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O BRASIL SEM MISÉRIA

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome decidiu organizar 
este livro por vários motivos. Um deles é evitar que o histórico da construção do 
Plano Brasil sem Miséria se perca. A Administração Pública padece de falta de 
registros sobre suas iniciativas, seja porque a cultura de documentá-las ainda não 
ganhou a força que merece, seja porque os gestores não encontram tempo em suas 
agendas para formalizar esses registros. O segundo motivo foi mostrar a força que a 
atuação decidida e concertada tem para modificar a realidade. 

Para nós, que além de organizadores deste livro fomos os coordenadores da 
estratégia multidimensional de superação da extrema pobreza do Brasil sem Miséria, 
foi gratificante perceber como nossos esforços articulados trouxeram modificações 
que aperfeiçoaram o trabalho de todos e melhoraram os resultados entregues à 
população. Foram aprimoramentos que vieram para ficar, e um bom exemplo aparece 
no artigo escrito pelo ministro da Educação. Segundo Henrique Paim, “a política 
educacional se beneficia da política de assistência social, ao mesmo tempo em que 
esta é reforçada pela ampliação do acesso à educação. Isto evidencia que o trabalho 
de forma intersetorial pode – e deve – ser um modelo a ser seguido pelo governo 
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como um todo”. E acrescentou: “no que diz respeito às tecnologias de políticas 
públicas empregadas na ação intersetorial, pode-se dizer que a Busca Ativa e a 
compatibilização entre oferta e demanda por formação [profissional] serão utilizadas 
no âmbito do MEC em outros programas”. 

O presidente do Incra e seus coautores foram além, ao afirmar em seu texto 
que “a implementação do Plano Brasil sem Miséria trouxe força para o planejamento 
das ações em assentamentos com uma abordagem integrada”, numa perspectiva que 
“estimulou uma mudança da visão sobre o Incra como administrador de um eterno 
passivo, devedor de ações nos assentamentos (...), para uma nova abordagem: o 
Incra como articulador de ações de diversos órgãos para cada assentamento segundo 
sua condição, priorizando parcerias institucionais e federativas”.

No artigo sobre o Bolsa Verde, iniciativa concebida especialmente para fazer 
parte do Plano Brasil sem Miséria, transparece a força do Cadastro Único, traduzida 
em seu lema “conhecer para incluir”.  Segundo os autores do texto, o grande mérito 
do Bolsa Verde “foi o de tornar visíveis as demandas e potencialidades das condições 
de vida dos seus beneficiários e de fortalecer o compromisso de diferentes instâncias 
do Estado brasileiro pela ampliação da oferta de políticas públicas para o bem-estar 
dessas populações”, compostas em geral de extrativistas, assentados e ribeirinhos.

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, por seu 
turno, diz que o processo desenvolvido no Brasil sem Miséria “serviu como modelo 
também para intensificar a participação social em outras políticas públicas”. Gilberto 
Carvalho citou como exemplos “a mobilização social e o debate sobre o Programa 
Mais Médicos, o enfrentamento à violência nas periferias dos centros urbanos, a 
Copa do Mundo e o Fundo Amazônia, dentre outros”.

Não por acaso, tanto o Plano Brasil sem Miséria quanto sua estratégia 
de monitoramento foram premiados na edição de 2013 do “Concurso Inovação 
na Gestão Pública Federal”, promovido pela Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap). Mas é claro que, além das experiências exitosas, houve uma série 
de percalços, também abordados nos artigos, tornando esta obra um documento 
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ainda mais valioso para o registro dessa nova forma de orientar as políticas da 

área social colocada pelo Plano Brasil sem Miséria. 

