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RESUMO 
 
O artigo examina a gestão do Programa Bolsa Família-PBF, 
suas possibilidades e desafios na adoção de ações 
intersetoriais em um município geograficamente formado por 
ilhas, especificamente o município de Abaetetuba, Estado do 
Pará. Tem como objetivo identificar a estrutura de 
funcionamento do PBF na esfera federal (nível macro) e sua 
operacionalização na esfera municipal (nível micro). 
Metodologicamente, utiliza a abordagem qualitativa, embora 
tenha usado dados quantitativos advindos do Cadastro Único 
do município e de outras fontes estatísticas oficiais. O resultado 
deste estudo demonstrou que um dos entraves na gestão do 
PBF em nível macro é a fragmentação nas ações conjuntas 
entre ministérios. No nível intergovernamental, verificou-se 
pouco diálogo das estruturas federais com as estaduais, sendo 
que estas têm um papel fundamental no apoio ao 
acompanhamento e no cumprimento das condicionalidades nos 
municípios.  
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ABSTRACT 
 
The article examines the management of the Bolsa Família 
Program-PBF, its possibilities and challenges in the adoption of 
intersectoral actions in a city geographically composed of 
islands, specifically the town of Abaetetuba, Pará State. It aims 
to identify the GMP operating structure in federal level (macro 
level) and its implementation at the local level (micro level). 
Methodologically, uses a qualitative approach, although it has 
used quantitative data obtained from the municipality of the 
Single Registry and other official statistical sources. The result 
of this study showed that one of the obstacles in the macro 
level in GMP management is the fragmentation of joint actions 
between ministries. In the intergovernmental level, there was 
little of federal structures dialogue with the state, and these play 
a key role in supporting the monitoring and compliance with 
conditions in the cities. 
 
Keywords: Social management. Participatory governance. 
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I – INTRODUÇÃO 

  

Algumas avaliações a respeito dos programas brasileiros de garantia de renda 

mínima (PGRM) apontam a vantagem da transferência monetária direta na diminuição dos 

custos administrativos do programa e na redução da incidência de fraudes e desvios de 

recursos, além de permitir a liberdade de escolha dos produtos por parte dos beneficiários, 

quando comparada à clássica modalidade de distribuição do benefício in natura (LAVINAS, 

2000). Ao mesmo tempo, os PGRMs têm como proposta promover a articulação com outras 

políticas e programas sociais, criando a possibilidade de, em tese, romper com a 

fragmentação típica das políticas sociais brasileiras e facilitar a adoção de ações 

intersetoriais. Cabe lembrar que desde o período da transição democrática a agenda de 

debate no campo da política social brasileira comporta uma série de temas que tratam das 

reformas necessárias à construção de uma nova institucionalidade pública, focando 

principalmente os desafios relativos à formulação e ações de políticas e programas sociais. 

Nesse processo, a aposta fundamental é inovar tanto na formulação dos programas quanto 

na definição de estratégias capazes, assim, de provocar melhores resultados e maiores 

impactos sobre a pobreza e desigualdade social. (BURLANDY et al, 2007).  

Nesse aspecto, este estudo centra atenção nos espaços de diálogo dos gestores 

municipais envolvidos no processo de participação social no Programa Bolsa Família-PBF 

em nível local. 

 

II - GESTÃO SOCIAL E GOVERNANÇA  

 

A pesquisa fundamentou-se teórica e metodologicamente nas literaturas sobre 

gestão social e governança participativa para analisar o PBF, enquanto política pública de 

governo. Buscou-se, assim, conhecer e compreender a forma como é operacionalizado o 

PBF, enquanto proposta de política pública no município de Abaetetuba, estado do Pará, no 

período de 2009 a 2012, ou seja, de que forma as ações do Programa se concretizam nesse 

município considerando a sua realidade local, seus aspectos geopolíticos, econômicos, 

culturais e sociais, e a relação dos gestores municipais, enquanto participantes dessa 

política. Nessa perspectiva foram abordadas algumas categorias, consideradas importantes 

e que fazem relação ao tema proposto como: políticas públicas, políticas sociais, pobreza e 

intersetorialidade.  

O termo gestão social encontra-se ainda em processo de construção (RAMOS et 

al, 2009; JUNQUEIRA et al, 2009). Para Tenório (2008a, p.54) “a gestão social é um 

processo gerencial decisório deliberativo que procura atender as necessidades de uma dada 



 

 

                  

região território ou sistema social específico”. Para este autor, gestão social pode ser 

compreendida ainda como um processo de diálogo no qual o poder de decisão é partilhado 

entre todos os participantes de uma ação, independente do sistema social, seja este público, 

privado ou organizações não governamentais (TENÓRIO, 2008a). 

