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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar asu ações desenvolvidas 

pela Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família do município de Londrina/PR, 

desde sua implantação até o primeiro semestre de 2020, visando o acompanhamento 

do descumprimento de condicionalidades de famílias do Programa Bolsa Família. 

Tendo ainda como objetivos específicos: 1. Descrever o Programa Bolsa Família, suas 

condicionalidades e a atuação das políticas da Comissão Intersetorial no município. 

2. Identificar quais os principais motivos destacados pela Comissão Intersetorial para 

o descumprimento. 3. Identificar desafios e estratégias nas ações propostas. 4. 

Identificar as ações desenvolvidas para a diminuição do descumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

A comissão é composta por representantes das Políticas de Assistência Social, 

Educação e Saúde. Sua principal função é pensar o trabalho intersetorial e através 

deste, aprimorar cada vez mais a questão do acompanhamento das condicionalidades 

do programa Bolsa Família, executando um trabalho de planejamento da gestão do 

Cadastro Único no Bolsa Família, visualizando todas as políticas envolvidas. Como 

instrumento de coleta de dados, utilizamos a entrevista online e com questões abertas, 

tendo como sujeitos os três componentes da Comissão Intersetorial do Programa 

Bolsa Família do município de Londrina/PR. 

 

Palavras-Chave: Programas de Transferência de Renda. Comissão Intersetorial. 
Descumprimento de Condicionalidades. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as general objective to analyze the actions developed by the 
Intersectorial Commission of the Bolsa Família Program of the city of Londrina/PR, 
since its implantation until the first semester of 2020, aiming to follow the non-
compliance with conditionalities of the families of the Bolsa Família Program. Also 
having as specific objectives: 1. Describe the Bolsa Família Program, its 
conditionalities and the performance of the policies of the Intersectoral Commission in 
the municipality. 2. Identify the main reasons highlighted by the Intersectorial 
Commission for non-compliance. 3. Identify challenges and strategies in the proposed 
actions. 4. Identify the actions taken to reduce non-compliance with the Bolsa Família 
Program conditionalities. 

The commission is made up of representatives of the Social Assistance, Education 
and Health Policies. Its main function is to think about intersectoral work and through 
this, increasingly improve the issue of monitoring the conditionalities of the Bolsa 
Família program, carrying out management planning work of the Cadastro Único in 
Bolsa Família, viewing all the policies involved. As an instrument of data collection, we 
used the online interview with open questions, having as subjects the three 
components of the Intersectorial Commission of the Bolsa Família Program in the city 
of Londrina / PR. 

 

Key words: Cash Transfer Programs. Intersectorial Commission. Non-compliance 
with Conditionalities. 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as ações desenvolvidas 

pela Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família do município de Londrina/PR, 

desde sua implantação até o primeiro semestre de 2020, visando o acompanhamento 

do descumprimento de condicionalidades de famílias do Programa Bolsa Família. 

Tendo ainda como objetivos específicos: 1. Descrever o Programa Bolsa Família, suas 

condicionalidades e a atuação das políticas da Comissão Intersetorial no município. 

2. Identificar quais os principais motivos destacados pela Comissão Intersetorial para 

o descumprimento. 3. Identificar desafios e estratégias nas ações propostas. 4. 

Identificar as ações desenvolvidas para a diminuição do descumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

O interesse por esse assunto se deu através da atuação enquanto estagiária 

na Gerência de Transferência de Renda e concomitantemente no CRAS Centro A, 

ambos órgãos vinculados à Secretária de Assistência Social do município, pelo 

período de dois anos. 

Por meio do estágio foi possível verificar o alto índice de descumprimentos e 

como as vulnerabilidades sociais vivenciados pelas famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família se constituem para além da falta de renda, se acentuando 

por políticas e programas focalizados e compensatórios. Por esse motivo o foco do 

trabalho se dá na compreensão do que são os programas de transferência de renda, 

e a gestão do programa por meio da comissão, por compreender que este é o órgão 

responsável pela indicação de ações, no que tange o acompanhamento às famílias 

que fazem parte do Programa Bolsa Família, de forma prioritária, as que estão em 

descumprimento de condicionalidades.  

Em um contexto neoliberal, as políticas compensatórias e focalizadas vêm 

ganhando espaço e refletindo na atuação profissional dos assistentes sociais. 

Portanto esse debate se faz necessário, considerando a precarização do trabalho e a 

falta dele, que resulta em uma demanda de benefícios sem precedentes. Assim, o 

Estado deposita nos programas de transferência de renda e nas políticas sociais o 

papel de resolver essas questões, eximindo-se da sua função enquanto provedor de 

serviços. Com isso, as famílias são culpabilizadas por sua realidade e há a retirada 

da perspectiva de direitos dos programas. 
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Enquanto trabalho de conclusão de curso, a discussão deste tema é 

fundamental, visto que ele é constantemente debatido da visão operacional e menos 

estudado do ponto de vista da gestão dessas políticas. 

O problema de pesquisa apresentado visa entender quais são as ações 

desenvolvidas pela Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família no que diz 

respeito ao descumprimento de condicionalidades do Programa. 

O objeto deste estudo é o descumprimento das condicionalidades do programa 

e o objetivo geral é analisar as ações de acompanhamento do descumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família, desenvolvidas pelas pela comissão 

intersetorial. 

Para desenvolver o trabalho, utilizamos os seguintes procedimentos 

metodológicos: revisão bibliográfica, pesquisa documental e entrevista grupal, cuja 

coleta de dados foi realizada por meio de grupo focal (de modo remoto1) com os 

gestores das políticas de educação e de assistência social, membros da Comissão 

Intersetorial do Programa Bolsa Família, através de recursos audiovisuais. O grupo 

focal é uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que 

coleta dados por meio das interações grupais. Além de colher informações que 

possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças e atitudes sobre um 

tema, produto ou serviço. A entrevista foi estruturada com questões abertas, realizada 

por meio da ferramenta google meet, e gravada. As questões norteadoras encontram-

se na pg. 53. a entrevista foi autorizada pelos sujeitos (os termos de compromisso 

constam em anexo, nas pg. 54-55). após a entrevista, foi feita a transcrição, 

organização dos dados e análise do conteúdo, de acordo com os eixos: 

- Função da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família no município de 

Londrina – PR. 

- Dificuldades, desafios e limites encontrados no trabalho da Comissão; 

- Principais motivos, que levam as famílias ao descumprimento; e 

- Análise das ações desenvolvidas para a diminuição do descumprimento de 

condicionalidades do PBF; 

Este trabalho está composto por 3 capítulos: O primeiro capítulo apresentará 

de forma breve o resgate das três fases do capitalismo, com o objetivo de auxiliar na 

compreensão de onde, como e porque os Programas de Transferência de Renda 

                                                             
1 DEVIDO AO PERÍODO DE PANDEMIA, A ENTREVISTA FOI DE MODO NÃO PRESENCIAL. 
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foram criados. Em relação ao Brasil, será explanada a trajetória destes programas, 

destacando-se entre eles o Programa Bolsa Família, sendo as suas condicionalidades 

os elementos que serão abordados durante todo este trabalho. O segundo capítulo 

apresenta a caracterização do município de Londrina, assim como da Gerência de 

Transferência de Renda e principalmente acerca da Comissão Intersetorial do 

Programa Bolsa Família. Posteriormente será explanado o fluxo do descumprimento 

de condicionalidades do PBF, os órgãos envolvidos e as atribuições que são dadas 

aos assistentes sociais perante esta demanda da profissão. E o terceiro capítulo tem 

como objetivo apresentar os resultados referentes a pesquisa realizada através de 

grupo focal. A justificativa da utilização desta técnica, é que em tempos de pandemia, 

a opção viável foi a realização da entrevista em grupo, de forma remota, para 

otimização de tempo. Os sujeitos da pesquisa foram três e compõem a Comissão 

Intersetorial do Programa Bolsa Família do município de Londrina/PR. 
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CAPÍTULO 1- SURGIMENTO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 
RENDA NO BRASIL E NO MUNDO. 

 
Este capítulo apresentará de forma breve o resgate das três configurações do 

capitalismo, com o objetivo de auxiliar na compreensão de onde, como e porque os 

Programas de Transferência de Renda foram criados. Em relação ao Brasil, será 

explanada a trajetória destes programas, destacando-se entre eles o Programa Bolsa 

Família, sendo as suas condicionalidades os elementos que serão abordados durante 

todo este trabalho.  

 

1.1 FASES DO SISTEMA CAPITALISTA: ESTADO LIBERAL, ESTADO DE 

BEM ESTAR SOCIAL E ESTADO NEOLIBERAL. 

 

Para se falar de Programas de Transferência de Renda (PTR) e explicitar os 

motivos dos mesmos serem criados, deve ser levado em conta o papel que estes 

assumem na atualidade, de modo que estes programas se encontram inseridos em 

uma lógica de focalização2.  

Partindo dessa concepção, se faz necessário o resgate das configurações que 

o sistema capitalista permeou e ainda permeia, para poder compreender melhor como 

essas influenciaram diretamente a construção das políticas públicas e como 

assumiram o papel que desempenham hoje. Para este propósito, serão abordados de 

forma muito breve, os três estados do capitalismo: estado liberal, estado de bem estar 

social e estado neoliberal. 

O estado liberal se desenvolveu ao longo do século XVII ao século XX. De 

acordo com Polany (1957 apud MORAES, 2014), esta fase foi marcada pela ascensão 

da burguesia, onde o mercado era o principal regulador da economia e do comércio e 

os desejos individuais prevaleciam sobre o todo, vinculadas a uma determinada 

pessoa, que detinha o poder. Segundo Hobsbawn (1979 apud MORAES, 2014), um 

dos marcos foi a Revolução Francesa, que teve início em 1789 e seu fim em 1799. 

                                                             
2 Pereira (2003) aponta que a focalização na pobreza absoluta, vai contra a ideia de universalização das políticas 
de transferência de renda, pois diminui o papel que o Estado exerce dentro da proteção social. Além de trazer a 
tona o estigma e a culpabilização do usuário por sua condição social, sem levar em conta às determinações 
macroestruturais que o mesmo está inserido, conservando ainda meios antigos para comprovar a pobreza, como 
testes que acabam constrangendo o indivíduo, exigindo deste, contrapartidas para que se tenha acesso ao benefício, 
transformando a política social em uma política compensatória. 
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Essa revolução uniu temporariamente os camponeses pobres e a nascente burguesia 

da época. No entanto conforme descreve Comparato (2001 apud MORAES, 2014), a 

burguesia criou estratégias para que as suas vontades fossem as únicas a serem 

concretizadas, resultando em uma grande pauperização das massas.  

Segundo Silva (2011), o liberalismo transformou a economia, destituindo a 

monarquia e instaurando três direitos básicos aos homens: vida, liberdade e 

propriedade. O poder do Estado era limitado e a ideia era de que as crises seriam 

sanadas pelo próprio mercado, com uma auto regulação no ciclo econômico. Outra 

característica era a concorrência incentivada entre o próprio mercado e também a 

proibição da parceria entre Estado e empresas privadas. Nesse período, não existiam 

empresas públicas e tudo que fosse produzido pela força de trabalho, era considerado 

mercadoria e não direito, como a educação e a saúde. 

O declínio do estado liberal se deu após a Primeira Guerra Mundial, devido à 

mudança da estrutura econômica, onde prevalecia à concentração do capital, que 

resultava na criação de empresas e também pelo fato dos trabalhadores pobres 

dessas empresas começarem a reivindicarem seus direitos trabalhistas, 

previdenciários e sociais, iniciando assim as primeiras medidas do que viria a ser o 

Estado de Bem Estar Social (BONAVIDES, 2007 apud MORAES, 2014). 

