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RESUMO 
 
Discute-se no trabalho a oferta e operacionalização do 
Programa Bolsa Família e sua efetividade no que se refere ao 
atendimento das necessidades fundamentais de seus 
beneficiários, entendidas estas como o acesso à alimentação, 
saúde, educação, transporte público, moradia, lazer e cultura. 
Conclui-se que embora o programa represente hoje o principal 
eixo da proteção social no país, o mesmo ainda funciona como 
um paliativo neoliberal na superação da pobreza no Brasil. 
 
Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Necessidades.  
Pobreza. 
 
ABSTRACT 
 
It discusses the work to supply and operation of the Bolsa 
Família Program and its effectiveness with regard to meeting 
the basic needs of its beneficiaries, which are considered as 
access to food, health , education, public transportation, 
housing , leisure and culture . We conclude that although the 
program today is the major axis of social protection in the 
country , it still works as a neoliberal palliative in overcoming 
poverty in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Discute-se nesse capítulo a oferta e operacionalização do Programa Bolsa 

Família que, instituído em 2003, a partir da unificação dos demais programas de 

transferência de renda existente no país até então, representa hoje, segundo renomados 

autores, o principal eixo da proteção social brasileira. 

Analisa-se, contudo, em que medida tal programa proporciona o atendimento 

das necessidades fundamentais de seus beneficiados, visto que é focalizado em situações 

de pobreza e pobreza extrema e que o valor do benefício recebido é insuficiente para a 

satisfação das múltiplas necessidades dos mesmos. 

 

2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES  

 

2.1 Entendendo o conceito de necessidade 

 

A discussão do conceito de necessidade é fundamental para o entendimento da 

vida em sociedade, visto que a busca pela satisfação das mesmas determina em grande 

parte a ação humana. O conceito é bastante discutido no meio acadêmico por diferentes 

autores de Rousseau ([1758]; 2010) a Marx (1975), sendo que merece destaque a definição 

de necessidades de Mandel (1991), para quem as necessidades fundamentais são aquelas 

que necessariamente devem ser satisfeitas em busca de um padrão mínimo de dignidade. 

Utiliza-se, então, Mandel (1991) como autor de referência para o estudo das 

necessidades na contemporaneidade. O autor defende a tese de que há uma hierarquia de 

necessidades que atinge senão a todos, mas a grande maioria da população, salvo algumas 

exceções, uma vez que “a hierarquia das necessidades humanas possui tanto uma base 

fisiológica como uma base histórico-social, e não é nem arbitrária nem subjetiva” (Ibid., p. 

41). Concorda, assim, com a ideia de Marx (1975) de que as necessidades são 

historicamente determinadas. 

Segundo Mandel (1991), por serem situadas no tempo e no espaço, as 

necessidades também se transformam com o crescimento econômico da sociedade, 

aparecendo entre elas uma hierarquia definida. Assim, existem, segundo ele, necessidades 

fundamentais, necessidades secundárias e, também, necessidades de luxo, chamadas 

marginais. 

As primeiras seriam relacionadas à  

 



 

 
                  

alimentação básica, vestuário, moradia e as conveniências fundamentais a ela 
ligadas (energia, água corrente, saneamento básico, mobiliário), educação, saúde, 
transporte garantido de ida e volta ao trabalho, e um mínimo de recreação e lazer 
(Ibid., p. 39). 

 
Para o autor, baseado em Marx, estas são as necessidades que devem ser 

satisfeitas de maneira obrigatória, ou seja, são as necessidades básicas do homem. 

 
Elas podem ser subdivididas em um mínimo de caráter fisiológico e um suplemento 
de natureza histórico-moral, e variam no tempo e no espaço. Mas em qualquer dado 
momento, em um país qualquer, elas são dados objetivos, que estão também 
claramente presentes na consciência da grande maioria da população (MANDEL, 
1991, p. 40). 

 

As secundárias seriam “a maioria dos alimentos, bebidas, roupas e utensílios 

domésticos mais sofisticados […]; os bens e serviços culturais e de lazer mais elaborados; e 

os veículos automotivos particulares” (Ibid., p. 40) e as de terceiro tipo – de luxo – seriam, 

assim, todas as demais. 

O autor questiona o atual modo de produção socioeconômico e político 

capitalista pós-moderno como aquele que oprime a classe trabalhadora, inclusive forçando-a 

a condições de trabalho e vida degradantes a fim de satisfazer pelo menos as suas 

necessidades fundamentais e de suas famílias. 

