzem
menos de 2 milhões de toneladas (Asflucan, 2017).
Campos dos Goytacazes, que era conhecido como um importante
produtor de cana de açúcar e de seus derivados, desde o seu início no século
XVI, atravessou diversos períodos de crise. Porém, com o desenvolvimento do
sistema capitalista no Brasil, que mudou o panorama social e econômico no
país,

trouxe

para

o

Norte

Fluminense

mudanças

que

o

afetaram

significativamente, sabe-se, porém, que a crise econômica é uma característica
predominantemente acentuada e recorrente nos países periféricos de
capitalismo tardio e das economias, hegemonicamente, de monoculturas
(CRUZ, 1992).
Dentre

estas

crises,

destaca-se

as

mudanças estratégicas

e

econômicas no complexo agroindustrial do açúcar, iniciadas nos anos 1940, e
aprofundadas em meados dos anos 1970, pelo Proálcool, programa do
governo federal a partir de 1975 devido à crise do petróleo em 1973. Estas
mudanças provocaram um forte movimento migratório para a cidade de
Campos dos Goytacazes, reforçado pelas alterações nas relações de trabalho,
pela redução das atividades de colonato e parceria, de moradia, e pelo
gradativo predomínio e generalização das relações assalariadas (CRUZ, 1992).
O assalariamento nas lavouras de cana de açúcar passou a combinar a
exploração da força de trabalho com formas precarizadas de contratação,
seleção e pagamento, numa demonstração latente do poder econômico das
oligarquias agrárias e dos seus vínculos com o poder político local. Além do
caráter sazonal do mercado de trabalho ligado à produção do açúcar e do
álcool, a generalização da relação assalariada temporária, os chamados
“boias-frias”, criou um imenso e desqualificado exército de reserva, acentuando
ainda mais o processo de favelização e pauperização na cidade (ALMEIDA,
2009).
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Este processo reproduz, na cidade, a mesma lógica que preside as
expressões da questão social, econômica, cultural e política: a lógica da
desigualdade e da segregação, e que está na contramão do ideário de
cidadania construído socialmente, principalmente na Europa Ocidental do pós
Guerra. A concorrência com o estado de São Paulo, maior produtor de açúcar
e de álcool (derivados da cana), e o processo de reestruturação produtiva no
setor fizeram com que dezenas de usinas locais entrassem em processo de
falência (ALMEIDA, 2009).
No início dos anos 1990, estudos dedicados às famílias de baixa renda
demonstravam uma redução no contingente de trabalhadores rurais, função
que deixou de ser a terceira principal ocupação entre os trabalhadores de baixa
renda para se tornar a oitava, representando uma taxa de apenas 4,1% dos
assalariados. Ao contrário do que diziam os trabalhadores nas décadas de
1970 e 1980, “a gente acaba caindo no corte de cana” (CRUZ, 1992, p. 40),
demonstrando a associação entre o trabalho sazonal na cana e as demais
atividades de construção civil, faxina, biscate e catação no lixão.
As transformações econômicas e sociais conduziram à perda da
centralidade da atividade ligada à cana de açúcar e seus derivados. A
reestruturação produtiva do setor no Brasil culminou com o fechamento de
dezenas de usinas que processavam a cana no município, com isso, esta
atividade econômica empregadora na região, que sempre impulsionou as
relações de trabalho, entrou em forte declínio e consequentemente, a retração
deste setor produtivo e, assim, a mudança do perfil do mercado de trabalho em
Campos dos Goytacazes na atualidade (ALMEIDA; RANGEL, 2014).
Assim, uma pesquisa realizada com os beneficiários do programa
Bolsa Família nos mostra que o trabalho na lavoura de cana de açúcar não só
perdeu importância na economia local, mas também entre os trabalhadores
empobrecidos, sobretudo os mais jovens. Concomitante a esse processo de
crise do setor sucroalcooleiro local, o projeto neoliberal que gerou o aumento
do desemprego e da precarização do trabalho durante toda a década de 1990
no país pressionou os trabalhadores a buscar alternativas ao desemprego e à
insuficiência de renda e pressionou o governo federal a implementar programas
sociais de transferência direta de renda, seguindo a orientação do Banco
Mundial (ALMEIDA; RANGEL, 2014).
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O crescimento do setor do petróleo, que se mostrou como alternativa
econômica e energética, desenvolveu-se no final do século XX na região Norte
Fluminense após a descoberta deste recurso mineral na costa marítima
brasileira na Bacia de Campos. Esta região é a maior produtora de gás e
petróleo do Brasil, e foi responsável, segundo a Agencia Nacional de Petróleo
(ANP), em 2002, pela produção de 82,56 % do petróleo brasileiro (PESSANHA;
NETO, 2004). Campos também passou a receber os royalties da União,
beneficiada pela Lei n. 9.478 de 6 de agosto de 1997, que normatizou e
regulamentou a participação de estados e municípios nas receitas advindas da
produção de óleo e gás (PESSANHA; NETO, 2004).
Os municípios de Campos e Macaé obtiveram as maiores participações
nos royalties em relação aos demais municípios limítrofes e participantes na
arrecadação dos royalties (ANP, 2003). Esse desenvolvimento da indústria
petrolífera na região atraiu empresas nacionais e multinacionais, especialmente
para cidade de Macaé (RJ), que se tornou cidade base e estratégica para a
Petrobrás, onde opera-se e

coordena-se

as ações de

produção

e

administrativas referentes à Bacia de Campos e o polo de distribuição de gás e
óleo de Cabiúnas, também em Macaé (RJ).
Portanto, neste final de século XX e início do século XXI, o setor do
petróleo tornou-se hegemônico, economicamente, na cidade de Campos, que
foi beneficiada pela geração de empregos proporcionados por este setor. A
Cidade de Campos está distante de Macaé em, aproximadamente, cem
quilômetros e muitos trabalhadores que residem em Campos deslocam-se para
Macaé para trabalhar. Contudo, ressalta-se que a indústria do petróleo requer
mão

de

obra

qualificada

e

especializada,

assim,

os

trabalhadores

desempregados do cultivo da cana de açúcar, necessitariam de qualificação
profissional para serem absorvidos por este outro segmento produtivo.
Campos dos Goytacazes conta com várias escolas e universidades,
entre elas, a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), a
Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Estácio de Sá,
Universidade Cândido Mendes (UCAM), Instituto Federal Fluminense (IFF),
além de escolas técnicas profissionalizantes e dos sistemas: Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI). Contudo, essa “modernização” (PESSANHA; NETO, 2004,
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p.87) do mercado de trabalho trouxe uma questão para os trabalhadores
liberados pela agroindústria sucroalcooleira, pelos seus perfis que não os
credenciam para os novos setores e atividades que respondem por esses
novos postos de trabalho criados pela atividade ligada ao petróleo, e pela
dificuldade de acesso a essas universidades e escolas.
O que ficou constatado é que esses postos qualificados foram
preenchidos, em geral, por jovens formados neste município e em outros
centros universitários e por estrangeiros ligados às inúmeras empresas
multinacionais prestadoras de serviços para a Petrobrás (PESSANHA; NETO,
2004). Portanto, percebe-se que esses empregos gerados pela indústria do
petróleo não foram acessíveis aos desempregados da cana, e que, com isso,
milhares de famílias na atualidade, muitas de ex-trabalhadores dispensados do
corte da cana (ALMEIDA; RANGEL, 2014), recorrem ao programa Bolsa
Família em Campos dos Goytacazes, como forma de alívio pela situação de
desemprego e pobreza em que se encontram. Pelos dados do MDS,
atualmente, mais de 34.000 famílias são beneficiárias do programa Bolsa
Família em Campos dos Goytacazes (MDS, 2017).
Apesar da perspectiva de desenvolvimento regional, com as atividades
ligadas ao petróleo, como fonte de recursos para os municípios e geração de
empregos, desde o final de 2014, o valor dos repasses mensais dos royalties
aos municípios na região Norte Fluminense, vem sofrendo uma queda
expressiva, decorrente da baixa no preço do barril do petróleo no mercado
internacional (CRUZ, 2015). Esse fenômeno econômico mundial trouxe
consequências para a economia do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios
que dependiam, majoritariamente, dos recursos dos royalties do petróleo. Essa
situação trouxe uma grave crise financeira: 1- para o Estado do Rio de Janeiro,
que assinou um termo de recuperação fiscal com o governo federal e; 2- para
os municípios que tentam, como saída, recorrer ao governo federal, pedindo
ajuda, e aos bancos, sob a forma de empréstimo e/ou adiantamento das
rendas futuras (CRUZ, 2015).
Em 2015, segundo o IBGE, o salário médio mensal da população
campista era de 2,6 salários mínimos, dado puxado para cima por
consequência dos trabalhadores da indústria do petróleo. Em 2010 o
percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½
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salário mínimo era 37,7%, isto não expressa que houve redistribuição de renda
horizontal, mas que excluídos os altos rendimentos concentrados num
percentual pequeno da população se constata que a maioria dos campistas
vivem no limiar da pobreza de renda (IBGE-CIDADES, 2017). A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 22.5%, isto é, de
108.720 pessoas, portanto havia no município de Campos dos Goytacazes
355.011 pessoas desocupadas, ou seja, para cada pessoa empregada há
outras 3 sem emprego (IBGE, 2010). Ainda sobre os dados do IBGE (2010), a
população total residente no município era de 463.731pessoas como
demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1 – Distribuição população por sexo, urbana/rural e rendimento
nominal

Sexo

População

Valor do rendimento nominal
mediano mensal per capita dos
domicílios particulares
permanente

Masculino

Feminino

Urbana

Rural

Urbana

Rural

223.259
pessoas

240.472
pessoas

418.725
pessoas

45.006
pessoas

R$ 466,67

R$ 266,67

Fonte: Dados compilados do IBGE (2010).

A tabela acima mostra valores de rendimento mediano mensal abaixo
do salário mínimo nacional, tanto na área urbana quanto na área rural, isso
representa um dado preocupante, e sinaliza o porquê de, atualmente, 171.616
pessoas recenseadas no Cadastro Único do governo federal para programas
sociais no município de Campos dos Goytacazes (BRASIL, 2017). Essas
pessoas recenseadas no Cadastro Único em Campos dos Goytacazes seguem
a regra do governo federal para o cadastramento, isto é, devem possuir renda
per capita familiar de até meio salário mínimo ou de até três salários mínimos
de renda total por família. Logo do total da população campista 40,5 %
encontram-se com o perfil para comporem os bancos de dados do Cadastro
Único, segundo os critérios de renda (MDS, 2017).
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Pelos dados do Censo 2010 do IBGE, o percentual de 50,7% da
população campista considera-se parda (36,6%) ou negra (14,1%). Os
campistas que se declararam brancos foram de 48,5%. Apenas 0,8% se
declarou amarelo e ou indígena (IBGE, 2010). No Cadastro Único essa
informação é auto declaratória e quem a dá é o responsável pela unidade
familiar8. Das 187.837 pessoas cadastradas em Campos dos Goytacazes no
Cadastro Único, foram declarados sobre o item “cor e raça” conforme
representa-se na tabela abaixo:
Tabela 2 – Informações sobre “cor e raça” declaradas no Cadastro Único
em Campos dos Goytacazes

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

60.590 (32%)

33.957 (18%)

700 (0,37%)

90.897 (48%)

132 (0,07%)

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/, 2017.

