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Resumo  
 
Este trabalho teve como objetivo analisar o processo de 
implementação do Programa Nacional de Acesso ao Mundo do 
Trabalho (ACESSUAS) através dos gestores dos municípios da 
região metropolitana do RN. Por meio de entrevistas 
semiestruturadas com cinco gestores identificou-se a 
fragilidade da articulação intersetorial, a inserção e 
acompanhamento dos usuários no mercado de trabalho como 
as principais fragilidades que o programa apresentou na sua 
operacionalização nos municípios analisados. Nesse sentido, é 
importante um maior em investimento em pesquisa que 
propicie avaliar o programa enxergando as demandas 
peculiares de cada município evitando uma implementação 
parcializada do mesmo.  

Palavras-chave: Brasil sem Miséria, Acessuas Trabalho, 
Política de Assistência Social, Política de Trabalho. 

 
 

Abstract  

 
The objective of this study was to analyze the process of 
implementation of the National Program of Access to the World 
of Work (ACESSUAS) through the managers of the 
municipalities of the RN metropolitan region. Semi-structured 
interviews with five managers identified the fragility of the 
intersectoral articulation, the insertion and follow-up of users in 
the labor market as the main weaknesses that the program 
presented in its operationalization in the analyzed 
municipalities. In this sense, it is important to invest more in 
research that allows evaluating the program by seeing the 
peculiar demands of each municipality, avoiding a partial 
implementation of it. 

Keywords: Brasil sem Miséria, Acessuas Trabalho, Social 
Assistance Policy, Work Policy      
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é fruto da pesquisa “Brasil sem Miséria?: a atuação do 

psicólogo no acesso as estratégias de combate a extrema pobreza”, a qual teve um 

desdobramento que consistiu na realização de um mapeamento das ações desenvolvidas 

do Programa Brasil Sem Miséria  no estado do Rio Grande do Norte, posteriormente 

optando por analisar e investigar as ações desenvolvidas do eixo inclusão produtiva, mais 

especificamente o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 

(Acessuas Trabalho). 

O Acessuas Trabalho emerge em um contexto em que o governo busca 

estratégias para corrigir a escassez de emprego no país.  A adoção de medidas 

focalizadas vem se tornando a pauta principal para lidar com as sequelas da “questão 

social”6. Ligado ao Programa Brasil Sem Miséria (BSM) um programa do governo que tenta 

otimizar uma série de estratégias de combate à pobreza que começou com o Programa 

Fome Zero prosseguindo com o Programa Bolsa Família até a chegada do BSM. Trazendo 

o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para ações de inserção das pessoas no 

mundo do trabalho. 

Corroboramos com Boschetti (2016) que a ampliação da assistência social em 

contexto de crise do capital, marcada pela bárbara destruição dos direitos do trabalho, não 

consolida a universalização do Estado Social, mas transmuta-o em espaço de submissão 

da classe trabalhadora às mais trágicas formas de exploração e condições de vida. Nesse 

percurso entra o Acessuas nessa agenda neoliberal que direciona em ações parciais que 

                                                 
6 A definição de “questão social” colocada entre aspas se refere a um construto do campo marxista, 
na qual para Marx a questão social funda-se na relação de exploração do trabalho pelo capital. Sendo 
um conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos postos pela emergência da classe operária 
no processo de constituição da sociedade capitalista, sendo assim, implicando necessariamente a 
intercorrência mediada por componentes históricos, políticos, culturais e etc. (NETTO, 2010). 



 

não permite possibilidade emancipação “social” ou “financeira” como é difundido como 

missão do programa.  

O objetivo geral desta investigação foi analisar como o Acessuas Trabalho atua 

na mediação entre as políticas sociais de Assistência Social e as de Trabalho na região 

metropolitana de Natal. Como objetivos específicos assumiu-se: identificar as estratégias 

utilizadas para operacionalizar os cinco eixos de atuação do Acessuas Trabalho previsto na 

política federal; analisar o modo como a intersetorialidade é integrada nessa 

operacionalização e levantar os serviços, secretarias, equipes e profissionais envolvidos na 

operacionalização das ações. 

II. O HISTÓRICO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 

TRABALHO 

 

 

O surgimento do Acessuas Trabalho se dá como estratégia de inclusão 

produtiva urbana do Plano Brasil Sem Miséria no âmbito da política de Assistência Social, 

promovendo a integração ao mundo do trabalho. Diante disso, o Acessuas Trabalho tem 

como finalidade a busca de autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência 

Social, através de incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho, por meio 

de ações articuladas, além de mobilização social. Sendo assim: 

 

Trata-se de um programa de fortalecimento institucional, que contribui para ampliar a 
capacidade dos municípios de desenvolver iniciativas de articulação com políticas 
que promovam a inclusão produtiva, como as do campo do trabalho, emprego e 
renda – incluindo a mobilização para cursos do Pronatec Brasil sem Miséria, o 
acompanhamento dos alunos, o monitoramento de sua trajetória e o 
encaminhamento a ações de intermediação de mão de obra (BRASIL, 2014, p. 305). 

