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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 
DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: 
ANÁLISE SOCIOECONOMICA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS 
PELO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICÍPIO 
DE CAARAPÓ –MS1. 

 
 

Elvis dos Santos Mattos2

 
 

Desigualdade, Exclusão e Pobreza. 

Nesse sentido, considera-se aqui a exclusão social, essencialmente como uma 

situação de falta de acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade aos seus membros 

Desse modo, para ATKINSON (2000) a exclusão social pode implicar privação, falta de 

recursos ou, de uma forma mais abrangente, ausência de cidadania, se, por esta, se 

entender a participação plena na sociedade, aos diferentes níveis em que esta se organiza e 

se exprime: ambiental, cultural, econômico, político e social. 

Daí que a exclusão social seja necessariamente multidimensional e se exprima 

naqueles diferentes níveis (ambiental, cultural, econômico, político e social), não raramente 

sendo cumulativa, ou seja, compreendendo vários deles ou mesmo todos. 

De outra forma, pode-se dizer que a exclusão social se exprime em seis 

dimensões principais do quotidiano real dos indivíduos, ao nível: 

• do SER, ou seja da personalidade, da dignidade e da auto-estima e do auto-

reconhecimento individual; 

• do ESTAR, ou seja das redes de pertença social, desde a família, às redes de vizinhança, 

aos grupos de convívio e de interação social e à sociedade mais geral; 

• do FAZER, ou seja das tarefas realizadas e socialmente reconhecidas, quer sob a forma 

de emprego remunerado (uma vez que a forma dominante de reconhecimento social 

assenta na possibilidade de se auferir um rendimento traduzível em poder de compra e em 

estatuto de consumidor), quer sob a forma de trabalho voluntário não remunerado; 

• do CRIAR, ou seja da capacidade de empreender, de assumir iniciativas, de definir e 

concretizar projetos, de inventar e criar ações, quaisquer que elas sejam; 

                                                 
1 Pré-projeto de pesquisa. 
2 UFMS/elvis.geo@bol.com.br 
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• do SABER, ou seja do acesso à informação (escolar ou não; formal ou informal), 

necessária à tomada fundamentada de decisões, e da capacidade crítica face à sociedade e 

ao ambiente envolvente; 

• do TER, ou seja do rendimento, do poder de compra, do acesso a níveis de consumo 

médios da sociedade, da capacidade aquisitiva (incluindo a capacidade de estabelecer 

prioridades de aquisição e consumo). 

A exclusão social é, portanto, segundo esta leitura, uma situação de não 

realização de algumas ou de todas estas dimensões. 

A existência de pessoas pobres no mundo tornou – se ponto de debate. Em 

todos os lados existem os pobres. Vemos nas ruas, crianças mendigando, pessoas 

dormindo, sem ter onde morar, sem ter o que vestir ou comer, o que é considerado por 

muitas pessoas como algo normal como se fizesse parte da sociedade. Dada a dimensão 

deste fenômeno, a pobreza passa a ser assimilada como natural dentro das sociedades, 

embora este mesmo processo de naturalização de pobreza seja questionado diariamente. 

Porém, para o pobre, esta situação não é normal. Ter que pedir para sobreviver, sofrer 

discriminações pelo estado em que se encontra e ainda muitas vezes ser considerado 

culpado por sua condição de miserabilidade é algo humilhante e desgastante. Muitas 

pessoas têm medo dos pobres, pois os vêem como marginais, vagabundos e assaltantes. 

Como se não bastasse à condição de pobreza ele ainda sofre exclusões de todos os tipos, 

como simbólica. 

O pobre é excluído de várias formas, até dos direitos mais elementares, como o 

acesso à educação, saúde, habitação, entre outros. É este pobre, um dos excluído de nossa 

sociedade, é como se ele simplesmente não existisse, fato que é inconcebível, 

principalmente diante de tantos direitos sociais que o homem já conquistou, ou como 

conceitua Maria do C. B. de Carvalho: 

Há um consenso de que a pobreza significa não apenas ausência 

ou precariedade de rendimentos, mas também ausência ou 

precariedade de usufruto de bens e serviços sócio-urbanos 

básicos (educação, saúde, habitação, cultura, saneamento etc.) 

