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RESUMO 
 
Este trabalho analisa a implantação dos programas 
complementares que integram os mecanismos de “Portas de 
Saída” do Bolsa Família,  programa de transferência de renda 
instituído pelo governo Lula. Os resultados identificaram a 
existência de casos exitosos produzidos pelos mecanismos e 
seus efeitos no aumento das expectativas de melhoria de vida 
dos beneficiários. Todavia, as condições locais de 
desenvolvimento impõem limites à inserção no mercado de 
trabalho e à viabilidade de atividades produtivas geradoras de 
rendas. Esse contexto não é considerado na formatação das 
estratégias de emancipação econômica, o que impede a 
articulação entre seus mecanismos e a realidade local. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Pobreza. Emancipação 
Econômica. 
 
ABSTRACT 
 
This paper analyzes the implementation of complementary 
programs that integrate the mechanisms of economical 
emancipation from Bolsa Família, income transfer program 
implemented by the Lula government. The results showed the 
existence of successful cases produced by the mechanisms 
and their effects on increasing expectations of improving the 
lives of beneficiaries. However, local development conditions 
impose limits on integration in the labor market and feasibility of 
generating productive activities incomes. This context is not 
considered in shaping the strategies of economical 
emancipation, which prevents the link between their systems 
and the local reality. 
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1-INTRODUÇÃO 

O Bolsa Família, instituído em 2003 pelo governo Lula, consolidou-se como um 

dos mais importantes programas de transferência de renda da atualidade, tornando-se 

referência para organismos internacionais envolvidos no combate à fome e à pobreza. Mais 

do que transferir recursos públicos para os mais pobres, o Bolsa Família é o catalizador de 

estímulos que melhoraram a frequência escolar de crianças e adolescentes pobres, os 

níveis de nutrição das famílias beneficiárias e incrementaram as atividades econômicas em 

pequenos municípios, principalmente. 

Entretanto, o Bolsa Família tem sido objeto de controvérsias recorrentes nos 

debates sobre o enfrentamento da pobreza no Brasil, mormente em períodos de eleições 

presidenciais. Atribui-se os resultados dos últimos três pleitos ao peso que o Programa teria 

na escolha de grandes contingentes de eleitores por ele beneficiados. Por trás desse 

argumento, reside a suposição de que o Programa estimula a inércia dos mais pobres, 

inibindo neles o anseio por emancipação econômica. A despeito disso, o Programa contém 

o mecanismo chamado “Portas de Saídas”, cujo objetivo é prover capacitações para que os 

beneficiários consigam obter emprego ou rendas próprias. Este trabalho, valendo-se de 

análise de conteúdo de entrevistas e documental, além da observação, demonstra os 

mecanismos adotados como “portas de saída” do Bolsa Família no município de Caturité, 

estado da Paraíba, destacando as dinâmicas instituídas para estimular a emancipação  dos 

beneficiários do Programa e as percepções dos atores sociais em relação a esse objetivo.  

O município de Caturité, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2014), possui uma população de 4.747 habitantes, dos quais 80% residem na zona rural. O 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano do Município) em 2010 foi de 0,623 (o maior é 

de 0,824, Brasília,DF). Em 2012 existiam 57 empresas registradas na área do município e o 

total de assalariados, incluindo os empregados no serviço público, era de 383 pessoas. 

Nesse conjunto de empresas formais subsistem, em sua maioria, pequenos negócios de 

subsistência. O município apresenta as condições típicas das cidades interioranas do 

nordeste brasileiro, em que o baixo desenvolvimento local contribui para reproduzir uma 

realidade de pobreza e de exclusão, cujas possibilidades de superação são passíveis de 

análise, a partir da investigação dos impactos que programas sociais como Bolsa Família 

causam nesses contextos. 

