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CAPÍTULO 26

A “BOA IMPLEMENTAÇÃO” DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 
A INTERAÇÃO ENTRE ASSISTENTES SOCIAIS E BENEFICIÁRIAS 
PARA ALÉM DAS REGRAS BUROCRÁTICAS1

Flávio Eiró2

1 INTRODUÇÃO

O impacto social do Programa Bolsa Família (PBF) vai além da redução de vulnerabilidades 
materiais. Esse programa, quando adequadamente gerido, também poderá representar 
um dos únicos contatos predominantemente positivos de seus beneficiários com o 
Estado, acima de relações interpessoais que garantem acesso de forma desigual a serviços 
públicos. Adicionalmente, o PBF é comumente visto pelas pessoas por ele assistidas 
como um reconhecimento de suas necessidades pela sociedade da qual elas se veem parte. 
A expressão desse sentimento carrega um potencial equalizador de cidadania, que atesta 
a importância do programa para além de seus efeitos materiais. Empiricamente, faz-se 
necessário demonstrar se o PBF é visto e experimentado por seus beneficiários como um 
direito social, e questionar: sua regulamentação por uma administração central garante 
à população-alvo acesso homogêneo e impessoal a ele? Como as práticas discricionárias 
dos agentes responsáveis pela aplicação do programa – em especial os assistentes  
sociais – influenciam as percepções dos pobres sobre seu direito de se beneficiarem do PBF?

Este trabalho analisa a relação entre representações da pobreza e o poder 
discricionário dos agentes responsáveis pela aplicação do PBF, além dos impactos 
dos atos desses agentes na forma como o programa é concebido por suas famílias 
beneficiárias. A abordagem inovadora utilizada nesta pesquisa consiste em tomar 
os assistentes sociais municipais do PBF, encarregados de sua aplicação, como 
ponto de observação.

Esses agentes gozam de uma margem discricionária em seu trabalho, na qual 
suas ações são definidas por suas opiniões sobre o programa e seus beneficiários – e 
sobre os pobres em geral. Nesse contexto, o principal argumento deste trabalho é que 

1. Este trabalho originou-se da tese de doutorado em sociologia do autor (Eiró, 2017). A pesquisa contou com o apoio das 
seguintes instituições: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) – bolsa de doutorado pleno 
no exterior, Processo no 99999.001728/2013-00; HéSam Université (Bourse Lévi-Strauss Pour la Mobilité Internationale, 
PNM-14-LSTR-0007); e European Research Council under Grant 679614 (Brokers).
2. Pesquisador do Departamento de Antropologia e Estudos do Desenvolvimento da Radboud University Nijmegen 
(Holanda). E-mail: <flavioeiro@gmail.com>.
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os esforços dos assistentes sociais para melhor aplicar os recursos do programa estão 
enraizados em suas representações da pobreza, que distinguem pobres “merecedores” 
e “não merecedores” da assistência social. Essa distinção faz que a compreensão 
das famílias beneficiárias do PBF como um direito social – vinculado apenas ao 
seu perfil e às suas condicionalidades – seja comprometida, gerando insegurança 
entre elas a respeito da continuidade de seus benefícios, insegurança essa que é 
reforçada por um aparato legal frágil e por procedimentos burocráticos ambíguos.

Nesse contexto, é necessário questionar a capacidade do PBF para romper a 
reprodução de formas implícitas de classificação social em sua própria estrutura, as quais 
põem em risco o acesso irrestrito de cidadãos aos seus direitos sociais. Embora não seja 
possível eliminar toda a margem discricionária da ação dos agentes locais, identificar 
o efeito que a discricionariedade implícita nessa ação tem sobre os beneficiários do 
programa é o primeiro passo para a criação de alternativas de gestão capazes de eliminar 
barreiras à expansão da cidadania dos mais pobres e socialmente excluídos.

As análises desenvolvidas baseiam-se em eventos observados no município 
de Angico,3 cidade de tamanho médio do Ceará, onde a pesquisa de campo 
foi desenvolvida em um total de seis meses, distribuídos ao longo de três anos 
(2013-2015). O trabalho de campo consistiu em uma observação etnográfica das 
atividades cotidianas da assistência social municipal, responsável pela implementação 
do PBF. Em complemento, foram realizadas entrevistas em profundidade com 
35 beneficiárias do PBF (apêndice), sem a presença das assistentes sociais.4 O 
foco das entrevistas foi na percepção das beneficiárias sobre o PBF e a assistência 
social de forma mais ampla. No nível institucional, oito funcionários que ocupam 
cargos de coordenação dentro da assistência social municipal foram consultados.

Antes de avançar, uma breve descrição do PBF se faz necessária. Maior 
programa de transferência condicional de renda do mundo (em número absoluto de 
pessoas assistidas), ele transfere um valor mensal diretamente às famílias beneficiárias 
para as retirar da pobreza – estas, por sua vez, devem respeitar condicionalidades 
ligadas à saúde e à educação. Para estabelecer a renda familiar – e, logo, o valor 
do benefício transferido –, o programa tem por princípio a autodeclaração de 
informações cadastrais, visto que a grande maioria das famílias pobres tem renda 
oriunda do trabalho informal. 

Apesar de ser um programa federal, os municípios foram encarregados de sua 
implementação local, o que inclui principalmente o cadastro de novas famílias e o 

3. Considerando o caráter ilegal de algumas atividades visadas pela pesquisa conduzida, o anonimato foi umas das 
condições necessárias para o estabelecimento de uma relação de confiança com meus informantes. A opção por anonimizar 
a localidade se justifica pela necessidade de explorar dados contextuais que poderiam expor os participantes da pesquisa.
4. Todas as assistentes sociais e beneficiárias entrevistadas foram mulheres, e por isso o feminino prevalecerá quando 
fizer referência a esses grupos.
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acompanhamento das já beneficiárias. Para tanto, os municípios se baseiam fortemente 
no trabalho de suas assistentes sociais, embora o emprego desses profissionais não seja 
obrigatório. As assistentes coordenam o trabalho de acompanhamento das famílias 
e compartilham da discricionariedade concedida à coordenação local do PBF, que 
pode colocar sob suspeita a renda declarada e, eventualmente, pedir o desligamento 
de famílias do programa.5 Esses procedimentos não são completamente regulados, 
assim como não são a forma de se definir a renda mensal de uma família sem renda 
regular: como se verá mais adiante, é sobre essa variável crucial para a elegibilidade ao 
programa que recai a maior parcela de subjetividade na avaliação feita por assistentes 
sociais. É o uso do poder discricionário nessa fase do PBF que motivou este estudo 
e a utilização do referencial teórico exposto a seguir.