Pobreza significa, ainda e, sobretudo, “ausência de poder”, como 

nos explica Alfredo B. da Costa “Na verdade ser pobre é além do 

mais, estar destituído de poder, das formas mais elementares de 

poder, até mesmo de poder reclamar o direito fundamental e uma 

existência digna de ser humano. (CARVALHO, 1994 p: 87). 
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A pobreza torna – se cada vez mais grave, pois a cada dia cresce o número de 

pobres no mundo. Só no Brasil em 1997 existiam 34% de pessoas vivendo abaixo da linha 

da pobreza e cerca de 15% de pessoas vivendo abaixo da linha da indigência, ou seja, 24 

milhões de pessoas. Ao analisarmos a pobreza por região, constatamos que os índices são 

maiores no nordeste, sendo que 60% da população vive abaixo da linha da pobreza 

enquanto que na região sudeste apenas 20%. (BRASIL, 1999 p: 42). 

São números elevadíssimos, para um país como o Brasil “que possui uma renda 

per capita que supera os cinco mil dólares estando próximo à média mundial”.(BRASIL, 

1999, p.42). 

Isto só vem comprovar que o Brasil não é um país pobre, mas sim, que possui 

uma população pobre, devido à má distribuição de renda e riqueza, sendo que podemos 

considerar a desigualdade social como um dos principais determinantes da pobreza no 

Brasil. Com uma proporção de 169 milhões de brasileiros, 16 milhões, que correspondem 

aos 10% mais ricos, possuem 27 vezes a renda média dos 64 milhões que perfazem os 

40% mais pobres (FURTADO, 1999, p.42). 

Para POCHMANN: 

No caso brasileiro, a exclusão social pode ser identificada, 

inicialmente, a partir da diferenciação mais singela entre famintos 

e bem alimentados, escolarizados e analfabetos, rendimento alto 

ou baixo, cidadãos negros e brancos, entre outras variáveis. Os 

segmentos sociais tradicionalmente excluídos são conhecidos 

como despossuídos pelo modelo econômico que predominou 

entre 1930 e 1980, responsável pela transformação do Brasil da 

situação equivalente a de uma grande fazenda, ainda no começo 

do século 20, para o estágio de oitava economia mundial no final 

dos anos 70 [...] Ou seja, o desenvolvimento de um país tende a 

produzir tanto as condições necessárias para a inclusão social 

como para a exclusão. 

A Assistência Social surgiu historicamente como estratégia para evitar conflitos 

sociais, especialmente os conflitos originados da relação entre patrões e empregados. A 

ação assistencial se fazia através de auxilio material e financeiro, porém distribuídos de 

forma a manter a situação de dependência dos necessitados da assistência, configurando-

se numa prática de controle social. 

As lutas de várias organizações populares em defesa dos cidadãos forneceram a 

conquista de direitos sociais dentro da sociedade. No caso da Assistência Social, somente 
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com a Constituição Federal de 1988, ela foi inserida como parte da política pública de 

seguridade social no Brasil. 

Assim, a Assistência Social, aprovada na constituição de 1988, passou a compor 

o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social. 

A redistribuição da renda e da riqueza seria a melhor estratégia para a 

erradicação da pobreza no Brasil, porém... seria preciso reformular o Estado sob a 

perspectivada construção de uma estratégia que incorpore o social como eixo de sua 

política de desenvolvimento (BRASIL, 1999 p: 74), ou seja, deveria haver um investimento 

maior nas políticas sociais para que promovam o cidadão inserindo – o na sociedade como 

pessoa de direitos e deveres. Entre estas políticas destacamos a Assistência Social, que de 

acordo com a Constituição de 1988, no artigo 203, A Assistência Social direto do cidadão e 

dever do Estado é política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas.(CONSTITUIÇÃO 

FEDRRAL 1988) 

Conforme Parágrafo Único do art. 2º da LOAS3 a Assistência Social deve 

realizar–se de forma integrada com as demais políticas setoriais, visando o enfrentamento 

da pobreza, à garantia dos mínimos sociais à universalização dos direitos sociais. 

Análise do Programa de “Inclusão Social” – Bolsa Escola Estadual. 

