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 O EIXO DE ACESSO A SERVIÇOS 
E A AÇÃO BRASIL CARINHOSO 
DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

Patricia Vieira da Costa, Rafael d’Aquino Mafra
e Isabele Villwock Bachtold

O Plano Brasil sem Miséria foi criado em junho de 2011 com o objetivo de 
superar a extrema pobreza em todo o país até 2014. Tendo em vista que a miséria se 
manifesta de múltiplas formas, o Plano envolve ações de diferentes áreas, executadas 
pelos 22 ministérios e demais órgãos e entidades participantes, sob a coordenação 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)1. As ações 
organizam-se em torno de três eixos: garantia de renda, inclusão produtiva e acesso 
a serviços2. Neste terceiro eixo, o Brasil sem Miséria estabeleceu como meta levar os 
serviços públicos – especialmente os de saúde, educação e assistência social – às pessoas 

1  Para a lista completa dos parceiros do Plano, ver o artigo “A coordenação intersetorial no Plano Brasil sem 
Miséria”, neste livro. 

2  O eixo de garantia de renda é relativo às transferências monetárias para alívio imediato da situação de extrema 
pobreza, complementando a renda das famílias. O eixo de inclusão produtiva oferece oportunidades de 
qualificação profissional, ocupação e renda ao público-alvo do Plano, com estratégias específicas para o campo e 
a cidade. Há artigos sobre ambos os eixos neste livro.
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e localidades mais pobres do país. Além de garantir o acesso, o objetivo era ampliar 
a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população mais vulnerável, 
de modo a melhorar suas condições de vida, promovendo a cidadania e rompendo o 
ciclo intergeracional de reprodução da pobreza. Essa postura não deve ser confundida 
com uma negação da agenda universalista; trata-se, na verdade, de tornar os serviços 
efetivamente universais, disponíveis a todos, incluindo os mais pobres3. 

Para que a inclusão dos mais pobres realmente ocorresse, foi preciso agir 
em duas frentes. Numa delas, expandindo e redirecionando serviços, e alterando 
critérios de alocação de novos equipamentos e profissionais, de modo a priorizar 
municípios e localidades com alta concentração de extrema pobreza. Na outra, 
garantindo cuidados e atenção diferenciados para esse público, de modo a evitar seu 
afastamento caso os serviços não estivessem adaptados à sua realidade, promovendo 
sua inclusão e evitando a todo custo a marginalização decorrente dos estigmas sociais 
associados à pobreza.

Neste artigo, abordamos a estratégia do Plano Brasil sem Miséria no que diz 
respeito aos serviços de assistência social, saúde e educação, bem como a Ação Brasil 
Carinhoso, que envolve iniciativas desses três campos de atuação governamental. Ao 
final, trazemos também um conjunto dos resultados obtidos em termos de habitação 
para as famílias de mais baixa renda do país.

3  Mais informações sobre esse tema nos artigos “Coordenação intersetorial no Plano Brasil sem Miséria” e 
“Aprendizados recentes no enfrentamento da desigualdade”, neste livro.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assistência social e a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
são elementos centrais do Plano Brasil sem Miséria, por vários motivos4. Em 
primeiro lugar, a assistência social é o serviço público mais claramente dedicado ao 
atendimento dos brasileiros pobres e vulneráveis, o que corresponde ao público do 
Brasil sem Miséria. Outro motivo é o fato de os serviços terem hoje a escala nacional 
e a capilaridade necessárias às ações de superação da extrema pobreza em todo o 
país5. Um terceiro motivo é o caráter de pactuação federativa na oferta dos serviços 
socioassistenciais, também fundamental no Plano6. O quarto é que o representante 
da União na gestão do SUAS é o MDS, que coordena o Brasil sem Miséria. E o 
quinto é que a rede de assistência social é a responsável pela operação do Cadastro 
Único para Programas Sociais em nível municipal. Ou seja, são os profissionais da 
rede SUAS que realizam os procedimentos para inserção das famílias no sistema do 
Cadastro, com o apoio dos estados. E o Cadastro Único, como se sabe, é a porta de 
entrada para grande parte das ações que compõem o Brasil sem Miséria7.

Mas, em que pese o esforço de inclusão da população de baixa renda no 
Cadastro Único nos últimos anos, quando o Plano Brasil sem Miséria foi lançado 
persistia um percentual de exclusão. Muitas das pessoas que ainda não faziam parte 

4  Mais detalhes sobre a assistência social e seu papel no Brasil sem Miséria no artigo “O Plano Brasil sem Miséria 
e contribuição da política de assistência social na oferta de serviços para a garantia de necessidades sociais 
básicas”, nesta obra.

5  Em outubro de 2014, a rede contava com 10.724 centros de atendimento da proteção básica e da especial 
em todo o país, tendo se expandido fortemente no período de vigência do Plano Brasil sem Miséria, como será 
detalhado adiante.

6  Para mais informações, ver o artigo “A articulação federativa no Plano Brasil sem Miséria”, neste livro. 

7  O Decreto 7.492, de 2 de junho de 2011, que instituiu o Brasil sem Miséria, definiu o Cadastro Único como 
“instrumento básico para identificação do público e planejamento das ações do Plano Brasil sem Miséria”. Sobre 
a importância do Cadastro no combate à pobreza, ver os artigos “A linha de extrema pobreza e o público-alvo do 
Plano Brasil sem Miséria” e “O papel do Cadastro Único no Plano Brasil sem Miséria”.
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do Cadastro viviam em áreas isoladas, ou nos bolsões de pobreza dos grandes centros 
urbanos, ou em outras áreas nas quais é difícil o acesso aos programas e serviços 
oferecidos pelo poder público.

Tais famílias dificilmente teriam as informações ou os meios para buscar esses 
programas e serviços, e por isso o Estado não poderia esperar que elas tomassem 
a iniciativa de buscar os seus direitos. O poder público é que precisava ir aonde a 
extrema pobreza estava. 