2 O OLHAR MICROSSOCIOLÓGICO DA INTERAÇÃO ENTRE ESTADO E CIDADÃO

Apesar de críticas e discordâncias sobre seu funcionamento, é possível constatar, na 
maioria da produção acadêmica, o reconhecimento de que o PBF é uma política de 
urgência moral, que dá condições mínimas para a redução das desigualdades sociais e 
para o desenvolvimento ético e político (Hunter e Sugiyama, 2014; Kerstenetzky, 2009; 
Rego, 2008; Soares, Ribas e Osório, 2010; Suarez e Libardoni, 2007; Zimmermann, 
2010). Como defendem Rego e Pinzani (2013), o programa é um importante passo 
na construção da cidadania democrática, com potencial de se tornar uma política 
pública de cidadania, por dar início a um “círculo virtuoso de direitos”: um direito 
que se expande, dando origem a novas reivindicações por outros direitos.

Mas que tipo de cidadania o PBF está de fato construindo? Conforme a 
visão de Holston (2008), as contradições entre formas de governo e práticas de 
cidadãos, da mesma maneira que as concomitantes expansões e erosões de direitos, 
são características da cidadania moderna em todos os lugares. Ainda assim, mesmo 
não a caracterizando como disfuncional, Holston considera a cidadania brasileira 
massivamente desigual na distribuição desses direitos. Se, por um lado, a relação 
direta com instituições governamentais e a expansão da assistência social contribuem 
para a diminuição da desigualdade, por outro, a cidadania vivenciada pelos brasileiros 
em situação de pobreza ainda está longe do ideal de cidadania moderna, na qual 
o tratamento dos indivíduos se dá de forma igual e impessoal. 

Se tampouco se trata de uma “cidadania insurgente” – objeto central do 
trabalho de Holston e restrito a casos específicos –, é necessário questionar se o PBF 
não reforça uma “cidadania diferenciada”, isto é, a que distingue sistematicamente 
cidadãos “completos” de cidadãos “de segunda classe”, não apenas na desigualdade 
de direitos, mas também na condição de distribuição desses direitos e de acesso 
a eles. Em outras palavras, não seria o PBF, em seu estado atual, exemplo das 

5. Para mais detalhes quanto ao funcionamento do PBF e da margem discricionária de seus agentes locais, ver Hellmann (2015).
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“redes invisíveis e objetivas que desqualificam os indivíduos e grupos sociais 
precarizados como subprodutores e subcidadãos, (...) sob a forma de uma evidência 
social insofismável, tanto para os privilegiados como para as próprias vítimas da 
precariedade” (Souza, 2012, p. 177), corroborando a reprodução do que Souza 
chama de uma “subcidadania”?

Apesar de seu potencial de “política cidadã”, faltam evidências que demonstrem 
a contribuição do PBF para o reconhecimento social dos pobres como cidadãos 
completos. Seu caráter urgente não é acompanhado de maneira coerente por serviços 
públicos básicos, que poderiam servir de equalizadores dos cidadãos (Sánchez-Ancochea 
e Mattei, 2011; Zimmermann e Espínola, 2015). Ao contrário, integradas a esse mesmo 
sistema de reprodução de desigualdades sociais, as instituições ligadas à implementação 
do programa podem ser transformadas em instrumentos de dominação que entram 
em conflito com a própria autonomia que o dinheiro livre de restrições poderia gerar 
(Eiró, 2018; Hall, 2006). O potencial do programa só poderá ser alcançado quando 
seus beneficiários se transformarem em objeto e sujeito de políticas municipais de 
estímulo à participação política, a começar pela gestão do próprio PBF.

A discussão “favor versus direito” é um dos pontos centrais no debate sobre a 
assistência social e a cidadania de pessoas em situação de pobreza (Rego e Pinzani, 
2013). Ao mesmo tempo que o direito à assistência é previsto na Constituição Federal, 
a distribuição desse direito é feita de maneira irregular. No caso do PBF, apesar de se 
tratar de uma iniciativa do governo federal, gerida por ele, o desenho do programa 
prevê a participação ativa das prefeituras municipais, responsáveis únicas pela gestão 
local mediante as secretarias de assistência social. Uma discussão sobre o “direito ao 
PBF” é tida como incompleta se ignora os aspectos subjetivos que motivam os agentes 
locais em seu trabalho e dão significado às suas incumbências e atribuições burocráticas. 
Dessa forma, uma abordagem investigativa das práticas locais de implementação do 
programa é essencial, o que inclui considerar o relacionamento das beneficiárias com 
os agentes locais, em especial com os assistentes sociais.

Nesse contexto, o trabalho de Lipsky (2010) tem-se mostrado essencial para a 
compreensão de como tais agentes adotam as representações sociais da pobreza no 
desempenho de suas atividades. A corrente de pesquisa que se desenvolveu com seu 
trabalho parte da observação – hoje evidente – de que o processo de elaboração de 
políticas públicas vai além da promulgação da legislação e regulamentação. Lipsky 
propôs conceituar os street-level bureaucrats, ou burocratas do nível da rua – categoria 
de funcionários públicos que trabalham diretamente com a distribuição de serviços 
públicos –, como o último elo da cadeia de formulação de políticas públicas, pois 
é somente na interação entre esses agentes e os cidadãos que essas políticas tomam 
vida. A ênfase no “nível da rua” é dada para destacar a distância (física e simbólica) 
entre os agentes locais e a administração central, onde são tomadas decisões sobre 
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as diretrizes de trabalho desses atores. O argumento fundamental de Lipsky é que 
as estratégias e os mecanismos criados pelos burocratas do nível da rua, para lidar 
com as incertezas e pressões de seu trabalho, fazem parte da política pública cuja 
responsabilidade pela aplicação lhes compete.