A presente pesquisa refere-se a uma analise geográfica das políticas publicas de 

“inclusão social” no Estado de Mato Grosso do Sul, na administração do Partido dos 

Trabalhadores – PT, em especial ao Programa Bolsa Escola Estadual4, que atende 291 

famílias no Município de Caarapó (ver Figura 01), implantado no ano de 1999, com o 

objetivo de promover a admissão e a permanência na escola pública de crianças e 

adolescentes de 06 a 16 anos, que se encentram em condições de carência material e de 

precária situação social e familiar, por meio do pagamento do beneficio de R$ 136,00 e do 

desenvolvimento de ações sócio-educativas junto a seus familiares. As ações sócio-

educativas tem por objetivo: 

• Propiciar as famílias contempladas pelo Programa Bolsa-Escola, condições para 

adentrar-se num processo de construção e formação da consciência crítica, participando 

nas organizações populares na luta por direitos, possibilitando o exercício da cidadania. 

                                                 
3 LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, n. 8742/93) 
4 O Programa Bolsa Escola Estadual é financiado pelo Fundo de Investimento Social (FIS) e os 
recursos são aplicados de acordo com a deliberação e avaliação do Conselho de Gestão Estadual das 
Políticas Sociais – (Cogeps). 
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• Inserir as famílias num processo sócio-educativo, estimulando a formação da 

consciência crítico-participativa; 

• Incentivar o resgate cultural e a auto-estima através de momentos lúdicos e de 

dinâmicas de grupo; 

• Propiciar momentos de estudo e debates acerca da maneira como se encontra 

organizada a sociedade, bem como fomentar a participação das mães e pais nas 

organizações populares e movimentos sociais; 

• Viabilizar parcerias com Entidades. Órgãos Governamentais e Não-

Governamentais; 

Conteúdo programático dos encontros de formação: 

 Conceituação do Programa; 

 Educação/alfabetização; 

 Orçamento doméstico; 

 Conjuntura sócio, política e econômica; 

 Documentação; 

 Saúde preventiva (higiene, câncer uterino e de mama); 

 DST/AIDS; 

 Alimentação alternativa (hábitos alimentares); 

 Portadores de necessidades especiais; 

 Etnia e gênero; 

 Violência doméstica contra a mulher, criança e adolescente; 

 Planejamento familiar; 

 Direitos e deveres civis e do Estado; 

 LOAS; 

 Estatuto da criança e do adolescente; 

 Participação política; 

 Resgate da cultura e auto-estima; 
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 Dependência de substâncias psicoativas; 

 Planejamento e organização do espaço domiciliar; 

 Cooperativismo. 

Trata-se de atender uma clientela especifica, talhada segundo a dimensão da 

pobreza que se pretende mitigar. Esta, a função das políticas compensatórias: atenuar 

carências, déficits que não podem ser compensados através dos mecanismos vigentes 

numa dada sociedade e exigem uma transferência extra, suplementar, na forma de renda ou 

serviços, para aqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade extrema ou risco 

e para os quais escasseiam oportunidade. 

O diferencial do programa Bolsa-Escola estadual forma a sua escala, o valor 

elevado do beneficio, condizente com a intensidade da pobreza e seu efeito incremental na 

coordenação dos demais programas e políticas sociais em nível local, aumentando a 

eficiência dos gastos e suprindo necessidades outras, igualmente e inconfortáveis. 

Para Sposati (1998): 

O conceito de exclusão neste final de século é reforçado no 

primeiro mundo por captar duas grandes marcas: a da perda de 

um patamar alcançado e do não respeito à aquisição do novo 

direito a diferença [...] [...] considero que o conceito de exclusão 

social hoje se confronta diretamente com a concepção da 

universalidade e com ela a dos direitos sociais e da cidadania. A 

exclusão é a negação da cidadania. 

FAMILIAS/PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ESTADUAL – 
POPULAÇÃO DE CAARAPÓ 

POPULAÇÃO DE CAARAPÓ  

PROGRAMA 
Nº DE FAMÍLIAS 

ATENDIDAS NO 

MUNICÍPIO 

Nº DE PESSOAS 

ATENDIDAS NO 

MUNICÍPIO 
URBANA RURAL TOTAL

BOLSA ESCOLA 291 1413 14656 6050 20706 
Fonte: Secretaria de Estado de Trabalho, Economia Solidária e Assistência Social de MS – 

SETASS 

IBGE: Censo Demográfico – 2000. 