 

 

2-A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER SOCIAL 



 

 

                  

Na definição de Secchi (2010, p.2), “[...] uma política pública é uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público”. Para ser considerado público, um problema 

tem de ser compreendido como coletivamente importante, com implicações para um número 

considerável de pessoas. A intencionalidade da política pública sempre se destina a 

oferecer repostas para os problemas públicos. A pluralidade de atores normalmente 

envolvidos na solução de problemas públicos e as variações no papel assumido pelo Estado 

moderno sugerem que atores não estatais podem se tornar protagonistas de políticas 

públicas. Isso não retira do Estado a centralidade na formulação dessas políticas, visto ser 

esta a razão principal de sua existência. Políticas públicas assumem a forma de programas, 

projetos, leis, campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e 

organizacionais, subsídios governamentais, rotinas administrativas, coordenação de ações 

de atores variados, estabelecimentos de contratos e outras iniciativas de caráter 

estruturante, intermediário ou operacional. 

Para enfrentar os problemas públicos relacionados às desigualdades 

econômicas, as políticas sociais ganham destaque em múltiplos esforços dos agentes 

responsáveis pelas decisões sobre políticas públicas. Essas políticas têm por objetivo 

responder às demandas das classes desfavorecidas, ampliar os direitos à educação, saúde, 

alimentação, moradia, e regular os conflitos entre os diversos atores sociais. As políticas 

sociais podem assumir a forma de programas que devem ser objeto de avaliação. As 

avaliações de programas públicos podem ser classificadas em termos de “efetividade” 

(relação entre implementação de um determinado programa e seus impactos ou resultados); 

“eficácia” (relação entre os objetivos do programa e o alcance de suas metas) e “eficiência” 

(relação entre o esforço empregado na implementação e os resultados alcançados). A 

avaliação de políticas sociais deve destinar-se ao entendimento e ao melhoramento da 

política, para que seus resultados sejam cada vez mais próximos do que foi proposto em 

sua elaboração, ou seja, melhorar a vida das pessoas, promovendo a diminuição da 

desigualdade (FARIA, 2006).  

No Brasil existe a cultura de avaliação pautada em aspectos quantitativos e de 

propósitos fiscalizatórios. Em relação aos programas sociais, ações que levem em conta o 

desenvolvimento institucional da politica - procurando aperfeiçoá-la, reorienta-la e corrigir 

possíveis distorções – podem ser praticadas a partir da escuta aos beneficiários. Dessa 

forma, as avaliações assumem um caráter aberto, devendo levar em conta o tempo 

necessário para a produção dos efeitos esperados e as variações nas percepções dos 

atores em razão da hierarquização social. Além disso, as avaliações de programa sociais 

devem focar o controle social (LOBO, 2006). 



 

 

                  

A “avaliação de impacto” é o foco de Arcoverde (2013), para quem as pesquisas 

avaliativas não são “receitas prontas”, mas um processo de construção coletiva em que as 

propostas nascem da realidade, atravessam as explicações  acessíveis ao conhecimento do 

pesquisador, que é o  responsável pela elaboração das questões, pelo  estabelecimento dos 

objetivos e pela busca de ferramentas metodológicas que conformarão o projeto. Em sua 

definição sobre avaliação de impactos, essa autora chamou a atenção para a natureza 

dinâmica e contraditória da realidade, o que a torna de difícil apreensão: 

 

O impacto é justamente o resultado dos efeitos observados em um programa, 
projeto ou política. Qualquer avaliação de impacto identifica a mudança e suas 
dimensões ocorridas numa situação conhecida previamente, mas que deve poder 
afirmar que a mudança resultou direta e exclusivamente, desta ou daquela variável 
presente na política, no próprio programa, projeto ou prática social tomada como a 
variável independente. Entretanto, é preciso alertar para o fato de que, neste 
processo, deve-se entender que a realidade social é dinâmica, contraditória e de 
difícil apreensão. A realidade social é síntese de múltiplas interações e 
determinações, apreendê-la constitui um desafio para os que pretendem com 
pesquisa avaliar impactos e atribuir a mudança exclusivamente a uma política, 
programa ou projeto social. A pesquisa, avaliativa em especial, é uma aproximação 
sempre relativa da realidade social (ARCOVERDE, 2013,p.189) 