No caso do PBF, a principal dimensão da vida dos beneficiários na qual a 
burocracia do nível da rua interfere é a cidadania. A relação com as instituições de 
assistência social é, muitas vezes, a única relação cotidiana dos beneficiários com o 
Estado (Weber, 2009). Seus agentes determinam a admissibilidade para prestações de 
serviços e, em seguida, supervisionam o tratamento que esses beneficiários recebem. 
Assim, em certo sentido, assistentes sociais agem como intermediários da relação do 
Estado com seus cidadãos (Lipsky, 2010, p. 4). Portanto, estudar as relações entre os 
indivíduos desses dois grupos – o nível microssociológico da interação entre Estado 
e cidadão – permite compreender a estrutura social em que elas estão inseridas.

O trabalho de Dubois (2015) contribui para a análise da transformação 
do habitus desses agentes em estratégias coletivas de ação, que consistem em  
“ativar padrões internalizados ao longo de sua experiência pessoal bem mais do que 
a aplicação de normas institucionais” (op. cit., p. 191). Para o autor, as instituições 
também são definidas pelo uso que delas é feito, mesmo quando esse uso esteja em 
desacordo com suas regras formais de funcionamento. O comportamento de cada 
agente depende de suas disposições pessoais, afastando-o do tipo ideal de burocrata 
weberiano impessoal e objetivo, que opera sem qualquer inclinação emocional 
(Weber, 2009). Usando a teoria de Lipsky para o estudo do comportamento de 
assistentes sociais em instituições promotoras de bem-estar, Rice (2012) sugere que 
a combinação dos fatores mencionados determina se os burocratas do nível de rua 
vão aplicar rigorosamente, adaptar criativamente ou minar intencionalmente os 
objetivos do programa em sua interação com os beneficiários.

Talvez o aspecto mais relevante da teoria de Lipsky para esta pesquisa seja o que 
concerne ao processo de legitimação das práticas dos agentes com os beneficiários. Nessa 
relação, consentimento, respeito e adaptação às regras são esperados dos beneficiários: 
essa passividade seria produto do reconhecimento da legitimidade da posição decisória 
dos agentes. Em primeiro lugar, a participação dos beneficiários na relação não é 
voluntária, o que reduz seu poder de negociação dos termos da relação. Para Lipsky, a 
possibilidade virtual de contestar as decisões é um dos fatores que contribuem para a 
legitimidade das decisões dos agentes – tais procedimentos são públicos e conhecidos, 
mas, ao mesmo tempo, difíceis de serem utilizados, raramente efetivos, e, quando o são, 
jamais são divulgados (Lipsky, 2010, p. 134). A fim de garantir a atitude conformista 
dos beneficiários, práticas de estruturação das interações são aplicadas, a exemplo 
do não respeito à privacidade, do isolamento entre os beneficiários e de um sistema 
competitivo de distribuição de recompensas (op. cit., p. 119).
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Conclui-se, assim, que o nível microssociológico da interação entre 
Estado e cidadão – tal como na administração da assistência social – constitui 
ambiente privilegiado para a análise do exercício da cidadania. Para o caso em 
questão, trata-se de compreender não somente o lugar reservado aos beneficiários 
da assistência social, mas também aquele reservado aos pobres na sociedade.

3 O USO DA DISCRICIONARIEDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DO PBF

Em Angico, a relação entre assistentes sociais e beneficiárias do PBF é fortemente 
influenciada por representações da pobreza que retratam muitos beneficiários do 
programa como “preguiçosos” e “não dispostos a trabalhar para aumentar os benefícios 
da assistência social”, como veremos em seguida. Tais representações são amplamente 
compartilhadas entre as assistentes sociais responsáveis locais pela aplicação do PBF 
e vistas como uma compreensão baseada na experiência prática da assistência social. 
Como tal, essas representações determinam os procedimentos burocráticos de 
implementação do programa: se existem famílias que não “merecem” o benefício, estas 
precisam ser identificadas, e isso se torna o principal trabalho das assistentes sociais.

No caso estudado, as assistentes sociais integram as representações dominantes 
da pobreza em suas práticas, adotando estratégias para “adaptar criativamente” 
(Rice, 2012) o programa para que ele “melhor se adeque” à realidade. Diante das 
beneficiárias que elas consideram indignas de receber o benefício e das famílias 
“verdadeiramente” pobres que não o recebem, as assistentes sociais têm por 
motivação central eliminar do programa o primeiro grupo, para “dar lugar” ao 
segundo. Assim, apesar de o foco deste trabalho ser o uso do poder discricionário 
para a remoção de famílias do PBF, é preciso considerar que esse comportamento 
também tem um caráter positivo, no sentido de ser motivado pela empatia das 
assistentes sociais com as famílias consideradas “merecedoras” da assistência. Para 
tanto, as assistentes elaboram e aplicam sistematicamente práticas informais, que 
ultrapassam suas atribuições no programa, e as justificam mediante uma visão 
complexa do PBF e do seu papel em sua aplicação, como se verá a seguir.

3.1 A contestação das assistentes sociais ao seu papel

O PBF baseia-se na autodeclaração de informações cadastrais, e não atribui a seus 
agentes o papel investigativo. As assistentes sociais reivindicam coletivamente, 
entretanto, um papel que vai além de suas atribuições burocráticas – e, para tanto, 
apoiam-se em sua formação profissional: “Nós não somos burocratas, não tem 
sentido empregar assistentes sociais para fazer esse trabalho se não se espera uma 
avaliação séria das necessidades dessas pessoas. Um técnico não poderia fazer o 
nosso trabalho, ele não tem a mesma sensibilidade que a gente” (Ana, 25 anos). Elas 
reivindicam um trabalho complexo, em oposição às atribuições previstas, que não 
pode ser reduzido a meros procedimentos e, portanto, não pode ser exercido por 
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um funcionário sem qualificação – trata-se de uma rejeição do papel de burocrata 
que lhes é atribuído pelo programa.