Nas informações sobre cor e raça declaradas no Cadastro Único,
constata-se que 124.854 pessoas (66%) são pretas ou pardas e 60.590
pessoas são brancas, esses números mostram que mais da metade das
pessoas cadastradas no Cadastro Único em Campos dos Goytacazes são de
etnias afrodescendentes, assim, como demonstram os dados, a pobreza em
Campos dos Goytacazes é majoritária entre pessoas pretas ou pardas, fato
que agrava o preconceito, os abusos serviçais herdados do passado e que
imputam à origem étnico racial a subalternidade.
Deste modo, todo esse contexto histórico influenciou a realidade atual da
população que vive em Campos dos Goytacazes, segundo dados do IBGE, o
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) é de 0,716,
compreendendo que o IDHM varia de 0 a 1, considerando indicadores de
longevidade (saúde), renda e educação. Portanto, quanto mais próximo de 0
(zero), pior é o desenvolvimento humano do município e quanto mais próximo
de 1 (um), mais alto é o desenvolvimento do município. Apesar do IDHM ser
8

Responsável pela Unidade Familiar é a pessoa que vai fornecer as informações ao
entrevistador: 1- deve ser um dos componentes da família e morador do domicílio; 2 - com
idade mínima de 16 anos; e 3 - de preferência mulher (MDS, 2017).
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considerado alto pelo PNUD, a realidade local demostra um foço entre a
riqueza e a pobreza, os mais pobres estão a própria sorte, dado o alto índice
de homicídios, especialmente os latrocínios e a calamitosa realidade de
atenção aos serviços básicos.
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2 O DESEMPREGO E A QUESTÃO SOCIAL

A questão social tem origem na contradição entre capital e trabalho, é o
resultado do modo capitalista de produção. A concepção de questão social que
entendemos como objeto do Serviço Social é descrita por Iamamoto e Carvalho
(1983, p.77):

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. É a manifestação, no
cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais
além da caridade e repressão.

Assim, a questão social é uma particularidade que se manifesta nas
contradições do modo de produção capitalista. Entende-se que esta
manifestação é fruto da relação contraditória entre a propriedade privada dos
meios de produção e a apropriação das riquezas socialmente produzidas pela
burguesia.
Na particularidade brasileira, a questão social relaciona-se com o fim
do trabalho escravo no final do século XIX e do incipiente “trabalho livre”
assalariado, em uma sociedade com fortes marcas deixadas pelo histórico de
trabalho escravista e uma elite ligada ao setor agrário exportador.
O processo de transição para o trabalho assalariado ocorreu,
principalmente, em setores estratégicos para a economia brasileira, como o
ferroviário, o rodoviário, o portuário, o marítimo e do desenvolvimento dos
centros urbanos com a economia urbano industrial. Esses setores, em
especial, formaram um mercado de trabalho no modelo capitalista, fazendo
com que as elites buscassem no “mercado”, a compra da força de trabalho.
Assim, essa força de trabalho assalariada promoveu lutas em busca de direitos
sociais e como resposta a essas lutas, o Estado brasileiro implementou as
primeiras políticas que atendiam parcialmente aos anseios da nova classe
trabalhadora, ora associada à repressão, ora associada ao tensionamento da
luta dos trabalhadores. Portanto, Netto (1996, p. 25) afirma:
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O que se quer destacar, nessa linha argumentativa, é que o
capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria
condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação
política através do jogo democrático, é permeável a demandas das
classes subalternas, que podem fazer incidir nele seus interesses e
suas reinvindicações imediatos. E que este processo é todo ele
tensionado, não só pelas exigências da ordem monopólica, mas pelos
conflitos que esta faz dimanar em toda a escala societária.

As primeiras leis sociais, como a Lei Eloy Chaves de 1923, surgem
para responder aos movimentos dos trabalhadores que lutavam por melhores
condições de vida. Então, a questão social no Brasil é fruto da formação da
classe operária assalariada e de sua luta no cenário brasileiro, e das respostas
do Estado, em reconhecimento da importância estratégica dos trabalhadores
para a economia capitalista, portanto, segundo Iamamoto e Carvalho (1983, p.
126):
O desdobramento da questão social é também a questão da
formação da classe operária e de sua entrada no cenário político, da
necessidade de seu reconhecimento pelo Estado e, portanto, da
implementação de políticas que de alguma forma levem em
consideração seus interesses.

Em todo esse quadro nacional, percebem-se expressões da questão
social, cuja gênese encontra-se no “caráter coletivo da produção, contraposto à
apropriação privada da própria atividade humana: o trabalho, das condições
necessárias a sua realização, assim, como de seus frutos” (IAMAMOTO, 1998,
p. 16).
O Estado responde as expressões da questão social com políticas
públicas, dentre elas, o programa “Tudo pelo Social”, em 1987, com programas
focalizados e seletivos nos mais vulneráveis com Programa Nacional do Leite Ticket

Leite,

passando

pelos

programas

de

transferência

de

renda

implementados desde a década de 1990 sob orientação do Banco Mundial.
Basicamente, esses programas constituem mínimos sociais com o objetivo de
atender as necessidades sociais básicas da população garantindo uma porção
de ração aos pobres para mantê-los vivos e como força de trabalho sobrante
para tensionar o rebaixamento da mercadoria trabalho.
No município de Campos dos Goytacazes, a manifestação da questão
social também possui suas origens históricas na contradição gerada pela
relação entre capital versus trabalho. A cidade de Campos dos Goytacazes
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situada no norte do Estado do Rio de Janeiro, o conservadorismo na história do
município não se dissocia do conservadorismo brasileiro ou apresenta as
mesmas raízes.
Sabe-se que Campos dos Goytacazes foi a última cidade do Brasil a
cumprir a Lei Imperial nº 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888 (Lei
Áurea), que decretou o fim do trabalho escravo. Mesmo com o passar dos anos
e das transformações econômicas no município, percebe-se que Campos dos
Goytacazes ainda mantém forte ligação com passado rural e provinciano
(ALVES, 2009).
Há na história campista, várias manifestações conservadoras, dentre
elas podemos destacar: 1 - a última cidade a extinguir a escravidão no Brasil; 2
- uma das poucas cidades do Estado do Rio de Janeiro a ter um diretório
municipal da Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento político conservador
de extrema direita que teve forte atividade no município entre as décadas de
1930 e 1940; 3 - a ação de grupos religiosos, notadamente católicos e
evangélicos de várias denominações, sendo as evangélicas ligadas aos grupos
tradicionais (Batistas, Presbiterianos, entre outros), pentecostais (Assembleias
de Deus, entre outros) e neopentecostais (Igreja Universal do Reino de Deus,
Internacional da Graça, Igreja Mundial, entre outros). A Tradição Família e
Propriedade (TFP) que surgiu inicialmente em 1960 no Brasil e ganhou um
forte reduto na cidade, presente até os dias de hoje (ALTOÉ, 2004).
Esses exemplos servem de ilustração para demonstrar como o
pensamento conservador teve uma forte base no município nas áreas das
relações do trabalho, nas ideologias políticas e nos dogmas religiosos, na
separação entre campo e cidade, entre periferia e centro da cidade. Neste
contexto, as expressões da questão social em Campos evidenciam-se no
caráter precário e excludente do mercado de trabalho local, na preponderância
de relações informais, de baixos salários e, ainda, em um imenso “exército de
excluídos”: trabalhadores desempregados que, em sua maioria, saíram do
cultivo da cana de açúcar e a cada geração reproduzem as amarras que a
pobreza imposta lhes conferiu.
A perda da centralidade da atividade ligada à cana de açúcar e seus
derivados, com a reestruturação produtiva do setor, culminou com o
fechamento de mais de quarenta usinas que processavam a cana, com isso,
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esta atividade econômica na região entrou em forte declínio, gerando a
retração deste setor produtivo e, consequentemente, a mudança do perfil do
mercado de trabalho em Campos dos Goytacazes contribuindo para a
diversificação das expressões da questão social no município. Sobre essas
mudanças de contexto neoliberal Iamamoto (2008, p. 141) descreve:

O aprofundamento das desigualdades sociais e a ampliação do
desemprego atestam ser a proposta neoliberal vitoriosa, visto serem
estas suas metas, ao apostar no mercado como a grande esfera
reguladora das relações econômicas, cabendo aos indivíduos a
responsabilidade de “se virarem no mercado”.

Percebe-se os reflexos do período de crise em que vivemos, e seu
reflexo dramático expressado no desemprego no município de Campos dos
Goytacazes. Simultaneamente, outras variáveis e fenômenos influenciaram e
influenciam no atual cenário municipal, dentre eles pode-se citar as
metamorfoses que passam o capitalismo.
Segundo Mandel (1985), o capitalismo apresenta ciclos de crise, e
nestes períodos prolongados de crises, existe uma determinada correlação de
forças na luta de classes através da qual a burguesia consegue impor sua
hegemonia social garantindo o consentimento da classe trabalhadora através
do discurso da estabilidade política e econômica necessárias para a
manutenção do sistema capitalista. É no processo da exploração capitalista e
em suas crises cíclicas que a burguesia organiza a recomposição da taxa de
lucro, uma exploração mais profunda do proletariado, a capacidade de se
encontrarem fontes mais baratas e abundantes de matérias-primas e mão de
obra.
Mandel (1985) reconhece a existência das ondas de acumulação
capitalista e sua relação com as crises cíclicas que enfrenta esse sistema. Ao
estabelecer essa relação, o autor explica que as crises do capitalismo marcam
um ciclo no desenvolvimento capitalista, que inclui momentos conjunturais da
economia. Nos ciclos econômicos a retomada é por pouco tempo, marcada por
períodos curtos e tímido de crescimento e períodos longos de estagnação e
recessão. Um exemplo de crise estrutural, de uma onda longa recessiva, é a
própria crise econômica em que vivemos, que é marcada pela estagnação,
baixo crescimento, recessão e retrocessos sociais. Segundo este autor:
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Os movimentos ascendentes e descendentes da acumulação de
capital no decorrer do ciclo econômico podem ser caracterizados da
maneira apresentada a seguir. Num período de oscilação
ascendente, há um acréscimo tanto da massa quanto na taxa de
lucros, e um aumento tanto no volume quanto no ritmo de
acumulação. Ao contrário, numa crise e no período subsequente de
depressão, a massa e a taxa de lucros declinarão, e o mesmo
acontecerá ao volume e ao ritmo da acumulação de capital. O ciclo
econômico consiste, assim, na aceleração e desaceleração
sucessivas da acumulação (MANDEL, 1985, p.75).