 

No caso da política social, a avaliação sempre está exposta às disputas 

ideológicas que ocorrem no interior da sociedade capitalista. Como concluiu Soto (2013), a 

política social é uma mediação que resulta das contradições oriundas das lutas de classes e 

da lógica de acumulação do capitalismo. Sendo assim, a política social assume um sentido 

político e social em relação aos processos de acumulação, de organização do trabalho e de 

configuração dos sistemas de proteção social. Desse modo, as políticas sociais disputam 

espaços em um ambiente social cujas tensões possuem mediações políticas e econômicas.  

Essas mediações sugerem que sempre se considere a dimensão política das 

políticas, como na abordagem da “análise de políticas” destacada por Silva (2010), em que 

as relações de poder são verificadas. Nessa abordagem, são enfatizadas sete dimensões, 

quais sejam: 1) Estudos do conteúdo da política (como surgiu, como foi implementada e 

quais seus resultados); 2) Estudos dos resultados da política (motivos da variação dos 

níveis de gasto ou de provisão de serviços entre diferentes áreas); 3)Estudos de avaliação 

(estudos de impacto sobre a população) 4) Informação para a elaboração de políticas 

(organização de dados para auxiliar as decisões); 5) Defesa de processos (melhorar os 

sistemas de elaboração de políticas); 6) Defesa de políticas (adoção de opções e ideias 

específicas no processo de elaboração de políticas); 7) Estudos do processo de elaboração 

de políticas (atenção dirigida às questões que originam um problema social e como se 

desenvolve o processo para sua solução). 



 

 

                  

Por vezes, um problema social e sua solução mobilizam parcerias entre agentes 

públicos e não públicos, como no caso do Programa de Volta para Casa, criado para facilitar 

a reintegração de crianças e adolescentes ao ambiente familiar e avaliado por Barreto e 

Gonçalves (2013). Esses autores destacaram a importância das atividades de avaliação 

para os problemas de gerenciamento das políticas sociais, aspecto que mereceria mais 

atenção e que despontaria como um vasto campo de estudo a ser explorado, evidenciando, 

(p.411): “[...] a importância de se instaurar, no âmbito das políticas sociais, um processo de 

gestão democrática que planeje mudanças sustentáveis e resultados possíveis, por meio de 

um gerenciamento propositivo.” Para isso, os autores citam a necessidade de profissionais 

especializados aturem na área, o que favoreceria o aperfeiçoamento de políticas mais 

inclusivas e eficientes. 

As políticas inclusivas, no Brasil, têm como componentes centrais os programas 

de transferência de renda, consolidados na primeira década do século em curso e 

responsáveis por impactos significativos no combate à pobreza e à fome. Os programas 

sociais compensatórios, como os denominou Castro (2013), contribuíam para a estabilidade 

na economia, legitimaram politicamente o Estado e promoveram a cidadania. Para acentuar 

o papel que essas políticas tiveram em período recente do desenvolvimento do país, esse 

autor frisou: 

 
As políticas compensatórias, contemporaneamente, destacadas no âmbito das 
políticas sociais, são reflexos deste novo ciclo de reordenamento do capital, que tem 
no Estado uma intervenção mais atuante na extrema pobreza. Sob a ótica de 
equilibrar crescimento econômico e desenvolvimento social, o Brasil tem dado 
ênfase às políticas de transferência de renda, e segue no seu percurso de buscar o 
desenvolvimento econômico, desta feita, como país emergente que tem alcançado, 
nos últimos anos, patamares satisfatórios na economia mundializada 
(CASTRO,2013,p.363). 