Essa inversão representou uma importante mudança de paradigma de 
gestão pública. E foi justamente para ir aonde seu público-alvo estava que o Brasil 
sem Miséria desenvolveu as ações conhecidas como Busca Ativa8, cuja meta é 
encontrar e cadastrar todas as famílias extremamente pobres ainda não localizadas 
para incluí-las no Programa Bolsa Família e em outras iniciativas destinadas ao 
público mais pobre do país. 

Para apoiar a área de assistência social dos municípios na estratégia de Busca 
Ativa, o Brasil sem Miséria criou as equipes volantes e as lanchas da assistência 
social9, proporcionando mais mobilidade e facilitando o trabalho dos profissionais 
envolvidos. Além disso, houve aumento significativo nos repasses de recursos do 
governo federal para as prefeituras desenvolverem ações ligadas à gestão do Cadastro 
Único e do Bolsa Família10, incluindo a Busca Ativa para o cadastramento de famílias.

8  Mais informações sobre a Busca Ativa nos artigos “O Programa Bolsa Família e a luta para superação da 
extrema pobreza no Brasil”, “O Plano Brasil sem Miséria e a política de assistência social na oferta de serviços 
para a garantia de necessidades sociais básicas” e “O papel do Cadastro Único no Plano Brasil sem Miséria”, 
neste livro.

9  Quando um município concorda em receber a lancha, passa a receber também R$ 7 mil por mês para sua 
manutenção, compra de combustível e pagamento de pessoal, entre outras despesas. Isso significa que a chegada 
do novo equipamento não representa ônus adicional às prefeituras.

10  Para informações sobre essa e outras formas de apoio financeiro aos municípios, ver os artigos “O eixo de 
garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria”, “Articulação federativa no Plano Brasil sem Miséria” e “O 
Programa Bolsa Família e a luta para superação da extrema pobreza no Brasil”, neste livro.
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Entre 2010 e 2014, houve aumento real de 30% no orçamento federal para a 
assistência social11. Tanto os centros de atendimento quanto os serviços oferecidos 
foram ampliados em todo o território nacional. Desde o início do Plano, em junho 
de 2011, até outubro de 2014, foram aprovadas propostas para a construção de 609 
Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que prestam os serviços de 
proteção social básica às famílias. No mesmo período, foram criadas 1.256 equipes 
volantes, voltadas ao atendimento em localidades dispersas e rurais de todo o país, 
e entregues 116 lanchas para atendimento remoto na Amazônia e no Pantanal, 
ajudando o poder público a chegar aonde a pobreza está.

O Cras é o local onde se realiza o trabalho de proteção social básica junto a 
famílias. Cada Cras é responsável por organizar o atendimento às famílias de 
uma área específica. Assim, as equipes dos Cras (compostas por assistentes 
sociais, psicólogos e outros profissionais) têm condições de conhecer mais de perto 
a comunidade e os problemas mais frequentemente enfrentados pelas famílias.

A equipe volante é uma equipe adicional ligada ao Cras para atender famílias 
que vivem em locais de difícil acesso ou que estão dispersas no território – com 
prioridade às famílias extremamente pobres. Por levar o atendimento às áreas 
mais remotas dos municípios, a equipe volante contribui de modo decisivo na 
Busca Ativa. A presença de equipes volantes é indicada nos municípios de grande 
extensão, com comunidades rurais ou comunidades tradicionais, especialmente 
se houver comunidades isoladas.

11  Percentual calculado sobre a soma do orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social com o orçamento da 
Secretaria Nacional de Assistência Social, do MDS. 
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No que diz respeito à proteção especial, entre 2011 e 2012 foram 

implantados 288 Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(Creas), além de um novo tipo de equipamento, criado no âmbito do Brasil sem 

Miséria: os Centros de Referência Especializados para População em Situação 

de Rua (Centros POP), que somam 302 implantados no país entre 2012 e 2014, 

e atendem um público que é muito importante para o Plano. Por isso mesmo, 

foram criadas 24.975 vagas em serviços de acolhimento para pessoas em situação 

de rua, uma iniciativa do Brasil sem Miséria.

O Creas é o local onde se realiza o acompanhamento de pessoas e famílias que 

tiveram seus direitos violados ou ameaçados por violência física, psicológica, 

sexual, trabalho infantil, trabalho escravo, dentre outras situações. Alguns 

Creas também trabalham com pessoas em situação de rua e acompanhamento de 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

O Centro POP é um espaço que permite o convívio social e o desenvolvimento 

de relações para as pessoas que usam as ruas para morar ou para sobreviver. É 

uma unidade estratégica para auxiliar na identificação desse público prioritário 

do Brasil sem Miséria e ofertar a essas pessoas os serviços de assistência social. 

O Centro POP pode ser utilizado como endereço de referência, inclusive para 

fins de inclusão no Cadastro Único. Há casos em que a inclusão pode ser 

realizada no próprio Centro POP.

Outra inovação do Brasil sem Miséria na área de assistência social 

foi a criação do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do 

Trabalho (Acessuas Trabalho), que transfere recursos do governo federal à 

área de assistência social dos municípios para que eles desenvolvam ações 

que contribuam na integração dos usuários da assistência social ao mundo do 

trabalho. Por meio do Acessuas Trabalho, as prefeituras receberam repasses de 
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R$ 254,4 milhões entre 2012 e 2014 para apoiá-las em seu importante papel 
nas ações de inclusão produtiva de pessoas de baixa renda, como por exemplo 
realizar as pré-matrículas de pessoas que vão aos Cras nos cursos do Pronatec 
Brasil sem Miséria e encaminhar egressos dos cursos de qualificação profissional 
a serviços de intermediação de mão de obra12.

Todo esse reforço que a assistência social teve durante a vigência do Plano 
Brasil sem Miséria fez com que, em outubro de 2014, a rede SUAS tivesse sido 
ampliada para um total de 8.107 Cras e 2.315 Creas em todo o território nacional, 
além de 302 Centros POP. 