Assim, há uma disjunção entre suas expectativas profissionais relacionadas 
ao status de seus empregos e suas funções estritas. Essa disjunção, no entanto, 
não é uma fonte de conflito para as assistentes sociais ou a administração do 
programa, uma vez que o papel por elas reivindicado e exercido informalmente é 
amplamente aceito (na administração central) ou mesmo desejado (no nível local). 
Esse conflito quanto aos papéis atribuídos aos agentes locais decorre também da 
falta de articulação entre as diferentes esferas de gestão do PBF, instituições com 
lógicas diversas de funcionamento, e mesmo de formas de ação, considerando que 
a assistência social como área de ação pública desenvolvia trabalho distinto dos 
programas de transferência de renda até a criação do PBF (Hevia de la Jara, 2012).

O PBF foi instituído com o objetivo de discricionariedade, a fim de avaliar 
casos individuais e identificar as necessidades e as intervenções precisas. Embora 
os municípios continuem administrando o programa localmente, o benefício 
determinado pela renda familiar é pago diretamente às famílias. O principal papel 
desses municípios é garantir a qualidade da base de dados dos beneficiários, ainda 
que o escopo de atuação dos agentes seja limitado a priori pela autodeclaração das 
informações básicas fornecidas quando do momento de inscrição do candidato ao 
benefício no Cadastro Único.

O caráter autodeclaratório do cadastro, entretanto, dá margem para os agentes 
locais opinarem sobre os dados a serem inseridos e contestarem-nos. Seja em 
encontros nos domicílios ou no escritório do PBF, a assimetria da relação – 
característica comum na relação desses burocratas com o público que busca 
assistência social (Dubois, 2015) – manifesta-se no controle absoluto do dossiê 
físico de cada família beneficiária. Ao longo de toda a pesquisa, nenhuma vez 
se testemunhou o acesso de beneficiárias ao seu dossiê. Mais especificamente, o 
documento é mantido sob o controle das assistentes sociais, de modo a esconder 
seu conteúdo e não dar a essas pessoas elementos para contestar suas decisões. 
Em alguns casos, as assistentes sociais mostram algum dado específico para basear 
seu argumento, mas sempre mantendo o arquivo em sua posse. A espera das 
assistentes sociais pelo consentimento das beneficiárias é uma característica típica 
das relações da burocracia do nível de rua, resultado do reconhecimento do poder 
de decisão dos agentes. Uma série de práticas é projetada para obter a conformidade 
dos usuários, tais como a violação da privacidade, o isolamento entre esses usuários 
e um sistema competitivo de distribuição de recompensas (Lipsky, 2010, p. 119).

Embora não seja foco deste trabalho, a assunção, pelas assistentes sociais, 
de um papel cujo exercício extrapola aquele com que elas foram originalmente 
contempladas expõe a assimetria da relação entre assistente social e beneficiária, e 
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ressalta quão distante essa relação está do que se propõe ser: o encontro do cidadão 
com a administração pública – que pode, per se, ser considerado como uma expressão 
de cidadania (Hasenfeld, 1985) – no momento do recebimento dos direitos sociais. 
O poder absoluto sobre as beneficiárias e suas interações com elas permite às assistentes 
sociais contestar a intervenção burocrática proposta – a aplicação rigorosa de regras 
para identificar aqueles com direito à assistência (Paugam, 2002) –, já que essa 
aplicação, isenta de discricionariedade, as impediria de utilizar o que lhes parece ser 
a habilidade essencial de sua profissão: a sensibilidade para avaliar as necessidades de 
cada caso e determinar as intervenções precisas. Assim, um dos principais objetos do 
que as assistentes sociais chamam de “avaliação qualitativa” é a forma como a família 
beneficiária faz uso de seu dinheiro. 

3.2 Família e autonomia: a hierarquia moral das despesas familiares

Rego e Pinzani (2013) identificam as consequências da internalização de 
preconceitos sobre os pobres no discurso das beneficiárias: é porque elas 
internalizaram uma hierarquia moral de gastos a serem realizados com o dinheiro 
do PBF que elas se sentem culpadas quando não podem segui-la. Se, por um lado, 
os autores mostram que essa representação está enraizada no discurso das classes 
altas, por outro, eles não discutem os fatores que influenciam sua assimilação 
pelos beneficiários, dando oportunidade ao risco de se considerar que esse seria 
um processo espontâneo, ou mesmo “natural”. De uma perspectiva dos estudos 
culturais (cultural studies),6 as categorias de representações tornam-se a chave 
para a leitura da ação e da intencionalidade dos atores envolvidos. Longe de ser 
um fenômeno “natural”, a internalização de representações feitas por outros é 
realizada por meio de mecanismos institucionalizados de interação com membros 
de outras classes. Esses limites simbólicos são atualizados e experimentados 
pelos atores no momento de suas interações, por exemplo, entre empregador e 
empregado, entre agente e usuário de serviços públicos e, com relação ao objeto 
deste trabalho, entre assistentes sociais e beneficiários do PBF. Nessas interações 
é que se dá o processo de interiorização das representações da pobreza.

A abordagem escolhida neste estudo permitiu reconhecer as representações 
das assistentes sociais sobre a moral dos gastos das famílias beneficiárias. Essa é uma 
questão importante, tanto na sociologia da pobreza quanto no debate público, em 
que a imagem dos pobres pode ser determinada pela ideia de que haveria um “mau 
uso” do dinheiro. Essa representação pode eventualmente servir a fins políticos, ao 
deslegitimar a assistência social da transferência direta em dinheiro. O trabalho de 
Perrin-Heredia (2013) sustenta a hipótese de que o comportamento dos agentes 

6. Ver Small, Harding e Lamont (2010).
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que interagem com os beneficiários não dependeria apenas de suas predisposições 
pessoais, mas seria impregnado por um paradigma de norma econômica.

As várias definições da norma econômica que esses street-level bureaucrats adotam, 
as interpretações contrastantes do desvio econômico ao qual recorrem e o estudo 
das relações que eles mantêm, apesar da diversidade de instituições às quais estão 
ligados, sugerem paradoxalmente a existência de um paradigma dominante sobre o 
qual se baseia a construção de juízos de desvio econômico (Perrin-Heredia, 2013, 
p. 306, tradução nossa).

As assistentes sociais de Angico compartilham desse paradigma, e, nas suas 
interações com as beneficiárias, o uso do dinheiro proveniente do PBF é objeto de 
atenção constante. Primeiramente, como uma parte importante do seu trabalho 
envolve estimar a renda familiar, sua principal estratégia para isso é verificar os 
gastos em que incorre a família, regular e excepcionalmente. As assistentes sociais 
aproveitam a oportunidade para julgar o uso dos recursos financeiros, como se 
pode ver no discurso de uma delas.