 
 
 

Todavia, as justificadas concepções, os impactos positivos na realidade social e 

os esforços para aperfeiçoá-las por meio, inclusive, de avaliações contínuas e multiformes, 

não pouparam as políticas públicas de caráter social das controvérsias. Como disputam os 

recursos do Estado com diversos grupos sociais, as políticas sociais suscitam reações 

contrárias, algumas das quais movidas pela ideologia do estado mínimo. Num contexto de 

economia de mercados, as lógicas dominantes difundem desconfianças em relação à ação 

estatal, ainda que ela se mova na direção de atenuar desigualdades extremas. As contínuas 

tentativas de ideologizar e de desqualificar o apoio aos mais pobres constitui-se em um 

traço intrigante do comportamento social, num país de tão grande atraso na aquisição de 

requisitos básicos à cidadania. 

 



 

 

                  

2.1-O Programa Bolsa Família e suas Portas de Saídas 

O programa Bolsa Família foi criado em 9 de janeiro de 2004 por meio da Lei nº 

10.836 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17/09/2004. Hoje o programa faz parte 

do Plano Brasil Sem Miséria. Em abril de 2014 o Bolsa Família beneficiou 14.145.274 

famílias com renda per capita de 70 Reais mensais (77 Reais a partir de junho de 2014), 

atingindo 50 milhões de pessoas. O programa abarca quatro tipos de benefícios: 1) o Básico 

(70 Reais mensais para famílias em extrema pobreza com qualquer composição); 2) o 

Variável (32 Reais para famílias pobres e extremamente pobres com crianças e 

adolescentes entre 0 e 15 anos, gestantes ou nutrizes, teto de cinco benefícios por família); 

3) o Variável para Jovem (38 Reais para famílias pobres e extremamente pobres com 

adolescentes entre 16 e 17 anos matriculados na escola; máximo de 2 benefícios); 4) o 

Superação da Extrema Pobreza (o valor varia em razão da renda per capita e do benefício 

recebido) 

O Ministério do Desenvolvimento Social seleciona as famílias a partir dos 

registros feitos em cada município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal. As famílias beneficiadas precisam apresentar contrapartidas que contemplam: a 

atualização das vacinas das crianças menores de 7 anos, o acompanhamento médico de 

mulheres na faixa de 14 a 44 anos (incluindo o pré-natal) e a manutenção de todas as 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos na escola  (frequência mínima de 85% da carga 

horária). O poder público acompanha o cumprimento das contrapartidas e disponibiliza os 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para ajudar as famílias em dificuldades 

e que possam ter o benefício bloqueado em razão de não apresentar as contrapartidas. 

Segundo Campello e Neri (2013), os gastos com o Bolsa Família representam 

0,45% do Produto Interno Bruto (PIB) e adiciona na economia 1,78 Reais para cada 1 Real 

nele investido. Esses autores consideram que o Bolsa Família foi o instrumento central que 

possibilitou ao Brasil retirar da pobreza 36 milhões de pessoas. Além disso, entre 2005 e 

2009, a cobertura da vacinação entre os beneficiários subiu de 79% para 82%, a redução da 

mortalidade infantil por desnutrição e as doenças a ela associadas caiu 58%, e a taxa de 

abandono dos à escola dos beneficiários do programa tem se mostrado menor em relação 

aos não beneficiários (7,4% contra 11,3% no ensino médio e 2,8% contra 3,2% no ensino 

fundamental) 

O Bolsa Família ajudou na redução do trabalho infantil - adiando em 10 meses a 

entrada no mercado de trabalho de crianças e adolescentes do sexo masculino - , promoveu 

o empoderamento das mulheres beneficiárias e não implicou em qualquer aumento da taxa 

de natalidade entre elas (houve um aumento de 9,8% no uso de métodos contraceptivos). 

