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O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que
beneficia famílias que se encontram em situação de pobreza ou de extrema pobreza
no País. O Programa integra o Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, que
tem como foco de atuação os brasileiros com renda familiar per capita inferior a 77
reais mensais. Deste modo, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo
analisar os efeitos dos programas de assistência social nas comunidades de pesca
artesanal dos municípios da Bacia de Campos, que são foco da atuação do Projeto
Pescarte, que é uma medida de mitigação ambiental exigida pelo IBAMA através de
um licenciamento federal. O Projeto Pescarte visa o fortalecimento da organização
comunitária das comunidades pesqueiras que estão localizadas nas áreas de
influência das atividades da Petrobras. Assim, este projeto busca identificar o perfil
socioeconômico dos moradores dessas localidades, como forma de identificar
carências de nível estrutural e social, e mapear potenciais beneficiários, colaborando
com a melhoria na qualidade de vida destas comunidades. Deste modo, o projeto
visa ainda promover junto a estas comunidades a importância de políticas de
redistribuição de renda condicionada como o PBF – Programa Bolsa Família,
especialmente no período do defeso, evitando uma possível evasão da pesca
artesanal. Desta forma, os programas sociais implementados possibilitarão meios
para maximização dos ganhos econômicos dos pescadores artesanais. Como
proposta metodológica, o projeto fará uso de dados quantitativos a partir do
Questionário Pescarte, assim como se utilizará de dados qualitativos através de
entrevistas estruturadas junto a membros das comunidades pesqueiras estudadas
pelo projeto.
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