Essa contradição está na estrutura do capitalismo que está embasada
na centralização do capital aliada à descentralização das operações produtivas,
comerciais e financeiras, reorganizando a economia e a geopolítica do mundo.
Neste

contexto,

os

grupos

industriais

multinacionais

ganham

força,

principalmente após a crise do petróleo em 1990, introduzindo novas formas de
gestão e de controle do trabalho, da produção e dos mercados: globalização,
neoliberalismo, automação.
Outro autor que trata desse fenômeno é Chesnais (1996), segundo o
autor, o contexto da dinâmica do capitalismo contemporâneo, passou a ser
marcado

pela

hegemonia

do

capital

financeiro

especulativo,

pelo

aprofundamento dos processos de concentração e centralização do capital, por
novos padrões de concorrência intercapitalista e pela reorganização da divisão
internacional do trabalho.
O autor avança com a problematização ao reconhecer que se inaugura
um novo modo hegemônico de acumulação, caracterizado pela predominância
financeira. Chesnais utiliza o termo “mundialização do capital” para se referir a
esta atual fase do processo de acumulação capitalista. Esta nova realidade,
impacta diretamente nas relações de trabalho, excluindo a mão de obra
desqualificada para o desemprego estrutural e o trabalho informal, gerando
uma multidão de desempregados. Este autor, ao tratar esse processo em
curso, privilegia em sua análise deste movimento do capital financeiro, que tem
como cenário o mundo contemporâneo e o crescente desemprego mundial.
De acordo com Chesnais (1986):

A mundialização é resultado de dois movimentos conjuntos,
estritamente interligados, mas distintos. O primeiro pode ser
caracterizado como a mais longa fase de acumulação ininterrupta do
capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O segundo diz
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respeito às políticas de liberalização, de privatização, de
desregulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e
democráticas, que foram aplicadas desde o início da década de 1980,
sob o impulso dos governos Thatcher e Reagan (CHESNAIS, 1986,
p. 34).

Sobre a questão social, Netto (2003) afirma que na agenda
contemporânea do Serviço Social brasileiro, a questão social é responsável por
inúmeras expressões sociais e dentre elas o autor destaca o pauperismo.
Segundo ele, o pauperismo é fruto dos desdobramentos sócio-políticos no
desenvolvimento do capitalismo, que atingiu na contemporaneidade o status de
globalizado, financeiro e neoliberal, portanto agravando a expressões da
questão social e a pauperização da classe trabalhadora.
Netto (2003) afirma que:
[...] as manifestações imediatas da “questão social” (forte
desigualdade, desemprego, fome, doenças, penúria, desamparo
frente a conjunturas econômicas adversas, etc) são vistas como o
desdobramento, na sociedade moderna, de características
inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que podem, no
máximo ser objeto de uma intervenção política limitada, capaz de
amenizá-las e reduzi-las através de um ideário reformista (NETTO,
2003, p. 43-44).

Nesta perspectiva, percebe-se o agravamento das expressões da
questão social mediante o avanço das políticas neoliberais, principalmente
após a década de 1970, com a crise do Welfare State no mundo capitalista
central e seus desdobramentos para os países periféricos. Portanto, a questão
social é uma categoria que expressa a contradição do modo capitalista de
produção que é fundada na produção e apropriação da riqueza gerada
socialmente.

2.1O Serviço Social e as respostas institucionais à Questão Social

O Serviço Social no Brasil tem suas origens recentes, inicia-se na
década de 1930, com fortes relações com a ideologia católica cristã de
assistencialismo. Como se sabe, a Igreja Católica sempre desempenhou o
protagonismo no Brasil de quase todo processo de ajuda aos pobres e
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prestando auxílio aos mais pauperizados9. Neste contexto, observa-se a
interferência da Igreja Católica neste período incipiente do Serviço Social
brasileiro. Contudo, na década de 1930, o Brasil iniciou com mais vigor, seu
projeto de industrialização e modernização com o governo de Getúlio Vargas,
portanto, as relações de trabalho tornaram-se cada vez mais inseridas na
lógica do Capital, embasadas na contradição fundamental que demarca a
sociedade capitalista burguesa, na qual a produção é cada vez mais social e os
resultados da produção são cada vez mais privados (SILVA, 2016).
O governo brasileiro do período precisou se tornar o protagonista, em
substituição à Igreja Católica, nas mediações das relações entre o trabalhador
formal,

e

o

empregador,

principalmente

das

categorias

profissionais

consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico burguês, dentre
elas destacam-se os portuários, os marítimos e os ferroviários. Outra questão
presente no papel do Estado foi a regulação dos excessos de exploração da
classe trabalhadora por parte do patronato e promover uma vida com mais
direitos sociais a esses trabalhadores, principalmente neste período de
desenvolvimento da história do país, onde se percebeu o crescimento de
grandes centros urbanos, a plena expansão do Capitalismo, os movimentos
sindicais, o expressivo êxodo rural (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983).
Surgem nesse período protoformas do Serviço Social, que foram os
grupos pioneiros e as primeiras escolas de Serviço Social. “Em 1935, foi criado
o Departamento de Assistência Social do Estado, primeira iniciativa desse
gênero no Brasil” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 174). Essas protoformas
tinham a função de “realizar o conjunto de trabalhos necessários ao
reajustamento de certos indivíduos ou grupos às condições normais de vida”
(IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 175). Entende-se que neste período, uma
das funções do Serviço Social era, entre outras, de ajustar as pessoas aos
padrões burgueses. Em contrapartida o Estado e a iniciativa privada
avançavam nos direitos aos trabalhadores formais.
Neste período são criados os direitos trabalhistas, assim, o governo
brasileiro passou a buscar o protagonismo nas relações entre trabalhadores e o

9

Na medida em que o Estado se secularizou e a Igreja perdeu seus privilégios, uma das
estratégias foi se fazer presente no campo assistencialista para preservar seu papel junto a
instância de poder político.
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patronato. A partir do governo de Getúlio Vargas, com a Constituição de 1934,
foram estabelecidos direitos trabalhistas como: 1 - salário mínimo; 2 - jornada
de trabalho de 8 horas; 3 - repouso semanal; 4 - férias remuneradas; e 5 assistência médica e sanitária, entre outros. E em 1943, no dia primeiro de
maio, criou-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nota-se que o
Brasil se encontrava em um período histórico de transição e amadurecimento
capitalista com o aumento de seu pátio industrial e de trabalhadores
assalariados e que pressionavam por direitos sociais e trabalhistas. A CLT
garantiu parte dessas demandas dos trabalhadores formais (IAMAMOTO;
CARVALHO, 1983).

O Estado assume paulatinamente uma organização corporativa,
canalizando para sua órbita os interesses divergentes que emergem
das contradições entre as diferentes frações dominantes e as
reivindicações dos setores populares, para, em nome da harmonia
social e desenvolvimento, da colaboração entre classes, repolitizá-las
e discipliná-las, no sentido de se transformar num poderoso
instrumento de expansão e acumulação capitalista (IAMAMOTO;
CARVALHO, 1983, p. 151).

No período pós Segunda Guerra Mundial o crescimento econômico e a
expansão do capital foram expressivos, principalmente nos países capitalistas
centrais, por fatores particulares como o fordismo, o consumismo, as políticas
do Welfare State. No Brasil, aparece com maior intensidade o crescimento do
proletariado urbano e as pressões sociais advindas desse fenômeno. Portanto,
surge a necessidade de controle por parte do Estado, para isso, o Estado
buscar sua legitimação incorporando as reivindicações dos setores populares
(IAMAMOTO; CARVALHO, 1983). Desenvolvem-se, neste período instituições
assistenciais como a Legião Brasileira de Assistência (LBA), Fundação Leão
XIII, sistemas SENAI, SENAC, entre outros. Assim, o Serviço Social age como
braço do Estado e cooperador da paz social, segundo Iamamoto e Carvalho
(1983, p. 253):
No referente às técnicas do Serviço social, os relatos de práticas
desenvolvidas parecem mostrar que estas se mantêm basicamente
dentro dos padrões preexistentes. O inquérito e pesquisa social, as
visitas domiciliares e entrevistas continuam sendo o fundamento do
serviço social de casos individuais. Este será utilizado para a
determinação de auxílios financeiros, encaminhamentos para
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serviços médicos, internação de crianças, obtenção de empregos,
regularização de documentos, regularização de vida conjugal.

Portanto, o Serviço Social no Brasil estava alinhado com os
pensamentos tomista, positivista e funcionalista, indo ao encontro do projeto
desenvolvimentista, principalmente pós anos 1950. Apesar do projeto
desenvolvimentista brasileiro neste período, o Estado não dava conta de
atender universalmente, a população nas suas necessidades médicas,
previdenciárias, sociais, entre outras, assim, o Serviço Social brasileiro atua
como alternativa de atendimento focalizado, priorizando a população em mais
alto risco social. Neste período as ações eram basicamente fundamentadas por
ações educacionais quanto a hábitos de higiene, organização doméstica,
cuidado com as crianças, entre outras (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983).
Porém, apesar do modelo desenvolvimentista brasileiro ter projetado a
prosperidade econômica nacional, o que se viu foi uma grande crise financeira
e o agravamento das expressões da questão social, que ficou muito mais
evidente na década de 1970. Esse período “glorioso” começa a entrar em crise
e a se manifestar nesta fase, em razão das dificuldades de realização da
produção associadas à superacumulação (MANDEL, 1985).

A participação em rápido declínio do Terceiro Mundo no comércio
mundial – de aproximadamente 32 % em 1950 a cerca de 17 % em
1970 – naturalmente não implica, de maneira alguma, que esteja
havendo um decréscimo absoluto na dependência das nações
imperialistas em relação a certas matérias-primas estratégicas [...],
exportadas pelos países coloniais [...]. Todavia, dentro da estrutura
da economia capitalista mundial, [...] a dependência ampliada do
imperialismo em relação às matérias-primas exportadas pelos países
coloniais é acompanhada por um declínio relativo nos preços pagos
por essas matérias-primas e para um declínio relativo em seu valor
(MANDEL, 1985, p. 46).

As dificuldades para a recuperação das altas taxas de lucros
produziram algumas estratégias pelo Capital, dentre elas, a reestruturação
produtiva, encabeçada pelo “toyotismo”, principalmente no setor industrial, que
instituiu mudanças tecnológicas, administrativas e organizacionais dos meios
de produção. Esse novo processo de produção, restringiu a absorção de parte
do “exército industrial de reserva” (MARX, 2013, p. 875), criando uma grande
massa de desempregados e de trabalhadores informais. Assim, percebe-se
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que as relações entre burguesia e classe trabalhadora mudaram, com o
aumento da exploração da força de trabalho, desemprego, subemprego,
terceirização e informalidade, fragilizando os movimentos da classe operária
(BEHRING, 2008). Segundo Marx (2013, p. 875):
Quanto maiores forem a riqueza social, o capital em funcionamento, o
volume e o vigor de seu crescimento e, portanto, também a grandeza
absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto
maior será o exército industrial de reserva. A força de trabalho
disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a força
expansiva do capital. A grandeza proporcional do exército industrial
de reserva acompanha, pois, o aumento das potências da riqueza.
Mas quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército
ativo de trabalhadores, tanto maior será a massa da superpopulação
consolidada, cuja miséria está na razão inversa do martírio de seu
trabalho. Por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas da
classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior
será o pauperismo oficial. Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação
capitalista.