Em geral, as famílias beneficiárias utilizam os recursos com alimentação. Desde que foi 



 

 

                  

criado, 1,7 milhões de pessoas já saíram do programa voluntariamente (CAMPELLO E 

NERI,2013) 

O Decreto n° 5.209/2004 que regulamentou o Bolsa Família, estabelece 

diretrizes de cooperação entre as esferas de governo para a implementação de programas 

de apoio aos beneficiários, no sentido da criação e da implementação das estratégias de 

“Portas de Saídas que possibilitem a emancipação econômica dos mesmos. Já existem 

programas – a exemplo do Programa Brasil Alfabetizado, Pro Jovem, Programa Nacional de 

Agricultura Familiar, Programas de Microcrédito do Banco do Nordeste – que poderiam ser 

canalizados para  ajudar os beneficiários do Bolsa Família a encontrarem alternativas de 

trabalho e renda. Embora nenhum desses programas tenham sido desenvolvidos 

exclusivamente para os beneficiários do Bolsa Família, todos utilizam a mesma base de 

dados. Até agora, o único programa formulado especialmente para os beneficiários do Bolsa 

Família foi o Plano Setorial de Qualificação (PLANSEQ), que visa formar beneficiários do 

Bolsa Família para o setor de construção civil. 

 

3. AS PORTAS DE SAÍDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE 

CATURITÉ  

 

                    Localizado na microrregião do Cariri Oriental, o município de Caturité possui 

1.649 (hum mil seiscentos e quarenta e nove) famílias cadastradas no “CadÚnico”(cadastro 

que  é a base de dados do Bolsa Família), das quais 824 (Oitocentos e vinte e quatro) 

famílias se enquadram no perfil que teria direito a receber o benefício. Dessas, 715 

(Setecentas e quinze) efetivamente o recebem, ou seja, 86,7% dos que atendem aos 

requisitos. As famílias recebem benefícios com um valor médio de R$ 177,53 (Cento e 

setenta e sete Reais). No total, os beneficiários do Bolsa Família no município recebem R$ 

126.934,00 (Cento e vinte e seis mil novecentos e trinta e quatro Reais) por mês. 

Segundo dados obtidos do relatório trimestral do Cadastro único do município, 

os recursos advindos do IGD (Índice de Gestão Descentralizada) que são repassados a 

Caturité são de aproximadamente R$ 2.946,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e seis 

Reais). Esses recursos devem ser destinados à compra de materiais necessários para o 

funcionamento da Secretaria de Assistência Social e também para o apoio aos programas 

complementares que promovem as chamadas “Portas de Saídas. De acordo com dados da 

Secretaria Municipal de Caturité, os mecanismos de  “Portas de Saídas” consistem em 

programas de capacitação e desenvolvimento profissional para inserção dos beneficiários 

no mercado de trabalho. A Prefeitura, em parceria com órgãos e instituições de ensino, 



 

 

                  

fornecem cursos, oficinas e consegue incluir outros programas sociais do governo que 

trabalham de forma integrada ao “CadÚnico”. A secretaria também promove projetos de 

inclusão social como cursos de dança, artes cênicas e projetos de cunho educacional, o que 

tem  contribuído para que algumas  famílias deixem o programa por escolha própria.  

Conforme os dados fornecidos pela gestora do Bolsa Família, 280 (Duzentos e 

oitenta) famílias, de um total de 715, já participaram dos programas complementares 

ofertados no município, sendo que aproximadamente 80% são mulheres e  70%  residem na 

zona rural. Os programas são desenvolvidos com o apoio do CRAS (Centro de Referências 

de Assistência Social) e do Centro de Convivência do município. As oficinas, cursos e 

demais atividades são executadas nesses dois espaços (ver imagem 1). Os cursos são 

solicitados conforme as disponibilidades do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) e do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), órgãos que 

funcionam em municípios maiores e enviam profissionais ao município solicitante dos 

cursos.  

 

 

 

 

       As ações de planejamento dos cursos são registradas no sistema do 

Ministério do Desenvolvimento Social que acompanha o programa Bolsa Família, o que se 

constitui numa condição para a liberação dos recursos destinados aos programas 

complementares. Aprovado o planejamento, os cursos são divulgados no município por 

meio de agentes comunitários com colocação de cartazes em pontos estratégicos e  faixas 

informativas, visando atrair  preferencialmente os beneficiários do Bolsa Família. No 

município de Caturité já foram oferecidos cursos de artesanato, informática, mecânico de 

motocicletas, manicure, cabelereiro, auxiliar administrativo, cuidador de idosos, e entre 

outros. 