Entrevistador: Você acha que o valor do benefício [do Bolsa Família] é suficiente, 
em média?

Paula: Depende, de verdade. Mas normalmente, sim, mais que suficiente.

Entrevistador: Mais que suficiente? Por quê?

Paula: Eu entendo que o Bolsa existe para garantir o bem-estar das crianças, né? E, 
claro, para que as pessoas possam comer e não ficar na miséria. Então, como a gente 
explica para as pessoas o fato de uma família pobre, assim que ela começa a receber 
os benefícios, comprar uma televisão, um DVD… e até moto! Na verdade, você sabe 
que aqui tem muita gente que chama o Bolsa Família de “bolsa moto”, né? [Risos] 
É bem verdade isso. Se você vai nas cidadezinhas por aqui, você vai ver que tem um 
monte de loja nova de moto. Desde quando você acha que elas chegaram? Desde que 
o Bolsa Família chegou. E a gente vai dizer que essas famílias precisam do benefício? 
Isso não é necessidade mesmo, né?

A identificação de uma família “necessitada” ou não requer, portanto, a avaliação 
de seus gastos. Quando certas despesas não são consideradas prioritárias, isso indica, 
segundo as assistentes sociais, uma família que realmente não precisa do benefício. É 
importante enfatizar que essa avaliação é realizada de maneira espontânea e informal: 
os agentes locais do PBF não devem fazê-lo. Formalmente, qualquer ação de verificação 
de renda declarada deve ser feita ou solicitada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS). Ainda assim, de acordo com os relatos coletados, quatro categorias 
de despesas são classificadas como prioritárias ou aceitáveis pelas assistentes sociais.

1) Crianças. Gastos para crianças, qualquer que seja sua natureza, são 
sistematicamente considerados prioritários pelas assistentes sociais, 
especialmente os que são feitos para adquirir material escolar (o mais 
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mencionado). Como o objetivo expresso do PBF é o incentivo à 
escolarização, da qual deriva sua principal condicionalidade, as famílias 
que declaram que o benefício é essencial para a aquisição de material 
escolar, ou para despesas relacionadas ao cuidado de mulheres grávidas e 
bebês – roupas, fraldas, comida etc. –, são identificadas pelas assistentes 
sociais como beneficiárias que fazem bom uso do dinheiro recebido. Dito 
isso, é importante notar que os custos de materiais escolares são maiores 
no início do ano e não representam parcela significativa do total recebido.

2) Casa. Despesas para o lar também são postas em alta prioridade. Essa 
categoria reúne vários custos: alimentos, medicamentos, pagamento 
de aluguel, pagamento de contas de luz e aquisição de utensílios de 
cozinha. Para este último, há limites que se espera que as beneficiárias 
respeitem – alguns dispositivos eletrônicos domésticos típicos não são 
considerados pelas assistentes sociais como despesas prioritárias, como 
televisão, aparelho de DVD ou aparelhos de som.

3) Atividade produtiva. Apesar de o uso do dinheiro proveniente do PBF 
ser visto, nesse cenário, como um “bom investimento” pelas assistentes 
sociais, os casos de ocorrência desse tipo de destinação são muito poucos, 
como o de mulheres que vendem na rua alimentos de sua própria 
fabricação. O dinheiro arrecadado pelo PBF é visto, então, como capaz 
de dar a essas mulheres exatamente o que seria necessário para desencadear 
um movimento de saída da pobreza por meio do trabalho. No contexto 
agrícola, o dinheiro recebido pelo PBF é mais comumente investido na 
atividade de trabalho, por mulheres engajadas na produção da família – e, 
portanto, que podem aumentar seu capital financeiro – ou diretamente 
em sua própria atividade, como hortas ou produções artesanais.

4) Bem-estar da mulher. Em várias ocasiões, tanto as beneficiárias quanto as 
assistentes sociais faziam referência ao benefício do PBF como o “dinheiro 
das mulheres”. Quando as assistentes sociais suspeitam que o marido 
ou companheiro está administrando esse dinheiro, elas tentam intervir 
ou pelo menos garantir que a mulher concorde com o seu uso. Dito 
isso, “o dinheiro das mulheres” também pode ser usado para seu lazer e  
bem-estar – é claro, desde que a hierarquia das despesas seja respeitada e as 
categorias anteriores sejam atendidas de forma prioritária. Assim, a compra 
de roupas ou acessórios simples é incentivada, assim como a manutenção 
de pequenos hobbies, como o crochê ou o cultivo de flores.

As despesas que não se enquadrem nessas categorias são geralmente classificadas 
pelas assistentes sociais como “fúteis” ou “injustificadas”, tornando-se evidências 
de que a família não está em uma situação de necessidade crítica. As despesas 
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consideradas “injustificadas” mais citadas pelas assistentes sociais foram as 
compras de motocicleta ou carro, telefones celulares ou objetos percebidos como 
predominantemente masculinos, assim como álcool ou drogas. Embora no PBF 
não existam regras formais sobre como os beneficiários devem ou podem gastar o 
dinheiro recebido, para as assistentes sociais, gastos “desviantes” – de acordo com a 
terminologia utilizada por Perrin-Heredia (2013, p. 323), que incluem não apenas 
as despesas “frívolas”, mas também aquelas que não são feitas de acordo com a 
hierarquia moral de despesas – determinam a identificação de famílias como “não 
merecedoras” ou “sem a necessidade real” da assistência social. 

Essa avaliação, que compõe os elementos utilizados pelas assistentes sociais para 
julgar o merecimento de uma família ao benefício do PBF, determina a forma como 
essas assistentes tratarão a renda autodeclarada pela família – e, por fim, em caso de 
discrepância (da necessidade percebida por elas com o valor do benefício), haverá 
a alteração deste valor no cadastro familiar. Embora os programas de transferência 
condicional de renda tenham como objetivo aumentar o empoderamento das famílias 
assistidas por meio da transferência de dinheiro em espécie para uso livre, a conduta 
dos beneficiários permanece em certa medida sob vigilância. A hierarquia moral dos 
gastos, visível no trabalho das assistentes sociais, é invariavelmente “imposta por esses 
agentes e pelos arranjos institucionais pelos quais eles agem” e, portanto, “pode ser 
considerada como uma moralidade institucional que funciona como uma moral de 
classe” (Perrin-Heredia, 2013, p. 328).