Essa rede é operada, “na ponta”, pelas equipes da assistência social nos 
estados e municípios – entes que, junto à União, são cogestores do SUAS. São esses 
profissionais que alcançam as pessoas mais pobres do país, onde quer que elas estejam, 
para iniciar o trabalho de inclusão social, dialogando com as famílias para entendê-
las e prestar-lhes assistência. É por isso que, sem o empenho dos municípios e dos 
estados, o Brasil sem Miséria jamais teria alcançado seus principais resultados: 1,35 
milhão de famílias extremamente pobres incluídas no Cadastro Único e no Programa 
Bolsa Família de junho de 2011 a setembro de 2014 e 22 milhões de brasileiros que 
superaram a extrema pobreza do ponto de vista da renda, o que representou o fim da 
miséria no universo do Bolsa Família. 

SAÚDE13

A saúde é uma das dimensões mais importantes na luta pelo fim da extrema 
pobreza. O acesso a serviços e a informações nessa área é fundamental para que cada um, 

12  Mais informações no artigo “A estratégia de inclusão produtiva no Plano Brasil sem Miséria”, neste livro.

13  Mais informações sobre os avanços do Brasil sem Miséria nessa área no artigo “Ações de saúde no Plano Brasil 
sem Miséria: o acesso à saúde orientado pela superação de iniquidades”, neste livro.
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de acordo com seus interesses e sua faixa etária, possa estudar, brincar, praticar esportes e 
atividades culturais, qualificar-se, trabalhar – enfim, ter uma vida plena e digna.

A expansão da rede e dos serviços de atenção básica nos locais com maior 
incidência de pobreza foi um dos principais desafios na saúde. O Brasil sem Miséria 
avançou muito nessa área graças ao forte envolvimento do Ministério da Saúde 
no Plano. A construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) foi direcionada pelo 
ministério às localidades com maior concentração de extrema pobreza14. Em 2012, 
foram feitos repasses federais para a construção de 2.105 UBS, sendo que 690 delas 
já haviam sido concluídas em outubro de 2014.

A Unidade Básica de Saúde (UBS), popularmente conhecida como posto de 
saúde, é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Na UBS o cidadão recebe, gratuitamente, atendimentos essenciais em saúde da 
criança, da mulher, do homem, da pessoa idosa e em odontologia, além de ações 
gerais de prevenção, promoção e proteção à saúde de toda a família. Há também 
fornecimento de medicamento básico e encaminhamentos para especialidades, 
dependendo do quadro que o paciente apresentar.

A Equipe de saúde da Família (ESF) é composta por, no mínimo, um médico, 
um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários 
de saúde. Quando ampliada, conta ainda com um dentista, um auxiliar de 
consultório dentário e um técnico em higiene dental. Cada equipe é responsável 
pelo acompanhamento de até quatro mil habitantes de uma determinada área. 

A ESF atua não só na UBS à qual é vinculada, mas também nas residências 
das famílias ou junto à comunidade, realizando, além dos procedimentos típicos 

14  Com o objetivo de focalizar as ações de saúde do Plano Brasil sem Miséria, o Ministério da Saúde faz uso de 
um “mapa da pobreza” para definir as áreas mais vulneráveis, com base em conceitos de iniquidade no acesso a 
saúde e vulnerabilidade social.
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da UBS, atividades de educação e promoção da saúde. O fato de acompanhar 
um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica delimitada 
permite à ESF estabelecer vínculos com a população, facilitando a identificação 
de fatores de risco aos quais a comunidade está exposta.

O agente comunitário de saúde é um profissional que atua na promoção e 
prevenção na saúde, realizando trabalho de mapeamento e encaminhamento de 
pessoas ao serviço de saúde.

Outro aspecto fundamental nas ações de saúde do Brasil sem Miséria é o 
papel dos agentes comunitários de saúde e das Equipes de Saúde da Família. Um 
estudo publicado pelo periódico da área médica The Lancet15 mostrou que os efeitos 
das transferências do Programa Bolsa Família, associados ao acompanhamento da 
condicionalidade de saúde do Programa16 e ao trabalho feito pelo Programa Saúde 
da Família, reduziram a mortalidade infantil em 19,3% entre os anos de 2004 e 2009. 
Ao analisar em separado as causas, constatou-se que a queda de mortalidade por 
doenças relacionadas à pobreza foi ainda maior: 46,3% de redução da mortalidade 
por doenças diarreicas e 58,2% de queda na mortalidade por desnutrição. 

Esse é um dos motivos pelos quais, desde o início do Plano Brasil sem Miséria, o 
Bolsa Família foi reforçado17 e a cobertura das Equipes de Saúde da Família também. 
A ampliação das Equipes de Saúde da Família beneficiou mais de 4,88 milhões de 
pessoas em municípios considerados prioritários com base em critérios de iniquidade 
no acesso à saúde, vulnerabilidade social e concentração de pobreza.

15  RASELLA et al. (2013).

16  Para mais informações sobre as condicionalidades de saúde do Bolsa Família, ver SOUSA, 2014.

17  Ver o artigo “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria”, neste livro.
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Outra importante contribuição do Bolsa Família para a saúde infantil foi o 
início do pagamento, em 2011, de benefícios para famílias com gestantes ou com 
bebês em fase de amamentação. Ambos os benefícios fazem parte do ciclo de 
aperfeiçoamentos que o Plano Brasil sem Miséria proporcionou no Bolsa Família18. 
No caso das gestantes, o pagamento foi possível graças à estreita colaboração entre 
o Ministério da Saúde e o MDS, pois o benefício só é depositado após a notificação, 
feita pela saúde ao MDS, de que a beneficiária está grávida. 

O benefício, pago por nove meses a partir da notificação, tem por objetivo 
melhorar a nutrição da mãe (e, consequentemente, a do bebê), estimular a realização 
do pré-natal e ajudar nos preparativos para a chegada da criança. Os resultados foram 
animadores: de acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de identificação precoce 
de gravidez (até a décima segunda semana de gestação) entre as beneficiárias do 
Bolsa Família aumentou 60%19 após o início do pagamento do benefício, o que é 
uma boa notícia tanto em termos de saúde materna quanto do bebê.