O livro foi organizado em três partes. A primeira é composta de artigos 

elaborados pela equipe de coordenação do Plano Brasil sem Miséria, começando 

por dois textos que revisitam os processos de formulação do Plano e de definição da 

linha da extrema pobreza. O Cadastro Único, instrumento de identificação e seleção 

de público que permitiu ao Plano funcionar numa perspectiva muldimensional e 

integrada, é objeto do terceiro artigo. Em seguida, os profissionais da Secretaria 

Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (estrutura do MDS responsável 

pela coordenação do Brasil sem Miséria) abordam, em três textos, quatro aspectos 

que foram basilares para a construção e o funcionamento do Plano: a coordenação 

intersetorial, a articulação federativa, a transparência e a participação social em 

torno das ações. Fechando a primeira parte, há quatro artigos sobre os eixos que 

compuseram o Brasil sem Miséria – garantia de renda, inclusão produtiva urbana e 

rural e acesso a serviços, incluindo a Ação Brasil Carinhoso – e seus resultados.

O papel central da política de assistência social no Brasil sem Miséria é tema 

do primeiro texto da parte dois, que contém artigos feitos por parceiros executores 

de ações do Plano Brasil sem Miséria. Em seguida, um artigo sobre o impacto do 

Bolsa Família para a redução da extrema pobreza, a partir de um sofisticado arranjo 

de articulação intersetorial e federativa. Os esforços para melhorar a inserção dos 

adultos mais pobres no mundo do trabalho são abordados em três textos, sobre 

microempreendedorismo, microcrédito e economia solidária. Quanto ao trabalho 

no campo, há artigos acerca da estratégia de inclusão produtiva rural do Brasil sem 

Miséria – que envolve políticas como a de assistência técnica e extensão rural e o 

Programa de Aquisição de Alimentos –, sobre os programas Água para Todos e Bolsa 

Verde e sobre o apoio a assentados e acampados. 

Ainda na parte dois, o primeiro de dois textos sobre educação retoma o tema 

da inclusão produtiva ao falar da importância do Pronatec Brasil sem Miséria para o 

sucesso do Plano. O artigo aborda também programas e ações voltados às crianças e 
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aos adolescentes, fundamentais para o rompimento do ciclo que reproduz a pobreza 

entre as gerações – como o Mais Educação, as condicionalidades do Bolsa Família 

e a vertente de creches da ação Brasil Carinhoso. Na sequência, um texto muito 

especial  traça um histórico da luta para o reconhecimento do direito dos mais 

pobres à educação, culminando com sua priorização na expansão do Programa Mais 

Educação. Os parceiros municipais também estão representados no livro, em um 

artigo que fala dos esforços da prefeitura de São Paulo para garantir às crianças mais 

pobres da cidade o direito à creche e aos cuidados de saúde necessários na primeira 

infância. Por fim, um texto que nos mostra a gigantesca diferença que uma forma 

de atuação diferenciada – que não negligencia os mais pobres, os mais distantes e os 

mais vulneráveis – tem feito para a oferta de serviços de saúde, melhorando a vida 

de milhões de pessoas em todo o país.

A terceira parte tem trabalhos de parceiros que ajudaram a disseminar informações 

sobre o Plano Brasil sem Miséria entre os beneficiários, os governos de outros países, a 

academia (tanto no Brasil quanto no exterior) e a sociedade civil. Os textos versam 

sobre os avanços na redução de desigualdades; a posição de vanguarda ocupada pelo 

Brasil na cena internacional quando o assunto é superação da pobreza, e as implicações 

em termos de cooperação Sul-Sul; o diálogo com a sociedade civil, primeiro do ponto 

de vista dos movimentos sociais; esse mesmo diálogo do ponto de vista do governo; e o 

empenho da academia em estudar cada vez melhor os fenômenos ligados à pobreza, num 

texto que aborda as pesquisas acerca das chamadas “doenças negligenciadas”. Ainda na 

terceira parte, há artigos sobre a importância do Programa Bolsa Família para a inclusão 

financeira dos beneficiários e sobre o impacto que o Brasil sem Miséria teve sobre o 

desenho desse Programa, aperfeiçoando-o para fazer frente aos novos desafios. Para 

encerrar a parte três, há um estudo detalhado sobre a evolução e o dimensionamento da 

extrema pobreza no Brasil a partir do início deste século.