Os primeiros exemplos de legislações criadas através do Estado destinadas 

aos trabalhadores são as leis aprovadas entre 1883 e 1889 na Alemanha, que 

regulamentavam os seguros obrigatórios que protegiam o trabalhador de algumas 

situações. Esse período se faz importante, pois foi nesse momento que se constituiu 

o modelo de seguro bismarckiano, implementando a seguridade social, enquanto 

direito. Segundo Behring e Boschetti (2009), esse modelo consistia em: 

 
O modelo bismarckiano é identificado como sistema de seguros sociais, pois 
suas características assemelham-se à de seguros privados. Em relação aos 
direitos, os benefícios cobrem principalmente (e às vezes exclusivamente) os 
trabalhadores contribuintes e suas famílias; o acesso é condicionado a uma 
contribuição direta anterior e o montante das prestações é proporcional à 
contribuição efetuada. Quanto ao financiamento, os recursos provêm 
fundamentalmente das contribuições diretas de empregados e 
empregadores, baseadas na folha de salários. Quanto à gestão, os seguros 
eram originalmente organizados em caixas estruturadas por tipos de risco 
social: caixas de aposentadorias, caixas de seguro-saúde, e assim por diante, 
e eram geridos pelos contribuintes, ou seja, empregadores e empregados (p. 
66). 
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Essas medidas só foram implantadas, pois o Estado temia a tensão social que 

se agravava no meio da classe operária devido ao surgimento dos movimentos 

socialistas justificados pela crise industrial que o país e o mundo passavam, não tendo 

portando nenhuma relação com uma conscientização da total desigualdade social que 

se alastrava (MARTINS, 2002 apud MORAES, 2014).  

Em 1929 houve a queda da bolsa de valores de Nova York, conhecido como 

um período de recessão, denominado como a Grande Depressão. Essa crise 

perdurou até meados de 1930, onde um pouco mais tarde juntou-se com os estragos 

econômicos e sociais ocasionados pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Para 

que fosse sanado esse momento, o capitalismo se reinventou e assim se instala o 

modelo de Bem estar social, conhecido popularmente como Welfare State3, sendo 

consolidado principalmente na Grã-Bretanha, se alastrando pelos demais países 

(FROTA; DIAS; ZIMMERMANN, 2011).  

Nesse modelo, as políticas sociais passam a se tornar generalizadas e 

expansivas, pois é o momento onde o Estado intervém a favor da minoria, com 

políticas de distribuição de renda e com critérios que abrangem uma maior parte da 

população, focando no coletivo, atuando como um mediador entre o capital e o 

trabalhador. Com tais políticas, ocorrem tanto às proteções a favor da classe operária 

como também a sustentação do modo de produção capitalista, fornecendo 

minimamente condições de vida para que o povo pudesse sobreviver e ser usado 

como mão de obra, resultando em lucros que pudessem sanar a crise econômica 

(FROTA; DIAS; ZIMMERMANN, 2011). 

No entanto o Welfare State não conseguiu permanecer e acabou entrando em 

declínio por vários motivos, dentre eles pela crise que se imperou sobre o socialismo 

no início da década de 1970, resultando em uma crise de proporções globais. Alguns 

dos fatos que levaram a essa crise foram à quebra de promessas de ampla demanda 

de empregos e a não capacidade do capital em conseguir equilibrar de forma 

igualitária o lado econômico e social (FORIGO, 2012). Ainda segundo Netto (1995, 

p.70) a crise do Estado de Bem Estar ocorre, pois: 

 

                                                             
3 A definição de welfare state pode ser compreendida como um conjunto de serviços e benefícios sociais de alcance 
universal promovidos pelo Estado com a finalidade de garantir uma certa “harmonia” entre o avanço das forças de 

mercado e uma relativa estabilidade social, suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam segurança 
aos indivíduos para manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam enfrentar os 
efeitos deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente (GOMES, 2006). 
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[...] evidencia que a dinâmica crítica desta ordem alçou-se a um nível no 
interior do qual a sua reprodução tende a requisitar, progressivamente, a 
eliminação das garantias sociais e dos controles mínimos a que o capital foi 
obrigado naquele arranjo [grifo no original]. 

 

Mesmo que esse modelo tenha entrado em crise, é necessário compreender 

as mudanças significativas que ele trouxe para o mundo, mesmo que de forma indireta 

em alguns países (como no Brasil). O Welfare State interpreta o Estado enquanto 

provedor de direitos sociais, sendo sua intervenção necessária na economia, pois é 

ele quem vai regular contratos comerciais e de trabalho, garantindo o pagamento de 

um salário mínimo de acordo com a legislação trabalhista, trazendo também a 

burocracia enquanto forma de controle das relações. Nesse modelo é função do 

governo garantir os direitos sociais, provendo condições mínimas nas áreas da saúde, 

educação, habitação, seguridade social, entre outras vertentes. O Estado, diferente 

de seu papel no liberalismo, também é essencial para elaborar estratégias em 

momentos de crise e desemprego (FROTA; DIAS; ZIMMERMANN, 2011). 

Com a crise do Welfare State, se instala o Estado Neoliberal, sendo muito além 

de uma organização ou visão do Estado, ele ascende enquanto uma ideologia que 

perpassa áreas para além da econômica e social, causando transformações que 

impactam profundamente a vida em sociedade (VALLE; STRUETT, 2015). A definição 

de neoliberalismo pode ser dada como: 

 
O neoliberalismo pode ser definido como uma ideologia ou doutrina que 
atualmente ganhou a maior adesão e simpatia dos políticos e da opinião 
pública internacional, nacional e local, estabelecendo, por isso, os parâmetros 
da política econômica de grande parte dos países do mundo. Os programas 
de ajuste estrutural estão fortemente embasados nessa ideologia. Como seu 
nome indica, o neoliberalismo ("novo liberalismo") traz de volta à cena o 
conjunto de teses econômicas conhecido como liberalismo. Na sua acepção 
geral, o termo liberalismo define as ideias, teorias ou doutrinas que dão 
primazia à liberdade individual e rejeitam qualquer tipo de coerção do grupo 
ou do Estado sobre os indivíduos. No plano econômico, o liberalismo teve 
notável influência no desenvolvimento do capitalismo do século XIX. Um 
ponto central nessa doutrina era o repúdio a qualquer intervenção do Estado 
na área econômica (FRANCH, et all 2001, p. 1). 
 

No neoliberalismo, a grande ampliação da intervenção do Estado que marcou 

o Welfare State, dá lugar a um Estado mínimo para a classe trabalhadora, que resulta 

em políticas sociais focalizadas, com distribuição mínima de renda, condicionadas ao 

controle explicito da classe dominante, atuando como uma compensação das 

desigualdades sociais e econômicas existentes. Isso acontece, pois de acordo com 

Löwy (1999, p. 170): 
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[...] uma das características centrais do neoliberalismo é fazer do mercado 
uma religião. A sacralização do mercado transformou-se numa vitória 
ideológica do neoliberalismo, talvez a maior delas. A lógica mercantil está 
sendo aceita como uma lei da natureza, como um dado inquestionável [...]”. 
 

Com isso pode se compreender que as configurações do capitalismo 

determinaram a função do Estado, das políticas sociais e do mercado, sendo 

ressaltado que em cada fase estes podiam ora serem anulados, diminuídos ou 

ampliados, mas sempre com o objetivo de manter esse sistema em funcionamento e 

de conter as reivindicações da classe trabalhadora. Como o filósofo John Gray (2011) 

citou “O capitalismo transforma tudo o que toca”.  

Na conjuntura neoliberal, tem se atualmente o modelo de Estado de exceção, 

que de acordo com Gomes e Matos (2016, p.1762), caracteriza-se enquanto: 

 
O estado de exceção, segundo as doutrinas tradicionais do Direito 

Público, é conceituado como medida excepcional à legalidade, sendo 
autorizado pelo ordenamento diante de situações emergenciais. Nas 
constituições modernas, todavia, sua utilização pelo poder constituído tem 
demonstrado funcionar mais como regra do que como exceção. 

 

No Brasil o Estado de exceção, teve início na Ditadura Militar (1964-1985), no 

entanto mesmo depois do fim deste regime, ele continua presente no modelo 

neoliberal. Segundo os autores, esse modelo de Estado enquanto paradigma de 

governo, foi criado para necessidades urgentes, entretanto em determinados 

governos, materializados principalmente pelos atos administrativos e pela ação 

policial esse modelo deixa de ser exceção e a linha tênue entre estado de direito e 

estado absolutista deixa de existir. Nesse contexto, a noção de direito se enfraquece 

e a imposição de poder ganha força. 

 

1.2 PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDA: CONTEXTO 

BRASILEIRO. 

 

Na Europa, as vitórias das lutas desencadeadas no século XIX, estavam 

ligadas ao contexto de possuírem direito ao voto e de haver educação pública para 

uma parte da sociedade, resultando em progressos relacionados à área social. No 

Brasil, no entanto, o direito de votar só foi possível em 1985, pois os direitos sociais 

não eram uma prioridade na consolidação do país. Enquanto no contexto europeu a 
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industrialização levou a população a requisitar seus direitos sociais, no Brasil a 

industrialização somente legitimou direitos para pequenas frações de pessoas que 

adentravam o mundo do trabalho, havendo uma política marcada pela regulação e 

pela restrição (SANTOS, 1979). Conforme indica Grim (2013, p.189) “Não houve luta 

política dos “de baixo” para ampliar direitos, mas uma política das novas elites 

dominantes para criar uma cidadania limitada”. 

Enquanto o Welfare State se desenvolvia na Europa repleto de seguranças 

sociais, apoiados em governos democráticos e resguardados por direitos civis,  o 

Brasil vivia um período de Ditadura Militar (1964-1985), onde  a área econômica era o 

foco principal, pois a ideia era de que alavancando esta, as demais também se 

desenvolveriam (GRIM, 2013 apud ESPING-ANDERSEN, 2000).  

No entanto, para que se pudesse produzir lucro necessitava-se de uma mão de 

obra subordinada a exploração, condicionada a mínimas condições de sobrevivência, 

com uma grande parcela da população abaixo da linha da pobreza, por esse motivo 

não havia motivos para serem criadas políticas voltadas para a classe trabalhadora. 

Importante destacar que a história se constrói de forma diferente em cada país, 

onde cada governo considerou o que era prioridade de acordo com sua realidade e 

seus interesses. O Brasil, em particular, não viveu um Estado de Bem Estar Social, 

mas conforme foi abordado acima, as conquistas desse modelo na Europa 

culminaram em ações que refletiram neste país. Os avanços que serão descritos a 

partir de agora são os reflexos desse estado, em conjunto com as lutas da classe 

trabalhadora por melhores condições de vida.  

Foi apenas com o fim da Ditadura em 1985 e a promulgação da Constituição 

Federal do Brasil (CFB) em 1988, que os programas sociais puderam emergir com um 

maior vigor, resultados principalmente pelos movimentos sociais que emergiram pós-

ditadura. Para Silva, Yazbek e Giovani (2004) a proteção social assume novas 

características com a CFB, juntamente com o modelo democrático, participativo de 

descentralização político administrativa e a participação da sociedade na construção 

das políticas sociais como forma de controle social, que a mesma instituiu. No entanto 

vale ressaltar que nesse período no Brasil, já vigorava o regime neoliberal, portanto 

as ideias resultantes do impacto do Welfare State vivenciado na Europa foram 

adaptadas, para as necessidades que esse novo regime exigia. Nesse contexto os 

programas de transferência de renda começaram a ser colocados em pauta. 
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Em 1991, foi proposto o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM) pelo 

então senador Eduardo Suplicy. O Projeto de Lei N° 80 de abril de 1991 que tratava 

desse programa, se fazia necessário pois no período pós ditadura, o país enfrentava 

um contexto do aumento da pobreza, culminando na diminuição do poder de compra 

dos trabalhadores, entretanto, o projeto não chegou a ser aprovado (SILVA E LIMA, 

2016). 