Sendo assim, indaga 

 
se não seria preferível renunciar ao videocassete, ao segundo carro (talvez até ao 
primeiro, se houvesse transporte público adequado), à faca elétrica, e trabalhar dez 
horas a menos por semana, com muito menos stress, se a satisfação de todas as 
necessidades primárias não estivesse ameaçada […]? (Ibid., p. 58). 

 

Após a apresentação do conceito de necessidade com base em Mandel (1991), 

parte-se, então, para a análise de como estas passam a ser atendidas pelo Programa Bolsa 

Família. 

 

2.2 Análise do Programa Bolsa Família e o atendimento de necessidades 

fundamentais de seus beneficiários 

 

No que diz respeito às estratégias desenvolvidas pelo Estado brasileiro como 

medida para reduzir a pobreza e eliminar a miséria do país, merece destaque o Programa 

Bolsa Família, que se caracteriza, hoje, como o principal eixo da proteção social do Brasil 

(SILVA, 2008). 

Constata-se que sua criação converge com os ideais neoliberais de 

implementação de programas focalizados e seletivos em detrimento de políticas sociais 

universais e com a ideia de assegurar a renda básica de cidadania aos cidadãos brasileiros, 



 

 
                  

direito esse garantido a partir da Lei 10835/2004, mas que está ainda muito longe de ser 

efetivado. “Porém, seu alcance deverá ser efetivado em etapas, a critério do Poder 

Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população, o que se configura 

a partir do PBF” (STEIN, 2009, p.202). 

A discussão sobre a garantia de uma renda mínima de cidadania antecede a 

criação do PBF já que teve início no país a partir de 1991, com o Projeto de Lei nº 80/1991 

do então senador Eduardo Suplicy, que propunha a criação de um programa nacional de 

renda mínima para todo cidadão brasileiro a partir de 25 anos de idade. Tal projeto, 

aprovado no Senado, mas criticado na Câmara, teve sua versão original alterada 

substancialmente e foi, enfim, aprovado em 1996. 

Durante o período que se estendeu de 1991 a 1993 foi, então, proposta a 

realização de transferência de renda a famílias que tivessem crianças de 05 a 16 anos 

frequentando escolas públicas. Com tal proposta objetivava-se unir a política compensatória 

de transferência direta de renda com uma política estruturante como a de educação, como 

estratégia de enfrentamento da pobreza (SILVA; LIMA, 2014). 

A discussão sobre a garantia da renda mínima aliada a preocupação do governo 

em reduzir os índices de miséria e pobreza no país, levaram, a partir de 1995, à criação de 

experiências locais de programas de transferência de renda condicionados a contrapartidas 

por parte dos beneficiários nos campos da educação e saúde em municípios como 

Campinas, Ribeirão Preto, Santos e Brasília, amparado na ideia de que “isto poderia não 

apenas amenizar imediatamente a pobreza, como, também, a mais longo prazo e com a 

elevação da escolaridade dessas crianças, evitar a sua reprodução” (CARVALHO; 

FERNANDES, 2009, p. 367). 

A partir dos bons resultados alcançados com as experiências locais, no segundo 

mandato de FHC, em 2001, os programas de transferência de renda se multiplicaram, 

assumindo um caráter nacional. Assim, já em 1996, foi implementado o PETI, vinculado ao 

Ministério de Assistência Social, visando o combate ao trabalho infantil; em 2001, o Bolsa 

Escola, ofertado pelo Ministério da Educação, visando estimular a frequência escolar dos 

filhos de famílias pobres; o Bolsa Alimentação, também em 2001, vinculado ao Ministério da 

Saúde, voltado para famílias de baixa renda com mães gestantes e nutrizes ou com 

crianças até seis anos; e o Auxílio Gás, também em 2001, vinculado ao Ministério de Minas 

e Energia (Ibid.). 

Com o início do governo Lula, esses programas foram unificados e expandidos a 

partir da criação do Programa Bolsa Família, sendo que “a unificação dos programas de 

transferência de renda representa uma evolução e inovação no âmbito desses programas 

em implementação no Brasil a partir de 1995” (SILVA; LIMA, 2014, p. 43). 