 

 

                  

De uma forma geral, os gestores do programa no município avaliam 

positivamente as práticas adotadas pelo município no que diz respeito as “Portas de 

Saídas”, apesar de mencionarem as limitações de recursos como principal problema para o 

incremento dos cursos. Os valores  remetidos pelo Governo Federal foram considerados 

insuficientes - R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) por mês – e precisam ser 

acrescidos de recursos próprios da prefeitura municipal e de parcerias com outras 

instituições. Quando os cursos não provêm das parcerias com as instituições, a prefeitura 

contrata instrutores locais para ministrarem as aulas, o que, segundo um dos gestores do 

programa, não é bem aceito pelos beneficiários, ainda que seja uma alternativa que retém a 

renda no município. Funcionando em instalações que não são consideradas as mais 

adequadas pelos gestores, alguns cursos ofertados pelas instituições parceiras exigem uma 

escolaridade mínima não atendida por muitos beneficiários. 

 Quando indagada sobre as respectivas de aplicação no município, por parte dos 

beneficiários, da qualificação oferecida no mecanismo de Portas de saídas, a gestora do 

programa observou que as pessoas têm interesse em participar dos cursos porque querem 

melhorar de vida e que normalmente todas as vagas dos cursos são preenchidas. Para a 

gestora, o aproveitamento das oportunidades depende do interesse de cada pessoa e há 

diferentes comportamentos em relação à utilização dos cursos, como se percebe em seu 

relato: 

 
[...] a gente tem os dois casos, as que não querem nada e as que querem alguma 
coisa, a gente ver que, aquelas pessoas que não querem nada são minoria e 
desistem logo dos cursos, mas as outras pessoas que querem alguma coisa quando 
terminam o curso vão procurar um emprego, eu acho que depois que termina o 
curso depende mais da força de vontade deles mesmo, a gente já não pode fazer 
nada, isso é muito complicado porque existem coisas que não são do nosso domínio 
(GESTORA DO PROGRAMA).   
 

 

Ainda segundo a gestora, é muito pequeno o percentual de pessoas que 

aproveitam os cursos para conseguir um trabalho. Os mais jovens têm mais interesse em 

inserir-se no mercado de trabalho e há casos em que o beneficiário tem receio de perder o 

benefício, como há casos em que beneficiários conseguiram renda própria a partir do que 

aprenderam com os cursos, chegando a ter condições de pagar uma faculdade e não mais 

depender do Bolsa Família. Para a maioria dos beneficiários, todavia, as oportunidades de 

emprego estão nas cidades maiores, conforme observou a entrevistada: 

 
[...] realmente é difícil aplicar o que se aprende aqui na cidade, pois só quem 
emprega é a prefeitura, a Cariri e a Vita (duas empresas existentes no município), é 
este é um problema comum em vários municípios do estado, por exemplo, em 
Alcantil, Boqueirão, Queimadas e Cabaceiras, também é desse jeito, eu sempre 
converso com muitos colegas nos encontros estaduais e eles relatam a mesma 



 

 

                  

coisa, o resultado efetivo das “Portas de saídas” ainda é muito pequeno, mas acho 
que iremos colher os frutos no longo prazo (GESTORA DO PROGRAMA).   
 

Apesar das limitações do município, a gestora do programa relatou que um 

grupo de mulheres beneficiárias se articulou para criar uma cooperativa de artesanato. As 

mulheres já produzem diversos itens e começam a auferir rendas desse trabalho. Os cursos 

e o funcionamento do programa em geral são objetos de constantes palestras proferidas 

pela gestora, com o objetivo de combater a desinformação que, segundo a gestora, gera 

receios injustificáveis e distorções. Como resultado dessas palestras, a gestora conta que as 

pessoas têm adquirido maior conscientização em relação à participação nos cursos e à 

fidelidade das informações que prestam ao programa, havendo situações em que os 

próprios beneficiários pedem desligamento do programa quando não se enquadram mais 

nos requisitos. 