 Em 1992, com o impeachment do presidente Collor de Melo, inicia-se o 

governo de Itamar Franco que em 1993, desenvolve o Plano de Combate à Fome e a 

Miséria, liderado pelo sociólogo Helbert de Souza. Ressalta-se que em 7 de dezembro 

de 1993 é sancionada a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS de N° 8.742, que 

regulamenta a política de assistência social, tendo grande impacto para que essas 

ações viessem a se efetivarem. (Silva e Lima, 2016). 

Nos anos sucessores, Silva e Lima (2016), apontam que as ideias abordadas 

pelo economista José Márcio Camargo, incrementam as ideias propostas por Suplicy, 

porém o foco deixa de ser o indivíduo e passa a ser a família. Ele sugere o repasse 

de um salário mínimo (referentes aos anos de 1991, 1993 e 1995) para famílias com 

filhos ou dependentes de sete a quatorze anos, considerando a frequência escolar 

enquanto critério, priorizando, portanto, a política de educação. Esse viés não chegou 

a ser de fato implantados na época, porém serviu como base para os Programas de 

Transferência de Renda condicionados que se sucederam nos anos 2000, como o 

Programa Bolsa Escola.  

Em 1996, o Distrito Federal e mais alguns municípios (Ribeirão Preto e 

Campinas) liderados por governos pertencentes ao Partido dos Trabalhadores4 (PT), 

implantam o Programa Bolsa Escola. No ano de 1996, mais alguns municípios, tais 

como: Vitória, Santos, Belo Horizonte, Jundiaí, Boa Vista, Franca e Salvador aderiram 

a ideia. Segundo  Silva, Yazbek e Giovani (2004):  

 
A partir de então os Programas de Renda Mínima, Bolsa-Escola e outros, 
ganham destaque tendo como expectativa romper o círculo da pobreza trans 
geracional, por maioria dos programas, com articulação de uma medida 
compensatória a uma política de alcance estrutural (p. 48). 

 

                                                             
4 O Partido dos Trabalhadores (PT) é um partido político brasileiro, fundado em 1980 que integra um dos maiores 
e mais importantes movimentos de esquerda e de centro-esquerda da América Latina. O PT surgiu como agente 
promotor de mudanças na vida de trabalhadores da cidade e do campo, militantes de esquerda, intelectuais e 
artistas. Foi oficializado partido político em 10 de fevereiro de 1980, pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
(PT, 2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Silva, Yazbek e Giovani (2004, p.202) destacam que as políticas sociais devem 

funcionar como mecanismos de enfrentamento a pobreza, porém é de suma 

importância que sejam articuladas com demais ações, como a distribuição de renda, 

onde possa ser cobrado dos que detém o capital e distribuído entre a mão de obra, 

aumentando assim o poder de compra, refletindo na economia. Os autores descrevem 

que a área social deve estar lado a lado da área econômica, vinculado ao 

desenvolvimento da política de educação, especialmente para jovens e também na 

geração de novos empregos. Reiteram que políticas de transferência de renda, não 

podem ser responsabilizadas por extinguir a pobreza de um país, pois não cabe a elas 

tal função. A desigualdade social se faz presente na estrutura do capitalismo, sendo 

a má distribuição de renda responsável por esse modo de produção se manter ativo.  

Outro marco dos programas de transferência de renda no Brasil aconteceu em 

1999, onde Carnelossi (2017) descreve a criação do Programa Comunidade Solidária 

pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, onde o principal objetivo era a 

superação do caráter assistencialista que perpetuava sobre os programas até aquele 

momento criados. Essa proposta se deu entre as três esferas de governo (municipal, 

estadual e federal) em conjunto com a comunidade. Apesar de se tratar de um 

Programa de Transferência de Renda, que visa a melhoria da classe trabalhadora, ele 

fere a LOAS (1993), pois este programa responsabiliza a comunidade a trazer as 

dificuldades de cada local, com o objetivo de que o recurso seja investido apenas no 

que for prioridade, retirando a responsabilidade do Estado em realizar essas ações, 

pois cabe a ele, este monitoramento e fiscalização, enquanto forma de controle social 

Carnelossi (2017).   

Em 2001, foi criado o Fundo de Combate à Pobreza, sendo vinculado a 

programas de transferência de renda que possuía como foco a política de educação 

e o saneamento básico enquanto áreas prioritárias para a redução da pobreza. Ainda 

neste ano, esse tipo de programa monetário, consolidou a ideia do que viria a ser o 

Programa Bolsa Escola em escala nacional (CARNELOSSI, 2017).  

De acordo com Carnelossi (2017), o Programa Bolsa Escola foi implantado em 

2001, sendo gerido pelo Ministério da Educação e beneficiou cerca de 5,5 milhões de 

famílias com renda per capita de até R$90,005. O critério para o recebimento implicava 

na frequência escolar, sendo comprovada a cada três meses através das informações 

                                                             
5  Salienta-se que o salário mínimo em 2001 estava no valor de R$180,00.  
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prestadas pelas famílias no Cadastro único6. O Programa destinava o valor de 

R$15,00 por filho (com faixa etária de seis a quinze anos), com limite de até três filhos. 

Depois do Programa Bolsa Escola, outros programas monetários foram criados, tais 

como: Auxílio-Gás, Cartão Alimentação e Bolsa Alimentação.  

O Auxílio-Gás, conforme descrito por Carlonessi (2017), foi elaborado pelo 

Ministério de Minas e Energia no ano de 2001 e se configurava como o valor R$7,50 

para, (assim como o próprio nome ressalta) auxiliar na compra do gás de cozinha. O 

Cartão Alimentação era gerenciado pelo Ministério da Segurança Alimentar e 

Combate à Fome, consistindo no valor de R$50,00 por mês a famílias assistidas pelo 

Programa Fome Zero, independentemente da existência de filhos. Já o Programa 

Bolsa Alimentação, contava com o mesmo valor e limite de filhos do Programa Bolsa 

Escola, exceto a faixa etária, que neste, ia de zero a seis anos de idade.   

Os programas amenizavam mesmo que minimamente a condição de 

vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias de baixa renda, no entanto o acesso a 

esses programas se dava de forma segmentada, já que cada ministério era 

responsável por um programa. Para ser beneficiado, havia a necessidade de a família 

realizar diversos cadastros, cada um destinado a finalidade de cada programa. Isso 

acabava dificultando o atendimento e acompanhamento, tanto dos ministérios para 

com as famílias, como das famílias para o cumprimento das exigências, prazos e 

limites de cada benefício. Foi a partir dessas dificuldades, que veio a proposta de 

unificação desses programas, resultando no Programa Bolsa Família (PBF). 

Em 2004 é aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), sendo 

criadas a partir daí as diretrizes para a efetivação desta política como direito de 

cidadania e de responsabilidade do Estado.  Nesse contexto nasce o Programa Bolsa 

Família que se encontra resguardado pela Lei Federal N° 10.836. de 9 de janeiro de 

2004 e regulamentado pelo Decreto N° 5.209 de 17 de setembro de 2004, sendo 

gerenciado pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), através da 

Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (SEDS) do Ministério da Cidadania 

(MDS)7. No ano seguinte a sua criação, é estabelecido a Norma Operacional Básica 

                                                             
6 Regulamentado pelo Decreto 6.135 de 2007 e pela Portaria 177/2011, o cadastro único para Programas sociais 
do Governo Federal é um instrumento de coleta de dados, que identifica e caracteriza famílias de baixa renda. 
Possibilita reconhecer a realidade socioeconômica das famílias a partir de informações sobre o núcleo familiar, 
características domiciliares e dos dados pessoais dos integrantes da família (SEDES, 2020). 
7 Mudança de nomenclatura e de pastas nas casas civis, depois da Proclamação de Jair Messias Bolsonaro como 
Presidente do Brasil (eleições 2018). O Ministério de Desenvolvimento Social é alterado e passa a ser o Ministério 
de Cidadania. Regulamentado pelo Decreto n° 9.674, de 2 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019). 
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do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) e a Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos do SUAS (NOB RH/SUAS). A primeira apresenta os eixos 

estruturantes necessários para a implementação e consolidação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) no Brasil e a segunda estabelece e consolida os principais 

eixos a serem considerados para a gestão do trabalho e educação permanente no 

âmbito do SUAS.  

 A SENARC é o órgão que estabelece as normas referentes ao PBF, definindo 

valores dos benefícios, critérios e fluxos entre os municípios, estados e a união. 

Convém ressaltar, que o PBF conta com um orçamento pré-estabelecido, uma vez 

que esse saldo se esgota, não é possível inserir novas famílias, por isso para entrar 

para o programa, existem alguns critérios definidos também pela SENARC (SOARES 

E SÁTYRO, 2009).  

No entanto apesar dos critérios existirem para inserir apenas as famílias que 

atendem a essas normativas estabelecidas pelo programa, muitas destas ficam sem 

receber, mesmo cumprindo todos os pré requisitos. Tendo como resposta do Estado, 

a justificativa de que não há verba para o pagamento. No município de Londrina, de 

acordo com as informações disponibilizadas no site de Relatórios de Informações 

Sociais do Ministério da Cidadania, a base de dados de julho de 2020 contabiliza 

23.341 famílias em extrema pobreza, ou seja, sobrevivendo com até R$89,00 de 

renda per capita. No entanto na folha de pagamento do município, com a mesma data 

de referência, têm-se 17.902 famílias incluídas no programa, resultando no total de 

5.439 famílias que mesmo atendendo aos critérios, não estão inseridas no programa, 

resultando em uma dupla exclusão e aumento significativo das vulnerabilidades 

vivenciadas por esse público.  

Vale lembrar das características das políticas públicas em um contexto 

neoliberal, descritas no primeiro tópico deste capítulo, com características como a 

focalização e a seletividade. Para complementar essa visão Jordeana, Sheyla e Lucia 

(2006) trazem que:  
 
Dessa forma, a atual configuração do capital determina novas modalidades 
de reprodução da força de trabalho, ancoradas principalmente nos processos 
de privatização, focalização e descentralização das políticas sociais. Nesta 
ótica, a estratégia neoliberal de reprodução da força de trabalho consiste em 
implementar políticas sociais que consigam integrar os indivíduos, já que, em 
sua visão, o trabalho assalariado não tem mais essa capacidade. É esta 
perspectiva que vem determinando as tendências das políticas sociais no 
Brasil, que em oposição à universalização e a integração com as outras 
esferas da seguridade social, passando a ser centralizadas em programas 
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sociais emergenciais e seletivos, enquanto estratégias de combate à pobreza 
(p.10). 

 

É nesse molde de política mínima que o PBF opera, selecionando a extrema 

pobreza, com critérios que não consideram outros diversos aspectos de 

vulnerabilidade que as famílias estão inseridas. Nem mesmo a renda per capita é um 

critério completamente analisado, por ser muito baixo comparado ao salário mínimo 

atual, fazendo com que diversos usuários não possam ser beneficiados, mesmo que 

sua necessidade seja explicita Jordeana, Sheyla e Lucia (2006).  

 

 

1.3  CRITÉRIOS E CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA 

DE RENDA BOLSA FAMÍLIA NO BRASIL. 
 

Segundo Bachmann (2018), o PBF foi criado para amenizar as desproteções 

vivenciadas pelas famílias de baixa renda e que possam contar um suporte para sair 

da condição de pobreza. Essa condição é delimitada pela renda per capita da família, 

calculados através do Cadastro Único. A permanência no programa depende da 

atualização deste cadastro (a cada dois anos ou mesmo antes, caso aconteça 

mudança na renda familiar, endereço ou composição familiar), da condição financeira 

da família e do descumprimento (ou não) das condições exigidas pelo programa, 

referentes às áreas de educação e saúde.   