No caso do benefício “nutriz”, para os bebês em fase de amamentação, o 
objetivo é reforçar a renda da família durante os primeiros meses de vida da criança. 
Nesse caso, o pagamento, que se estende por seis meses, começa a ser feito assim que 
a família notifica área de assistência social do município de que houve o nascimento 
de um novo membro.

 Assim como houve uma queda na mortalidade de crianças como consequência 
da elevação da renda e do acompanhamento da condicionalidade de saúde do 
Bolsa Família, o mesmo efeito pode ser observado em outros indicadores da área 
de saúde, como a incidência de doenças relacionadas à pobreza. A tuberculose, por 
exemplo, é uma doença associada a condições precárias de moradia e acesso à saúde. 

18  Sobre esse ciclo, ver o artigo “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria”, neste livro.

19  A taxa de identificação precoce subiu de 14,3% para 22,9%, segundo dados do Sistema de Gestão do Programa 
Bolsa Família na Saúde, do Ministério da Saúde.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que o aumento do número de 
casos de tuberculose é desigual no mundo, concentrando-se entre populações em 
situação de pobreza e fome. Observou-se que quanto maior a cobertura do Bolsa 
Família dentro de um determinado município, menor o coeficiente de incidência da 
tuberculose. Entre 2004 e 2013, a incidência caiu de 46 a cada 100 mil habitantes 
para 37,9 por 100 mil habitantes, uma redução de 17,6%20.

Uma das populações mais atingidas pela tuberculose no Brasil é a indígena, 
na qual também se observaram diferenças relevantes em termos de redução da 
incidência, de aumento do percentual de cura e de redução da mortalidade a partir 
das ações de garantia de renda do Programa Bolsa Família. Considerando-se os novos 
casos diagnosticados de tuberculose em indígenas em 2010, a proporção de cura entre 
beneficiários do Bolsa Família foi de 82,1%, enquanto entre os não beneficiários ficou 
em 73,6%. Os óbitos decorrentes da doença atingiram apenas 1,3% dos indígenas 
beneficiários do Bolsa Família, comparados a 6% entre os não beneficiários21.

Tendo em vista que a relação entre a miséria e a incidência de determinadas 
doenças é comprovada e que as ações de combate à pobreza, especialmente quando 
associadas a iniciativas da saúde, apresentam resultados significativos, o MDS firmou 
acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para conceder bolsas para o estudo 
das relações entre a saúde e a extrema pobreza, aproximando o governo e a academia 
e abrindo caminho para adotar novas ações nesse campo no futuro22.

Nesse mesmo sentido, o MDS, a Fiocruz, a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e a Universidade de Brasília (UnB) firmaram em 2014 um acordo de 
cooperação que dará aos pesquisadores dessas instituições de ensino e pesquisa acesso 

20  Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2013: uma análise da situação de saúde e das doenças transmissíveis 
associadas à pobreza e às desigualdades regionais (no prelo).

21  Boletim Epidemiológico, volume 45, nº 18 (2014).

22  Mais informações no artigo “Doenças negligenciadas, erradicação da pobreza e o Plano Brasil sem Miséria”, 
neste livro. 
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ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O acordo possibilitará 
o desenvolvimento, a institucionalização e a operação de uma plataforma de estudos e 
avaliações contínuas dos impactos e efeitos de políticas públicas sociais nos campos de 
saúde, educação, trabalho e outros, tendo por referência os dados do Cadastro Único. 

Outro exemplo importantíssimo da busca da efetiva universalidade na área 
da saúde vem do Programa Mais Médicos, que leva médicos para os territórios 
com maior carência desses profissionais e com grande incidência de pobreza23, 
proporcionando ou facilitando aos mais vulneráveis o acesso aos serviços a que 
têm direito. O aumento do Piso da Atenção Básica equitativo, com reajuste 96% 
maior para os municípios prioritários (aqueles com alta concentração de extrema 
pobreza e baixa cobertura de serviços de saúde), segue a mesma lógica, bem como 
a expansão do Programa Farmácia Popular do Brasil24, com suas 11.844 farmácias 
credenciadas no “Aqui tem Farmácia Popular” e 262 unidades próprias (Farmácias 
Populares) em 1.503 municípios prioritários25. 

EDUCAÇÃO

Na educação, forma mais definitiva de superação da pobreza por romper o ciclo 
intergeracional que a reproduz – e por isso mesmo uma das dimensões de maior relevância 
no Plano –, o Brasil sem Miséria teve ótimos resultados, desde a educação infantil26  até a 

23  Mais informações no artigo “Ações de saúde no Plano Brasil sem Miséria: o acesso à saúde orientado pela 
superação de iniquidades”, neste livro. 

24  O governo federal criou o Programa Farmácia Popular do Brasil para ampliar o acesso aos medicamentos para 
as doenças mais comuns entre os cidadãos. O Programa possui rede própria de Farmácias Populares e parceria 
com farmácias e drogarias da rede privada, chamada de  “Aqui tem Farmácia Popular”.

25  Mais informações sobre todos esses temas no artigo “Ações de saúde no Plano Brasil sem Miséria: o acesso à 
saúde orientado pela superação de iniquidades”.

26  Para informações sobre a educação infantil, ler neste texto o tópico sobre a Ação Brasil Carinhoso.
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qualificação profissional27, passando pelos avanços no oferta de educação integral, graças 
à atuação coordenada com o Ministério da Educação (MEC). 

O Brasil sem Miséria ampliou a oferta de educação em tempo integral para o 
ensino fundamental nas escolas públicas onde a maioria dos alunos é beneficiária do 
Programa Bolsa Família, por meio do Programa Mais Educação, do MEC. Em 2014, 
do total de 58,3 mil escolas que aderiram à educação em tempo integral, 35,7 mil 
tinham maioria de estudantes do Bolsa Família28.

 O Mais Educação é um programa que estimula a ampliação da jornada nas 
escolas públicas para, no mínimo, sete horas diárias. Para tanto, acrescentam-
se às atividades curriculares já existentes outras como reforço escolar, educação 
ambiental, esporte e artes. Na jornada ampliada, as escolas formam turmas 
de 30 estudantes cada, que podem ser de idades e séries variadas, conforme as 
características da atividade desenvolvida. 