A construção do conceito acontece, inicialmente, pela análise dos pares de 

palavras Estado-sociedade e capital-trabalho que são invertidas na sua ordem para 

sociedade-Estado e trabalho-capital, ressaltando a importância da sociedade e do trabalho 

como protagonistas destas relações (CANÇADO; PEREIRA, 2011). Ampliando a discussão, 

insere-se o par de palavras sociedade-mercado que representa o processo de interação da 

sociedade civil organizada com o mercado, onde também a sociedade deve ser protagonista 

(TENÓRIO, 2008a, 2008b).  

A gestão social é uma alternativa teórica e prática ao pensamento organizacional 

hegemônico. Na percepção dos autores que debatem o tema principalmente nas duas 

últimas décadas, a gestão social é antítese à gestão estratégica, uma vez que a sua 

preocupação é com o envolvimento de todos os concernidos nos processo de tomada de 

decisão, contrária, portanto, a gestão estratégica cujo arcabouço conceitual e instrumental 

não potencializa processos decisórios participativos, mas sim mecanismos decisórios 

hierarquizados acentuando, cada vez mais, a luta de classes no interior das organizações e 

destas com a sociedade. A visão social de mundo da gestão social tem como o seu 

determinante a sociedade, enquanto o enfoque adotado pela gestão estratégica é o 

mercado (CANÇADO; PEREIRA, 2011).   

O termo “governança” surgiu no âmbito de reflexões conduzidas principalmente 

pelo Banco Mundial, tendo como fim o aprofundamento do conhecimento sobre as 

condições que fazem um governo eficaz (GONÇALVES, 2005). O termo vem sofrendo uma 

reformulação ao longo dos anos: de uma associação direta com autoridade estatal a uma 

acepção mais ampla, designando processos interativos entre governos e sociedade e, 

frequentemente utilizado por agências internacionais como sinônimo de “bom governo”.. 

 A governança, quando participativa e deliberativa, pode-se aproximar-se do 

conceito de gestão social. A fundamentação da gestão social aproxima-se do preconizado 

por Habermas de democracia deliberativa, a partir da participação de todos os atores sociais 

envolvidos na questão de forma direta ou indireta. Em programas de desenvolvimento local, 

os atores a se envolver – Estado, sociedade e mercado – são potenciais protagonistas do 

processo, na discussão democrática de seus interesses buscando o entendimento. Portanto 

no contexto da gestão social, os atores, ao fazerem proposta, não podem impor suas 

pretensões de validade sem que haja um acordo alcançado comunicativamente no qual 

todos os participantes exponham suas argumentações (TENÓRIO, 2004, p.26).  



 

 

                  

  É nesse contexto que buscar-se-á identificar a aplicabilidade do conceito de 

governança para compreender como se dá a dinâmica de participação e deliberação dos 

gestores municipais na gestão do programa Bolsa Família em suas esferas macro e micro 

de organização.  

 

III - O PBF E O COMBATE A POBREZA 

 

O Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, foi instituído em outubro 

de 2003, através da Medida Provisória nº 132, sendo um programa de transferência direta 

de renda condicionada, a nível nacional, destinado à famílias pobres e extremamente 

pobres. O PBF surge a partir da unificação de quatro programas federais de transferência de 

renda (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Vale Gás), com o objetivo de 

melhorar a gestão e maximizar o gasto social do governo federal, utilizando como critério de 

inclusão a renda per capita familiar. Além de transferir recursos diretamente aos 

beneficiários para alívio da pobreza, o programa atua na promoção do acesso aos serviços 

básicos de educação e saúde para as famílias beneficiadas, contribuindo para o rompimento 

do ciclo intergeracional da pobreza (BRASIL, 2007).  

O modelo de gestão do PBF conjuga esforços dos três níveis de governo por 

meio da criação de uma rede intergovernamental responsável pela sua implementação, 

viabilizando uma estrutura de coordenação articulada com diferentes políticas sociais, de 

modo a respeitar a autonomia dos entes federados e a interdependência entre eles (LICIO; 

MESQUITA; CURRALERO, 2011, p. 463). 