Por outro lado, os beneficiários do Bolsa Família (todos do sexo feminino) se 

posicionaram em relação ao programa e aos seus mecanismos de saída. Todas as 

beneficiárias ouvidas mencionaram a importância do programa em suas vidas, destacando 

aspectos como: menor dependência dos maridos, utilização para compra de medicamentos 

e comidas, além de constituir-se num incentivo para os filhos estudarem. No relato de uma 

das entrevistadas:  

 
“[...] tudo que a gente faz nessa vida precisa de dinheiro e ele (Programa Bolsa 

Família), tem me ajudado muito, pois ajudo meu marido com as despesas de casa, e 

tenho esse dinheiro certo todos os meses, já que estou desempregada me ajuda 

muito, além de fazer com que meus filhos vão à escola, é muito bom 

(ENTREVISTADA 3).  

 

  

Em relação aos programas complementares que constituem as portas de saídas 

do programa, as beneficiárias foram perguntadas sobre os cursos oferecidos e como  eles 

repercutiram em suas perspectivas de trabalho. Em geral, elas avaliaram positivamente os 

cursos, sem deixar de identificar os limites que a simples participação no curso apresenta 

em termos de possibilidade de acesso ao mercado de trabalho (ver quadro 1). O anseio por 

conseguir trabalho, melhorar de vida e conseguir emancipação econômica está presente 

nas expectativas das beneficiárias. Neste sentido, a entrevistada 5 assim se expressou: “[...] 

“minha expectativa é colocar o curso no currículo e sair para procurar um emprego, nas 

empresas em Campina Grande.” Já a entrevistada 6 relatou: “[...] “eu tenho muita vontade 

de abrir uma lanchonete que é uma coisa que ainda não tem na minha localidade e esse 

curso tá me ajudando muito para eu saber como fazer.” A entrevistada 8 contou que por 

causa do curso que fez conseguiu um emprego em um restaurante da região. 



 

 

                  

 

BENEFICIÁRIO OPINIÃO SOBRE OS CURSOS E A POSSIBILIDADE DE TER UM TRABALHO 

Entrevistada 3  [...] com esses cursos posso melhorar meu currículo e aumentar minhas chances de 

arrumar um emprego melhor, porquê a gente quer melhorar de vida e como aqui é 

perto de casa é mais viável pra mim, a gente sabe que é difícil mas também não é 

impossível, só basta a gente querer 

Entrevistada 4 [...] eu sempre gostei muito dessas coisas de beleza e aqui onde eu moro ainda não 

tinha um salão próximo, quando apareceu a oportunidade eu fiz o curso e gostei 

muito, mas como era muito básico eu fiz outro em Campina, e depois decidi abrir meu 

salãozinho.  

Entrevistada 5 [...] eu acho que poucos aqui vão sair e procurar aplicar os conhecimentos 

aprendidos, tem as pessoas que aplicam mas são muito poucas que fazem isso, em 

todos os cursos que participei foi desse jeito, sempre tem aqueles que dão para 

alguma coisa e outros que não tão nem ai. 

Entrevistada 7 [...] quando eu fiz o curso e terminei eu tive que correr atrás para abrir meu salão, eu 

acho que depois que terminar os cursos a prefeitura deveria ver quem quer mesmo 

seguir aquela profissão e fazer uma parceria com algum banco para ajudar quem tá 

começando 

Entrevistada 8 [...] foi muito bom eu ter feito o curso naquele tempo, a professora era muito boa e é 

uma coisa que eu gosto de fazer, eu comecei a cozinhar melhor aqui em casa, eu 

reaproveito melhor as comidas e isso me ajuda muito. 

[...] a gente faz esses cursos, mas depois que termina a gente que se vire para 

arrumar um emprego, deveria ter pelo menos um estágio com bolsa para a gente, 

igual nos cursos do Pronatec. 