Mediante a crise instalada o Estado inicia a contrarreforma econômica
e social, como parte da agenda neoliberal, o espraiamento da ideologia
neoliberal propôs prioridades como a estabilidade monetária, reformas fiscais,
contenção nos gastos públicos, a manutenção da taxa de desemprego, entre
outros, assim, o pensamento neoliberal sustenta que os gastos sociais
excessivos com a classe trabalhadora são os causadores dos desequilíbrios
fiscais dos Estados e da economia. A proposta é um Estado mínimo para o
social, devendo o próprio mercado, através da sociedade civil, se organizar
para atender as demandas dos que estão impossibilitados de trabalhar
(BEHRING, 2008).
No caso brasileiro, com o fim da ditadura militar iniciada em 1964 e a
redemocratização do país, criaram-se condições para a promulgação da
Constituição de 1988 que ficou conhecida como a “Constituição cidadã”. Esta
nova Constituição representou uma resposta aos anseios de grande parte dos
trabalhadores em uma perspectiva favorável aos interesses das camadas
populares. Assegurou um modelo de proteção social que articula as políticas
de Saúde, Previdência e de Assistência Social como tripé da Seguridade
Social. As medidas de ajuste neoliberal só ganham força no Brasil no início da
década de 1990, percebe-se então, que os ideários de reestruturação
produtiva, flexibilização dos direitos do trabalho, as privatizações, dentre outras
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medidas, começam a se efetivar naquele período. Neste sentido, as políticas
sociais, majoritariamente, passam a ter como foco o combate à pobreza e a
extrema pobreza.
Segundo Mauriel (2010), essa forma predominante de conceber política
social, que incorpora o combate à pobreza como estratégia central de proteção
social, tem uma dimensão internacional. Observa-se uma estreita relação entre
as políticas sociais centradas no combate à pobreza e as decisões políticas
governamentais tomadas no cenário brasileiro no sentido da construção das
políticas públicas. Assim, a autora afirma que:

As políticas sociais, contudo, por carregarem as contradições
inerentes ao capitalismo, representam formas históricas resultantes
de lutas sociais e pactuações contínuas e intermináveis que nem
sempre são favoráveis aos interesses da maioria da população,
particularmente se considerarmos a conformação histórica da
proteção social brasileira (MAURIEL, 2010, p. 174).

E constata-se que a entrada do combate à pobreza como eixo central
das preocupações da agenda social brasileira aconteceu a partir do contexto
de reformas constitucionais em 1988. Contudo, a autora destaca que o papel
estratégico que o conjunto de ações de combate à pobreza possui hoje para
manutenção do atual padrão de acumulação, caracteriza-se pela regulação do
comportamento econômico, político e civil dos pobres, garantindo baixo risco
de mobilizações sociais reivindicatórias e uma forma ideologicamente de
cooptação e de inserção precarizada desses trabalhadores na ordem social
contemporânea.

O lugar cada vez mais privilegiado que a pobreza assume no debate
sobre política social faz com que as formas adotadas para o
enfrentamento da questão social impeçam a generalização dos
direitos sociais. O problema não está só na prioridade da pobreza,
enquanto categoria de análise para pensar as políticas sociais, mas
na forma e no tratamento dado aos “pobres”, que são renomeados
por suas fragilidades, descontextualizados, des-historicizados,
aparecendo no discurso tecnocrático reconstituídos por um novo tipo
de vigilância moral (MAURIEL, 2010, p. 174).

Neste

contexto

conservador,

o

Serviço Social

aprofunda

seu

protagonismo intelectual com influências das Ciências Sociais de do
pensamento crítico marxista, na formação de dimensões teórico-metodológica,
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ideológica e política, que se contrapõe ao pensamento neoliberal dominante e
na construção de seu Projeto Ético-Político. Conforme cita Boschetti (2015, p.
639):
Foi na história de resistência e luta contra esse conservadorismo, que
sempre quis subordinar e colocar a profissão a serviço da reprodução
do capital, que o Projeto Ético-Político, em suas dimensões teórica,
política, ética, legal e profissional, se constitui como processo
dinâmico e vivo, como expressão de luta contra o conservadorismo.

Esse contexto neoliberal, de Estado mínimo e de políticas públicas
focalizadoras lança desafios para que se efetivem os direitos sociais
consolidados na Constituição Federal de 1988. Portanto, o papel do Serviço
Social, frente a esses desafios no cotidiano institucional na Assistência é
contraditório, pois o Código de Ética do Assistente Social (CFESS, 1993) vai de
encontro ao projeto neoliberal. Assim, Yazbek (2010) destaca a importância do
projeto ético-político do Serviço Social como orientador da ação de seus
profissionais, compreendendo sua origem, e seu papel social desde a década
de 1930 durante o governo Vargas e seu desenvolvimento como área de
atuação profissional com o passar do tempo, onde os assistentes sociais atuam
em diversos seguimentos profissionais, da inscrição da profissão na divisão
sócio técnica do trabalho e a consolidação do projeto ético-político no Código
de Ética de 1993 e na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662, de
1993). Conforme a autora:
Efetivamente, a pobreza é parte da experiência diária do trabalho dos
assistentes sociais. Convivemos muito de perto com a experiência
trágica de pertencer às classes subalternizadas em nossa sociedade;
conhecemos esse universo caracterizado por trajetórias de
exploração, pobreza, opressão e resistência, observamos o
crescimento da violência, da droga, e de outros códigos que sinalizam
a condição subalterna: o desconforto da moradia precária e insalubre,
as estratégias de sobrevivência frente ao desemprego, a debilidade
da saúde, a ignorância, a fadiga, a resignação, a crença na felicidade
das gerações futuras, o sofrimento expresso nas falas, nos silêncios,
nas expressões corporais, nas linguagens além dos discursos
(YAZBEK, 2010, p. 153).

Contudo, frente ao avanço neoliberal no Brasil, principalmente na
década de 1990, as políticas públicas têm sofrido retrações e seus avanços
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refreados e limitados pelos governos brasileiros desde então, segundo
Iamamoto (2008, p.114):
A “reforma” do Estado, tida como específica da arena política: a
reestruturação produtiva, referente às atividades econômicas
empresariais e à esfera do trabalho: a questão social, reduzida aos
chamados processos de exclusão e integração social, geralmente
circunscrita a dilemas da eficácia da gestão social; à ideologia
neoliberal e concepções pós‑modernas, atinentes à esfera da cultura.

A implementação, desde meados da década de 1990, do ideário
neoliberal, de medidas de flexibilização do trabalho e desregulamentação de
políticas públicas e sociais só agravaram a situação, já precária do trabalho e
do emprego no Brasil, provocando reconfigurações nas relações de trabalho.
Nas políticas públicas, percebe-se uma retração nos direitos e na proteção
social, tornando-os focalizadores, excludentes e com redução de recursos para
o investimento nas áreas sociais, de todas as esferas de governo, restringindo
e limitando o uso de verbas públicas e transferindo responsabilidades ao
terceiro setor, com parcerias e ou privatizações (DEGENSZAJN, 2013).
Portanto, entende-se que o Serviço Social vivencia um período de tensões.
O Serviço Social é classificado historicamente como profissão liberal, e
seu exercício profissional se realiza na mediação entre instituições públicas/
privadas e a população usuária, sendo tensionado pelas contradições que
atravessam as classes sociais na “sociedade do capital”. Assim, o assistente
social está submetido à condição de trabalhador assalariado e, portanto, ao
processo de alienação10, cuja atividade se assenta em normas próprias que
orientam as relações de trabalho entre o empregador e o empregado na
sociedade capitalista (DEGENSZAJN, 2013). Assim, mesmo que o Serviço
Social tenha seu status de profissão liberal, o seu exercício profissional,
praticado pelo assistente social, sofre tensões pela lógica do mercado, na
relação de compra e venda da sua força de trabalho. Esta condição de
trabalhador assalariado nas diversas instituições empregadoras, seja nas
instituições públicas ou privadas, produz barreiras à autonomia profissional,
assim, segundo Degenszajn (2013, p.621) essa condição:
10

Karl Marx em sua obra Manuscritos econômico-filosóficos usou o termo “alienação” para descrever a
falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia (BARROS,
2011).
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Faz com que os profissionais não disponham totalmente, nem tenham
controle sobre as condições e os meios de trabalho postos à sua
disposição no espaço institucional.

Nesta perspectiva, percebe-se que as transformações que o mundo do
trabalho vem experimentando nas últimas décadas caracterizam uma nova era
de precarização estrutural do trabalho, afetando também a atuação profissional
dos assistentes sociais (DEGENSZAJN, 2013).Portanto a autora entende que o
projeto neoliberal vem espraiando sua ideologia nos países capitalistas centrais
e periféricos, principalmente pós a década de 1970 até os dias atuais, e no
caso brasileiro após a Constituição Federal de 1988, em que Brasil inicia a
década de 1990 inserido nesta ideologia. Essa nova fase do capitalismo vem
influenciando diretamente nos investimentos públicos necessários para a
consolidação da Seguridade Social brasileira positivada na Constituição
Federal de 1988, assim, a autora entende que, no Brasil:
A implementação, desde meados da década de 1990, do ideário
neoliberal preconizado pelo Consenso de Washington e largamente
difundido pelos organismos internacionais e multilaterais, de medidas
de flexibilização do trabalho e desregulamentação de direitos só
agravaram a situação já precária do trabalho e do emprego no país,
provocando importantes reconfigurações nas relações de trabalho,
nos direitos e na proteção social (DEGENSZAJN, 2013, p.617).

Espraiam, portanto, os programas de transferência de renda,
recomendados pelo Banco Mundial, enquanto estratégias para os países
capitalistas periféricos, de combate e alívio da extrema pobreza, focalizados
nos mais pobres e com recorte de renda familiar. No Brasil, o Programa Bolsa
Família, tem se destacado como o principal programa de transferência de
renda no país. Apesar de representar uma via de acesso direta de famílias
pobres a um tipo de renda e de produzir impactos imediatos na vida dessas
famílias, este programa caracteriza‑se pela focalização no recorte de renda,
sem considerar as múltiplas expressões da pobreza e da questão social, além
disso o programa opera com as exigências de contrapartidas das famílias
beneficiárias: as condicionalidades, que são consideradas pelo governo federal
essenciais para que as famílias superem a necessidade da Assistência e
busquem a perspectiva da empregabilidade e do empreendedorismo, isto é, a
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superação da pobreza por meio do trabalho e do empreendedorismo, seguindo
a cartilha neoliberal (DEGENSZAJN, 2013).
Assim, neste contexto, o governo federal faz parcerias com os
governos estaduais e municipais. O Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), seguindo a cartilha neoliberal e orientação do Banco
Mundial, à época, propõe a criação, pelos gestores dos municípios
(prefeituras), de espaços para a inscrição das famílias que residem em seus
municípios no Cadastro Único do Governo Federal (DEGENSZAJN, 2013).
Este cadastramento verifica quais famílias estão aptas para inclusão nos
Programas de Transferência de Renda como o Bolsa Família, assim como
auxilia na identificação do perfil das famílias brasileiras de baixa renda, na
localização de seus territórios e nas suas demandas, para que haja
investimento nestas comunidades via programas sociais focalizados e
seletivos. Cabe ao gestor municipal o cadastramento das famílias no Cadastro
Único de acordo com o padrão de preenchimento definido pelo MDS. Assim, a
identificação das famílias e o acolhimento das pessoas para o acesso aos
programas de proteção social é uma das atribuições do município (BRASIL,
2012).
No município de Campos dos Goytacazes ocorreu, em 01/03/2016, a
descentralização dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social referentes ao Cadastro Único e ao
programa Bolsa Família do governo federal, que eram concentrados na Gestão
do programa Bolsa Família na região central do município. Naquele contexto,
as famílias tinham que se deslocar de localidades periféricas e distantes do
centro municipal. Sabendo-se que Campos dos Goytacazes é o maior
município do Estado do Rio de Janeiro em extensão territorial, ocupando uma
área de 4.026.696 quilômetros quadrados e que de acordo como o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, possui uma população de 466.186
habitantes, é a mais populosa cidade do interior do Estado (IBGE, 2010).
A partir da descentralização, o atendimento passou a ser feito nos treze
Centros de Referência da Assistência Social11 (CRAS), distribuídos nas várias