 

 
                  

Nesse sentido, criado a partir da Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 

2003, sancionado pela Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004, e regulamentado pelo Decreto 

5.209, de 17 de setembro de 2004, o Programa Bolsa Família visou a unificação dos demais 

programas de transferência de renda com condicionalidades existentes até então no país, 

como: Programas Nacionais de Renda Mínima vinculado à Educação – Bolsa Escola -; de 

Acesso à Alimentação, - PNAA; de Renda Mínima Vinculado à Saúde – Bolsa Alimentação e 

de Auxílio Gás. 

 

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

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

manter um único Programa de Transferência de Renda, articulando programas 

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

de uma Política Nacional de Transferência de Renda” (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 

2004, p.136). 

 

O PBF se constituía como o principal programa do Fome Zero, que se 

caracterizava como a principal estratégia estabelecida pelo governo Lula para eliminar a 

fome e a desnutrição no país, “partindo da concepção de que o direito à alimentação deve 

ser assegurado pelo Estado” (Ibid., p.120) e que no caso brasileiro “a grande causa da falta 

de acesso aos alimentos é o baixo nível de renda” da população (Ibid., p.122). 

Tal iniciativa se pauta na ideia defendida pelo neoliberalismo de que  

 
a política social estaria focada nos que estão em desvantagem de capacidades – os 
pobres – transformando-se numa estratégia política para lidar com os que não têm 
condições de ingressar no mercado formal de trabalho, e moldando o 
comportamento político, econômico e civil do exército industrial de reserva 
(BEHRING, 2008, p. 157). 

 

Já em 2011, no governo da atual presidente Dilma Rousseff, é lançado o Plano 

Brasil Sem Miséria com o objetivo de superar a situação de extrema pobreza no país. Até 

então, a população extremamente pobre não havia sido totalmente atendida pelo Programa 

Bolsa Família. Somente a partir de 2012, com a criação do Brasil Carinhoso, o governo 

passou a garantir a todas as famílias extremamente pobres, com pelo menos um filho de até 

06 anos de idade, a inserção no programa proporcionando, assim, a renda per capita de 

pelo menos R$70,00, tendo sido esse valor reajustado para R$77,00 a partir de junho de 

2014. (SILVA, 2014) 

Nesse sentido, o Plano Brasil Sem Miséria é composto de três eixos 

programáticos: a transferência de renda, cujo Programa Bolsa Família se constitui como 

principal programa, a inclusão produtiva e a ampliação de serviços sociais básicos. Desde 

então, elevou-se os valores das transferências monetárias, assim como a quantidade de 

famílias atendidas, que em 2014 superaram 14 milhões (SILVA; LIMA, 2014). 



 

 
                  

O Programa Bolsa Família se caracteriza, então, como um programa de 

transferência de renda focalizado em pessoas pobres e extremamente pobres que se realiza 

através da transferência monetária direta a famílias beneficiadas. 

Seus objetivos definidos são os  

 

de combater a fome, a pobreza e as desigualdades por meio da transferência de um 
benefício financeiro associado à garantia do acesso aos direitos sociais básicos – 
saúde, educação, assistência social e segurança alimentar e promover a inclusão 
social, contribuindo para a emancipação das famílias beneficiárias, construindo 
meios e condições para que elas possam sair da situação de vulnerabilidade em que 
se encontram (SILVA; LIMA, 2014, p. 47). 

 

Sua concessão é condicionada a exigências que devem ser cumpridas pela 

família beneficiada. Tais exigências compõem, assim, as condicionalidades nas áreas de 

educação e saúde, como a matrícula de todas as crianças e adolescentes entre 06 e 15 

anos na escola e com frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária, e de 

75% no caso dos estudantes entre 16 e 17 anos; com cumprimento do calendário de 

vacinação e acompanhamento do estado nutricional das crianças até os sete anos, assim 

como o acompanhamento de mulheres de 14 a 44 anos que, se gestantes ou nutrizes, 

devem realizar o pré-natal e o acompanhamento de sua saúde e do bebê. 

O cumprimento das condicionalidades é visto como  

 
uma espécie de contrato mediante o qual as famílias investiriam no desenvolvimento 
de suas capacidades, de forma que pudessem (na presença de políticas 
governamentais de natureza mais estrutural) dispor de condições mínimas 
necessárias para garantir a possibilidade de um processo sustentável de inclusão 
social (CARVALHO;FERNANDES, 2009, p. 369). 