 

IV - AS CONDICIONALIDADES DO PBF 

 

 As Condicionalidades do PBF, no contexto das políticas públicas universais, 

são compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias do mesmo quanto pelo 

poder público para ampliar o acesso dessas famílias a direitos sociais básicos. Por um lado, 

as famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para continuar recebendo o 

benefício. Por outro lado, as condicionalidades responsabilizam o poder público pela oferta 

dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social (BRASIL, [20--]c). 

 As condicionalidades dos setores da Educação, Saúde e Assistência Social e 

suas especificidades, conforme explicitado no quadro 01, foram estruturadas ainda com 

base no Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 (Programa Bolsa Família) e nas 

Portarias Interministeriais 3.789, DOU de 18 de novembro de 2004 (Frequência Escolar), 

2.509, DOU de 22 de novembro de 2004 (Ações de Saúde) e 321, DOU de 29 de setembro 



 

 

                  

de 2008 (Gestão de Condicionalidades). O quadro 2 explicita detalhadamente as 

responsabilidades dos gestores do PBF no âmbito governamental envolvendo os estados, 

municípios e união. 

 
V - INTERSETORIALIDADE E CONDICIONALIDADES: A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 
EM REDE 
 

A gestão do PBF vem sendo construída com base em um elevado grau de 

interface entre União e municípios. Enquanto a União financia e regulamenta o Programa, 

grande parte da execução está localizada no nível municipal. As famílias beneficiárias estão 

em todos os 5.565 municípios e no Distrito Federal, devendo ser atendidas e acompanhadas 

pelos órgãos locais. O cadastramento e a gestão de benefícios, assim como a prestação 

dos serviços básicos de saúde, educação e assistência social e articulação de programas 

complementares, ocorrem nos municípios, com base na oferta do poder local (LICIO; 

MESQUITA; CURRALERO, 2011, p. 463). 

A interface com os governos estaduais é mais restrita. Os estados participam da 

gestão do PBF com a função de apoiar os municípios, principalmente os menores e menos 

estruturados, com suporte tecnológico e capacitação. Embora não atuem diretamente na 

execução do Programa, a vocação dos governos estaduais para mobilização dos municípios 

que estão no seu território, bem como para o monitoramento das ações que são realizadas, 

tem colocado esse nível de governo como um ator de grande relevância para o PBF, na 

medida em que apoia o trabalho de coordenação a cargo da União (LICIO; MESQUITA; 

CURRALERO, 2011, p. 463).  

A concepção do PBF como uma política de combate à pobreza torna-o 

inequivocamente intersetorial, sobre na gestão de condicionalidades e na oferta de 

programas complementares. As redes criadas para implementação dessas dimensões vem 

sendo utilizadas de maneira diferenciada na condução das negociações com os entes 

federados. Entender essas diferenças é importante, tendo em vista que os padrões 

adotados na relação intersetorial entre os Ministérios responsáveis por levarem adiante as 

ações do PBF em nível federal orientam as relações internas nos outros níveis de governo 

(LICIO; MESQUITA; CURRALERO, 2011, p.464). 

 Em termos de coordenação, a intersetorialidade na gestão de 

condicionalidades é facilitada pelo mandato explícito da legislação federal para os 

Ministérios envolvidos. Avalia-se que o fato de envolver políticas universais estruturadas 

nacionalmente, que contam com arenas próprias e institucionalizadas de negociação 

intergovernamental, facilita a promoção da complementaridade entre as ações dessas 

políticas e do PBF, favorecendo a convergência de interesses e a construção de uma 



 

 

                  

agenda comum. Há, inclusive, certo consenso em torno do princípio de que a transferência 

de renda potencializa e dá sinergia às ações desenvolvidas pelas áreas de saúde (combate 

à desnutrição, mortalidade infantil e mortalidade materna; promoção da saúde da mulher), 

de educação no combate à evasão e ao abandono escolar, maior participação dos pais na 

vida escolar dos filhos e de assistência social com a redução das vulnerabilidades e 

fortalecimento de vínculos e promoção social (LICIO; MESQUITA; CURRALERO, 2011, 

p.464). 

  Verifica-se uma limitação evidente no papel do MDS para essa articulação, 

pois não é um órgão transversal com autoridade sobre os outros ministérios responsáveis 

pelos programas articulados. Embora seja de grande valia o apoio prestado pela Casa Civil 

da Presidência da República, isso nem sempre tem sido suficiente, tendo em vista a 

fragmentação e concorrência de ações nos três níveis de governo (LICIO; MESQUITA; 

CURRALERO, 2011, p.465). Os autores destacam que esses modelos diferenciados de 

coordenação intersetorial no acompanhamento das condicionalidades e na articulação de 

programas complementares possuem rebatimento na coordenação intergovernamental.  