11

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência Social
sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção
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localidades do município de Campos dos Goytacazes, que são: Goitacazes
(5000 famílias atendidas); Travessão (2400 famílias atendidas); Ururaí (3000
famílias atendidas); Chatuba (1800 famílias atendidas); Jockey (2700 famílias
atendidas); Penha (2350 famílias atendidas); Matadouro (1600 famílias
atendidas); Parque Guarus (4900 famílias atendidas); Morro do Coco (2500
famílias atendidas); Jardim Carioca (3300 famílias atendidas); Custodópolis
(3500 famílias atendidas); Codin (4100 famílias atendidas); e Esplanada (3600
famílias atendidas). (CIDAC, 2017).
Até outubro de 2017, no município de Campos dos Goytacazes, havia
34.627 famílias cadastradas e beneficiárias do programa Bolsa Família. Essas
famílias beneficiárias equivalem, aproximadamente, a 19,53% da população
total do município, que inclui, neste grupo, 19.557 famílias que apresentaram
renda per capita inferior a oitenta e cinco reais (SIGPBF, 2017), e que, mesmo
recebendo os recursos do programa de transferência direta de renda, o
programa Bolsa Família, estariam em condição de extrema pobreza e
vulnerabilidade social, segundo os critérios do governo federal, e por isso
recebem o benefício de superação de extrema pobreza (BSP)12.
Atualmente o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é a
porta de entrada para as famílias terem acesso ao Cadastro Único do Governo
Federal no município de Campos dos Goytacazes. A instituição municipal
depende de recursos provenientes do fundo público para adquirir os materiais e
instrumentos para atender os usuários, neste contexto, percebe-se que a
instituição apresenta uma rotina que depende da burocracia estatal para
funcionar, assim, percebe-se que o atendimento se torna burocratizado pela
dependência

dos

recursos

ou

materiais

que

às

vezes,

não

estão

disponibilizados de imediato, pois dependem das regras burocráticas para
liberação.
Nestes casos, percebe-se um comprometimento dos profissionais do
Serviço Social que atuam nesta instituição, de maneira que essa realidade
Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e
risco social dos municípios e DF (MDS, 2017).
12
BSP: Todas as famílias que já são beneficiárias do PBF e que, mesmo recebendo os
benefícios (Básico, Variável e o Variável Jovem), permanecem ainda com renda mensal de até
R$ 85,00 por pessoa. Não existe um valor fixo para o BSP. Ele é calculado caso a caso, para
que cada família consiga superar a situação de extrema pobreza e ultrapassar a renda de
R$85,00 mensais por pessoa (MDS, 2017).
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burocrática não cause mais prejuízos para o usuário, geralmente, os servidores
criam táticas, dentro da rotina de atendimento, que superem as dificuldades
que surgem no cotidiano profissional, percebe-se que sempre há uma resposta
ao usuário de maneira clara, precisa e concisa, respeitando o usuário e
viabilizando seus direitos, mesmo que mínimos.
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3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O PERFIL DAS FAMÍLIAS
CADASTRADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal de transferência
direta de renda para famílias pobres e extremamente pobres. Para participar do
programa Bolsa Família do Governo Federal, é necessário que a família seja
inscrita no Cadastro Único para programas sociais. O Cadastro Único é um
conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e
extrema pobreza, essas informações são utilizadas pelo Governo Federal,
pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas
capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias (BRASIL, 2012).
O Programa é composto de três eixos principais: 1 - transferência de
renda; 2 - condicionalidades e; 3 - programas complementares. O primeiro eixo
objetiva promover o alívio imediato da pobreza. Já o segundo eixo, as
condicionalidades, são compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder
público para que os beneficiários sejam atendidos por serviços de educação,
saúde e assistência social, constituindo-se em reforço ao acesso a direitos
sociais básicos. Quanto ao terceiro eixo, os programas complementares, estes
visam o desenvolvimento das famílias para superação da situação de
vulnerabilidade com ações complementares e com a participação de todos
entes federados (BRASIL, 2012).
O perfil das famílias que podem se cadastrar, consiste em famílias de
baixa renda, que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou as que
ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total. Os usuários cadastrados
passam a ter acesso a diversos programas e benefícios sociais do Governo
Federal que utilizam o Cadastro Único como base para seleção das famílias.
Entre eles, destacam-se: o Programa Bolsa Família; o Programa Minha Casa,
Minha Vida; o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – (PETI); a
Carteira do Idoso; a Aposentadoria para pessoa de baixa renda; a Tarifa Social
de Energia Elétrica; e a Isenção de Taxas em Concursos Públicos (BRASIL,
2012).
Para a família poder se cadastrar, é importante ter uma pessoa
responsável pela família para responder às perguntas do cadastro. Essa
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pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16
anos. Para ser o responsável pela família, o programa apresenta um corte de
gênero importante ao indicar a preferência por uma mulher. É necessário ter o
Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Título de Eleitor. Para cadastrar os
membros da composição familiar é necessário apresentar pelo menos um
documento de todas as pessoas da família: Certidão de Nascimento; Certidão
de Casamento; CPF; Carteira de Identidade (RG); Carteira de Trabalho; ou
Título de Eleitor. Trazer um comprovante de endereço, que pode ser conta de
água ou luz. Após o cadastramento da família, é preciso manter os dados
sempre atualizados (BRASIL, 2012).
O Bolsa Família é um programa do Governo Federal de complemento
da renda para as famílias com uma renda mensal por pessoa de até R$ 85,00
(família em estado de extrema pobreza) e de renda mensal por pessoa entre
R$ 85,01 e R$ 170,00 (família em estado de pobreza). Todos os meses, as
famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, que é
transferido diretamente pelo governo federal através da Caixa Econômica
Federal (Brasil, 2012).
Todavia, programas de transferência de renda são alvos de críticas de
diversos autores. Entende-se que programas desta natureza, apesar de trazer
visibilidade à pobreza, caracterizam-se pela ação paternalista do Estado e
inibidoras de políticas reformadoras estruturais que promovam, de fato, melhor,
a distribuição da riqueza socialmente produzida. Portanto, segundo Silva (2012,
p. 231-232):
Consideramos que, embora a implantação de programas de
transferência de renda na América Latina venha propiciando maior
visibilidade à pobreza no Continente, as determinações estruturais
geradoras da pobreza e da desigualdade social são escamoteadas.
Nesse aspecto, os programas sociais focalizados, entre estes os
programas de transferência direta de renda, podem contribuir mais
para restringir a reflexão e a intervenção social à obtenção limitada de
melhorias imediatas das condições de vida dos pobres,
desenvolvendo uma postura política que contribui, sobretudo, para
manter a pobreza num dado patamar de mera reprodução de um
estrato da população no nível da sobrevivência, movido pelo
consumo marginal e alimentando a ilusão de que a pobreza será
erradicada apenas com programas sociais. Trata-se de uma postura
que mais controla do que elimina a pobreza, servindo mais para
potencializar a legitimação do Estado, de modo que os pilares de
natureza estrutural como a concentração da renda do trabalho e da
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propriedade e o incremento da renda do capital, continuam
praticamente inalterados.

Além dessas questões percebidas no programa Bolsa Família, outro
problema que merece destaque é a adoção do critério da elegibilidade baseado
somente no critério, ou recorte de renda, a fim de definir as famílias pobres e
extremamente pobres que estarão habilitadas e selecionadas pelo programa.
Além de ter como base um corte de renda considerado muito baixo, esse
critério não leva em conta o caráter estrutural e multidimensional da pobreza,
excluindo do programa muitas famílias inseridas na questão do desemprego e
da precarização do trabalho informal, mas que não terão acesso ao benefício,
devido ao critério da renda, se a renda per capita dessas famílias ultrapassar
“um centavo” do valor estipulado pelo governo federal. Além disso, há uma
crítica de que o benefício monetário transferido às famílias é considerado
extremamente baixo, sendo insuficiente para promover a dignidade destas
famílias e produzir impactos satisfatórios na superação da pobreza por essas
famílias. Os benefícios são classificados como básicos e variáveis, conforme o
quadro 1, na sequência:
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QUADRO 1- Tipos de benefícios do Programa Bolsa Família

Benefício Básico

Concedido às famílias em situação de extrema pobreza (com
renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa). O auxílio é de R$
85,00 mensais.

Benefício Variável

Para famílias pobres e extremamente pobres, que tenham em
sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam),
crianças e adolescentes de 0 a 16 anos incompletos. O valor de
cada benefício é de R$ 39,00 e cada família pode acumular até
5 benefícios por mês, chegando a R$ 195,00.

Benefício Variável de 0 a
15 anos

Destinado a famílias que tenham em sua composição, crianças
e adolescentes de zero a 15 anos de idade. O valor do benefício
é de R$ 39,00.

Benefício
Gestante

Destinado às famílias que tenham em sua composição
gestante. Podem ser pagas até nove parcelas consecutivas a
contar da data do início do pagamento do benefício, desde que
a gestação tenha sido identificada até o nono mês. O valor do
benefício é de R$ 39,00.

Variável

à

Benefício Variável Nutriz

Destinado às famílias que tenham em sua composição crianças
com idade entre 0 e 6 meses. Podem ser pagas até seis
parcelas mensais consecutivas a contar da data do início do
pagamento do benefício, desde que a criança tenha sido
identificada no Cadastro Único até o sexto mês de vida. O valor
do benefício é de R$ 39,00.

Benefício Variável Jovem

Destinado às famílias que se encontrem em situação de
pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição
adolescentes entre 16 e 17 anos. O valor do benefício é de R$
46,00 por mês e cada família pode acumular até dois
benefícios, ou seja, R$ 92,00.

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2017.

As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular o
benefício Básico, o Variável e o Variável Jovem, até o máximo de R$ 372,00
por mês. Como também podem acumular 1 (um) benefício para superação da
extrema pobreza. Portanto, em decorrência da transferência de renda às
famílias pobres e extremamente pobres, com os benefícios do programa Bolsa
Família e pela oferta de ações complementares, é percebido um alívio, ao que
se pode considerar, da pobreza. No entanto, considera-se insuficiente a
concepção de pobreza adotada pelo governo federal, com o recorte de renda,
pois desconsidera a sua perspectiva multidimensional e sua determinação
socioeconômica estrutural, assim, acaba por limitar a amplitude e a ação
desenvolvida por esses programas a: 1- alívio imediato das condições de vida
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dos pobres, pela concepção limitada de pobreza pelo recorte de renda; e 2 –
pela criação de oportunidades para gerar capacitações laborais, transferindo
aos próprios pobres a responsabilidade pela superação da pobreza a que estão
submetidos (SILVA, 2016).
Contudo, entende-se que o conceito de pobreza é muito mais amplo, e
que, apenas o recorte de renda familiar dado pelo governo federal para o
programa Bolsa Família não é capaz de atender e solucionar todas as
necessidades e problemas humanos originados pelo fenômeno da pobreza e
da desigualdade. Compreender este fenômeno, exige o aprofundamento do
tema13. Para Yazbek (2012) a pobreza mostra-se como uma barreira que
dificulta o acesso das pessoas às suas necessidades biológicas, culturais,
espirituais e materiais, além de ter origens complexas e contraditórias, dentro
das possibilidades da totalidade humana. Portanto, segundo Yazbek (2012, p.
288-289):
A pobreza, expressão direta das relações sociais, certamente não se
reduz às privações materiais. É uma categoria multidimensional, e,
portanto, não se caracteriza apenas pelo não acesso a bens, mas é
categoria política que se traduz pela carência de direitos, de
oportunidades, de informações, de possibilidades e de esperanças.