As turmas são acompanhadas por monitores voluntários, preferencialmente 
universitários ou pessoas da comunidade com habilidades apropriadas. O governo 
federal, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, repassa recursos para 
ressarcir a escola pelo pagamento de alimentação e transporte dos monitores, pela 
compra de materiais permanentes e de consumo, pela contratação de serviços 
e pela aquisição de kits pedagógicos. Os recursos para a alimentação estão 
garantidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

27  Sobre a qualificação profissional do Pronatec Brasil sem Miséria, ver os artigos “A estratégia de inclusão 
produtiva urbana no Plano Brasil sem Miséria” e “Acesso à educação e combate à desigualdade: o papel da 
educação no âmbito do Plano Brasil sem Miséria”, neste livro.

28  Sobre este assunto, ver o artigo “Reflexões acerca da educação para a superação da extrema pobreza: desafios da 
escola de tempo completo e de formação integral”, neste livro.
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Gráfico 1 – Evolução da oferta de educação integral em escolas com maioria de 
alunos do Bolsa Família 2008-2014 (milhares de escolas atendidas)

Fonte: Simec/MEC e MDS, outubro de 2014.

Tudo isso, somado à condicionalidade de educação do Bolsa Família – o 
acompanhamento da frequência escolar de 16 milhões de estudantes do Programa, 
que apresentam evasão menor e desempenho equiparado à média dos estudantes 
do ensino público brasileiro29 – conduz as crianças e os adolescentes mais pobres do 
Brasil a romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações.

Uma pesquisa sobre os efeitos educacionais do Bolsa Família concluída na 
Universidade de Sussex, na Inglaterra, sugere que o tempo de participação no 
Programa, associado ao valor per capita da transferência paga às famílias, concorre 
para a melhora dos resultados escolares dos estudantes beneficiários30.

29  Para mais informações sobre as condicionalidades de saúde do Bolsa Família, ver XIMENES, 2014.

30  SIMÕES, 2012 e 2013. 
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AÇÃO BRASIL CARINHOSO

Quando o Brasil sem Miséria foi lançado, uma das faces mais cruéis da miséria 
em nosso país era sua forte concentração entre crianças e adolescentes de até 14 
anos – um em cada quatro brasileiros extremamente pobres estava nessa faixa etária, 
o que representava uma incidência quatro vezes maior do que aquela observada 
entre pessoas com mais de 60 anos, de acordo com o Censo 2010. Foi com base nesse 
diagnóstico que o Plano Brasil sem Miséria definiu, em 2011, um aumento do valor e 
da quantidade de benefícios do Bolsa Família destinados a crianças e adolescentes31. 

No grupo dos mais jovens, os mais vulneráveis têm até 6 anos de idade, fase 
crucial do desenvolvimento físico, intelectual e emocional, que influencia o resto 
de suas vidas, proporcionando os alicerces para todas as etapas posteriores. Estudos 
recentes têm ressaltado a importância de investimentos em políticas públicas que visem 
ao cuidado integral da criança nos primeiros anos de sua vida32. É durante esse período 
que são formadas as conexões neurais, processo que sofre significativo impacto das 
condições do ambiente e das experiências pessoais. Eventuais experiências negativas 
durante essa fase podem ter consequências irreversíveis, para toda a vida, tanto no 
que diz respeito ao bem-estar físico quanto ao bem-estar mental33. Dessa forma, é de 
vital importância garantir não apenas que a criança tenha os cuidados nutricionais 
necessários, mas que cresça em um ambiente tranquilo, saudável e seguro. 

Dada a necessidade de criação de políticas para a redução da extrema pobreza 
na primeira infância, foi lançada, em maio de 2012, a mais importante inovação do 

31  Sobre o ciclo de aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família com foco nas crianças, ver os artigos “O eixo 
de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria” e “O Programa Bolsa Família e a luta para superação da 
extrema pobreza no Brasil”, neste livro.

32  SHONKOFF, 2010a (pp. 357-367) e 2010b (pp. 1-5).

33  NATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL ON THE DEVELOPING CHILD, 2007.
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Plano Brasil sem Miséria: a Ação Brasil Carinhoso, concebida numa perspectiva 
de atenção integral que envolve aspectos do desenvolvimento infantil ligados a 
renda, educação e saúde. Por seu caráter intersetorial, o Brasil Carinhoso envolveu, 
além do MDS, também o Ministério da Saúde e o MEC, com papel de destaque aos 
municípios e aos estados na sua implementação.

No que diz respeito à renda, a Ação Brasil Carinhoso modificou a lógica 
de cálculo de benefícios do Programa Bolsa Família. Após anos trabalhando com 
benefícios de valores fixos, o Programa lançou o benefício de superação da extrema 
pobreza, que varia de acordo com a intensidade da pobreza de cada família. Ele fecha 
o hiato de extrema pobreza, que é a diferença entre a renda mensal por pessoa da 
família e a linha de extrema pobreza (de R$ 77 per capita mensais). Cada família 
recebe a quantia necessária para cobrir essa diferença, de modo a permitir que todos 
os seus membros superem o patamar da extrema pobreza34. 

O novo benefício começou a ser pago às famílias com crianças de até seis anos 
em maio de 2012, quando a Ação Brasil Carinhoso foi lançada. Deu tão certo que 
posteriormente, em novembro de 2012, ele foi estendido às famílias com crianças de 
até 15 anos. Com isso, acabou o abismo que separava as crianças e os adolescentes 
das demais faixas etárias em termos de incidência de extrema pobreza.

34  Os aspectos ligados à renda estão descritos nos artigos “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem 
Miséria” e “O Programa Bolsa Família e a luta para superação da extrema pobreza no Brasil”, neste livro.
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Iniciativas do eixo de garantia de renda do Brasil sem Miséria que 
beneficiaram a primeira infância, além do benefício do Brasil Carinhoso35

• reajuste do Bolsa Família concentrado nos benefícios relacionados a crianças 
e adolescentes de até 15 anos (aumento de 45%); 

• aumento de 3 para 5 na quantidade de benefícios por família relacionados a 
crianças e adolescentes; 

• início do pagamento de benefício destinado a famílias com gestantes; 

• início do pagamento de benefício destinado a famílias com bebês de até 6 
meses. 