  

VI - O PBF E O ACOMPANHAMENTO DE SUAS CONDICIONALIDADES NO MUNICÍPIO 

DE ABAETETUBA: O CONTEXTO LOCAL 

 

O município de Abaetetuba, escolhido como o lócus da pesquisa, está localizado 

na Mesorregião do Nordeste Paraense, com uma distância de aproximadamente 100 km da 

capital do estado (Belém). Possui uma área de 1.611 km2 que se divide em três áreas 

distintas, sendo elas a zona urbana (cidade), as ilhas, e as estradas e ramais (Campo). O 

município está dividido em 17 bairros, 72 ilhas, 34 colônias agrícolas (distrito de Beja, 

estradas e ramais) tendo como vias de acesso, o transporte rodoviário e o marítimo (IDESP, 

2013).  

O município possui uma população de 141.100 habitantes (IBGE, 2010) com 

uma estimativa de 147.267 habitantes para 2013. A densidade demográfica do município é 

de 86,79 habitantes por Km2, a taxa de crescimento demográfico anual situa-se em 2,77%, 

possuindo o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH em 0,71% (IBGE, 2000).  

Conforme os registros de março de 2013, do Cadastro Único e com a folha de 

pagamentos de abril de 2013 do PBF, o município conta com 28.382 famílias registradas no 

Cadastro Único e 20.600 famílias beneficiárias do PBF (72,58% do total de cadastrados). O 

gráfico mostra a evolução desses cadastros para o município: 

 



 

 

                  

Gráfico 1 – Evolução da quantidade de registros no Cadastro Único e de 

beneficiários do Programa Bolsa Família – 2006 a 2013.  

 
Fonte: BRASIL ([20--]d). 

 
O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas 

oficiais, de maneira que a gestão municipal do CadÚnico deve concentrar esforços na 

qualificação das informações registradas e na atualização dos dados familiares. Com isso, o 

município poderá abrir espaço para incluir no PBF as famílias em extrema pobreza já 

cadastradas e que ainda não recebem os benefícios. De junho de 2011 a janeiro de 2013, o 

município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no PBF 746 famílias em situação de 

extrema pobreza (BRASIL ([20--]d). 

Conforme os registros de março de 2013 do Cadastro Único e a folha de 

pagamentos de abril de 2013 do PBF, o município conta com 28.382 famílias registradas no 

Cadastro Único e 20.600 famílias beneficiárias do PBF (72,58% do total de cadastrados). 

Isto significa que existe uma considerável capacidade de identificação das famílias e da 

operacionalização no Cadastro Único. Todavia, vários problemas se apresentam para 

gestão do Programa no âmbito da intersetorialidade e na estrutura intergovernamental. 

Abaetetuba, com suas peculiaridades, mostra-se um município extremamente 

complexo que influencia, ora negativamente, ora positivamente, no desempenho do 

programa. 

Como já mencionado, o município de Abaetetuba é geograficamente estruturado 

em três realidades distintas:  

A zona urbana, que possui dezessete bairros, onde há maior cobertura da 

política (Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade) e onde é 

possível visualizar com mais intensidade, os bolsões de pobreza. Uma realidade marcada 

pelo crescimento desordenado decorrente da migração e do êxodo rural, pela violência e 

demais formas de expressões das mazelas sociais, onde reside aproximadamente 58,82% 

da população do município (IBGE 2010).  



 

 

                  

A zona rural ribeirinha, constituída por um arquipélago de setenta e duas ilhas, 

entrecortadas por rios, furos e igarapés. A rua é o rio e a natureza é quem determina a 

localização, os dias e os horários das atividades dos técnicos dos CRAS Ribeirinhos; e,  

A zona rural estradas, que tem sua área territorial dividida em quarenta e nove 

colônias e uma vila. Trata-se de um território entrecortado por caminhos e ramais que na 

época das chuvas se tornam de difícil acesso, e acabam por receber a menor cobertura da 

Política de Assistência e demais políticas públicas. Recentemente esta zona foi ampliada 

com a reorganização territorial do Estado, sem um processo de discussão dos impactos sob 

a vida da população residente nas localidades envolvidas.  

A SEMAS oferta serviços com base nos níveis de proteção social como a básica, 

a especial de média complexidade e a especial de alta complexidade, tais serviços, 

programas, projetos e ações funcionam como forma de combater qualquer tipo de 

exploração e no combate à pobreza, na perspectiva da diminuição das desigualdades 

sociais, tendo como base para tais ações o diagnóstico e indicadores sociais do município.  