A finalidade das condicionalidades conforme indica Bachmann (2018), é a 

garantia ao acesso das famílias às políticas de educação, saúde e de assistência 

social, contribuindo para uma melhora de suas condições de vida.  Referentes à área 

de educação as condições são: crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem estar 

matriculados na escola, com no mínimo 85% de frequência escolar e jovens de 16 e 

17 anos, o mínimo da frequência é de 75%. Já na política de saúde, crianças menores 

de 7 anos devem possuir o caderno de vacinações em dia e terem seu 

desenvolvimento (peso e altura) acompanhados semestralmente, além disso 

gestantes devem fazer o pré natal de forma regular.  

 
No caso de descumprimento das condicionalidades, as famílias beneficiárias 
estão sujeitas às seguintes sanções: no primeiro registro de descumprimento, 
a família recebe uma advertência, no segundo sofre um bloqueio do benefício 
por um mês; a partir do terceiro registro de descumprimento, a suspensão do 
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benefício é por dois meses, e, reiteradamente, a partir da ocorrência de novos 
registros de descumprimento; só há cancelamento do benefício após o 
registro no Sistema de Condicionalidades (SICON) de que a família foi 
inserida em serviço sócio-assistencial de acompanhamento familiar do 
município e, cumulativamente: a) permaneça em situação de suspensão 
durante 12 meses, contados a partir da data de coexistência do 
acompanhamento e da fase de suspensão; e, b) se, após 12 meses, 
apresentou novo descumprimento com efeito no benefício nas repercussões 
posteriores, respeitando os 6 meses para reinício dos efeitos gradativos 
(CARNELOSSI, 2013, p.104).  

 

Em relação às condicionalidades citadas, existem autores que as criticam e 

outros que as defendem. Partindo da visão contrária as condicionalidades, autores 

que se debruçam sobre o tema são os escritores Lavinas (2004) e Zimmerman (2006) 

que em seus artigos descrevem que as condicionalidades ferem o modelo de política 

pública com caráter universal defendido na Constituição Federal de 1988, atribuindo 

características onde se predomina a descentralização, focalização e a privatização. 

Outro argumento utilizado pelos autores, é de que o Estado teria um custo ao fiscalizar 

o acesso às políticas de saúde, educação e de assistência social, se estas não 

estivessem atreladas a um programa social, eximindo, portanto, o dever do Estado, 

que se esconde atrás da necessidade das famílias pelo recebimento do benefício. 

Outro aspecto citado é o fato de que o programa pressupõe um viés paternalista, pois 

tem se a ideia de que se o benefício não for dependente do acesso aos serviços, as 

famílias não realizariam o acompanhamento no SUS (Sistema Único de Saúde) e as 

crianças/ adolescentes não frequentariam a escola.  

Já dentre os que defendem as condicionalidades, estão Cireno e Proença 

(2006), com o argumento de que as condicionalidades incentivam o acesso aos 

serviços públicos, trazendo uma mudança de comportamento das famílias.  

Penso que os argumentos utilizados pelos que defendem as condicionalidades, 

focam no comportamento dos indivíduos e não no direito de acesso as políticas 

sociais. No entanto é também uma forma de compreender a realidade social e suas 

determinações e ambas as visões se fazem presentes no cotidiano profissional.   

Nessa lógica da defesa das condicionalidades, segundo Carnelossi (2017), o 

PBF possui três viés:  

1 – Complemento de renda: Valor recebido mensalmente, que aumenta de 

maneira imediata a condição de sobrevivência8 da família. 

                                                             
8  “Art. 18. O programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, 
caracterizadas pela renda familiar per capita de até R$178,00 (cento e setenta e oito reais) e R$89,00 (oitenta e 
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2 – Acesso a direitos: Com as condicionalidades, as famílias tendem a possuir 

acesso às três políticas públicas, visando uma superação de futuras possíveis 

vulnerabilidades, fortalecendo o acesso à educação, saúde e assistência social. 

3 – Articulação com outras ações: O programa traz a possibilidade de que as 

três políticas possam articular estratégias em conjunto para uma melhor qualidade de 

vida, tendo um olhar da totalidade em que a família está inserida. 

Em relação ao pagamento do benefício, o órgão que paga e operacionaliza o 

benefício é a Caixa Econômica Federal (CEF), através do Número de Identificação 

Social (NIS). Cabe a CEF processar as informações provindas do Cadastro Único, a 

fim de calcular o valor que será repassado a cada família, sendo que a data de 

recebimento é de acordo com um calendário anual baseado no último número do NIS 

do responsável pelo cadastro.  

Até aqui se percebe o quanto o capitalismo se reinventa e adquire novas formas 

de controle sobre a classe. Os PTR nesse contexto possuem a dualidade de diminuir 

as vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias, mas também exime o Estado de suas 

obrigações para com o enfrentamento da pobreza, como a geração de maiores 

possibilidades de emprego e a criação de políticas públicas universais que visem a 

melhoraria da condição de vida dos brasileiros. Apesar destas lacunas, o PBF é um 

dos programas que contribuem significativamente com o aumento da renda de muitas 

famílias. 

De acordo com um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas em março 

de 2020, entre 2014 e 2018 a renda dos 5% mais pobres caiu 39%, resultando em um 

aumento para 71,8% da extrema pobreza no Brasil, gerando 3.4 milhões de pessoas 

que se enquadram no público de pobreza extrema, caracterizado por pessoas que 

vivem com U$1,9 por dia. Esses números possuem como justificativa a recessão 

econômica, mas também a perda de reajustes do PBF, pois este não foi corrigido de 

acordo com a inflamação de 2015 (que girava em torno de 10%) e com a inflamação 

de 2017. O estudo também aponta que entre maio de 2019 a janeiro de 2020, houve 

                                                             
nove reais), respectivamente (NR). Art 19. I – benefício básico, no valor mensal de R$89,00 (oitenta e nove reais), 
destinado às unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza; II – benefício variável, no 
valor mensal de R$41,00 (quarenta e um reais) por beneficiário, até o limite de R$205,00 (duzentos e cinco reais) 
por família, destinados às unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou de extrema pobreza e 
que tenham em sua composição: gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos ou adolescentes até quinze 
anos. III – benefício variável vinculado ao adolescente, no valor R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por beneficiário, 
até o limite de R$96,00 (noventa e seis reais) por família, destinado às unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza ou de extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescente com idade de dezesseis 
a dezessete anos matriculado em estabelecimentos de ensino” (BRASIL, 2004).  
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1,1 milhões de famílias desligadas do programa, resultando em uma fila de espera 

média anual de 500 mil famílias que se encontram dentro dos critérios, mas ainda não 

estão dentro do programa. 

O Programa Bolsa Família, portanto, tem se mostrado fundamental na vida de 

milhares de brasileiros e impacta de forma significativa na renda das famílias. Apesar 

desses aspectos positivos, é necessário lembrar do contexto neoliberal já descrito, 

onde os programas sociais representam também uma forma do Estado se isentar de 

suas responsabilidades e de culpabilizar os sujeitos por sua realidade.  
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CAPÍTULO 2- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: REALIDADE DO MUNICÍPIO 
DE LONDRINA/PR. 

 
Este capítulo apresentará a caracterização do município de Londrina, assim 

como da Gerência de Transferência de Renda, bem como irá realizar a análise do 

formato das condicionalidades do PBF. Posteriormente será explanado o fluxo do 

descumprimento de condicionalidades do PBF, os órgãos envolvidos e as atribuições 

que são dadas aos assistentes sociais e as famílias perante esta demanda da 

profissão.  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

O município de Londrina foi fundado em 10 de dezembro de 1934 e se localiza 

na região norte do Paraná e Sul do Brasil, possuindo 1.652,569 km² e uma população 

de aproximadamente 569.733 pessoas, segundo dados de 2019 do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Dentro da Prefeitura Municipal de Londrina, está a Secretaria de Assistência 

Social, composta por diversas diretorias, entre elas a Diretoria de Proteção Social 

Básica, composta pelas gerências de: Garantia de Direitos Socioassistenciais à 

Criança, ao Adolescente e Juventude, Gestão dos CRAS, Inclusão Produtiva e 

Gerência de Transferência de Renda. 

Esta última, a Gerência de Transferência de Renda, será o órgão principal 

desta produção, pois é o local onde realizei o estágio curricular não obrigatório com 

carga de 30 horas semanais e de onde com a convivência e realização das atividades, 

foram fomentados as dúvidas e o problema que impulsionaram a confecção deste 

trabalho. Além da Gerência, estagiei no CRAS Centro A e ambos os locais, 

contribuíram para que este trabalho pudesse ser elaborado. 

Cabe aqui citar as principais normativas que regem o funcionamento da 

Gerência de Transferência de Renda, visto que são elas que embasam todos os 

procedimentos e estratégias dos serviços executados pelo órgão. 

Em 2007 foi promulgado o Decreto N° 6.135 que dispõe sobre o Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal e em 2011 é divulgada a Portaria n° 177 

que define procedimentos para a gestão do Cadastro Único, revogando a Portaria n° 
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376 de 2008. A Instrução Operacional Conjunta SENARC/SNAS n° 24 de 2017 

estabelece os procedimentos e prazos para inclusão e atualização cadastral dos 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de suas famílias no 

Cadastro Único. Estas são as legislações pertinentes a operacionalização do 

Cadastro Único, também chamado de Cad Único. 

As legislações do Programa Bolsa Família iniciam-se pela Lei 10.836 de 2004 

que cria o programa. Em 2009 é instituída a Resolução CIT (Comissão Intergestores 

Tripartite) N° 7 que aprova o Protocolo de Gestão integrada de Serviços, Benefícios e 

Transferências de Renda no âmbito do SUAS. 

 No ano de 2012 publica-se a Portaria N° 251 que regulamenta a gestão das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família, revogando a portaria GM/MDS N° 321 

de 2008. E por fim a Instrução Operacional Conjunta N° 19 traz as orientações para 

estados e municípios sobre como deve ocorrer à inclusão das famílias do Programa 

Bolsa Família que estão em descumprimento de condicionalidades, especialmente as 

que estejam em fase de suspensão do benefício, em serviços socioassistenciais de 

acompanhamento familiar, com registro no Sicon e solicitação da interrupção 

temporária.  Essas legislações sofrem alterações de tempos em tempos, sendo 

necessária a leitura continua destes e de novos documentos. 

No dia 17 de setembro de 2012, o Jornal Oficial de N° 1.973 do município, 

publica o decreto Nº 1.051 de 22 de agosto de 2012, onde é aprovado o Regimento 

Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com o disposto 

no artigo 34, da Lei Nº 8.834, de 1 de julho de 2002, definindo as atribuições de todos 

os órgãos que compõe a Secretaria.  

De acordo com a Instrução Operacional n° 83 de 04 de janeiro de 2017 e do 

Informe Bolsa Família n° 537 de 05 de janeiro de 2017, o gestor pelo Programa Bolsa 

Família e participante da Comissão Intersetorial, deve ser responsável direto pelo 

Bolsa Família e Cadastro Único no município. É ele que irá fazer a articulação entre 

as áreas de Assistência Social, Saúde e Educação. É exigido que o servidor tenha 

formação adequada, familiaridade com o tema e capacidade de gerência e liderança. 

Além dessas legislações, o Ministério da Cidadania criou o Guia Rápido de Gestão, 

publicado em janeiro de 2017, que serve para orientar gestores e prefeitos nos 

primeiros 60 dias de gestão do Programa Bolsa Família. 