 

Em caso de não cumprimento das condicionalidades, o poder público deve 

implementar ações de acompanhamento das famílias em descumprimento, que passam a 

ser consideradas em situação de maior vulnerabilidade. Sendo assim, tais famílias passam 

a ser acompanhadas pelas equipes de assistência social dos municípios, nos Cras e Creas, 

que foram significativamente aumentados no decorrer dos últimos anos, mas ainda possuem 

limitações no que concerne ao número limitado de profissionais da equipe de referência, 

assim como carência de recursos materiais e infraestrutura adequada para realizar suas 

ações. 

Em casos, porém, em que são esgotadas as chances de reverter o 

descumprimento das condicionalidades, a família pode ter o benefício bloqueado, suspenso 

ou até cancelado. 

Assim, como um instrumento estratégico de uma política pública de combate a 

miséria, focalizado na pobreza, possui três eixos centrais de atuação: a transferência direta 



 

 
                  

de renda a seus beneficiários; o reforço do direito ao acesso das famílias aos serviços de 

saúde, educação e assistência social; e a integração com as demais políticas sociais, com 

as outras ações e programas do governo e da sociedade civil. 

Dessa forma,  

 
os recursos financeiros oferecidos pelo programa na forma de complementação da 
renda familiar visam estimular as famílias beneficiadas a frequentarem e utilizarem 
os serviços da rede pública de saúde, de educação e de assistência social; este fato 
objetiva a 'autonomização' das famílias no momento em que proporcionaria uma 
melhoria nas condições sociais do grupo familiar, provocando-se uma suposta 
ruptura do círculo vicioso de reprodução da miséria (TORRES, 2007, p. 50). 

 

Constata-se, porém, que embora o programa tenha registrado um crescimento 

considerável no decorrer da última década de implementação, de modo que mais que 

dobrou o número de famílias beneficiadas de 2004 a 2013, passando de 6,57 milhões de 

famílias para 14,10 milhões, a esperada articulação entre a transferência monetária de 

renda com políticas estruturantes como educação, saúde e trabalho não ocorreu a contento, 

uma vez que não foram registradas melhorias significativas na qualidade do ensino e na 

prestação do serviço de saúde e que 

 

as ações complementares no campo do trabalho, além de quantitativamente 
reduzidas para o alcance do grande volume de famílias atendidas pela BF, são, no 
geral, capacitações para o desenvolvimento de trabalhos tradicionais e subordinados 
[…] e sem a devida consideração às demandas do mercado de trabalho (SILVA; 
LIMA, 2014, p. 46). 

 

Nesse sentido, vê-se que não basta somente que a criança esteja matriculada e 

frequentando a escola; o ensino a ela ofertado precisa ser de boa qualidade. Assim como 

em relação aos serviços de saúde, vê-se que estes precisam ser em muito melhorados e os 

acessos a eles ampliados e democratizados. 

Algumas considerações devem ser feitas acerca da implementação do Programa 

Bolsa Família. Com o incremento no orçamento destinado ao programa, chegou-se em 2014 

ao valor de R$2.112.734.614,00 (dois bilhões cento e doze milhões setecentos e trinta e 

quatro mil seiscentos e catorze reais), o que permite caracterizar o programa como maior 

programa social desenvolvido no eixo da proteção social brasileira. Tal iniciativa não 

significa, porém, a superação da pobreza do país, mas apenas uma forma de administrá-la e 

contê-la, uma vez que “a causa fundamental da pobreza no Brasil é a desigualdade na 

distribuição de renda e da riqueza socialmente produzida mais do que a incapacidade de 

geração de renda” (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2004, p.202). 

  Portanto, entende-se ser 

 



 

 
                  

esse o limite que o capitalismo impõe à política social, permitindo que , 
contraditoriamente, atenda a algumas necessidades reais da população, mas que 
esse atendimento permaneça em um patamar que não secundarize  a produção, a 
produtividade e o lucro (SILVA; LIMA, 2014, p. 73). 

 

Nesse contexto, evidencia-se o fato de que o programa não é um direito 

adquirido como o BPC, por exemplo, o que pode levá-lo a se prestar inclusive ao 

clientelismo político. O resultado das últimas eleições presidenciais de 2014 atestam o 

“poder” do programa, visto que os estados em que a candidata reeleita Dilma Rousseff mais 

conseguiu votos foram os estados de maior expressividade do programa: o Maranhão e o 

Piauí, que são os dois estados mais mal situados no ranking nacional de acordo como o 

IDH-M, sendo “essa capacidade de levar o consumo até setores mais pobres da sociedade 

ela mesma o mais poderoso narcótico social” (OLIVEIRA, 2003, p. 142). 