A abordagem dada pelo governo federal que considera apenas o
recorte de renda, configura-se como uma visão limitada do fenômeno,
atribuindo a condição de pobreza apenas aos aspectos financeiros. Todavia, a
pobreza é resultado, não só de estruturas econômicas, mas de uma “teia de
significados”14(GEERTZ, 1978, p.15) complexos, de natureza multidimensional,
ligada à subjetividade humana, não podendo ser classificada simplesmente
como insuficiência de renda (SILVA, 2010).
Contudo, o enfrentamento à pobreza no Brasil, pelo governo federal,
tem atualmente, o corte de renda familiar como critério de acesso a programas
13

A pobreza relaciona-se com o processo histórico, com a marginalização social e a
desigualdade (SILVA, 2010), assim, entende-se que no Brasil, um grande contingente
populacional esteve à margem da sociedade sem acesso à direitos concedidos pelo Estado,
bens e serviços. A pobreza aprofundou-se no Brasil como consequência de um
desenvolvimento concentrador das riquezas socialmente produzidas, representados pela
concentração privada de terras e dos meios de produção, entre outros (SILVA, 2010).
14
Teia de significados: conceito de Clifford Geertz (1978) em que o homem estaria amarrado
na teia de significados que ele mesmo teceu, assim, a cultura seria parte também das teias e a
sua análise seria interpretativa à procura de seu significado. Segundo o autor, é necessário o
movimento dialético: desconstruir (investigação crítica) as teias em busca de uma aproximação
com a realidade.
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de transferência de renda. Assim, os governos recentes do Brasil passaram a
adotar programas sociais que prestassem assistência aos mais pobres,
focalizando as ações no combate no controle das expressões de pobreza, dado
pelo corte de renda. Essa linha de intervenção que focaliza a assistência aos
mais pobres e extremamente pobres tem por objetivo, além da redução da
pobreza, diminuir a instabilidade social e de criar condições favoráveis à
expansão do Capital, atendendo recomendações do Banco Mundial e do Fundo
Monetário Internacional. Gradativamente, os governos brasileiros ampliaram
esses benefícios sociais de transferência de renda para as famílias mais
vulneráveis, através de programas como o Bolsa Família, visando diminuir os
índices negativos que o país sempre apresentou (BEHRING, 2008).
O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 para transferência direta
de renda aos mais pobres através de benefícios sociais, porém, para ter
acesso aos benefícios, as famílias devem ter renda per capita compatível com
o programa e devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), ou
seja, testes de meio, a priori objetivam reforçar o acesso à educação, à saúde
e à assistência social, mas que nada avançam se não em reafirmar que o
Estado se responsabilize pela criação e acompanhamento da formação da
força de trabalho, pois, será esta mesma população atendida pelo programa
Bolsa Família que será priorizada nos cursos de capacitação profissional.
Numa realidade com 13,5 milhões de desempregados, capacitar mão de obra
atende apenas aos interesses de rebaixar o custo da mão de obra, ao ampliar
a massa sobrante para o capital. O governo entende, com o seu discurso, que,
assim, as futuras gerações tenham mais chances de superar a pobreza pelo
acesso à educação e à saúde, rompendo os ciclos de pobreza e da extrema
pobreza que acompanham as famílias pobres.
As condicionalidades são as exigências do programa para que a família
receba o benefício. São compromissos que as famílias assumem junto ao
governo federal e são critérios para a manutenção do programa e do benefício.
As condicionalidades são na área de Educação e Saúde e devem ser
cumpridas para que o benefício não seja cancelado, bloqueado ou suspenso
(BRASIL,

2012).

Essas

condicionalidades

articulam

o

programa

de

transferência de renda com a democratização de serviços sociais básicos,
principalmente nos campos da Educação e da Saúde para as famílias
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beneficiárias do Bolsa Família. Trata-se, portanto, de uma ação do Estado na
aplicação de serviços essenciais para a formação e desenvolvimento de
crianças e jovens até os dezoito anos, como garantia de acesso aos sistemas
de Saúde, de Educação. Esta dimensão do programa tem por objetivo
contribuir que os jovens venham romper com o ciclo de pobreza que marca a
história dessas famílias (SILVA; LIMA, 2012).
Na área da Educação, os responsáveis devem matricular as crianças e
os adolescentes de 6 a 17 anos na escola; a frequência escolar deve ser de,
pelo menos, 85% das aulas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de
75% para jovens de 16 e 17 anos, todo mês (BRASIL, 2012).
Na área da Saúde, os responsáveis devem levar as crianças menores
de 7 anos para tomar as vacinas recomendadas pelas equipes de saúde e para
pesar, medir e fazer o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento;
as gestantes devem fazer o pré-natal e ir às consultas na Unidade de Saúde
(BRASIL, 2012).
Caso ocorra o descumprimento das condicionalidades, será informado
que o Programa Bolsa Família aplica efeitos gradativos, começando com uma
advertência, que não afeta o recebimento do

benefício. Quando o

descumprimento se repete em um período de até seis meses, há o bloqueio,
que impede que as famílias recebam o benefício por um mês, embora esse
valor possa ser sacado depois. Se, após o bloqueio, houver novo
descumprimento em até seis meses, o benefício fica suspenso por dois meses,
sem possibilidade de a família reaver essas parcelas. O efeito mais grave é o
cancelamento do benefício. O processo segue regras específicas da gestão de
condicionalidades (BRASIL, 2012).
Com

essas

condicionalidades

e

contrapartidas

exigidas

dos

beneficiários, constata-se que o tratamento dado à pobreza pelo governo
federal é naturalizado e visto como uma condição inerente à sociedade
brasileira. Entendida como falta de capacidade pessoal e de oportunidades, só
sendo reduzida, de modo estrutural e cíclico, mediante a criação de
oportunidades para aumentar os recursos dos pobres, de modo a desenvolver
suas capacidades para inserção no mercado de trabalho (SILVA, 2016).
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3.1 Dados do programa Bolsa Família no município de Campos dos
Goytacazes

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações
socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda
mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem
ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir
dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais.
No Município de Campos dos Goytacazes, o total de famílias inscritas no
Cadastro Único em outubro de 2017 era de 58.411 (SIGPBF, 2017).

TABELA3
Tabela 3 – Perfil de renda das famílias inscritas no Programa Bolsa
Família em Campos dos Goytacazes

Famílias com renda per capita familiar de até
R$ 85,00
Famílias com renda per capita familiar entre R$
85,01 e R$ 170,00
Famílias com renda per capita familiar entre R$
170,01 e meio salário mínimo
Famílias com renda per capita acima de meio
salário mínimo
Fonte:http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

33.282
5.892
11.908
7.329

Atualmente, 33.282 famílias, com 103.206 pessoas, estão na extrema
pobreza em Campos dos Goytacazes, representando um número expressivo
de famílias que vivem com renda per capita de até R$ 85,00 por mês, esses
dados expressam que todas essas famílias estão em vulnerabilidade social
pois acredita-se que esse valor de renda não atenda às necessidades básicas
para que uma pessoa possa viver com dignidade. Esse número de famílias na
extrema pobreza representa mais da metade do total de famílias cadastradas
no Cadastro Único em campos dos Goytacazes que é de 58.411 famílias
(SIGPBF, 2017).
O PBF beneficiou, no mês de outubro de 2017, 34.627 famílias, que
equivalem, aproximadamente a 19,53% da população total do município de
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Campos dos Goytacazes, representando uma cobertura de 93,72 % da
estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios
com valor médio de R$ 197,53 e o valor total transferido pelo governo federal
em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 6.839.853,00 no mês
(SIGPBF, 2017).

Tabela 4 – Corte de renda das famílias inscritas no Cadastro Único em
Campos dos Goytacazes -Referência: outubro de 2017
Total de famílias cadastradas

58.411

Famílias com renda per capita mensal entre R$
0,00 até R$ 85,00

33.282

Famílias com renda per capita mensal entre R$
85,01 e R$ 170,00:
Famílias com renda per capita mensal acima de
½ salário mínimo:
Famílias com renda per capita mensal entre R$
170,01 e ½ salário mínimo:
Total de pessoas cadastradas:
Quantidade de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família:
Valor total de recursos financeiros pagos em
benefícios às famílias (em Reais - R$):
Fonte:http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

5.892
7.329
11.908
171.616
34.627
6.839.853,00

A tabela acima traz dados do total de pessoas e famílias e suas
respectivas faixas de renda, que estão inseridas no Cadastro Único, nota-se
que uma fração significativa da população campista, que segundo dados do
IBGE (2010) é de aproximadamente 463.731, está cadastrada no Cadastro
Único do governo federal. Este número representa 37 % da população total do
município. Percebe-se também o número expressivo de famílias consideradas
extremamente pobres, cerca de 33.282 famílias com renda per capita entre R$
0,00 e R$ 85,00.
Tabela 5 – Benefícios repassados
Benefício Básico
Benefícios Variáveis
Benefício Variável Jovem – BVJ
Benefício Variável Nutriz – BVN
Benefício Variável Gestante – BVG
Benefício de Superação da Extrema Pobreza – BSP
Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

31.737
49.177
7.585
1.141
918
19.557

54

A tabela acima demonstra o total de famílias que recebem, por cada
benefício. Observa-se que 19.557 famílias recebem o Benefício de Superação
da Extrema pobreza. Esse benefício é pago, quando a família, mesmo
recebendo o Bolsa Família, não supera a faixa de renda da extrema pobreza
que é de R$ 85,00. Nesses casos o governo federal transfere esse benefício
adicional para que a família supere a extrema pobreza.

Tabela 6 - Histórico de valores repassados às famílias beneficiárias do
PBF em 2017

Mês
Outubro de 2017

Quantidades de famílias
34.627

Setembro de 2017
Agosto de 2017
Julho de 2017
Junho de 2017
Maio de 2017
Abril de 2017
Março de 2017
Fevereiro de 2017
Janeiro de 2017
Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

33.931
33.969
33.153
31.942
32.065
32.247
31.892
32.006
31.394

Valor
R$ 6.839.853,00
R$ 6.714.644,00
R$ 6.695.961,00
R$ 6.527.250,00
R$ 6.304.512,00
R$ 6.333.368,00
R$ 6.271.458,00
R$ 6.164.278,00
R$ 6.198.642,00
R$ 6.048.497,00

A tabela acima traz os valores totais repassados pelo programa Bolsa
Família em campos dos Goytacazes às famílias beneficiárias. Do mês de
janeiro ao mês de outubro de 2017 a média de repasse foi de
aproximadamente R$ 6.300.000,00. Na tabela se pode constatar que a crise
econômica e política tem lançado mês-a-mês mais pessoas para abaixo das
linhas de pobreza.
Quando uma família entra no programa, ela e o poder público
assumem compromissos para garantir o acesso de suas crianças e
adolescentes à saúde e à educação. Esses compromissos são conhecidos
como condicionalidades. A transferência de renda é condicionada a
determinadas exigências que devem ser cumpridas pelas famílias, com
destaque às áreas da educação e da saúde (SILVA; LIMA, 2012).
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QUADRO 2: Tipificação das condicionalidades na Saúde e Educação

1

Crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de peso e
altura
2
Gestantes precisam fazer o pré-natal
3
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85% a
cada mês
4
Jovens de 16 e 17 anos devem ter frequência escolar mínima de 75% das aulas a cada
mês
Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

Relacionada à condicionalidade à Educação, em Campos dos
Goytacazes, 36.561 crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa Família
precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último bimestre. Dessas,
foram acompanhadas 32.203 crianças e jovens. Portanto, 88,08% das crianças
e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa Família tiveram a informação de frequência
escolar registrada nesse período (SIGPBF, 2017).
O acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de
maio de 2017, atingiu o percentual de 83,9%, para crianças e adolescentes
entre 6 e 15 anos, o que equivale a 26.076 alunos acompanhados em relação
ao público no perfil equivalente a 31.087. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o
percentual atingido foi de 87,9%, resultando em 4.463 jovens acompanhados
de um total de 5.075 (SIGPBF, 2017).
Relacionada à condicionalidade na área da Saúde, 29.936 famílias
foram acompanhadas no último semestre de 2017. As famílias que devem ser
acompanhadas na saúde são aquelas que possuem crianças de até 7 anos
e/ou mulheres gestantes. O município conseguiu acompanhar 23.885 famílias,
o que corresponde a um acompanhamento de 79,79%. A média nacional de
acompanhamento na saúde é de 72,76% (SIGPBF, 2017).
Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de
dezembro de 2016, atingiu 81,5 %, percentual equivale a 24.051 famílias de um
total de 29.528 que compunham o público no perfil para acompanhamento da
área de saúde do município (SIGPBF, 2017).
Acompanhamento,
descumprem

as

pela

Assistência

condicionalidades.