Como em Londrina, existe uma Gerência própria para os Programas de 

Transferência de Renda e gestão do Cadastro Único, o gestor fica responsável por 
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integrar a Comissão Intersetorial. O mesmo ocorre nas áreas de saúde e educação, 

onde o chefe da pasta, indica o profissional mais próximo ao programa.  

A Gerência de Transferência de Renda é a responsável direta pela gestão dos 

Programas de Transferência de Renda (municipais, estaduais e federais), pela 

inclusão e atualização cadastral dos usuários inscritos no CadÚnico, pela gestão das 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família e faz parte da Comissão Municipal 

Intersetorial do Programa Bolsa Família.  

A gestora é também integrante da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa 

Família, composta por membros das três políticas que regem o PBF: saúde, educação 

e assistência social. Esta Comissão é responsável por criar estratégias que possam 

ampliar o acompanhamento do descumprimento de condicionalidades no município, 

tendo como foco tentar compreender os porquês dos casos de descumprimento, 

visando ampliar a proteção social dessas famílias. 

A escolha dos membros da Comissão é de acordo com chefe da pasta de cada 

política, sendo a representante da política de educação, professora e gerente regional 

da Central de Vagas do município. A representante da saúde é assistente social e 

coordena o setor de Apoio Social. E a representante da política de assistência social, 

foi gestora do Programa Bolsa Família e Cadastro Único desde 2010 ao primeiro 

semestre de 2020. Essa Comissão foi instituída pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social através de Decreto Municipal. A duração da gestão e a sua 

composição é decidida pelo secretário de cada política representada na Comissão. 

Após a decisão, a secretária de Assistência Social faz contato com o gabinete do 

prefeito, para que seja alterado o Decreto e o mesmo processo ocorre quando um 

membro deixa de fazer parte da Comissão.  

Soares e Sátyro (2009) ressaltam que a base de informações referentes ao 

Bolsa Família é fornecida através do Cadastro Único, sendo dever do município criar 

estratégias para que seja feita a inclusão e atualização das informações cadastrais.  

Na base de dados fornecidos através do Relatório de Informações Sociais do 

Ministério da Cidadania, constam cadastradas no município de Londrina até fevereiro 

de 2020, 50.729 famílias. Destas se tratando de renda per capita familiar, com base 

também no mês de fevereiro, tem se os valores de: 21.460 famílias com renda de 

R$0,00 até R$89,00; 2.565 que possuem renda de R$89,01 até R$178,00; 11.551 que 

recebem de R$178,01 até meio salário mínimo (R$522,50); e 15.060 famílias que tem 

renda per capita acima de meio salário mínimo (SAGI, 2020).  
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No mês de março de 2020 em Londrina, o PBF atendeu 16.935 famílias, tendo 

como valor médio do benefício R$213,88. Já o valor transferido pelo governo federal 

ao município no mês de março consistiu em R$3.622.130,00, representando uma 

cobertura de 116,7% da estimativa de famílias pobres residentes em Londrina (SAGI, 

2020). Devido a essa cobertura mínima do benefício, cria-se uma grande e contínua 

demanda reprimida para os serviços e uma desproteção social para as famílias. 

A atualização e inclusão cadastral é determinante para o aumento do recurso 

que o município recebe da União e para o acesso aos diversos programas sociais em 

âmbito nacional, estadual e municipal. A gestão desse trabalho, possui vários 

aspectos que dificultam a sua realização. Pode-se elencar como exemplos a falta de 

recursos humanos, os prazos estabelecidos pelos órgãos (que geralmente são 

curtos), a rotatividade de endereços e telefones das famílias, a diversidade do público 

atendido com benefícios sociais que possuem determinações cadastrais diferentes, 

as demais atividades do setor que também precisam ser realizadas, o aumento da 

demanda pelo cadastro único, a diminuição da oferta de emprego que acarreta no 

aumento da população de baixa renda, a dificuldade de se fazer busca ativa desse 

público, entre outros fatores.  

 

2.2  O ACOMPANHAMENTO DAS POLITÍCAS PÚBLICAS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE NO DESCUMPRIMENTO DE 

CONDICIONALIDADES DO PBF NO MUNICÍPIO DE LONDRINA. 

 

Periodicamente, o Ministério da Cidadania gera uma base de dados com o 

público para acompanhamento das condicionalidades, ou seja, uma tabela com 

informações das crianças e dos adolescentes de 6 a 17 anos que deverão ter a 

frequência escolar verificada, informações das crianças de 0 a 6 anos que deverão ter 

o calendário vacinal, o peso e a altura acompanhados, além de dados das mulheres 

em idade fértil para identificação das gestantes e acompanhamento do pré-natal. Esse 

fluxo operacional, está expresso na Instrução Operacional N° 355 de 7 de março de 

2013 que trata do acompanhamento das famílias que se encontram em 

descumprimento das condicionalidades do PBF. 

A partir das informações das famílias que constam no Cadastro Único e do 

Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), o Sistema de Condicionalidades (Sicon) 

do MDS gera o público com perfil para acompanhamento das condicionalidades. Em 
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seguida, o MDS envia para o Ministério de Educação (MEC) e para o Ministério da 

Saúde (MS) as listas com o público a ser acompanhado nas respectivas áreas. O 

envio ocorre por meio de sistemas específicos — Sistema Presença e Sistema de 

Gestão do PBF na Saúde, respectivamente —, e o MEC e o MS disponibilizam as 

informações aos municípios. Com base nas listas com a relação das famílias em seu 

território, os municípios realizam o acompanhamento, coletam os resultados da 

frequência escolar e do atendimento em saúde e os registram nos respectivos 

sistemas da saúde e da educação 

Anualmente, o MDS, o MEC e o MS definem um calendário operacional que 

apresenta os períodos de coleta e de registro das informações do acompanhamento 

das condicionalidades nos sistemas da saúde e da educação. O calendário anual com 

as principais atividades do acompanhamento de condicionalidades é publicado em 

Instrução Operacional do MDS. 

Na área da educação, o acompanhamento da frequência escolar dos 

beneficiários de 6 a 17 anos ocorre cinco vezes ao ano, bimestralmente, excluindo-se 

os meses de dezembro e janeiro, destinados às férias escolares.  

Na área da saúde, há dois períodos de acompanhamento — ou as chamadas 

vigências —, que englobam, cada um, de um semestre. 
O MDS é responsável por sistematizar os resultados do acompanhamento das 

condicionalidades do PBF, por meio do SICON, e por identificar as famílias em 

situação de descumprimento de condicionalidades, ou seja, aquelas que têm um ou 

mais integrantes que deixaram de cumprir os compromissos assumidos nas áreas de 

saúde ou de educação. Os estudantes com baixa frequência escolar, as crianças com 

calendário de vacinação e acompanhamento do crescimento desatualizados e as 

gestantes que não realizaram o pré-natal sinalizam ao poder público que, por algum 

motivo, estão com dificuldades de acessar esses serviços. A dificuldade de acesso 

pode ser um indício de que a família se encontra em situação de vulnerabilidade e 

risco social. 

Quando uma família descumpre os compromissos do PBF, são aplicados 

efeitos que podem causar repercussão nos benefícios. Esses efeitos são gradativos 

e variam conforme o histórico de descumprimento da família, registrado no Sicon. Lá, 

o gestor municipal tem acesso a todos os descumprimentos e repercussões sobre o 

benefício de determinada família.  
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A política de Assistência Social é a responsável por fazer o acompanhamento 

do descumprimento das condicionalidades no município de Londrina, através da 

busca ativa do público atendido, realização do processo de acolhida para orientar 

sobre as condicionalidades e como funciona o programa, além da aplicação dos 

recursos, que são posteriormente lançados no sistema SIGPBF. 

No ano de 2012 o Ministério da Cidadania, lançou a Cartilha de Orientações 

Técnicas sobre o PAIF, que norteia as ações desenvolvidas nos CRAS, visto que este 

serviço é o que se chama de carro chefe deste órgão, pois é o que caracteriza a maior 

parte das ações executadas pelos técnicos que atuam no local.  

Segundo esta cartilha, o PAIF pode ser definido como um conjunto de ações 

continuadas, baseadas em compromissos firmados entre as famílias e os profissionais 

que as atendem, onde tais compromissos irão compor o Plano de Acompanhamento 

Familiar (PAF) tendo como objetivo amenizar as vulnerabilidades sofridas e viabilizar 

o acesso a direitos.  

A cartilha estabelece também que as famílias em descumprimento de 

condicionalidades do PBF sejam prioridade no atendimento, pois o descumprimento 

indica uma maior vulnerabilidade destas, devendo ser acompanhadas pelos 

profissionais para que haja “desenvolvimento de capacidades, acesso a direitos, 

proteção de um ou mais de seus membros, bem como a superação das situações de 

vulnerabilidade vivenciadas, conforme realidade local” (MDS, 2012 p.63 e 64).  

Este documento ressalta que a equipe de referência dos CRAS deve atender e 

acompanhar estas famílias e inserir as informações referentes aos motivos relatados 

pelas mesmas no SICON. Esses dados possuem caráter sigiloso, onde apenas a 

gestora do PBF do município pode habilitar os profissionais que poderão fazer a 

manutenção dos dados, assim como pode retirar o acesso destes profissionais. 

 De acordo com a listagem de descumprimentos de condicionalidades 

referentes a março de 2020, no município de Londrina houve o total de 1499 

descumprimentos. Desse número 62 usuários são acompanhados e 1340 não 

possuem acompanhamento registrado. Ressalta-se que estes números são 

referentes a descumprimentos e não famílias, já que uma família pode ter mais de um 

descumprimento por vez.  

Outra atribuição da equipe técnica dos CRAS é avaliar os casos que 

necessitam de uma interrupção temporária dos efeitos dos descumprimentos, com o 

objetivo de conceder tempo para que a família possa superar uma vulnerabilidade 
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especifica que esteja dificultando o acesso às políticas de educação, saúde e de 

assistência social.  A cartilha traz que:  
 

Este esforço, no campo da assistência social, se traduz na inserção da família 
em processo de acompanhamento e/ou atendimento e registro no SICON, 
caso o técnico opte por fazer a interrupção dos efeitos do descumprimento, 
com retorno ao menos a cada seis meses, até que a família volte a cumprir 
as condicionalidades, quando deverá ser analisada a pertinência do 
encerramento do seu acompanhamento pelo PAIF” (MDS, 2012).  

 

A interrupção temporária é um exemplo de culpabilização dos indivíduos, já que 

muitas vezes as famílias necessitam superar vulnerabilidades causadas pelo próprio 

Estado, para que não sejam punidas pelo por ele mesmo com o corte dos benefícios, 

se ausentando, portanto, de suas próprias atribuições. Carnelossi (2016) traz que o 

PBF se desenvolve de acordo com a lógica neoliberal, de políticas públicas 

compensatórias e institucionalizadas. 

De acordo com Franco (2006) o formato que o PBF foi pensado em sua criação 

e que está expresso nas orientações do MDS, faz com que o programa assuma 

características diferentes ao longo do tempo. Quando a família entra no programa e 

passa a receber o valor monetário, o principal objetivo é de que esta renda alivie sua 

condição de pobreza, que garanta a frequência escolar de crianças e adolescentes e 

que possa haver um acompanhamento na área da saúde. A médio prazo o programa 

passa a ter o viés de aumentar a confiança da família em si própria, dando a ideia de 

que a pobreza pode ser superada, desde que cumpra as exigências dos 

compromissos assumidos, pautando que eles são sujeitos de sua história e de que 

em certo ponto existe a necessidade de uma reorganização familiar para alcançarem 

uma qualidade de vida maior, quebrando o ciclo intergeracional de escassez 

financeiro. E por último, e em longo prazo, que a família possa ser inserida no mercado 

de trabalho, se desligando do programa pela superação das vulnerabilidades 

vinculadas a renda. O tempo de cada etapa não está previsto em regulamentações, 

nem segue de forma linear e varia de acordo com inúmeras situações, bem como a 

oferta de empregos, a remuneração do mesmo, o preço de moradia, alimentação, viés 

dos governantes, entre outros diversos aspectos sociais e econômicos. 