 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo programa se encontra a 

oferta de cursos de capacitação, formação profissional e demais ações de inclusão 

produtiva, promovendo ações de caráter educativo, informativo ou de orientação social 

para inclusão desses usuários ao mercado de trabalho, com o intuito de expandir o acesso 

a direitos, promovendo a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos usuários 

atendidos pelo programa.  

Atualmente o Acessuas funciona através de pactuação com metas anuais, na 

qual são transferidos recursos do governo federal aos municípios para a execução de 

ações inerentes ao programa, esse em estreita ligação com a Política de Assistência 

Social, a grande gerenciadora das ações nos diversos municípios onde o programa está 

implantado. Essa articulação junto a Assistência Social se respalda na Resolução da CNAS 

nº 5, de 13 de março de 2013 que informa que a promoção do acesso ao mundo do 



 

trabalho se dá por meio da integração de ações das diversas políticas públicas, cabendo a 

Assistência Social viabilizar a promoção e o protagonismo, a participação cidadã e a 

mediação do acesso ao mundo do trabalho, estando referenciado ao CRAS e articulado ao 

PAIF. 

O público alvo das ações desenvolvidas pelo Acessuas são populações 

urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social, com idade a partir de 16 

anos e que estejam inseridas em algumas das atividades dos serviços socioassistenciais 

ou cadastradas em benefícios socioassistenciais ou de transferência de renda. Nesse 

sentido, o CRAS assume papel fundamental no processo de mobilização e 

encaminhamento desses usuários para o Acessuas Trabalho, tendo em vistas seu papel de 

articulação, mobilização, encaminhamento e monitoramento da trajetória dos seus 

usuários.   

Para a operacionalização do programa foram pensados em alguns eixos que 

norteariam as atividades que seriam desenvolvidas dentro do programa nos respectivos 

municípios, sendo eles, a intermediação da mão de obra, o micro empreendedorismo, o 

microcrédito, economia solidária além dos cursos de qualificação profissional. Ações essas 

que deveriam ser norteadas a partir das principais demandas que emergem dos municípios 

que aderiram o programa.  

Atualmente o governo tem posto como desafio atual do programa a construção 

e adoção de estratégias que ampliem a eficiência das ações diante das características 

atuais do mundo do trabalho, que implicam novas formas de qualificação e formação 

profissional, para continuar transformando a vida da população em situação de 

vulnerabilidade social e, por conseguinte, contribuir para a redução das desigualdades 

sociais existentes no Brasil (BRASIL, 2017). 

 

 

III. O MÉTODO 

 

 

O presente trabalho se trata de uma pesquisa de caráter exploratório, a qual, 

segundo Gil (2002), tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses através de aprimoramento de ideias 

ou descoberta de intuições.  

Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado aplicado aos gestores do 

Acessuas Trabalho nos oitos municípios da região metropolitana de Natal, sendo eles 

Parnamirim, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José do Mipibu, Extremoz, São 



 

Gonçalo do Amarante e Ceará Mirim. As entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas para análise e destaca-se que todos os cuidados éticos foram devidamente 

respeitados. 

Após a transcrição procedeu-se à categorização das informações coletadas por 

meio do agrupamento em blocos de informações de acordo com os eixos da entrevista e 

também do foco do Acessuas trabalho. Seguem abaixo as primeiras análises acerca dos 

dados. 

 

IV. CARACTERIZAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE NATAL 

 

 

No Rio Grande do Norte aproximadamente 88 municípios aderiram ao 

Acessuas Trabalho, cumprindo pelo menos um dos requisitos mínimos para a adesão, que 

seria a) a abertura de 200 vagas do Pronatec – Brasil sem Miséria, ou b) habilitados em 

gestão básica ou plena do SUAS e que possuam CRAS implantado ou em funcionamento. 

Tendo como equipe técnica mínima um coordenador de nível superior, dois profissionais 

com no mínimo nível médio, sendo ampliada de acordo com o aumento da demanda do 

programa. De acordo com o mapeamento realizado através dos dados fornecidos pela 

Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS) do Rio Grande do Norte, 

as equipes variam de 1 a 3 profissionais na grande maioria dos municípios.  