As

Social,

famílias

das

que

famílias

descumprem

que
as

condicionalidades podem sofrer efeitos gradativos, que variam desde uma
advertência, passando pelo bloqueio e suspensão do benefício quando o
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descumprimento é reiterado, até seu cancelamento em casos específicos.
Esses efeitos são considerados sinalizadores de possíveis vulnerabilidades das
famílias, pois demonstram que elas não estão exercendo seus direitos sociais
básicos à saúde e à educação, determinando a priorização dessas famílias no
Acompanhamento Familiar realizado pelas equipes da Assistência Social no
município (SIGPBF, 2017).
O município apresenta 200 famílias em fase de suspensão no período
acompanhado (maio de 2017). Dessas, 61 famílias apresentam registro de
Acompanhamento Familiar no Sistema de Condicionalidades do PBF (SICON).
Esse registro é necessário para que estas famílias não deixem de receber os
recursos do Bolsa Família, se for o caso (SIGPBF, 2017).
Considerando a concepção das condicionalidades, o programa Bolsa
Família é uma forma de combinar transferência direta de renda e inserção
social com contrapartidas dos beneficiários (SILVA; GUILHON; LIMA, 2013). As
condicionalidades tentam inserir os beneficiários nas duas maiores, principais e
mais complexas políticas sociais do país: Educação e Saúde. Contudo, essa
inserção é obrigatória e condição para recebimento do benefício. O objetivo,
assim entendido, é responsabilizar as famílias pelo compromisso assumido ao
entrarem no programa, contudo não há garantias de que o poder público irá
assegurar a oferta desses serviços básicos (SILVA; GUILHON; LIMA, 2013).
Por essa dimensão o governo federal tem o propósito de romper com a
pobreza entre gerações, para isso, constitui um dever dos que recebem o
benefício: as visitas semestrais aos centros e postos de saúde, para famílias
com crianças de 0 a 7 anos; assim como assegurar que seus filhos tenham a
frequência mínima exigida cumprida na escola, para crianças e jovens de 6 a
17 anos. Caso haja o descumprimento, o benefício pode ser bloqueado,
suspenso, e até cancelado (MDS, 2017).
Portanto, o cumprimento das condicionalidades do programa Bolsa
Família, não pode ser visto de modo isolado. Tais cumprimentos, por parte dos
beneficiários, deveriam considerar a capacidade dos governos federal,
estaduais e municipais em oferecer os serviços que garantem a inserção das
famílias nas políticas de educação e saúde (SILVA; GUILHON; LIMA, 2013).
Neste sentido, entende-se que para a exigência do cumprimento das
condicionalidades, deve-se levar em consideração a deficiência desses
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serviços sociais básicos e obrigatórios pelo poder público, por parte dos
estados e dos municípios brasileiros.
Além da oferta de serviços de educação e saúde pelo poder público, o
envio de dados de adesão desses serviços pelos beneficiários do programa
Bolsa Família é retratado como composição parcial do fator de operação para o
cálculo do índice de gestão descentralizada15 (IGD). A variação dos
indicadores: IGD-Educação; e IGD – Saúde acontece de acordo com a
frequência dos participantes do programa nas escolas e nos serviços de saúde,
respectivamente. A composição destes fatores de operação no IGD, para o
repasse de verba federal aos municípios, coloca o cumprimento das
condicionalidades por parte dos beneficiários, como questão determinante da
execução do programa (SILVA; GUILHON; LIMA, 2013).
Assim, o município, para receber o repasse das verbas federais
referente ao programa Bolsa Família, precisa criar meios de acesso à
população beneficiária aos serviços de saúde e educação para que o IGD-M
(Índice de Gestão de Descentralizada para os municípios) fique o mais próximo
ou igual a 1 (um), que é o índice máximo. Os repasses dos recursos para o
programa Bolsa família são realizados pelo Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) do
município. O último repasse foi de R$ 105.409,16, com base no índice 0.77 do
IGD-M referente ao mês de julho de 2017 (SAGI, 2017). Se o IGD-M do
município alcançasse o máximo, isto é, fosse igual a 1 (um), o município
receberia R$ 199.517,18 mensalmente (SAGI, 2017).
A avaliação integrada da eficácia das ações em estados e municípios é
feita através do IGD. Este índice estimula a boa gestão estadual e municipal,
por meio do repasse de recursos federais, como forma de apoio aos Estados e
municípios no atendimento aos usuários do Cadastro Único e do programa
Bolsa Família. Os recursos repassados são proporcionais ao número de
famílias cadastradas na localidade e o desempenho do cumprimento dos itens
básicos para funcionamento do programa: cadastro, atualização de cadastro e
as condicionalidades da educação e da saúde.
15

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador desenvolvido pelo MDS que vai de
zero (0 - mínimo) a um (1 - máximo) e mostra a qualidade da gestão local do Programa Bolsa
Família (PBF) e do Cadastro Único, refletindo os compromissos assumidos por estados (IGDE), Distrito Federal e municípios (IGD-M) ao aderirem ao programa (MDS, 2017).
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Expresso em um índice numérico com variação de 0 a 1,o principal
componente do IGD, o Fator de Operação, trata da representação unificada
dos processos restritos à gestão municipal do programa, sendo este formado,
basicamente, por quatro indicadores: 1 - cobertura do cadastro único; 2 atualização do cadastro único, 3 - condicionalidade da Educação; e 4 condicionalidade da Saúde (BRASIL, 2012).Portanto, o IGD é uma estratégia
adotada pelo governo federal com o objetivo de medir a qualidade das ações
empreendidas e para refletir o desempenho de cada gestão municipal e
incentivá-las na obtenção de resultados qualitativos e também para servir de
base para cálculo dos recursos federais como forma de apoio financeiro.

3.2 Dados sobre o Cadastro Único no município de Campos dos
Goytacazes
O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada
família de baixa renda, identificando seus membros e suas condições
econômicas e sociais. O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único
para conceder benefícios de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia
Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família,
entre outros. Todos os municípios brasileiros já operam o Cadastro Único. Os
dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o planejamento
das ações e para a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos
pelo município.
O município de Campos dos Goytacazes já vem realizando as
atividades de cadastramento e possui:

Tabela 7 - Famílias inseridas no Cadastro Único em Campos dos
Goytacazes
Famílias inseridas no Cadastro Único

58.411

Famílias com o cadastro atualizado nos
últimos dois anos

46.648

Famílias com renda até ½ salário mínimo

56.138

Famílias com renda até ½ salário mínimo com
o cadastro atualizado

40.857

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/
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Existe uma estimativa de 56.138 famílias com renda mensal de até ½
salário mínimo por pessoa vivendo no município de Campos dos Goytacazes e
todas deveriam estar cadastradas. Considerando que somente os cadastros
atualizados podem ser utilizados para concessão de benefícios e participação
em programas sociais, ainda faltam 89 cadastros a serem incluídos para que a
estimativa de famílias pobres esteja devidamente coberta pelo Cadastro Único
em Campos dos Goytacazes (SAGI, 2017).
A atualização cadastral é muito importante para que o Cadastro Único
esteja válido. É necessário atualizá-lo, obrigatoriamente, de dois em dois anos
ou quando há alguma alteração na vida das famílias, como mudança de: renda,
composição familiar, endereço, escola, entre outras. Caso o governo federal
encontre alguma inconsistência nas informações prestadas ou se o cadastro
estiver desatualizado por mais de dois anos, e se a família for beneficiária do
programa Bolsa Família, existe o risco do benefício ser bloqueado ou
cancelado pelo governo federal. A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do
município é de 71,75%, enquanto que a média nacional encontra-se em
73,16% (SAGI, 2017).
Dentre todas as famílias que podem ser incluídas no Cadastro Único,
são prioritárias para o PBF aquelas que possuem renda familiar de até ½
salário mínimo por pessoa.

Tabela 8 – Amostra das ocupações das pessoas cadastradas no Cadastro
Único em Campos dos Goytacazes
Pessoas cadastradas
Pessoas sem emprego ou remuneração
Trabalhadores por conta própria (bico)
Trabalhadores temporário em área rural
Empregados sem carteira de trabalho assinada
Empregados com carteira de trabalho assinada
Trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada
Trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada
Trabalhador não remunerado
Militar ou servidor público
Empregador
Estagiário
Aprendiz
Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/