O emprego de técnicas informais – não previstas no PBF – de avaliação 
da necessidade material das famílias depende, em última instância, da assistente 
social que realiza tal avaliação, e as práticas que constituem essa avaliação são 
necessariamente díspares. Dada a subjetividade de cada assistente social na sua 
avaliação, é inevitável que avaliações distintas para casos semelhantes levem a 
tomadas de decisão equivocadas ou desiguais, e é preciso considerar o impacto 
desses vieses sobre as beneficiárias do programa.

4 ATITUDES DOS BENEFICIÁRIOS EM RELAÇÃO AOS “PROBLEMAS” DO PBF

É preciso considerar o efeito que as referidas práticas têm sobre a maneira como 
as beneficiárias veem o programa e a assistência social em geral. Bloqueios 
aleatórios e desigualdades nos valores recebidos são vistos como “erros” do 
programa ou atribuídos à vontade das assistentes sociais – e, de forma mais 
ampla, as relações entre ambas as categorias são determinadas por mecanismos 
típicos de relações entre classes. Mais precisamente, as beneficiárias identificam 
nas assistentes sociais comportamentos produzidos por representações da 
pobreza que elas encontram em todas as suas interações com pessoas de classes 
mais altas.
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A maneira de as beneficiárias perceberem em seu cotidiano as representações 
da pobreza é significativa para a compreensão da construção de suas próprias 
imagens como beneficiárias do PBF. Diversas entrevistadas declararam já ter 
escutado diretamente que o programa “deixa as pessoas preguiçosas”, ou que 
entre os beneficiários “só tem gente que não quer trabalhar”. Mas qual é o 
vínculo entre essa percepção e a relação das beneficiárias com os agentes do 
PBF? Nosso argumento é que as assistentes sociais são vistas pelas beneficiárias 
primeiramente como membros de classes superiores, o que produz um efeito 
de antecipação sobre a forma como são vistas e tratadas. Uma beneficiária 
expressa esse sentimento: “As assistentes sociais são como todo mundo, olham 
pra gente de cima, como se a gente não fosse igual”. 

A maneira de olhar as beneficiárias e de valorar sua fala, além da 
agressividade, faz com que o comportamento das assistentes sociais seja visto por 
essas beneficiárias não apenas como uma característica específica do seu trabalho, 
mas como um sinal de sua posição de classe enraizada em suas atividades. O 
“preconceito” e a “injustiça” que as beneficiárias dizem experimentar nas suas 
relações com as assistentes sociais são a extensão de um sentimento mais amplo 
a respeito de interações com pessoas de classes altas, sentimento esse que é 
reforçado no âmbito do PBF e das atividades a ele relacionadas.

A falta de conhecimento dos detalhes de funcionamento do programa 
contribui para a generalização de uma postura conformista em face das 
“injustiças” produzidas. Mesmo entre aquelas que veem o PBF como um 
“direito”, o receio de serem visitadas por uma assistente social é constante.

Um dos efeitos identificados nessas práticas é uma posição generalizada de 
conformismo entre as beneficiárias. Uma delas (entrevista no 5) declarou que tinha 
seu benefício bloqueado há meses – e depois de receber, de uma assistente social, 
algum tipo de explicação que não fazia sentido para ela, decidiu não voltar ao 
escritório do PBF. Embora estivesse convencida de que sua família se encaixava 
no perfil-alvo do programa, ela preferiu aguardar, acreditando que com o tempo 
o benefício seria retomado. Em sua decisão, existe uma característica fundamental 
das visões dos beneficiários sobre o PBF: a sensação de que a incerteza, a sorte ou o 
acaso são parte dele. Para alguns, a tentativa de consertar problemas pode provocar 
o cancelamento definitivo do benefício, como mostra o seguinte diálogo.

Entrevistador: A senhora já teve algum problema com seu benefício?

Entrevistada: Tem três meses já que meu benefício tá bloqueado… mas eu não sei 
por quê. É o que diz no recibo que sai do caixa eletrônico. Eu tento todo mês pra 
ver se a situação já arrumou, mas ainda não.

Entrevistador: A senhora já pensou em ir ao Bolsa para ver o que eles dizem?
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Entrevistada: Já, mas eu prefiro não ir… Eu acho que é melhor deixar assim. Tem 
gente que vai e volta sem nada. Melhor não arriscar.

Entrevistador: Como assim? É que eles podem descobrir outros erros com seu benefício?

Entrevistada: Não tem nenhum erro comigo, eu faço tudo certinho, todas as 
condicionalidades, tudo tá bom. É que a gente não sabe nunca. Se a gente tá lá, eles 
podem sempre achar razão pra suspender meu benefício. É só que é melhor esperar 
mesmo. Tudo vai se arrumar (entrevista no 22).

Esse mal-entendido pode dever-se a diferentes motivos, como a falta de 
conhecimento por parte da própria beneficiária, a vergonha de explicar as razões do 
bloqueio a seus conhecidos ou a falta de explicação dos agentes do PBF. A quantidade 
de histórias de diferentes beneficiárias apontando para a mesma direção, no entanto, 
sugere a existência de um mito que afeta o comportamento dessas pessoas, a ponto 
de o medo impedi-las de procurar verificar a existência de um possível erro para 
resolver o problema.

As beneficiárias entrevistadas pareciam ceder ao conformismo e disseram 
que, nas poucas ocasiões em que tentaram resolver problemas, aceitaram qualquer 
explicação, já que não conhecem outra referência a que possam recorrer. Elas veem 
ao seu redor casos de pessoas perdendo seu benefício sem razão aparente. Elas não 
têm certeza do que vai acontecer com seu próprio benefício, sentindo-se com 
muita sorte por ainda terem um, mesmo que este seja misteriosamente reduzido 
ou bloqueado por meses. Várias beneficiárias entrevistadas afirmaram que, quando 
tudo está funcionando razoavelmente bem, elas não vão ao escritório do PBF, por 
temerem que essa ação possa desencadear o cancelamento permanente do benefício. 