A gestão de iniciativas intersetoriais e interfederativas da Ação Brasil 
Carinhoso permitiu que as famílias de crianças e adolescentes superassem a miséria 
do ponto de vista da renda e tivessem acesso ampliado à creche e a ações de saúde 
que potencializam o desenvolvimento na primeira infância.

 

A saúde na Ação Brasil Carinhoso

Na área da saúde, o Brasil Carinhoso previne e trata alguns dos problemas que 
mais prejudicam o desenvolvimento na primeira infância. 

O Ministério da Saúde expandiu a distribuição de doses de vitamina A para 
crianças entre 6 meses e 5 anos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em campanhas 

35  Mais informações nos mesmos artigos citados na nota anterior. 
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de vacinação. A medida previne a deficiência dessa vitamina, que acomete 20% das 
crianças menores de 5 anos e, quando severa, provoca deficiência visual (cegueira 
noturna) e aumenta o risco de morbidades, mortalidade e anemia. Foram atendidas 
9,1 milhões de crianças entre 2012 e outubro de 2014.

O Brasil Carinhoso também aumentou a oferta de sulfato ferroso na Rede de 
Atenção Básica de Saúde, tendo em vista que a necessidade de ferro entre as crianças 
menores de 24 meses é muito elevada e dificilmente provida apenas por alimentos. 
Se essa necessidade não for suprida, pode levar à deficiência de ferro e à anemia, 
que prejudica o desenvolvimento infantil. Em 2012 e 2013, foram distribuídos 3,8 
milhão de frascos de sulfato ferroso. Para 2014, a previsão é de que 5,7 milhões de 
frascos sejam distribuídos. 

A distribuição gratuita, nas unidades do “Aqui Tem Farmácia Popular”, de 
medicamentos para asma – a segunda maior causa de internação e óbito de crianças 
– completa o pacote do Brasil Carinhoso na área da saúde. Entre junho de 2012 
e setembro de 2014, a distribuição gratuita desses medicamentos beneficiou 1,9 
milhão pessoas.

O NutriSUS, outra ação do Brasil Carinhoso, visa à prevenção e ao controle 
das deficiências de vitaminas e minerais na infância. Consiste na distribuição de 
sachês nutricionais para as creches que fazem parte do Programa Saúde na Escola 
e que optaram pela ação. Os sachês devem ser adicionados a uma refeição diária 
das crianças, durante dois meses por ano. Em 2014, 6.864 creches aderiram à ação, 
contemplando 330.376 crianças em 1.717 municípios36. 

36  Mais informações no artigo “Ações de saúde no Plano Brasil sem Miséria: o acesso à saúde orientado pela 
superação de iniquidades”, neste livro.
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A educação na Ação Brasil Carinhoso

Em termos de educação, o Brasil atingiu a universalização do atendimento das 
crianças a partir dos 6 anos; mas na educação infantil ainda há déficit, especialmente 
para as crianças de até 48 meses. O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) 
estabelece como objetivo a universalização do acesso à pré-escola para as crianças 
de 4 a 5 anos até 2016 e o atendimento de ao menos 50% das crianças de até 3 anos 
em creches até 2022. Com a Ação Brasil Carinhoso, MEC e MDS dedicaram-se à 
ampliação do acesso à creche, por meio do estímulo financeiro às prefeituras e ao 
Distrito Federal para a abertura de vagas, especialmente para a população mais pobre.

No século XXI houve aumento da cobertura de creches para a população de 
0 a 3 anos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD/IBGE), a cobertura passou de 9% no início do Plano Nacional de Educação 
2001-2010 para 23,3% em 2013, como mostra o gráfico abaixo. No entanto, ao olhar 
os dados com cuidado, observa-se que os números globais embutem uma grande 
iniquidade no acesso a creches por faixa de renda.

Em 2012, 41,4% dos filhos dos 20% mais ricos da população tinham acesso 
à creche. No ano seguinte, esse percentual atingiu 42,5%. Por outro lado, apenas 
12% dos filhos dos 20% mais pobres da população conseguiam vagas na educação 
infantil para suas crianças de até 3 anos em 2012, ano de lançamento da Ação 
Brasil Carinhoso. Em 2013, observou-se uma significativa aceleração no acesso das 
crianças das famílias mais pobres à creche, com o percentual atingindo 14%. 
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Gráfico 2 – Evolução do porcentual de matrículas
de crianças de 0 a 48 meses em creches por faixa de renda

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração Sagi/MDS.

Embora se observe um aumento generalizado na taxa de matrículas, a situação 

permanece melhor entre os 20% mais ricos, que partiram de um patamar muito 

superior em 2001 (quatro vezes o dos 20% mais pobres). 

O objetivo da Ação Brasil Carinhoso, em termos de educação, foi de incentivar 

o aumento da quantidade de vagas para as crianças de 0 a 48 meses nas creches 

públicas ou conveniadas com o poder público, especialmente para a inclusão das 

crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família. E, com mais recursos injetados 

nas creches, induzir a melhora do atendimento às crianças e suas famílias. Isso foi 

feito em duas frentes.



PARTE I 

21

Em uma delas, o Brasil sem Miséria suplementou em 50% os recursos 
transferidos pelo governo federal via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) por aluno às prefeituras, a cada vaga ocupada por 
crianças do Bolsa Família nas creches. Esse adicional de 50% poderia ser utilizado 
para custear alimentação e cuidados pessoais das crianças, incluindo itens que não 
podem ser adquiridos com recursos oriundos da educação, como fraldas e pomadas 
para assaduras. Isso viabilizou o cuidado integral das crianças em creches, pois seu 
desenvolvimento e bem estar dependem também de produtos que atualmente não 
podem ser adquiridos com recursos do Fundeb. 