A conclusão nos fala dos resultados e dos legados do Plano, e também contém 

uma proposta de agenda mínima, explicitando aquilo que ainda está por ser feito 

para consolidar os avanços já obtidos – e ir além.
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Os 32 artigos contidos nesta publicação não esgotam todas as iniciativas e 

temas que fizeram parte do Plano Brasil sem Miséria, mas nos dão uma boa medida 

do tamanho do esforço, da qualidade das soluções e da robustez dos resultados. 

Um dos registros mais importantes desse histórico vem evidenciar a falsa 

dicotomia entre universalização e focalização dos serviços públicos quando se fala do 

acesso da população pobre. Todo o Plano foi pautado pela meta de levar os serviços 

às pessoas e às localidades mais pobres do país, melhorando suas condições de 

vida, promovendo a cidadania e rompendo o ciclo de reprodução da pobreza entre 

gerações. Essa postura em nada se aproxima da negação da agenda universalista. Pelo 

contrário, trata-se de tornar os serviços efetivamente universais, disponíveis a todos, 

incluindo os mais pobres. No Brasil sem Miséria, a agenda universalista conviveu 

com a agenda da equidade na articulação dos serviços universais de educação e 

saúde com o atendimento focalizado do Bolsa Família aos mais pobres, por exemplo. 

Conjugadas, ambas as agendas se fortaleceram. 

Os resultados (até outubro de 2014) falam por si: 22 milhões de brasileiras e 

brasileiros superaram a extrema pobreza com o Bolsa Família; 1,35 milhão de famílias 

que eram extremamente pobres foram incluídas no Cadastro Único pela Busca 

Ativa, e imediatamente entraram no Bolsa Família; mais de 1,5 milhão de pessoas 

de baixa renda se inscreveram em cursos de qualificação profissional do Pronatec 

Brasil sem Miséria; mais de 400 mil beneficiários do Bolsa Família se formalizaram 

como microempreendedores individuais; 3,6 milhões de pessoas do Bolsa Família 

fizeram operações de microcrédito produtivo orientado do Programa Crescer; 349 

mil famílias de agricultores de baixíssima renda do semiárido receberam serviços de 

assistência técnica no semiárido, e 131 mil já estão recebendo recursos de Fomento 

para ajudar a estruturar sua produção; 750 mil cisternas de água para consumo foram 

entregues, também no semiárido; 69,8 mil famílias foram beneficiadas pelo Programa 

Bolsa Verde; 267 mil famílias do Bolsa Família receberam ligações de energia elétrica 

do Programa Luz para Todos; 702,8 mil crianças do Bolsa Família estão matriculadas 

em creches; 35,7 mil escolas com maioria de estudantes do Bolsa Família agora tem 
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ensino em turno integral com o Programa Mais Educação; e 388 mil famílias do 
Bolsa Família foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida.   

As páginas que seguem trazem tudo isso e muito mais. É o registro de um 
trabalho que resultou da dedicação e do profissionalismo de todas as pessoas que 
compuseram as equipes responsáveis pela concepção, pela implementação, pelo 
monitoramento, pela avaliação e pela disseminação do Brasil sem Miséria, seja no 
governo federal, nos governos estaduais e municipais, nas entidades da sociedade 
civil, na academia e nos organismos internacionais. 

Por fim, uma palavra a respeito do título deste livro, “O Brasil sem miséria”. 
Assim mesmo, com o “m” minúsculo, porque não se refere ao Plano, mas ao nosso 
país, que teve a coragem de assumir o combate à extrema pobreza como uma 
prioridade nacional, que teve a sensibilidade de enxergar os mais pobres como o que 
eles realmente são: não um problema, mas uma solução. 

OS ORGANIZADORES