Outro caso (entrevista no 19) dá algumas indicações sobre as possíveis razões 
por detrás desse comportamento: quando a beneficiária foi ao escritório do PBF 
para descobrir por que seu benefício havia sido reduzido, logo na recepção foi 
informada: “É melhor não fazer nada, mudar [dados da família] pode complicar 
tudo”. Ela fez o que lhe disseram.

Vale ressaltar que algumas entrevistadas formularam uma justificativa de seu 
direito ao PBF com base no direito a uma vida digna. Porém o sentimento mais 
proeminente em relação ao programa identificado no contexto desta pesquisa é a 
insegurança quanto à sua continuidade, a qual está relacionada ao fato de ele ser 
visto como uma ajuda em vez de um direito. Todas as entrevistadas manifestaram, 
em maior ou menor medida, medo ou incompreensão sobre o funcionamento do 
PBF, mesmo aquelas que o viam como direito: “É nosso direito, mas não entendo 
por que tem pessoas que perdem [o benefício], algumas pessoas não precisam dele e 
ainda recebem. Isso tá errado” (entrevista no 26). Ao mesmo tempo, as beneficiárias 
se adaptam em grande parte ao modo como o programa funciona e aceitam o fato 
de não entenderem seus “mistérios”. Outra beneficiária (entrevista no 23), por 
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exemplo, viu como injustiça a perda de seu benefício, o que teve grande impacto 
negativo em sua vida – no entanto, em suas palavras, “é assim mesmo”.

Esse conformismo diz respeito às impressões que as beneficiárias têm da 
continuidade do programa. Algumas relataram não poder contar com o benefício 
porque não sabem quando este terminará. Ouvi de um funcionário a história de 
uma beneficiária, a qual encontrou em seu trabalho de campo, que ia todo mês 
ao caixa eletrônico para sacar seu benefício esperando que ele tivesse “terminado”. 
Quando via o dinheiro saindo, ela dizia em voz alta: “Graças a Deus, deu certo 
este mês!”. Em minha pesquisa, testemunhei uma assistente social dizendo a uma 
beneficiária que o programa foi projetado para ter “um começo, meio e fim, mas 
foi prolongado momentaneamente e pode terminar a qualquer momento”.

Como explicado anteriormente, o beneficiário tem seis meses para contestar 
bloqueios em seu benefício – depois desse período, a concessão é cancelada 
permanentemente. A possibilidade de sucesso dessa contestação pressupõe, 
entretanto, a combinação de vários fatores: i) a notificação imediata à família 
vitimada pelo bloqueio; ii) a disponibilidade do responsável familiar para ir ao 
escritório do PBF, o que implica o entendimento de que o bloqueio é incorreto 
e de que a contestação pode ter um efeito; e iii) a concordância oficial do PBF 
com o pedido e o consequente desbloqueio do benefício. Em seu estudo, Dubois 
identifica atitudes além da passividade, como “deslizar por entre as brechas [do 
sistema] e tornar a ordem pacífica da instituição problemática” (2015, p. 40). Não 
obstante se reconhecer que tal comportamento pode existir, e tendo-se observado 
indícios de que algumas beneficiárias de fato atingem um ponto de indignação 
tamanho que as leva a adotar uma postura mais agressiva, é correto afirmar que 
esse tipo de comportamento permanece minoritário. A aceitação e a consequente 
passividade diante do que é percebido como injustiça e erro do PBF são a regra. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta configuração ressalta a assimetria de relacionamento dos burocratas do PBF 
com as beneficiárias do programa e evidencia que esse relacionamento está muito 
distante do que seria ideal: o encontro do cidadão com a administração. O momento 
de ativação dos direitos sociais é assim mascarado pela desigualdade da relação, na 
qual as assistentes sociais têm poder absoluto sobre as beneficiárias e suas interações.

A intervenção burocrática planejada, mediante a aplicação rigorosa das regras 
pelos agentes para identificar aqueles com direito à assistência (Paugam, 2002), é 
sistematicamente contestada pelas assistentes sociais, pois ela as privaria do que lhes 
parece essencial em seu trabalho: a sensibilidade para avaliar as necessidades de cada 
caso e determinar as intervenções precisas. A adoção informal (porque não prevista) de 
uma intervenção individualista, na qual os agentes exercem o poder discricionário – e, 
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diga-se, arbitrário (porque também não previsto) – para avaliar cada caso (op. cit.), requer 
das beneficiárias uma adaptação às regras informais de implementação do programa. 

Esse tema está diretamente vinculado ao exercício da cidadania dos pobres, 
que experimentam barreiras adicionais no acesso a direitos universais, ou que são 
a população-alvo de políticas públicas com tendências reguladoras especialmente 
sujeitas à intervenção de atores locais (Holston, 2008; Souza, 2012). A expansão 
dos estudos de implementação de políticas públicas é sinal do reconhecimento da 
importância deletéria de barreiras informais, que condicionam e limitam o acesso 
de fato aos direitos sociais e às políticas públicas formuladas especificamente para 
a redução e/ou a compensação de desigualdades sociais (Pires, 2009).

Ao final deste trabalho, algumas considerações sobre o futuro do programa 
devem ser feitas com base nos resultados da pesquisa e nas lições que o caso Angico 
pode oferecer. Esses pontos serão apresentados a seguir na forma de propostas, as 
quais – vale ressaltar – não constituem sugestões inovadoras, são proposições que 
têm suas raízes nos princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.

O PBF deve ser protegido dos contextos políticos e eleitorais e tornar-se um 
direito social constitucionalmente adquirido. Como resultado, mesmo que a família 
seja mantida como a unidade-alvo do programa, as quotas municipais devem ser 
eliminadas, e a correção/atualização dos valores pagos deve corresponder ao percentual 
de reajuste do salário mínimo. Para que isso seja alcançado, além da necessidade de 
se obter consenso sobre a urgência de associar o PBF a um princípio constitucional, 
os partidos políticos precisam considerar que, política e indevidamente usado, o 
programa pode beneficiar desproporcionalmente um partido, e que o fortalecimento 
de seu status legal poderá eliminar essa possibilidade. Sob a vigência da atual prática 
política, é razoável crer que os partidos governistas, independentemente de quais sejam 
as suas bandeiras, sempre tentarão resistir à mudança no status legal do PBF, pois, 
dessa maneira, podem explorar mais facilmente o potencial eleitoral desse programa.