Inicialmente, para receber esses recursos, as prefeituras precisavam informar, 
por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) do 
MEC, a quantidade de crianças do Bolsa Família que já eram atendidas em creches 
públicas ou conveniadas. A articulação entre o gestor municipal do Bolsa Família 
e a área de Educação foi fundamental para que as crianças fossem identificadas e os 
municípios recebessem o apoio financeiro adicional para as creches em 2012 e 2013. 

A partir de 2014, esse procedimento conjunto de identificação deixou de ser 
necessário, pois os recursos passaram a ser transferidos com base nas informações 
do Censo Escolar do ano anterior. Cerca de R$ 1,48 bilhão foram transferidos 
pelo governo aos municípios por meio dessa ação entre 2012 e 2014, estimulando 
as prefeituras a ampliar o atendimento às crianças mais pobres e melhorando a 
qualidade da educação de maneira geral. 

Os resultados preliminares do Censo Educacional de 2014 apresentam dados 
muito positivos: 3,1 milhões de crianças de 0 a 48 meses na educação infantil, dentre 
as quais 702,8 mil são de famílias beneficiárias do Bolsa Família37, o representa 19,6% 
do total de crianças beneficiárias do Bolsa Família nessa faixa etária.

37  Dados preliminares do Censo Educacional de 2014. 
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Em outra frente de atuação, o MEC passou a custear os valores do Fundeb 

para as vagas em novas turmas de educação infantil abertas pelos municípios e pelo 

Distrito Federal previamente à realização do Censo Escolar da Educação Básica. Com 

isso, os municípios não precisaram mais de esperar pela divulgação dos resultados do 

Censo Escolar (que é quando as novas vagas abertas são oficialmente detectadas para 

fins de repasses do governo federal), deixando de arcar com ônus adicionais pela 

abertura de novas turmas. 

Para pleitear os recurso referentes a novas turmas, os municípios inserem no 

Simec o endereço da creche com a nova turma de educação infantil, incluindo fotos do 

local em funcionamento, a data de início da turma e a quantidade de crianças atendidas, 

especificando matrículas em creche e em pré-escola, tanto em período integral quanto 

parcial. De 2013 a outubro de 2014, foram criadas mais de 1.187 novas turmas em 303 

municípios. Neste período, o valor total repassado às prefeituras foi de R$ 27,3 milhões. 

Essas duas medidas somaram-se ao financiamento para a construção de novas 

creches que o MEC já proporcionava por meio do programa ProInfância. Assim, 

além de aumentar a oferta de infraestrutura para o atendimento das crianças na 

educação infantil, com o Brasil Carinhoso o governo federal também avança por 

colaborar com o custeio de vagas adicionais. 

Articulando educação, alimentação 
e saúde na Ação Brasil Carinhoso

A Ação Brasil Carinhoso também incluiu um aumento de 66% no valor 

repassado pelo MEC para a alimentação escolar de todas as crianças matriculadas 

em creches públicas e conveniadas com o poder público. 

Complementarmente, o MDS, em parceria com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), passou a destinar recursos para aquisição 

de equipamentos e utensílios (kits) para cozinhas de creches. Esta ação qualifica e 
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fomenta a oferta de uma alimentação saudável nas creches públicas, pois estimula 
o uso de alimentos in natura no preparo das refeições oferecidas às crianças38. Em 
2012, foram repassados cerca de R$ 25 milhões a 63 municípios para a adequação 
das cozinhas de 1.000 creches. Em 2013 e 2014, a ação abrangeu creches onde mais 
de 50% dos alunos matriculados eram do Programa Bolsa Família, repassando R$ 33 
milhões, com atendimento a 5.758 creches em 583 municípios.

Por fim, o Programa Saúde na Escola, do Ministério da Saúde, que anteriormente 
atendia escolas a partir do ensino fundamental, foi estendido às creches e pré-escolas. 
Em 2013, houve adesão de 4.864 municípios, para a participação de 17.748 creches no 
Programa, com atendimento a 964.078 crianças matriculadas em creches e 1.972.066 
alunos de pré-escolas. Em 2014, foram pactuadas 19.999 creches, contemplando 
1.127.837 crianças em creches e 2.028.266 em pré-escolas de 4.787 municípios.

O Programa Saúde na Escola realiza ações de promoção da saúde, prevenção 
de doenças e agravos à saúde e atenção à saúde, visando o enfrentamento 
das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, 
adolescentes e jovens da rede pública de ensino.

 

38  Os kits são compostos por até 22 equipamentos e têm como finalidade adequar as cozinhas das creches para 
receberem e processarem os produtos da agricultura familiar, que em sua grande maioria são alimentos in 
natura. Isso porque, a partir da Lei da Alimentação Escolar, foi determinada a aplicação de pelo menos 30% 
dos recursos da alimentação escolar na compra de produtos da agricultura familiar. Cada município definiu quais 
equipamentos eram necessários para a adequação das cozinhas, por meio do Plano de Ações Articuladas do 
Ministério da Educação. 
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HABITAÇÃO

O acesso à habitação adequada é outro importante aspecto da garantia de 

bens e serviços para superação da extrema pobreza. Sair de uma condição precária de 

habitação para uma moradia digna é, em si, um grande avanço para a condição de 

vida do indivíduo, e ainda tem reflexos sobre aspectos como a saúde e até mesmo a 

própria renda disponível, pois deixa de ser necessário pagar aluguel.

O Programa Minha Casa Minha Vida tem por objetivo aumentar o acesso 

à casa própria para as famílias de baixa renda por meio do incentivo à produção 

e aquisição de novas unidades habitacionais, e ao mesmo tempo gerar emprego e 

renda, por meio da ampliação do investimento no setor da construção civil.

Lançado pelo governo federal em 2009, o Minha Casa Minha Vida 

pode ser dividido em duas fases. Na primeira fase foram contratadas 1.005.128 

unidades habitacionais, com investimento de R$ 53,3 bilhões. Uma vez 

atingida a meta inicial, a segunda fase do Programa foi lançada, em 2011, com 

o desafio de contratar mais 2 milhões de moradias até dezembro de 2014, com 

um investimento de R$ 125,7 bilhões – sendo 1,2 milhão de unidades para a 

população de mais baixa renda. 