Dentre os serviços destacam-se os CRAS que estão diretamente ligados aos 

serviços de Proteção Básica de Assistência Social do município, possuindo um papel 

importante para os demais serviços, uma vez que tem como uma de suas competências 

articularem a rede de atendimento, fazendo ponte com os serviços de proteção social 

especial. Além do que, os CRAS tem a responsabilidade de acompanhar e direcionar 

serviços, projetos e ações para as famílias do PBF. 

O município de Abaetetuba, por meio da SEMAS, dispõe de 08 Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS, onde são realizados e ofertados diversos serviços  

e ações de nível básico de proteção social, essencialmente ao atendimento dos 

beneficiários do Programa Bolsa Família e realização do CadÚnico. Sendo estes localizados 

nas áreas: urbana (CRAS Algodoal, CRAS São Lourenço, São Sebastião e CRAS Angélica); 

rural/ilhas (CRAS Pólo 4 e CRAS Pólo 7); rural/estrada (CRAS Beja); e rural/ilhas/estradas 

(CRAS Quilombola).  

 
VI - AÇÕES INTERSETORIAIS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA GESTÃO DO PBF 

 

No município, as estimativas de famílias de baixa renda com perfil do CadÚnico 

era de 21.210 e 17.028, de famílias pobres no perfil Bolsa Família, em 2010 (IBGE, 2010).  

Até maio de 2013, foram cadastradas 29. 698 famílias no CadÚnico, com o total 

de 103.648 pessoas. Até novembro de 2013 a quantidade de famílias beneficiárias do PBF 

era de 20.653, sendo repassado como valor total de recursos financeiros pagos em 

benefícios às famílias R$ 4.521.732,00 (BRASIL, [20--]e).    



 

 

                  

As condicionalidades do PBF no município de Abaetetuba têm sido seguidas de 

acordo com o que preconiza as normativas e legislações do Governo Federal enquanto 

forma macro de gestão do Programa. Na forma micro de gestão, os setores envolvidos têm 

criado estratégias de caráter intersetorial com objetivo de incluir e acompanhar as 

demandas com o perfil do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, por meio de ações 

complementares que possam promover oportunidades de mudança em suas condições 

socioeconômicas. 

Dentre as ações intersetoriais o desenvolvimento do Projeto Caravana da 

Vontade Popular é o mais representativo. De acordo com a SEMAS (2013), a caravana é 

uma importante estratégia adotada pela administração municipal, que consiste no 

deslocamento de toda equipe de governo para uma localidade que integra um dos territórios 

dos CRAS ribeirinho ou área rural, durante os finais de semana.                         

A ação é realizada a cada dois meses, em que são realizadas ações de 

cidadania (emissão de documentos, casamento comunitário, inclusão e atualização do 

CadÚnico), de saúde, educação, preservação do meio ambiente, inclusão produtiva, dentre 

outras. O projeto destaca-se na atualidade com uma alternativa de levar os serviços às 

comunidades mais distantes e também como forma da gestão municipal conhecer de perto 

as demandas e necessidades das populações rurais. 

As ações realizadas no campo da saúde, educação e assistência social junto à 

comunidade como apoio a participação desta no programa são ações preventivas como 

orientação nutricional, dentre outros. Na educação, os CRAS organizam ações também de 

cunho preventivo e educativo, existindo uma ação sistematizada para o desenvolvimento 

das atividades de forma integrada, sendo que cada CRAS tem sua autonomia e seu 

planejamento para realização de suas ações nas escolas, as quais são mais frequentes que 

com os Agentes Comunitários de Saúde, sendo, porém, que em algumas áreas essa 

parceria é muito mais forte com a saúde.  

Em nível governamental a parceria da SEMAS com a esfera estadual para o 

desenvolvimento de ações do programa é mais forte com a Secretaria Estadual de 

Assistência Social - SEAS que realiza o monitoramento do sistema. Não há uma relação 

com a Secretaria Estadual de Saúde, até por motivo, segundo a gestora do Programa Bolsa 

Família, da saúde ser municipalizada.  

  A gestora do PBF enfatiza que o maior desafio do Programa seria fortalecer a 

autonomia das famílias, pois a bolsa seria apenas um momento na vida delas, na 

perspectiva de mudança e não de dependência.  