Aumentar a população-alvo do programa mediante a elevação da linha da pobreza. 
Uma focalização muito estrita é necessariamente acompanhada por custos adicionais 
de implementação e incentiva os agentes locais a exercer seu poder discricionário e usar 
meios informais para identificar beneficiários elegíveis. Uma menor restrição no critério 
de elegibilidade único para o programa poderia reverter essa tendência. Acredita-se que 
esse ponto encontre resistência múltipla. É possível que a expansão da população-alvo do 
PBF seja acompanhada do entendimento de que a população pobre está aumentando. 
Devido a isso, mesmo que os custos gerais do programa possam diminuir ou manter-se 
inalterados para uma população assistida maior, o que se tem visto recentemente é a 
preferência por medidas mais rigorosas, que incentivem os pobres a sair do programa, 
mesmo que isso não corresponda a uma saída da pobreza.
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Reduzir objetivamente o poder discricionário dos agentes locais. Atualmente, para 
tentar fazer frente a esse poder discricionário, os beneficiários baseiam-se exclusivamente 
em sua capacidade individual de negociar ou mobilizar recursos informais, já que eles 
não dispõem de instrumentos efetivos para contestar decisões tomadas por agentes 
locais do PBF. Essa proposta de redução de poder pode ser implementada de várias 
maneiras: por exemplo, estabelecendo que quaisquer mudanças importantes no cadastro 
familiar devam ser aprovadas pela família e, em caso de contestação, que a família tenha 
o apoio de outras instâncias de controle desvinculadas das prefeituras. Nesse ponto, 
cabe citar que os conselhos sociais de nível municipal, que poderiam ter essa função 
de apoio desvinculada das prefeituras, continuam dependentes da vontade política dos 
municípios em implementá-los, e os casos de sucesso parecem ser a exceção.

Constatamos, assim, que o movimento político de reconhecimento dos direitos 
sociais dos pobres, que ganhou força no período de redemocratização e inspirou a 
criação do PBF, está agora enfraquecido. O atual momento político e econômico 
favorece a rejeição de um modelo de assistência fundado sobre o direito, além de 
reforçar a responsabilização individual pela pobreza. Assim, pouco a pouco, o PBF se 
afasta das propostas que inicialmente o inspiraram. Depois de quinze anos de existência 
do programa, uma concepção cidadã de assistência social parece não ter sido assimilada 
pelo Brasil, e nosso estudo de caso mostra que a resistência a essa assimilação pode 
ser encontrada também entre os agentes responsáveis pela implementação.

Diversas outras sugestões na mesma linha poderiam ser feitas, mas as aqui 
apresentadas nos parecem ser as mais urgentes para a proteção dos avanços já 
alcançados pelo PBF. Além disso, urge que se encaminhe a implementação dessas 
propostas, de modo que isso desencadeie um debate necessário sobre a negação do 
direito à assistência social prevista na Constituição Federal e, consequentemente, 
sobre a negação da solidariedade com os pobres no Brasil.
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APÊNDICE

TABELA A.1 
Lista de entrevistadas

Número Data Idade Ocupação Número de filhos Idade dos filhos Beneficiária desde

1 20/10/2014 35 Dona de casa 2 9, 7 2007

2 21/10/2014 32 Dona de casa 3 11, 10, 7 2007

3 21/10/2014 28 Empregada doméstica 3 8, 5, 1 2007

4 24/10/2014 30 Diarista (trabalho doméstico) 2 12, 9 2010

5 24/10/2014 40 Diarista (não doméstico) 2 15, 9 2005

6 24/10/2014 24 Dona de casa 3 6, 3, 2 2010

7 24/10/2014 32 Dona de casa 1 8 2007

8 26/10/2014 30 Dona de casa 2 9, 5 2007

9 26/10/2014 27 Empregada doméstica 2 5, 2 2007

10 26/10/2014 27 Diarista (trabalho doméstico) 3 10, 9 2010

11 26/10/2014 43 Diarista (não doméstico) 2 17, 12 2005

12 27/10/2014 22 Dona de casa 2 7, 3 2010

13 27/10/2014 27 Dona de casa 2 10, 6 2006

14 27/10/2014 30 Dona de casa 2 10, 8 2007

15 1/11/2014 28 Dona de casa 3 6, 4, 1 2009

16 1/11/2014 29 Empregada doméstica 3 7, 5, 5 2013

17 13/10/2015 30 Diarista (não doméstico) 3 6, 8, 10 2005

18 13/10/2015 28 Dona de casa 2 8, 4 2007

19 13/10/2015 38 Diarista (não doméstico) 3 10, 5, 3 2006

20 14/10/2015 35 Dona de casa 3 12, 10, 5 2007

21 14/10/2015 24 Empregada doméstica 2 6, 4, grávida 2009

22 14/10/2015 29 Diarista (trabalho doméstico) 2 8, 6 2013

23 15/10/2015 45 Diarista (não doméstico) 4 24, 21, 17, 14 2004-2014

24 15/10/2015 26 Diarista (trabalho doméstico) 2 8, 5 2010

25 15/10/2015 31 Empregada doméstica 1 7 2012

26 15/10/2015 25 Empregada doméstica 2 4, 3 2011

27 19/10/2015 28 Diarista (trabalho doméstico) 4 14, 11, 3, 1 2010

28 19/10/2015 33 Diarista (não doméstico) 3 15, 14, 11 2008

29 19/10/2015 27 Empregada doméstica 1 11 2010

30 20/10/2015 45 Diarista (não doméstico) 4 18, 16, 12, 10 2005

31 20/10/2015 23 Diarista (não doméstico) 2 4, 2 2011

32 20/10/2015 31 Dona de casa 3 12, 8, 3 2006

33 21/10/2015 24 Dona de casa 1 3 2012

34 21/10/2015 23 Diarista (trabalho doméstico) 2 4, 3 2011

35 21/10/2015 33 Diarista (trabalho doméstico) 3 9, 8, 5 2008

Elaboração do autor.
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