Nossa análise partiu de oito municípios dos dez que compõem a região 

metropolitana de Natal – RN, sendo eles, Macaíba, Parnamirim, São José do Mipibu, São 

Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta, Ceará Mirim, Extremoz e Monte Alegre. Já nos 

municípios que foram objeto de investigação dessa pesquisa, a grande maioria da equipe 

responsável pelo Acessuas Trabalho era composta apenas pelo coordenador e em alguns 

poucos municípios com um técnico de nível médio, contratados através de processo 

seletivo. 

Dentre as principais atividades realizadas pelos municípios se encontram a 

oferta de cursos de qualificação profissional que eram operacionalizados em parcerias com 

os Institutos Federais, Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Geralmente os cursos oferecidos 

eram pensados a partir da demanda que emergia do próprio contexto dos municípios; em 

alguns casos havia articulação com empresários da região com o objetivo de capacitar os 

funcionários, mas em outros os usuários ficavam a mercê do que era disponibilizado. Os 



 

cursos eram realizados em espaços públicos do próprio município, basicamente em 

escolas, localidades de fácil acesso, principalmente para a população rural acessar o 

serviço.  

Uma das grandes problemáticas apresentadas nos municípios é o 

acompanhamento desses usuários desde o ingresso no curso até sua inserção no mercado 

de trabalho devido aos inúmeros empecilhos que dificultam a inserção deles nas empresas. 

Os requisitos impostos por muitas empresas nem sempre atinge o perfil que os usuários do 

Acessuas Trabalho possuem. Uma das falas retrata isso:  

 

“Porque uma coisa que eu achei que não batia muito é tipo, o curso vinha e o pré 
requisito do curso era você ter o ensino fundamental completo. A pessoa ia, fazia o 
curso, quando a gente tentava encaminhar pro mercado de trabalho eles queriam 
um vendedor, por exemplo, mas com ensino médio completo.” (Gestor 1) 

 

 O diálogo com as empresas dos munícipios tem demonstrado ser fundamental 

nas próximas ações que os técnicos do Acessuas Trabalho venham desempenhar, 

propiciando uma clareza sobre o público atendido e gerando estratégias de inserção deles 

no mundo do trabalho. Fator esse que foi visto em alguns municípios como uma das 

principais limitações do programa: 

 

“O principal desafio foi a equipe e trabalhar realmente com as empresas, que é 
muito difícil porque, por exemplo, nosso usuário do PRONATEC ele tinha como nível 
de escolaridade, tava lá posto que a pessoa podia fazer o curso era que geralmente 
tinha ensino fundamental completo. E o nosso usuário ele é bem difícil, bolsa família, 
a pessoa se vê numa escolaridade baixa e o PRONATEC ele dizia que você podia 
estar matriculado com ensino fundamental completo e o mercado não absorve esse 
público.” (Gestor 4) 

 

Essa fragilidade no acompanhamento dos usuários foi perceptível em grande 

parte dos municípios entrevistados, demonstrando uma grande limitação que o programa 

tinha na sua operacionalização. Isso distancia um pouco a cobertura que é prevista pelo 

Acessuas Trabalho a esses usuários. Tal limitação é vista na fala em que há uma confusão 

no entendimento de como é importante se trabalhar com a rede intersetorial: 

 

“Não, os únicos encaminhamentos que a gente fazia antes de começar os cursos, 
era encaminhar eles pro Bolsa Família que a gente sempre encaminhava eles pra 
fazer o programa do cadastro único, que era [...] o programa do ACESSUAS sempre 
pedia, pra ser incluso no cadastro único. Era só o único encaminhamento que a 
gente fazia, fora esses não tinha não.” (Gestor 7) 

 

Alguns municípios têm tido uma resposta favorável na sua aproximação junto 

com o comércio local para a inserção desses usuários no mundo do trabalho, embora com 

algumas limitações, nessa fala retrata isso: 



 

 

“Eu visitei vários supermercados, falei com os gerentes, deixei currículo, fiz 
levantamento, pedi a eles antes de concluir os currículos, deixei e muitos foram 
chamados através do contato. Agora a gente tá tentando fazer um trabalho 
diferenciado, a secretária vai fazer uma grande reunião com todos os empresários 
que é justamente pra gente começar a trabalhar em encaminhar o pequeno 
aprendiz, o menor aprendiz.” (Gestor 5) 

 

Diante disso, é necessário a equipe do Acessuas pensar estratégias de 

mobilização e articulação junto as empresas que atendam as demandas que o programa 

solicita com o objetivo de incentivar a contratação de mais moradores da região. Nesse 

contexto, o PAIF entra como papel fundamental.  