Posteriormente, foram agregadas 400 mil unidades à meta inicialmente 

prevista para a segunda fase. Essas casas serão construídas como parte das ações 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que demandam produção 

habitacional vinculada. Dessa forma, a meta para construção de unidades 

destinadas às famílias de mais baixa renda foi ampliada para 1,6 milhão de 

unidades na segunda fase.

No intuito de compatibilizar o valor da prestação da casa própria com 

a capacidade de pagamento da família, o Minha Casa Minha Vida: i) subsidia a 

aquisição da moradia para famílias com renda mensal de até R$ 1.600; ii) facilita o 

financiamento por meio de subsídios e redução de taxas de juros para famílias com 
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renda mensal de até R$ 3.275 e iii) melhora as condições de acesso ao imóvel para 
famílias com renda mensal de até R$ 5.00039.

Na modalidade destinada ao público de mais baixa renda (até R$ 1.600 
mensais), foram entregues 755,8 mil unidades de 2009 a junho de 2014. Desse total, 
388 mil (51%) foram adquiridas por pessoas que são beneficiárias do Programa Bolsa 
Família40. Isso significa que, embora a modalidade do Minha Casa Minha Vida possa 
atender famílias com renda de até R$1.600, na maioria dos casos ela chega às famílias 
com perfil de renda para receber o Bolsa Família. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços descritos neste artigo são fruto do aperfeiçoamento de programas 
já existentes, com melhorias na efetividade e na eficácia de ações em curso, e da 
criação de novos programas, a partir da identificação de gargalos e de públicos não 
atendidos. A imposição de um forte ritmo de execução, a utilização intensiva de 
instrumentos desburocratizados e o aprimoramento das estruturas de incentivos 
tiveram grande impacto nos resultados. A articulação intersetorial e federativa sem 
precedentes obtida no Plano Brasil sem Miséria também foi fundamental.

O maior destaque fica com as ações voltadas às crianças. Uma das faces mais 
nocivas e injustas da miséria era afetar de maneira desigual as famílias com crianças de 
até 6 anos. Com vistas a dar especial atenção ao desenvolvimento nos primeiros anos 
de vida e a proporcionar às crianças brasileiras condições adequadas de alimentação, 
aprendizagem e crescimento, a Ação Brasil Carinhoso foi concebida em uma 
perspectiva integrada e multidimensional. As políticas de renda, saúde e educação 

39  O Programa Minha Casa Minha Vida conta com diferentes modalidades de financiamento e subsídio. Para 
conhecer as modalidades e suas características, acesse www.caixa.gov.br.

40  De acordo com informações do Ministério das Cidades e do MDS, de setembro de 2014. 
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do Brasil Carinhoso permitem que as crianças rompam o ciclo intergeracional de 

reprodução da pobreza e aproveitem as oportunidades que o país lhes oferece para 

um futuro melhor e mais justo. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno 

de Resultados 3 anos – Plano Brasil sem Miséria. Brasília, 2014.

_____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano 

Brasil sem Miséria no seu Município. Edição revisada. Brasília, 2013.

_____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria 

Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza. Prestação de Contas Ordinária 

Anual. Relatório de Gestão do Exercício de 2013. Brasília, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2013: uma análise da situação de 

saúde e das doenças transmissíveis associadas à pobreza e às desigualdades regionais. 

Brasília (no prelo).

______. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico, volume 45, n. 18. 

Brasília: 2014.

CAMPELLO, T.;NERI, M. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e 

cidadania. Brasília: Ipea, 2013.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). 

Plano Brasil sem Miséria. In: PEREIRA, F. S. (Org.). Ações premiadas no 18º concurso 

Inovação na Gestão Pública Federal – 2013. Brasília, 2014.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio. Relatório Nacional de Acompanhamento. Brasília, 2014.

JACCOUD, L. Igualdade e equidade na agenda da proteção social. In: 

FONSECA, A.; FAGNANI, E. (Org.) Políticas Sociais, desenvolvimento e 

cidadania – Educação, seguridade social, pobreza, infraestrutura urbana e transição 



PARTE I 

27

demográfica.. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, v. 2, 2013.

NATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL ON THE DEVELOPING CHILD. 
O período e a qualidade das experiências da primeira infância se combinam para moldar a 
arquitetura do cérebro. Documento de Trabalho nº 5. Harvard: 2007. Disponível em 
<http://www.developingchild.net>. Acesso: 05 nov. 2014.

RASELLA, D. et al.. Effect of a conditional cash transfer programme 
on childhood mortality: a nationwide analysis of Brazilian municipalities. The 
Lancet (www.thelancet.com), 15 de maio de 2013. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1016/S0140-6736(13)60715-1>. Acesso em: 17 out. 2014.

SHONKOFF, J. P. Building a new biodevelopmental framework to guide 
the future of early childhood policy. Child development, volume 81, n. 1. Blackwell 
Publishing, 2010a.

SHONKOFF, J. P. O investimento em desenvolvimento na primeira infância 
cria os alicerces de uma sociedade próspera e sustentável. In: ENCICLOPÉDIA sobre 
o Desenvolvimento na Primeira Infância. Quebec: Centre of Excellence for Early  
Childhood Development, 2010b.

SIMÕES, A. A. O tempo no Bolsa Família e os resultados na educação. Artigo 
publicado no jornal Valor Econômico em 15 de maio de 2013.

SIMÕES, A. A. The contribution of Bolsa Família to the educational achievement of 
economically disadvantaged children in Brazil. Tese de doutorado. Sussex: Universidade 
de Sussex, 2012.

SOUSA, M. F., XIMENES, D. A. e JAIME, P. C. (Orgs.) Resultados, avanços e 
desafios das condicionalidades de saúde do Bolsa Família. In: BRASIL. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno de Estudos: Desenvolvimento 
Social em Debate, Brasília: MDS, n. 17,, 2014.

XIMENES, D. (Org.). Resultados, avanços e desafios das condicionalidades de 
educação do Programa Bolsa Família. In: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. Caderno de Estudos: Desenvolvimento Social em Debate, 
Brasília: MDS, n. 18, 2014.