No que diz respeito ao perfil das famílias atendidas, a maior parte reside em 

casa própria, cerca de 61,6%, o que tem uma implicação positiva “do ponto de vista do 

orçamento familiar, já que este, na maioria dos casos, não inclui despesas referentes a 

aluguel ou arrendamento” (SILVA; LIMA, 2014, p. 56). 

Observa-se, porém, segundo Camargo et al. (2013), que cerca de 50,2% das 

famílias atendidas pelo programa se encontram no Nordeste, sendo que os estados do 

Maranhão e do Piauí possuem, respectivamente, 51,6% e 47,8% das famílias beneficiárias 

do programa habitando em construções precárias, feitas de taipa ou adobe, ou seja, com a 

necessidade fundamental da moradia comprometida. 

Com relação às conveniências ligadas a moradia como o fornecimento de água, 

luz, saneamento básico e mobiliário, que determinam a satisfação adequada ou não da 

necessidade de habitação, constata-se que cerca de 10,1% dos domicílios de famílias 

beneficiadas ainda não possuíam iluminação, sendo os números do Nordeste mais 

expressivos, girando em torno de 21,9%. No que diz respeito ao abastecimento de água, 

menos da metade das famílias beneficiadas na região Nordeste tinham acesso à rede 

pública de abastecimento de água, em 2013, com apenas 45,4%. Já em relação ao 

saneamento básico, a situação se mostra bem mais delicada, visto que, em 2013, o 

percentual de domicílios atendidos pelo programa era de apenas 50,6% (SILVA; LIMA, 

2014). 

Percebe-se que a necessidade fundamental de moradia dos beneficiários não é 

plenamente satisfeita mediante a falta de infraestrutura adequada nas habitações e de 

acesso a serviços considerados básicos como o fornecimento de água, energia e 

saneamento básico, sendo que cerca de 61,9% das famílias atendidas, não têm acesso 

simultâneo a abastecimento de água pela rede pública, coleta de lixo, escoamento sanitário 

e energia elétrica (CAMARGO et al, 2013). E, embora  



 

 
                  

 

a precaridade e a falta de acesso à infraestrutura urbana básica marque a trajetória 
de vida das famílias, crianças e adolescentes atendidos pelo BF, não há referência 
qualquer na sua ação programática a ações intersetoriais para a melhoria dessa 
situação (SILVA; LIMA, 2014, p. 62). 

 

Em relação à satisfação da necessidade fundamental de alimentação dos 

beneficiários, observa-se que a maior parte dos benefícios é aplicado na compra de 

alimentos, conformando-se cerca de 76,4% (Ibid.). Mas, embora seja apontado como 

importante impacto do programa a segurança alimentar e nutricional de seus beneficiários, 

sendo esta entendida, segundo dados do Centro de Desenvolvimento e Planejamento 

Regional de Minas Gerais (2007 apud SILVA; LIMA, 2014, p. 121), como a “realização do 

direito de todas as pessoas ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente”, observa-se o consumo de alimentos sem qualidade, de maior 

densidade calórica e menor valor nutritivo, favorecendo inclusive o aparecimento de 

doenças provocadas pelo excesso de peso. 

Segundo Florêncio (2011), os alimentos mais comprados são o arroz e o feijão, 

que não são, por sua vez, suficientes para satisfazer plenamente a necessidade 

fundamental de alimentação dos beneficiários, uma vez que ainda é alarmante o número de 

crianças desnutridas e de adolescentes com baixo peso e com déficit de crescimento. 

No que concerne ao atendimento da necessidade fundamental de educação, 

segundo dados do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais 

(2007 apud SILVA; LIMA, 2014), vê-se que o programa possibilitou o aumento da frequência 

escolar dos seus beneficiários em idade escolar, assim como a diminuição dos índices de 

evasão escolar, embora tenha registrado menor aprovação de crianças e adolescentes de 

famílias do programa se comparado com grupo de não beneficiados. 

Nesses termos,  

 

a condicionalidade de educação contribuiu para reduzir em 36% a porcentagem de 
crianças de 06 a 16 anos que não frequentavam a escola, passando de 8,4% para 
5,4%, havendo a redução de 40% da parcela de crianças de 06 a 10 anos de idade 
fora da escola, e redução de 30% para as faixas etárias de 11 a 16 anos; além da 
queda de cerca de um terço de proporção de crianças entre 11 e 16 anos de idade 
com até um ano de escolaridade fora da escola (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, 
p.114). 