171.616
95.225
22.791
394
1.166
8.961
444
403
31
158
8
40
107
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Em recente matéria produzida pelo jornal Folha da Manhã, trazem-se
informações sobre o desemprego em Campos dos Goytacazes. Segundo a
matéria, na “capital do açúcar e do petróleo”, o universo populacional é de
463.731, segundo o último Censo, em 2010. Já a População Economicamente
Ativa (PEA) de Campos está em torno de 270 mil trabalhadores. Desses, 135
mil são formais nos setores público e privado, o que representa apenas metade
do contingente dos trabalhadores ativos. A outra metade se refere aos
trabalhadores por contra própria (bico) (25%), informais sem carteira assinada
(10%), trabalhadores domésticos (10%) e empregadores (5%). Contudo a
matéria chama atenção para o “contingente de desocupados” que está em
torno de 30 mil famílias. Estes dados são da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) com base em 2016 e do último Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED), do ministério do Trabalho. No último CAGED, a
construção civil e o comércio foram os que mais demitiram (PAES, 2017).
O Programa Bolsa Família possibilita uma distribuição da renda e o
acesso a algum tipo de renda, de forma regular, à população em situação de
desemprego de longa duração ou trabalhadores informais, em situação de
pobreza e extrema pobreza. Contudo, essa transferência direta de renda não
tem conseguido promover o acesso dos beneficiários à superação da pobreza
e romper com as barreiras para o acesso ao trabalho formal, com suas
exigências que o mercado de trabalho impõe (ALMEIDA; MONTEIRO, 2011).
Além disso, a manutenção dos critérios de renda per capita de R$
85,00 (extrema pobreza) até R$ 170,00 (pobreza), cria uma lógica que exclui
uma parcela significativa de trabalhadores ao programa de transferência de
renda. Este formato de pensar a pobreza e extrema pobreza, apenas como um
recorte de renda torna-se um equívoco, pois insuficiência de renda é apenas
um elemento, dentro das demais determinações estruturais, sociais e
históricas. Portanto, percebe-se que essa visão focalizadora e excludente tem
sido a tendência dentro do contexto neoliberal para as políticas públicas, que
não erradica a pobreza, nem a trata como múltipla expressão das contradições
sociais. Essa ação por parte do Estado brasileiro não erradica “os mecanismos
que produzem e reproduzem a desigualdade social no país” (ALMEIDA;
MONTEIRO, 2011, p. 28).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O programa Bolsa Família tem se destacado no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) como mecanismo de proteção social, e
como importante instrumento no combate à pobreza de renda no Brasil, através
da transferência monetária direta às famílias consideradas pobres e
extremamente pobres, pelo recorte de renda do governo federal (BRASIL,
2012). Contudo, através dos referenciais teóricos, da observação realizada no
campo de estágio, na política de Assistência, e nestes dois anos atuando no
programa Bolsa Família no município de Campos dos Goytacazes, durante
parte do meu período de graduação em Serviço Social, foi possível perceber, a
crítica feita ao programa por diversos autores, e que se faz necessário avançar
e aprofundar as questões e reformas estruturais políticas e econômicas que
promovem as desigualdades sociais no Brasil, presentes em seu contexto
histórico (SILVA, 2012).
Portanto, durante o decorrer desse trabalho de conclusão de curso
abordou-se algumas questões históricas do desenvolvimento econômico e
social no município de Campos dos Goytacazes, entendendo que a
compreensão do tempo presente necessita dos elos do seu passado. Marx
(2013) considerou a ideia de que a sociedade transforma-se na medida e no
ritmo que desenvolve os seus instrumentos de trabalho para sua sobrevivência
no transcorrer do tempo, e que por isso, os indivíduos e suas organizações
sociais dependem das condições materiais e históricas da sua produção. É a
história, como resultado da luta do homem pela sua subsistência. Portanto,
percebe-se que o município de Campos dos Goytacazes passou por épocas
marcantes em sua história desde a chegada dos colonizadores portugueses,
dominando os nativos ameríndios e iniciando a exploração colonial com a mão
de obra de escravos, principalmente os de origens africanas (LAMEGO, 1942).
O município de Campos dos Goytacazes teve como base econômica,
predominantemente, a monocultura da cana de açúcar, até meados de 1970 e
posteriormente a exploração do petróleo (PESSANHA; NETO, 2004) e essa
opção de base econômica contribuiu, também, para as contradições existentes
na sociedade campista no decorrer de seu processo histórico, no qual se
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percebe um expressivo desequilíbrio da distribuição da riqueza socialmente
produzida (ALMEIDA; RANGEL, 2014).
A monocultura da cana de açúcar tornou-se predominante na região
desde o período colonial, atingindo seu apogeu na época do Império e
manteve-se como principal fonte econômica regional no período republicano
(PESSANHA; NETO, 2004), contudo, as transformações no mercado brasileiro
produtor de derivados da cana deslocou o eixo da produção nacional de açúcar
para o Estado de São Paulo que se consolidou como principal concorrente dos
produtores da região Norte Fluminense, destacando-se no cenário nacional
com tecnologia moderna de produção e melhores preços. A produção de
açúcar derivado da cana em São Paulo tornou-se mais atrativa para o mercado
consumidor, contribuindo para que este Estado se tornasse “o principal polo
exportador do Brasil” (FERREIRA; GOMES, 2008, p.44), e contribuindo
também, entre outros fatores, para a falência de várias usinas da região Norte
Fluminense (PESSANHA; NETO, 2004).
Esse fenômeno econômico regional produziu muitos desempregos no
município

de

Campos

dos

Goytacazes

(CRUZ,

1992).

Contudo,

o

desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil e a descoberta de campos
deste mineral na Bacia de Campos trouxe para a região Norte Fluminense a
empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás S.A.)16, com sede regional no
município de Macaé/RJ e empresas nacionais e multinacionais prestadoras de
serviço terceirizado ligadas ao ramo de serviços e técnicos operativos
(PESSANHA; NETO, 2004).
Esse novo polo industrial gerou expectativas para toda região Norte
Fluminense, com arrecadação de royalties do petróleo para Estados e
municípios produtores e geração de empregos, contudo, esse novo mercado
de trabalho não absorveu grande parte dos desempregados oriundos do cultivo
da cana de açúcar, por exigir formação técnica e qualificada (PESSANHA;
NETO, 2004), mantendo uma população expressiva em situação de
desemprego de longa duração ou na informalidade em Campos dos
Goytacazes (ALMEIDA; RANGEL, 2014). Todo esse processo histórico

16

Petróleo Brasileiro S.A. é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o
Governo do Brasil, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista.
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produziu e produz expressões da questão social no município de Campos dos
Goytacazes.
A questão social e sua associação ao processo de produção capitalista e
seus desdobramentos, no decorrer da história, vem se desenvolvendo, através
da evolução dos meios de produção e da relação entre Capital e trabalho,
evidenciando relações entre classes sociais antagônicas, gerando contradições
e tensões (IAMAMOTO, 1998). Essas contradições se configuram no
desemprego estrutural, na precarização e flexibilização das relações de
trabalho, na pobreza, entre outras expressões da questão social, que se
apresentam de diferentes formas.
Na contemporaneidade, a questão social tem assumido novos formatos,
nesse contexto de mundialização e financeirização do Capital (CHESNAIS,
1996), o ideário neoliberal tem ditado regras às ações dos Estados Nacionais
capitalistas, a fim de satisfazer os interesses do Capital, propondo a redução
dos investimentos com os serviços públicos, com os gastos sociais, em um
amplo processo de privatização e terceirização dos serviços públicos, além da
reestruturação produtiva (BEHRING, 2008). Esse processo tem gerado uma
massa populacional de desempregados e subempregados (NETO, 1996).
Yazbek (2001), ao fazer uma análise da questão social, considera que
esta questão na verdade se redefine, se reformula na atualidade, contudo, ela
não é uma nova questão social, mas permanece a mesma em sua essência
“por se tratar de uma questão estrutural, que não se resolve numa formação
econômico social por natureza excludente” (YAZBEK, 2001, p. 33). A autora
destaca que na conjuntura atual a questão social no Brasil se reconfigurou,
destacando as transformações no mundo do trabalho e a perda dos padrões de
proteção social dos trabalhadores e das populações mais vulnerabilizadas da
sociedade: os desempregados e subempregados.
Sendo a questão social a base de fundação e o objeto de estudo do
Serviço Social, a construção de propostas profissionais pertinentes ao tema,
relacionadas às práticas profissionais, requer um atento acompanhamento da
dinâmica societária. Este processo deve estar orientado por recursos teóricometodológicos e ético-políticos, que possibilitem decifrar os processos sociais
em seus múltiplos determinantes e expressões, assim sendo, em sua
totalidade. Esse movimento dialético exige uma indissociável articulação entre
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profissão, conhecimento e realidade, como dimensões constitutivas da ação
profissional do Serviço Social (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983).
O Serviço Social, orientado pelo seu Código de Ética e sua Lei de
regulamentação da profissão, deve assegurar, juntamente com a sociedade
civil, a efetivação dos direitos positivados na Constituição Federal de 1988
promovendo o acesso à democracia, cidadania e aos direitos sociais. Contudo,
percebe-se que as relações do Serviço Social com o Estado capitalista
neoliberal e as instituições públicas e privadas, mediadas pelas políticas sociais
públicas

focalizadoras

e

excludentes,

como

estratégias

dos

grupos

hegemônicos do poder, no enfrentamento da questão social, tornaram-se
contraditórias (DEGENSZAJN, 2013).
O modelo de produção capitalista neoliberal tenta impor uma nova
relação entre o sujeito e o trabalho. A motivação governamental desdobra-se
em práticas que motivem os beneficiários de programas de transferência de
renda absorvera cultura do empreendedorismo, o que é compatível com a
hegemonia da ideologia capitalista. O indivíduo deve, neste novo cenário de
crise econômica, desemprego e informalidade, tomar as suas próprias
decisões, fazer as suas escolhas, para resolver seus problemas com a questão
da falta de empregabilidade, o que transfere para ele a responsabilidade por
sua integração ao mercado econômico. Neste atual cenário, o Serviço Social
deve estar atento à essa nova realidade em relação aos programas de
transferência de renda. O discurso empreendedor do governo federal sustentase na perspectiva neoliberal de que a saída para a desocupação e o
desemprego

dos

beneficiários

do

programa

Bolsa

Família

está

no

empreendedorismo (DEGENSZAJN, 2013).
Diante dessa conjuntura, que inclui o desemprego estrutural (NETO,
2003), constituído por um grupo expressivo de trabalhadores sobrantes para o
mercado de trabalho, o Estado brasileiro propõe um sistema de proteção social
focalizado e excludente, que venha trazer um alívio financeiro na forma de uma
transferência direta de renda mínima, com contrapartidas dessas famílias
beneficiárias,

focalizadas na

pobreza

e extrema

pobreza

(ALMEIDA;

MONTEIRO, 2011).
Apesar de todas as contradições, o programa Bolsa Família tem trazido
algum auxílio às famílias beneficiárias em Campos dos Goytacazes. Como foi
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apresentado no capítulo 3 deste trabalho de conclusão de curso, em Campos
dos Goytacazes há 34.627 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Essas
famílias beneficiárias equivalem, aproximadamente, a 19,53% da população
total do município, e inclui 19.557 famílias que, sem o programa, estariam em
condição de extrema pobreza, pelo critério de renda do governo federal
(SIGPBF, 2017). A cobertura do programa é de 93,72% em relação à
estimativa de famílias pobres no município (SIGPBF, 2017). Essa estimativa é
calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Contudo,

o

Cadastro

Único

traz dados

preocupantes,

existem

atualmente no município de Campos dos Goytacazes, 103.206 pessoas
vivendo com renda mensal per capita entre R$0,00 e R$85,00; 21.369 pessoas
com renda mensal entre R$85,01 e R$170,00; 35.821 pessoas com renda
mensal entre R$170,01 e ½ salário mínimo; e 11.220 pessoas com renda
acima de ½ salário mínimo. Esta realidade apresentada no Cadastro Único
revela a atual situação das famílias campistas, onde 160.396 pessoas vivem
com menos da metade de um salário mínimo. Portanto, estão cadastradas no
Cadastro Único 56.138 famílias que declararam que vivem com renda de até ½
salário mínimo por mês (SAGI, 2017). Assim, percebe-se a ação focalizadora e
excludente do programa Bolsa Família que não atende uma expressiva parte
da população campista que vive com menos da metade de um salário mínimo,
tendo com critério o baixo recorte de renda.
Todas essas questões trazem desafios para o poder público e sociedade
civil, pois se percebe mais claramente as potencialidades e as limitações do
programa Bolsa Família em termos de seus impactos sobre a redução da
pobreza e da desigualdade social. Nesse sentido, vários autores entendem que
o debate aponta para a necessidade de articulação do programa com outras
políticas: saúde pública de qualidade, educação pública e gratuita, geração de
emprego e renda, distribuição mais equânime da riqueza socialmente
produzida, reformas estruturais (como a reforma agrária), entre outras.
Considerando ser enganoso depositar expectativas de reversão de problemas
históricos do município em programas de transferência de renda.
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