Essa temporalidade e expectativas sobre o programa, apesar de parecer lógica, 

não faz jus a realidade social do Brasil. Segundo Bernardes e Carnelossi (2014), essa 

visão de etapas desconsidera totalmente os motivos que culminam na desigualdade 

social no país, sendo a concentração de renda e a exploração da mão de obra em 
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detrimento do lucro, as justificativas mais concretas e visíveis. Para as autoras, essa 

perspectiva deposita na família a culpabilização da mesma por sua atual condição, 

eximindo o Estado de suas responsabilidades em prover serviços básicos, de 

qualidade, além de uma ampla oferta de empregos em diversas áreas, que contemple 

pessoas com baixo nível de escolaridade.  

O fato de as condicionalidades existirem em programas de transferência de 

renda para famílias que possuem diversas vulnerabilidades sociais, expressa a visão 

de que as famílias por não estarem se sustentando com o próprio trabalho, necessitam 

obrigatoriamente compensar o resto da sociedade de alguma maneira, cumprindo 

rigorosamente as condições exigidas, com a consequência de sofrerem punições 

devido ao não cumprimento.  

As condicionalidades atuam, portanto, como uma compensação da função 

moral que o trabalho exerce sobre as pessoas, sendo a maior delas, a dignificação do 

ser humano. A visão universal da Proteção Social, passa a ser uma visão focalizada 

e compensatória, que mascara a história por trás da pobreza intergeracional, calcada 

no regime escravocrata que o Brasil foi e é construído (BRITO; SOARES, 2010) 

Visto que os instrumentos continuam sendo para o controle das famílias, cabe 

a classe trabalhadora criar estratégias que pressionem o Estado a mudar essa 

realidade. No entanto, essa transformação requer trabalho de base e a fomentação 

da consciência de classe em si e para si. Enquanto essas batalhas são travadas, 

também compete aos profissionais das políticas sociais a tarefa de criar possibilidades 

que ampliem a proteção às famílias, para que sua atuação não seja baseada apenas 

em ações automáticas e tecnicistas.  

Mesmo que as tendências neoliberais e a conjuntura econômica e social não 

caminhem na perspectiva da ampliação de direitos, mas sim na redução dos mesmos, 

os profissionais que atuam nesse viés constroem espaços de resistência, diversos 

instrumentos como mobilizações, criação de legislações que reforcem essa 

perspectiva, debates, empoderamento da classe trabalhadora, entre outros meios, 

para que os direitos já consolidados permaneçam e que novos possam vir a surgir.  
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CAPÍTULO 3 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: ATUAÇÃO DA COMISSÃO 
INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE 
LONDRINA – PR, A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA. 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados referentes a pesquisa 

realizada através de grupo focal. A justificativa da utilização desta técnica, é que em 

tempos de pandemia, a opção viável foi a realização da entrevista em grupo, de forma 

remota, para otimização de tempo. Os sujeitos da pesquisa foram três e compõem a 

Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família do município de Londrina – PR. 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Para desenvolver o trabalho, utilizamos 

os seguintes procedimentos metodológicos: Inicialmente realizamos revisão 

bibliográfica, em livros e artigos. Na sequência realizamos pesquisa documental 

(Decreto n° 5.209 de 17 de setembro de 2004, Decreto n° 9.674 de 2 de janeiro de 

2019, Orientações Técnicas sobre o PAIF, Instrução Operacional n° 83 de 4 de janeiro 

de 2017, Informe Bolsa Família n° 537 de 5 de janeiro de 2017, RI Bolsa Família e 

Cadastro Único, Guia Rápido de Gestão de 2017, entre outros). 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista grupal com possibilidade 

de diálogo e interação grupal. O grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa, 

derivada das entrevistas grupais, que coleta dados por meio das interações grupais. 

Além de colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, 

crenças e atitudes sobre um tema, produto ou serviço. A justificativa da utilização 

desta técnica, é que em tempos de pandemia, a opção viável foi a realização da 

entrevista em grupo, de forma remota, para otimização de tempo. Esta técnica está 

sendo muito usada no campo das ciências sociais, sua penetração se inicia pelo 

campo da política, mas se espraia progressivamente pelos diversos segmentos da 

pesquisa social (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002). O grupo focal busca 

colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, 

atitudes sobre um tema, produto ou serviços. 

A reunião foi realizada de modo remoto com os gestores das políticas de 

educação, saúde e de assistência social, membros da Comissão Intersetorial do 

Programa Bolsa Família, através de recursos audiovisuais. A entrevista foi estruturada 

com um roteiro de questões abertas. 
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Após a entrevista, foi feita a transcrição, organização dos dados e análise das 

informações extraídas das falas dos sujeitos. 

Após pesquisa documental e a sistematização e organização das informações 

coletadas nas entrevistas, fizemos a análise de conteúdo tendo como referencial 

teórico o método materialista histórico-dialético. De acordo com Chizzotti (2003, p. 

98), a análise de conteúdo “é um método de tratamento e análise de informações, 

colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em documento”. 

Para alcançar os objetivos propostos, delimitamos os seguintes eixos de 

análise: 

- Função da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família no município de 

Londrina – PR. 

- Dificuldades, desafios e limites encontrados no trabalho da Comissão; 

- Principais motivos, que levam as famílias ao descumprimento; e 

- Ações desenvolvidas para a diminuição do descumprimento de 

condicionalidades do PBF; 

Os sujeitos desta pesquisa, como já indicado, são os membros da Comissão 

Intersetorial do Programa Bolsa Família, sendo: a representante da política de 

educação, professora, gerente regional da Central de Vagas, que compõe a comissão 

desde 2017. A representante da saúde é assistente social e coordena o setor de Apoio 

Social do município. E a representante da política de assistência social, foi gestora do 

Programa Bolsa Família e Cadastro Único desde 2010 ao primeiro semestre de 2020.  

Para a análise, utilizaremos a identificação dos sujeitos com números 

estabelecidos de forma aleatória, de forma a garantir o sigilo em relação aos mesmos.  

Na sequência iniciamos a análise por eixo. 

 

3.1 FUNÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DO PBF NO MUNICÍPIO DE 

LODNRINA – PR. 

 
É de fundamental importância identificar quais as atribuições e a função desta 

comissão. No capítulo 2 deste trabalho pudemos identificar que as funções, de acordo 

com a Instrução Operacional n° 83 de 04 de janeiro de 2017, do Informe Bolsa Família 

n° 537 de 05 de janeiro de 2017 e do Guia Rápido de Gestão de janeiro de 2017, é de 

que o gestor pelo Programa Bolsa Família e participante da Comissão Intersetorial, 

deve ser responsável direto pelo Bolsa Família e Cadastro Único no município. É ele 
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que irá fazer a articulação entre as áreas de Assistência Social, Saúde e Educação. 

Como em Londrina, existe uma Gerência própria para os Programas de Transferência 

de Renda e gestão do Cadastro Único, o gestor fica responsável por integrar a 

Comissão Intersetorial. O mesmo ocorre nas áreas de saúde e educação, onde o 

chefe da pasta, indica o profissional mais próximo ao programa.  

Na entrevista realizada, os sujeitos relatam, em concordância com a instrução, 
que:  

A questão do objetivo nesta comissão é a gente pensar esse trabalho 
intersetorial e através desse trabalho a gente aprimorar cada vez mais a 
questão do acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa 
Família. Então assim, qual que é a importância dessa comissão, a gente fazer 
esse trabalho de planejamento, da gestão do Cadastro Único no Bolsa 
Família, visualizando todas as áreas. Então assim, qual a necessidade que a 
gente tem no âmbito da Assistência Social, o que a gente precisa melhorar e 
aprimorar na área da Educação, como é que tá essa questão do 
descumprimento das condicionalidades né e também o acompanhamento na 
área da saúde né. Então a gente sempre teve esse trabalho muito próximo, 
potencializando as informações, potencializando os sistemas, para que 
alcance um número de famílias cada vez maior. (Sujeito 3) 
 

Ainda de acordo com o sujeito 3:  
 

Então a gente sempre teve esse trabalho muito próximo, potencializando as 
informações, potencializando os sistemas, para que alcance um número de 
famílias cada vez maior. Nesse tempo, a gente procurou fazer as coisas 
nesse sentido. Com relação à saúde, a questão maior é a questão da 
localização das famílias, porque quanto mais desatualizados os cadastros, 
maior a dificuldade de achar onde estão as famílias, então por isso que a 
gente sempre trabalhou muito próximo com a questão das listagens, na 
priorização da atualização cadastral com relação as famílias do Programa 
Bolsa Família e a questão da educação, a gente teve alguns trabalhos juntos 
com relação a localização das famílias, que não estavam sacando o 
benefício, porque não foram localizadas, então teve um período que a 
educação contribuiu, entregando correspondências para as crianças 
entregarem para os responsáveis e a questão também do descumprimento 
das condicionalidades, então assim a questão da evasão escolar, que a gente 
discutiu bastante isso. Tinha outras informações também, a educação 
passava pra gente a relação das crianças que não estavam mais morando 
em Londrina, ou que tinha falecido, algumas situações de crianças estudando 
em escolas particulares, então assim essa proximidade, ela contribuiu com o 
aprimoramento em relação a gestão. (Sujeito 3) 
 

O sujeito 2 da pesquisa complementa a fala, dizendo que: 
Eu só queria reforçar um pouquinho [...] que eu acho que a principal função 
da comissão é a gente aproximar os trabalhos, porque o próprio Bolsa 
Família, ele tem condicionalidades e indicadores separados para cada 
política né e isso é cada um faz a sua parte né e acho que a comissão 
conseguiu unir e olhar um pouquinho para essas famílias de forma mais 
conjunta né assim como um todo mesmo né. Não famílias da assistência, da 
Saúde ou da educação, eu acho que essa comissão ela conseguiu fazer 
muito isso e discutir os problemas assim maiores né as dificuldades comuns, 
mais aquela gestão mesmo do que impediam essas famílias de acessar as 
diversas políticas né e consequentemente a gente discutia recurso, discutia 
formas de melhorar esse recurso né então a comissão ela foi um canal para 
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demandas comuns das políticas né. Eu acho que isso foi bem legal, o papel 
dessa comissão de integrar as próprias políticas. (Sujeito 2) 

 

Pudemos identificar pelas falas dos sujeitos que todos entendem qual a função 

da Comissão, visto que as normativas já mencionadas anteriormente indicam que é 

dever da Comissão identificar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 

além de acompanhar o cumprimento de condicionalidades e promover a articulação 

com as demais esferas do governo e com a sociedade civil organizada.  

Outro aspecto primordial destacado pelos sujeitos, que consta na Instrução 

Operacional n° 83 e no Guia Rápido de Gestão de 2017 é a necessidade de inclusão 

e atualização cadastral do Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, 

visto que esses procedimentos resultam no acesso das famílias ao Programa e 

previne que as mesmas entrem em descumprimento ou perca o benefício por 

endereço desatualizado, renda ou a quebra de demais critérios estabelecidos pelo 

programa. 