Entrevistada 9 [...] eu tenho um filho pequeno que me dar muito trabalho, aí eu não posso fazer 

nada, eu tenho vontade de abrir um negócio pra mim e fazer outros cursos mas 

infelizmente não dá, pois não tenho tempo, tenho que fazer as coisas de casa, se 

Deus quiser quando ele estiver na escola eu vou fazer tudo isso 

     Quadro 1 – Opiniões dos beneficiários sobre os cursos do mecanismo Portas de Saídas 
     Fonte: Pesquisa de campo 
 
 

Dentre as entrevistadas, algumas fizeram relatos de iniciativas concretas que 

tiveram para criar um negócio próprio depois de participarem dos cursos. Esse foi o caso da 

entrevistada 7 que contou ter feito um curso de cabelereiro que a levou a abrir seu próprio 

salão. Para comprar os equipamentos, a entrevistada contou que pediu dinheiro emprestado 

e que já teria conseguido pagar. Conforme descreveu sua experiência: “[...] graças a Deus 

eu tenho meu salãozinho e dá para tirar um dinheiro que ajuda, assim como o Bolsa Família, 

mas ainda é pouco, por que aqui as pessoas não dão muito valor a essas coisas, só dá para 

tirar um dinheirinho melhor quando tem alguma festa pela região.” (ENTREVISTADA 7). 

Entretanto, as beneficiárias reclamaram de vários aspectos dos cursos 

oferecidos e fizeram sugestões. As queixas estavam relacionadas à duração dos cursos, 

considerados curtos, e à falta de ações complementares posteriores que as apoiassem em 

iniciativas de criação de negócios próprios e no acesso ao mercado de trabalho, a exemplo 

da oferta de microcrédito e de estágios profissionais. Também sugeriram a inclusão de 

novos cursos nos programas complementares, como corte e costura, informática e 

secretariado para as mulheres, além de mecânico, de encanador e de eletricista para os 

homens. 

 



 

 

                  

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa Bolsa Família foi concebido para atender uma faixa da população 

brasileira cuja renda per capita denunciava a sua condição de excluída do desenvolvimento 

capitalista que por aqui se instalou, marcadamente desigual e concentrador, tanto em 

termos econômicos quanto geográficos. Quanto mais longe do centro dinâmico desse 

capitalismo, mais cresceu a pobreza com seus reflexos na escolaridade, na saúde e na 

nutrição dos excluídos, aspectos comprovadamente melhorados com a consolidação do 

Bolsa Família. 

Não obstante o país ter conquistado essa malha protetora que impede a 

deterioração aguda do tecido social - o que, se presume, tende a repercutir os benefícios de 

uma maior integração social -, políticas sociais como o Bolsa Família têm provocado 

reações contrárias em parte da sociedade brasileira. Os bônus políticos colhidos pelos 

executores dessas políticas talvez seja o fator principal que move os opositores. Aliados da 

oposição partidária, os grupos de mídia conservadores promovem a crítica sistemática das 

políticas sociais, ideologizando-as e gotejando na sociedade sua própria visão de mundo. 

No que concerne ao Bolsa Família, muitos cidadãos acreditam se tratar de um programa 

que induz a indolência, o aumento da taxa de natalidade entre os mais pobres e a 

dependência econômica e política deles em relação ao governo. 

A pesquisa aqui descrita, se não ignora os limites impostos pelas condições 

locais que inibem a emancipação de cidadãos inseridos em municípios de pouco dinamismo 

econômico, demonstra que, apesar de insuficientes, os mecanismos de saída do programa 

Bolsa Família são valorizados por seus beneficiários. A expectativa predominante entre eles 

é de poderem encontrar uma alternativa de renda que lhes permita sair do programa. Para 

isso, é preciso muito mais do que cursos de curta duração que incentivem o 

empreendedorismo de subsistência. Também são inócuos esforços para atrair empresas 

que criem empregos formais. Nas realidades como as de Caturité, o apoio à agricultura 

familiar, ao cooperativismo ou às outras  formas associativas  de organização do trabalho 

produtivo são recomendáveis, pois fogem da lógica da exclusão, necessária para conservar 

o status quo. 
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