 

[...] É necessário o conhecimento do território, identificação do perfil do usuário e o 
mapeamento das ofertas e oportunidades para a inserção no mundo do trabalho, 
inclui também, ações de articulação com outras políticas públicas para superação 
das vulnerabilidades sociais (BRASIL, s/d). 

 

Um dos destaques sobre a forma da implementação do Acessuas nos 

munícipios são os cursos profissionalizantes ou de qualificação profissional como carro 

chefe do programa, enquanto as demais ações tinham implementação parcial e rasa que 

pouco podiam contribuir para o ingresso desses usuários no mundo do trabalho. Essa 

implementação parcial não realizava a intersetorialidade entre equipamentos, serviços e 

políticas, princípio importante para a efetivação do acesso ao trabalho:  

 

A promoção da articulação intersetorial no território é uma ação coletiva e um 
objetivo que deve ser buscado, tanto no mapeamento de oportunidades e 
priorização da população em situação em situação de vulnerabilidade, quanto na 
proposição de ações que auxiliem na manutenção dos usuários da Assistência 
Social até a conclusão dos cursos e inserção no mundo do trabalho (BRASIL, s/d). 

 

Um dos grandes destaques das entrevistas é o tom culpabilizados em que são 

vistos os usuários pelos profissionais que operacionalizam o programa, trazendo ainda 

aquele ranço caritativo da assistência, sem compreender que os usuários querem a 

garantia dos seus direitos. Os trechos demonstram a visão distorcida em que vivem essas 

famílias: 

 

“Ainda há uma dificuldade, eu ainda digo, enquanto ao usuário, que ainda tá muito 
descansado, o beneficiário ele ainda é muito descansado, ele quer tudo muito nas 
mãos dele. Pronto, eu oferto cursos que recebem uma bolsa e cursos que não 
recebem bolsa, que é o gratuito, acho que você já deve ter ouvido falar.” (Gestor 2) 

 

No que tange ao Acessuas Trabalho está inserido dentro da Política de 

Assistência Social e sendo operacionalizada junto com os serviços socioassistenciais tem 

sido visto com bons olhos por alguns gestores de enxergar para muito além do que o 



 

programa propicia. Nessa fala percebemos com a Assistência Social pode ser potente na 

operacionalização do Acessuas: 

 

“Eu acho assim que ele tá no pensamento certo, na direção certa, de estar dentro da 
política da assistência social. Porque é necessário, porque um assistente social num 
trabalho com os CRAS, com a nossa politica do SUAS mesmo, a gente percebe 
coisas que não é só um curso, é muito mais além, é briga de família, é pai que não 
quer trabalhar, é pai que precisa ser tratado psicologicamente, é filho que não quer 
estudar.” (Gestor 5) 

 

Nos demais eixos que são operacionalizados pelo Acessuas Trabalho, a saber, 

intermediação da mão de obra, apoio ao microempreendedor individual e ações de apoio a 

economia solidária foram observadas ações mínimas ou quase inexistentes nos municípios 

que participaram do escopo da pesquisa.  

 
 

V. CONCLUSÃO 

 
 

Após a análise das informações coletadas nos municípios pesquisados, pode-

se concluir a carência e a fragilidade que se articulam as políticas públicas e o abismo que 

se visualiza sobre aquilo que é previsto no funcionamento e o modo como realmente ele é 

implementado nos diversos contextos que estão inseridos. A retirada dessa população 

vulnerável de uma situação de risco social é perpassada por ações muito mais 

abrangentes do que as atuais e que sejam articuladas com outras políticas que visem o 

acompanhamento continuo desses usuários.  

As ações improvisadas fazem parte do cotidiano da assistência na forma como 

a própria política se operacionaliza nos serviços socioassistenciais e no trato que é dado 

com a pobreza, em que é disponibilizado para a população apenas o mínimo do mínimo, 

respaldando uma prática culpabilizadora das condições concretas que os mesmos estão 

inseridos. Um fator alarmante é que a implementação desse programa na mesma medida 

em que vem no bojo de ações que propiciam o acesso ao mundo do trabalho a populações 

vulneráveis, na mesma medida reforça a concepção liberal de comodismo da população de 

não sair das condições de vulnerabilidade sem enxergar os grandes limites da 

implementação do programa Acessuas Trabalho. 

Por isso, se faz necessário o investimento em pesquisas que avaliem 

efetivamente a implementação desses programas nos municípios, com o objetivo de 

identificar as limitações na sua operacionalização. Além disso, uma articulação maior entre 

gestão, técnicos e a comunidade com o objetivo de propiciar uma maior acessibilidade dos 

usuários no comércio local. 
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