 

Há de se considerar, por sua vez, o fato de que a simples manutenção do aluno 

na escola não é suficiente para romper com o ciclo de pobreza em que se encontram, visto 

a necessidade do desenvolvimento de um ensino de qualidade, sendo que 

 

no Brasil, no que pese os avanços registrados, com destaque à universalização do 
Ensino Fundamental, podemos verificar que a educação brasileira encontra-se ainda 



 

 
                  

distante dos padrões dos países desenvolvidos, destacando entre as deficiências: o 
déficit da oferta educacional nos primeiros anos de vida, a desvantagem dos mais 
pobres em relação ao sistema educacional e as deficiências de qualidade do ensino 
brasileiro em todos os níveis (SILVA; LIMA, 2014, p. 135). 

 

Já com relação ao atendimento da necessidade de saúde, constata-se que não 

foram registrados efeitos do programa sobre a desnutrição crônica e o baixo peso das 

crianças de famílias beneficiárias; o programa apresentou, por sua vez, resultados positivos 

no que se refere à diminuição de 65% das mortes relacionadas com a segurança alimentar, 

havendo redução de 65% das mortes causadas por desnutrição e 53% dos óbitos causados 

por diarreia (SILVA; LIMA, 2014). 

Além disso, constatou-se que a realização de seis ou mais consultas de pré-

natal foi maior em gestantes que recebiam o Bolsa Família, embora se ateste que as 

“'melhorias nas condições de saúde de beneficiários só serão completas com progressos 

paralelos na estrutura, na organização e na qualificação da atenção prestada pelos serviços 

de saúde.” (FACCHINI et al, 2013, p. 279) 

Embora as áreas de saúde e educação apresentem, de maneira geral, números 

positivos, verifica-se que estas necessidades fundamentais não são plenamente satisfeitas 

já que 

 

esses serviços deixaram muito a desejar, sendo que 44% dos beneficiários do BF 
avaliaram esses serviços como ruins ou péssimos. Ademais, apontaram a ausência 
de vagas para matrícula escolar em alguns municípios; dificuldade de acesso de 
transporte para a escola, sendo que nos municípios as famílias beneficiárias do BF 
não têm prioridade na oferta dos serviços de educação e saúde (SILVA; LIMA, 2014, 
p. 136). 

  

3 CONCLUSÃO 

 

A partir do exposto, embora se reconheçam os avanços obtidos pelo Programa 

Bolsa Família na estratégia de combate à fome e miséria no país, consta-se que a 

transferência de renda efetivada pelo programa é muito baixa e insuficiente para a 

satisfação plena das necessidades fundamentais de seus beneficiários. A pequena quantia 

recebida propicia, por sua vez, uma melhora da qualidade da alimentação, a compra de 

alguma material escolar para as crianças e produtos básicos de higiene, além de roupas, 

que representam, portanto, o acesso, mesmo que limitado, à satisfação da necessidade 

básica de alimentação, saúde e educação.  

Sabe-se, contudo, que para quem nada recebia e não podia satisfazer nem a 

necessidade fundamental de alimentar-se, a inclusão no programa e o recebimento do 

benefício representa uma mudança significativa, mas cabe indagar como se dará o 

atendimento das múltiplas necessidades dos mesmos, como lazer, cultura, moradia e 



 

 
                  

garantia de transporte público e mesmo a necessidade fundamental de alimentação, saúde 

e educação vinculadas ao programa se dão sob que ótica. 

Destarte, como conclusão não se chega a constatações, mas a dúvidas. 

Questiona-se, assim, que tipo de produtos podem ser consumidos com a ínfima quantia 

recebida. Embora a frequência escolar tenha sido garantida pelas famílias beneficiárias, 

questiona-se qual a qualidade dos serviços oferecidos, por exemplo, no campo da educação 

onde a escola pública a que essas crianças têm acesso ainda se caracteriza por instalações 

inadequadas, professores com pouca qualificação e com carência de livros e materiais 

didáticos. Como o programa tem contribuído não só para retirada da situação de miséria e 

pobreza de seus beneficiários, mas, sobretudo, de dependência, já que a proposta quase 

não contempla a questão da inserção produtiva dos mesmos? 
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