É importante destacar, conforme Jordeana, Sheyla e Lucia (2006) já 

mencionadas no capítulo 1 deste trabalho, que o Programa Bolsa Família opera com 

critérios de renda muito inferior ao salário mínimo vigente e que não considera as 

demais vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias. Além de baixos valores, falta de 

empregos e inúmeros pré requisitos que o mercado de trabalho exige, requisitos estes 

que não são atendidos por culpa do próprio Estado que não investe o suficiente na 

área social, quando se consegue ter acesso a esses benefícios sociais, as famílias 

precisam cumprir diversos critérios e quando descumpridos a sanção vai para a 

própria família e não para o Estado que não ofertou meios para o cumprimento das 

exigências, o que culmina em um ciclo de culpabilização dos sujeitos.  

 

3.2 DIFICULDADES, DESAFIOS E LIMITES ENCONTRADOS NO TRABALHO 

DA COMISSÃO. 

 

Neste eixo identificamos que os sujeitos apontam dificuldades, desafios e 

limites, que devem ser considerados para a qualidade das ações propostas:  

 
Então uma falta que a gente sempre sentiu nessa comissão, foi a participação 
da Educação, de uma referência da educação estadual. Nós até tentamos 
uma aproximação da educação estadual para estar participando em todas as 
reuniões, mas a gente teve alguma dificuldade né com a participação. E aí 
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porque, porque a gente percebe que o maior número de crianças, 
adolescentes em descumprimento estão relacionados à rede estadual, então 
a gente sempre sente uma necessidade dessa participação da educação 
estadual né e também no caso da Diretoria de Proteção Básica, a questão da 
própria diretoria estar participando né, porque assim as famílias são 
atendidas pelos CRAS né pelos Centro de Referência de Assistência Social 
e tendo a diretoria mais próxima dessa comissão poderia estar contribuindo 
mais para a gente desenvolver esse trabalho, não só na gestão com relação 
ao cadastro único, atualização cadastral mas também no acompanhamento 
das famílias que têm crianças e adolescentes. (Sujeito 3) 
 
 
 

O sujeito 1 ainda complementou, ressaltando que:  
E a educação municipal, como é ela que faz a gestão e a prestação de contas 
das faltas dos alunos, a gente tem uma dificuldade com o estado né, de 
informação, de acesso, tentamos fazer busca ativa deles, mas não deu muito 
resultado. É uma coisa que eu acho que faz muita falta, do estado junto com 
a gente, do contato assim. (Sujeito 1) 

 
 

A política de educação é sem dúvidas, uma das políticas mais difíceis de se ter 

a articulação entre as equipes e uma padronização dos procedimentos, por se tratar 

de uma política ampla, com muitos sujeitos envolvidos. O fato de na comissão ter 

apenas um representante da área municipal, dificulta as ações da comissão, pois as 

dificuldades dos beneficiários da política municipal e da estadual são em grande 

maioria distintas pela diferença de idade dos usuários. A falta de profissionais nas 

escolas pode ser um outro indicador desse desafio de se integrar as demais políticas. 

Outro fator pode ser o desinteresse nos jovens, visto que sempre houve mais 

investimento nas crianças, principalmente em adolescentes que costumam serem 

vistos como “problemáticos” pela rede de ensino. A dificuldade de emprego, as 

condições de vida do sujeito e diversos fatores que podem influenciar um adolescente 

já fragilizado desde a infância, amplia o desafio para as escolas, demandando um 

contato e atenção maior, o que muitas vezes verificamos não existir. 

Um outro aspecto levantado pelos sujeitos foi de que:  
Com relação à questão do acompanhamento, eu vejo assim uma das 
questões é a gente avançar na questão de propostas de trabalho 
relacionadas a oferta de serviços pra essas famílias né, então assim, tudo o 
que a comissão propôs pra sair um pouco da questão de localizar as famílias, 
para acompanhamento de atualização cadastral né, pra oferta de serviços e 
acompanhamento daquelas famílias que necessitavam de um 
acompanhamento mais próximo, uma primeira questão que eu vejo é a 
questão do processo licitatório né. Essa comissão teve uma aproximação em 
alguns momentos né com a gerência de criança e adolescente, pra focar no 
atendimento de quem estava em descumprimento, quem tava encaminhando 
pra evasão escolar né, de proposta de projetos na área de esporte, a gente 
pensou na questão da inclusão digital né, então assim se você pegar algumas 
resoluções do Conselho de Assistência, a gente tem essa proposta 
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formalizada né [...] a gente teve uma proposta também intersetorial junto com 
a gerência de criança e adolescente que era questão de inclusão digital 
dentro dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos né, que a 
gente teve um processo muito difícil porque a gente solicitou a compra dos 
itens, então assim alguns itens demoraram dois anos para chegar, outros deu 
quatro anos não chegou os itens. Então esse processo licitatório ao meu ver 
ele comprometeu muito esse atendimento na questão do acompanhamento 
[...]. (Sujeito 3) 
 

 

Ainda de acordo com o sujeito 3: 
 
[...] uma outra questão também é com relação ao que que pode ser gasto 
com esse recurso do IGD né, então assim a gente fazer oficina com as 
famílias, é contratar temporário para desenvolver um trabalho de 
acompanhamento não pode. O que a gente pode é com relação a contratação 
de estagiário e a contratação de estagiário também na prefeitura é muito 
moroso né, tem todo o processo depende do RH então assim tem estagiário 
que demora uma média de oito meses para ser contratado né, então eu vejo 
que isso comprometeu muito a questão do acompanhamento, esse processo 
de contratação da Prefeitura de estagiário, esse processo de licitação da 
prefeitura né. A questão do recurso né que o governo federal coloca com o 
que ele pode ser gasto, então assim a gente não pode pagar pessoal né, 
então dentro da questão do acompanhamento, então eu vejo que isso 
atrapalhou um pouco essa questão do recurso né, do acompanhamento [...]. 
(Sujeito 3) 
 
 

A fala de que o recurso não permite a contratação de servidores temporários e 

com isso acabam sendo contratados estagiários, traz à tona a problematização da 

falta de concursos públicos e a desvalorização destes profissionais. A profissão vem 

sido sucateada, através de serviços voluntários, contratos não efetivos, baixos 

salários e a contratação de estagiários para “tapar buracos” na administração pública. 

Com essa realidade, os poucos profissionais concursados, tendem a muitas vezes a 

cumprirem apenas o que se pede o órgão gestor, deixando de fazer o questionamento 

as suas próprias ações.  
 

A outra dificuldade elencada foi de que, segundo os sujeitos da pesquisa:  
 
[...] uma outra questão é com relação ao trabalho desenvolvido nos CRAS né 
porque o que que a gente percebeu, quando chega a lista de descobrimento 
que tem toda aquela formalidade, existe um fluxo que tá lá na nota técnica nº 
19 né que eu acho que ela é de 2011 que coloca lá qual que é o papel do 
órgão gestor? Qual que é o papel dos CRAS? Qual que é o papel dos CREAS 
no acompanhamento das famílias? Existe um fluxo pré-estabelecido dentro 
do SIGPBF que ele tem prazo para lançar o recurso né que a justificativa das 
famílias, porque que o filho faltou né tem também o prazo para lançar o 
acompanhamento nesse tempo que eu estive na gestão a gente sempre 
percebeu que ficou muito na questão administrativa. O que seria isso? 
Cumprir prazo, chamar a família, a por que que seu filho faltou? a meu filho 
faltou é porque ele tava doente, por isso, por aquilo então assim fazer aquele 
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recurso lançar no sistema para desbloquear o benefício reverter suspensão 
né, mas efetivamente quando a gente, a comissão até fez algum exercício de 
pegar alguns casos verificar no sistema né no IRSAS, verificar no SICON, 
qual foi o tipo de acompanhamento, de atendimento dessa família então 
assim a gente percebeu que assim efetivamente o acompanhamento ele 
realmente não aconteceu pelas políticas públicas né, foi uma fragilidade muito 
grande né, então assim é muita fragmentação então assim uma família que é 
do Bolsa Família, ela não é só beneficiária do bolsa família né, ela é uma 
família que era do programa Municipal de Transferência de Renda, era uma 
família que acessava o CRAS por outras situações né [...] A rede de serviços 
não deu conta do acompanhamento, então a minha crítica é essa, ele não é 
um acompanhamento para fazer recurso né, ele deveria ser um 
acompanhamento de identificar quais são as desproteções sociais, a rede de 
serviços né trabalhar mais articulada e não só a saúde educação, dentro da 
própria Assistência Social, nos CRAS nos CREAS né então eu vi uma 
fragilidade muito grande nesse sentido. Então eu acho que é assim mesmo, 
em todos os planos de acompanhamento intersetorial do Programa Bolsa 
Família, a gente sempre colocou essa necessidade do acompanhamento. 
Mas a gente sempre teve muita dificuldade com relação a todas essas 
questões que eu coloquei né [...] Com relação a esse fluxo, a gente tava 
discutindo na Comissão, de o fluxo não ser a família procurar o CRAS, aí o 
CRAS emite o formulário pra família, pra família procurar a educação, que o 
fluxo ele deveria ser entre a rede de serviços né, a gente chegou a discutir 
isso então seria CRAS e educação e saúde, mesmo porque nesse fluxo a 
gente identificou, a escola não pode por algumas informações porque ela 
entrega esse formulário pra a família, então tem situações de violação de 
direitos né que a educação tem conhecimento, a saúde tem conhecimento, 
mas que o profissional não vai colocar essa situação no formulário né [...] 
 

Outra dificuldade apontada é a fragmentação dos serviços, causando uma 

espécie de “guerra” entre eles mesmo, apontando defeitos, sem olhar para a sua 

própria atuação. Com isso, quem sofre os impactos são as famílias atendidas, que 

ficam no meio do “fogo cruzado”. Além disso, os estagiários contratados para 

preencher esse déficit de contratação, diversas vezes passam por um processo de 

aprendizado muito raso, devido a exaustiva e contínua demanda e a necessidade de 

mão de obra nos serviços. Essa realidade pode culminar no apenas cumprimento de 

ordens, sem tem espaço para reflexões, posicionamento ou críticas e vale ressaltar 

que são esses estagiários que irão atuar enquanto assistentes sociais futuramente, 

em um contexto mais focalizado e excludente do que já vivenciamos atualmente.  

De acordo com os sujeitos diversas são as dificuldades para de fato 

executarem um acompanhamento de qualidade das famílias, desde problemas de 

processos burocráticos a fluxos de atendimentos e disparidades entre os serviços.  

Muitos profissionais consideram as famílias como seres inanimados, não 

dotados da capacidade de opinarem sobre eles mesmo ou sobre os serviços que 

utilizam. Diversas vezes são elaboradas estratégias visando a melhora da condição 

de vida dos usuários, sendo dado como algo único e imposto, sem a possibilidade da 

participação efetiva e direito de escolha.  
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Uma possibilidade de melhorar esses fluxos de atendimentos e integrar as 

ações dos serviços, é realizar diversas capacitações continuadas, elaborar metas a 

serem atingidas pelas políticas em conjunto com todos os serviços, elaborando um 

calendário de reuniões entre os profissionais, com a participação efetiva das famílias, 

visto que as ações são voltadas para o acompanhamento das mesmas.  