Os Programas de Inclusão Social tem seu foco de atuação quase igualado entre a 

população que vive acima da linha de pobreza e aquela que vive em condições de 
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indigência5 (Figura 02). Segundo o IBGE (2000) a maioria da população de Caarapó (61%) 

se encontra entre a indigência e a linha de pobreza, mas percentualmente é maior o 

atendimento da população que vive em condições de pobreza. 

As metas de atendimento são bastantes elevadas nas duas faixas de pobreza. 

Segundo a Secretária de Estado de Trabalho, Economia Solidária e Assistência Social, as 

metas de atendimento são de 58% na linha de indigência e 83% na linha de pobreza. Com 

isso temos sinalizado que Caarapó se encontra em uma situação de suma vulnerabilidade, e 

requer do Poder Público uma intervenção intensa. Dentro da população atendida pelo 

Programa Bolsa Escola Estadual, 14% das famílias se encontram acima da linha da 

Pobreza, que é um dos critérios de elegibilidade. 

                                                 
5.São consideradas famílias em situação de indigentes aquelas que vivem com até ¼ do salário 
mínimo per capita. Em situação de pobreza aqueles que vivem com ¼ até ½ salário mínimo per 
capita. Acima da linha da pobreza, aquelas que vivem com mais ½ salário mínimo per capita. 
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Figura 02 
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Fonte: Recadastro GEMS 2003. 

Org.: MATTOS, Elvis. 

Figura 03 
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Fonte: Recadastro GEMS 2003. 

Org.: MATTOS, Elvis. 

A concentração de titulares é do gênero feminino, com 95,19% (Figura 03). Além 

disso, 90,24% dessas mulheres são chefes de famílias. Isso significa que há um perfil 

feminino no Programa Bolsa Escola Estadual. Muitos analistas tem falado em feminilização 
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da pobreza, esses dados reforçam essa tese e ainda conferem a mulher o papel de 

protagonista e responsável pelo combate e enfrentamento da pobreza. 

Mesmo tendo que desempenhar múltiplas jornadas de trabalho e se sacrificando 

para conciliar as várias tarefas cotidianas, a mulher descobriu na esfera pública a trilha da 

sociabilidade, possibilitada pelo trabalho coletivo que lhe permite descobrir preconceitos 

secularmente designados às mulheres e substituí-los por suas reais qualidades. 

Para DUPAS (1999) 

O desemprego provocado pela chamada onda tecnológica tem 

levado a mulher a assumir cada vez mais a chefia da família. O 

homem, como tradicional provedor da família, cede lugar à mulher, 

que se torna provedora parcial ou total das necessidades da prole, 

afirmando assim sua competência no desempenho da atividade 

masculina, mesmo numa conjuntura adversa e desigual. 

Figura 04 
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Fonte: Recadastro GEMS 2003. 

Org.: MATTOS, Elvis. 

O que a Figura 04 revela é que a maioria dos titulares do Programa Bolsa Escola 

se declara como “do lar”, o que é coerente com o percentual feminino dos mesmos. Em 

segundo lugar encontram-se aqueles inseridos no trabalho informal. Em terceiro lugar se 

encontram os aposentados e pensionistas. Podemos observar também que a taxa de 

desemprego apurada entre os titulares do Bolsa Escola é de 16,49% um número maior que 

o definido para o Município de Caarapó (15,00%). Fonte Polis 2003. 
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Para Pochmann (2002): 

A redução absoluta e relativa dos empregos formais, decorrentes 

da queima de postos de trabalho estimulada pelo processo 

irresponsável de abertura comercial, produtiva, tecnológica e do 

mercado de trabalho gerou uma nova massa de excluídos. Agora 

trata-se dos deserdados do modelo econômico anterior, 

computando que 3,2 milhões de trabalhadores com carteira 

assinada perderam o emprego nos anos 90. 

A proposta dessa pesquisa é propiciar uma discussão a respeito das várias 

concepções de “exclusão” e “inclusão social”, norteando o papel do poder público, bem 

como sua “atuação” através de políticas públicas compensatórias, que visam diminuir os 

problemas sócias que atingem uma considerável parcela da população brasileira. 
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