O gestor municipal de educação destaca que embora ocorram dificuldades, a 

condicionalidade frequência escolar é cumprida por parte da gestão e enfatiza o que seria o 



 

 

                  

maior desafio do programa com relação à educação. Suas colocações expressam um 

desafio da gestão nas ações junto às famílias, uma vez que, os entendimentos das ações 

promovidas junto às estas, talvez não tenham alcançado, por diversas situações, o 

entendimento propositivo do programa. Embora, a análise do nosso estudo não seja a 

participação do usuário, mas a participação da gestão, entre os gestores que fazem o 

programa acontecer em nível de gestão local, essa variável é essencial para compreender a 

dinâmica e a dimensão do que seja o PBF.   

Com relação às ações intersetoriais voltados ao PBF, até então, a Secretaria 

Municipal de Saúde não conseguiu realizar nenhum tipo de ação ou não ocorrem ações 

sistematizadas com as demais secretarias municipais, mas existe uma parceria com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social aos assuntos relacionados ao PBF. Dentre as 

ações de parceria ocorrem palestras e orientações voltadas aos beneficiários, no que diz a 

vários temas voltados a saúde e em algumas áreas descobertas é feito ação para fazer esse 

acompanhamento.  

 O controle e acompanhamento dessas ações são feitas através de 

fiscalização da Coordenação de Vigilância Alimentar e Nutricional e a Coordenação de 

Atenção Básica. 

A efetividade da condicionalidade “saúde” no programa é realizada pelas 

equipes de saúde, principalmente por meio dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. Os 

compromissos das condicionalidades em saúde são o acompanhamento do calendário 

vacinal, do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de sete anos e 

acompanhamento de gestantes e nutrizes. A gestora municipal de saúde destaca que o 

trabalho é feito com a entrega das planilhas do PBF para os ACS na abertura da vigência, 

onde são tiradas as dúvidas por meio de orientações e conversas em relação ao Programa, 

em que é dado um prazo para a devolução do mesmo, para que se possam inserir os dados 

no sistema. 

    

VIII - CONCLUSÃO 

 

O município de Abaetetuba, estado do Pará, que é considerado um município de 

grande porte, enfrenta desafios substanciais para a gestão do PBF sob vários aspectos, 

embora tenha um IDH considerado bom, apresenta um nível de pobreza de sua população 

considerada alta, pois cerca de mais de 100 mil pessoas estão no CadÚnico, estando estas 

na condição de baixa renda. 

Um grande desafio na consolidação das ações intersetoriais e cobertura destas 

se dão também por questões geográficas, pois o município é constituído por um 



 

 

                  

considerado número de ilhas, sendo nestas áreas e regiões rurais que se encontram a 

população em extrema pobreza, conforme os dados oficiais expostos durante a 

apresentação deste trabalho. 

Na relação intergovernamental, é possível destacar uma relação ainda tímida 

com as gestões estaduais, tornando uma lacuna na integração do Programa, pois estas que 

tem o papel de apoiar as ações do mesmo acabam não cumprindo com o seu papel, 

conforme é demonstrada durante este trabalho, essa lacuna é prejudicial, uma vez que as 

políticas locais possuem uma grande necessidade de apoio, numa perspectiva de relação 

recíproca, no que tange o desenvolvimento das políticas regionais centradas nas gestões 

estaduais de governo. E nesse aspecto comprometem negativamente o cumprimento das 

condicionalidades do PBF. 

 Na relação intersetorial envolvendo as secretarias municipais de saúde, 

educação e assistência social, é possível observar um esforço por parte destas em cumprir 

com as condicionalidades do Programa, porém ocorrem algumas limitações, tanto na 

questão orçamentária, e também devido a grande demanda do programa. No entanto, 

identifica-se algumas falhas das políticas públicas na carência e disponibilidades de alguns 

serviços, principalmente nas áreas rurais e de ilhas, em que a gestão acaba criando 

estratégias para promoção desses atendimentos que se dão por ações pontuais de governo, 

mas que expressam satisfação para a população. Porém, é válido ressaltar que tal situação 

se dá pela própria fragilidade do atendimento em nível nacional, como no caso, por 

exemplo, o acesso aos serviços de saúde. 

 Por fim, acredita-se que embora ocorram muitos esforços por parte da gestão 

local, o Programa Bolsa Família, enquanto política pública na forma de combate à pobreza 

ainda é um grande desafio. Considera-se que o PBF depende de uma ação compartilhada 

de todos os seus entes que envolva a todos, de forma que faça valer o exercício e a 

participação cidadã no acesso aos direitos fundamentais. 
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