 

3.3 PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVAM AS FAMÍLIAS AO 

DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

Neste eixo identificamos que os sujeitos apontam como motivos para o 

descumprimento dos critérios do Programa:  
[...] eu não vou lembrar a ordem agora, era questão do motivo não informado 
né porque lá na tabela da educação tem esse motivo, então assim a gente 
também identificou nesse fluxo, nesse acompanhamento pela educação uma 
fragilidade muito grande né então assim, não informado, a educação ela não 
conseguiu identificar qual que era o motivo que essa criança, que esse 
adolescente não estava frequentando a escola né. E aí assim a pergunta é 
será que a escola de fato tava fazendo aquele trabalho de acompanhamento 
com essas famílias né que estavam com alguma situação, porque assim eles 
teriam que fazer a busca ativa né teria que estar ligando para os pais teriam 
que tá fazendo visita domiciliar para saber porque que essa criança não 
estava indo para escola né porque aí poderia ter situações de violação de 
direitos né, então e uma outra questão também é que se a escola tava 
colocando essa situação, porque a escola estava identificando situações de 
violação de direitos que ela não poderia tá lançando no sistema também, 
então aí existe várias suposições né então é um dado que teria que olhar 
melhor né e ampliar essa discussão com a própria educação [...]. (Sujeito 3) 
 

O sujeito 3 aponta as dificuldades “do motivo não informado”, ser a não 

localização das famílias nos endereços informados na inscrição do Cadastro Único e 

de beneficiários que nem possuem mais cadastro e permanecem no programa até o 

momento. Um dos motivos é a dificuldade de moradia e a ocupação de casas em 

estado irregular. Muitos dos beneficiários residem em casas alugadas e o aumento do 

aluguel em conjunto com o baixo valor do benefício e a dificuldade encontrada no 

acesso ao mercado de trabalho e baixos salários, resultam em uma vida quase 

nômade, na busca por moradias mais baratas.  

Outro aspecto é a falta de informação acerca dos critérios e as sanções do 

programa, muitos beneficiários não sabem que ao estarem com o cadastro único 

desatualizado ou excluído da base de dados, o programa é cortado e só descobrem 

no momento do corte. 
 
[...] uma outra questão que a gente tinha identificado, é a questão de 
negligência de pais e responsáveis né, então assim o que que é negligência 
para educação né, como que educação tá vendo esse contexto familiar, as 
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necessidades dessa família, por exemplo teve situações da criança não ter 
calçado pra ir pra escola, dela não ter uniforme para ir pra escola. Então isso 
é uma negligência dos pais? (Sujeito 3) 
 

 Na fala acima, pode -se notar a culpabilização dos sujeitos e a punição 

do Estado, enquanto políticas públicas, por falhas da própria instituição. E devido ao 

histórico de colonização do Brasil e dos anos de submissão aos detentores do poder, 

a sociedade internalizou de que realmente a culpa são dos sujeitos, eximindo o Estado 

de suas obrigações e não fazendo uma pressão social em massa. 
 
[...] outro também que chamava bastante atenção era com relação a questão 
de doença na família porque a educação ela pode no Sistema Presença 
justificar que é doença do aluno ou alguém da família e quando a educação 
identifica essa situação de doença e ela não lança com esse motivo, acaba 
tendo uma repercussão no benefício né. Se a educação lançar que o motivo 
da falta é saúde não vem descumprimento de condicionalidade né, o 
ministério, ele não bloqueia o benefício por esse motivo então isso é uma 
fragilidade também que eu identificava né porque a maioria dos recursos que 
vinha era questão do motivo da Saúde era que mais aparecia, acho que é 
uma informação extremamente importante porque se é doença, porque que 
a educação não lançou que era doença, porque isso gera uma burocracia 
para os serviços e gera uma penalidade para família né, a família deixa de 
receber aquele recurso por uma, vamos dizer, não sei se eu posso confirmar, 
por uma falha na educação, no sistema educacional né, eu acho que é um 
dado extremamente importante para você olhar. (Sujeito 3) 
 

O sujeito 3, destaca acima elementos importantes para a reflexão, visto que 

quando o erro ocorre devido aos profissionais da política da educação a culpa também 

recai sobre os beneficiários e a instituição não sofre sanções. Apesar de haver meios 

de reverter tais equívocos, a família já sofreu as penalidades e isso já impactou na 

sua condição de vida. Isso acontece também pelo estigma de que ao atender essas 

demandas dos usuários, o profissional está fazendo um “favor”, não entendendo como 

uma atribuição profissional dele e um direito da família.  
 
[...] Um outro dado que me chamava a atenção era o do aluno não localizado, 
então essa é uma situação muito mais grave ainda, porque quem tá em 
descumprimento, ele tá é matriculado. Esse não localizado é porque a 
educação fez todo uma busca no sistema SERE, na educação municipal, 
estadual e ela não conseguiu identificar esse adolescente matriculado em 
lugar nenhum, então esse sim tá mais invisível do que nunca e tá invisível pra 
educação, tá invisível pra assistência, pra saúde. Então dentro de quem tá 
em descumprimento esse 72n acho que é 72 n, ele é o mais grave de todos, 
que ele pode estar sendo acompanhado lá pelo CREAS 2, questão de 
adolescente em cumprimento de medida, ele tá ele tá solto aí, a gente não 
sabe onde ele tá [...]. (Sujeito 3) 
 
[...] Especificamente na saúde, o descumprimento das famílias é vacina né e 
pré-natal, o acompanhamento das crianças é vacina e pré-natal. 
Normalmente eles não ocorrem por dois grandes motivos né ou porque a 
unidade chamou essa família que às vezes não tem vínculo muito com a 
unidade então não tem essa informação lá e a unidade chamou e a família 
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não compareceu naquele momento do acompanhamento, ou porque ela já 
não está mais no território né, então essa era uma dificuldade que a gente 
tinha, que agora com novo sistema de acompanhamento específico da Saúde 
ela tá diluindo um pouco né, a gente não teve condição de fazer discussões 
esse ano sobre isso, mas é uma informação assim né que até é uma 
novidade, porque hoje os sistemas eles conversam mais né, dentro da saúde 
né. Nós temos em Londrina já o prontuário eletrônico e ele migra informações 
para o sistema Federal do Bolsa Família né, então essa família ela é 
localizada, mesmo que ela esteja com o endereço desatualizado, de alguma 
forma, ela é encontrada né, isso tá melhorando e vai melhorar muito, então 
dentro da saúde, aí ficam os descumprimentos, aí ficam as negligências, as 
coisas que precisam do olhar mais específico né, mas esses mais básicos 
digamos assim de não localizar, disso e daquilo está melhorando muito com 
estratégias do ministério de migração das informações de um sistema pra 
outro. (Sujeito 2) 
 

Em relação as duas últimas falas citadas anteriormente, fica a reflexão sobre a 

fragmentação dos serviços. Enquanto uma política sofre com a dificuldade de 

encontrar as famílias, a outra desenvolve mecanismos que diminui esse problema. Se 

os mecanismos de todas as políticas conversassem entre si, na execução do 

programa e buscassem melhorias em conjunto, resultaria na potencialização dos 

serviços como um todo, o que traria mais possibilidades para os profissionais e maior 

proteção social para os usuários das políticas.  

 

3.4 - AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCUMPRIMENTO 

DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

Este eixo teve como objetivo identificar ações desenvolvidas pela comissão no 

que diz respeito ao acompanhamento efetivo acerca do descumprimento das famílias 

no município, visando a diminuição do mesmo.  

De acordo com o sujeito 3 da pesquisa:  

 
[...] eu penso que essa questão da gestão do cadastro único né, porque o 
cadastro único, tudo começa com o cadastro único né, então quando nós 
temos uma boa gestão no cadastro, ele vai repercutir positivamente na 
política de saúde e na política de educação né. Questão de erros né, a 
questão da qualidade do cadastro né. Por exemplo a gente teve situações, 
foram mínimas né, porque hoje a gente tem quase 55 mil famílias cadastradas 
na base de dados, a gente pegar aí dois cadastros com erro é muito pouco 
né. A questão da educação, que é quando a saúde vai lançar o 
acompanhamento no sistema da saúde do bolsa família, uma mulher 
gestante que tá cadastrada no cadastro como do sexo masculino né, a saúde 
não vai conseguir fazer, lançar essa mulher como gestante, aí tem que 
atualizar o cadastro, então assim a ampliação também na atualização 
cadastral né porque assim a gente no primeiro semestre desse ano, a gente 
tinha aproximadamente 6000 famílias da base toda com o cadastro 
atualizado, então assim quanto mais a gente atualiza o cadastro, mais a 
saúde consegue localizar as famílias, mais a educação consegue lançar a 
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frequência escolar então assim eu acho que essa questão da atualização 
cadastral ela possibilitou esse acompanhamento mais de perto né [...]. 
(Sujeito 3) 
 

O sujeito 3 indica a importância da manutenção correta do cadastro único, onde 
uma marcação errada, acarreta sérios problemas a famílias. Apesar de muitos 
profissionais interpretarem como apenas mais um questionário de perguntas e 
respostas, o cadastro único pode ser um portal de inclusão ou de exclusão a 
programas, benefícios e direitos sociais. Isso demonstra a importância da formação 
técnica do gestor do programa e também dos que compõe a Comissão. Entretanto 
essa formação só tem sentido, se houver a capacitação continuada de toda equipe, 
visto que são essas pessoas, geralmente de nível médio, que preenchem tais 
cadastros. Então se são essas pessoas que estão mais próximas dos beneficiários, 
se faz necessário, formações que expliquem a dimensão dos programas sociais e dos 
impactos por eles causados. 

 
[...] o acesso não só de localizar, mas também o acesso às outras políticas 
né, porque o programa Bolsa Família ele não é só uma distribuição de recurso 
né, não é só uma transferência de renda, acredito que muito mais que 
transferir renda ele é acesso a outras políticas públicas, de educação e 
saúde, porque o benefício é um valor muito pequeno né, então a questão do 
acompanhamento, eu vejo que ele é muito mais importante né do acesso às 
outras políticas, das crianças estarem estudando né, da mulher ter o 
acompanhamento do pré-natal, as crianças fazerem a vacinação né, então 
eu vejo isso que a questão da atualização cadastral ele foi uma questão muito 
importante [...]. (Sujeito 3) 
 

No comentário acima, nota-se a visão dos autores já citados neste trabalho. 

Cireno e Proença (2006), afirmam que as condicionalidades incentivam o acesso aos 

serviços públicos, trazendo uma mudança de comportamento das famílias. Lavinas 

(2004) e Zimmerman (2006) partem da visão contrária. Defendendo que o programa 

pressupõe um viés paternalista, pois tem se a ideia de que se o benefício não for 

dependente do acesso aos serviços, as famílias não realizariam o acompanhamento 

no SUS (Sistema Único de Saúde) e as crianças/ adolescentes não frequentariam a 

escola.  

É fato que o Programa Bolsa Família trouxe inúmeros benefícios para as 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza e deve ser defendido sempre. 

Porém sua importância não desresponsabiliza os estados e as políticas de o 

melhorarem e de cobrar o aumento de seu valor. Além disso não exclui das políticas 

de entenderem esse programa enquanto direito e não ajuda do Estado ou mesmo dos 

profissionais e essa lógica deve ser perpetuado principalmente para os beneficiários, 

para que saibam se posicionar sempre que seus direitos forem violados.  
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[...] uma outra questão também eu acho que é essa proximidade das três 
políticas né, eu acho que isso possibilitou muito o aprimoramento do nosso 
trabalho né, a saúde quando finaliza os seis meses de acompanhamento 
encaminhava pra mim as listagens das situações identificadas pela saúde, 
óbito na família, questões de suspeita de irregularidade né, a pessoa morava 
numa casa com padrão muito diferente do público do bolsa família né, aí a 
gente ia verificar mais de perto, uma outra questão também, é quem mudou 
de endereço né, a gente acabava verificando que tinha pessoas que tava três 
anos, quatro anos com o cadastro desatualizado, ai a gente acabava 
boqueando o benefício dessa pessoa, porque ela não era localizada e tava 
com cadastro muito tempo desatualizada né, mesmo a gente fazendo a 
gestão dessa atualização cadastral, a gente identificava que o próprio 
sistema, as vezes a gente bloqueava, mandava correspondência pra família 
.a família não comparecia, aí a gente bloqueava o benefício, o próprio 
Ministério, o sistema ele acabava desbloqueando e tinha algumas situações 
que acabava passando, família 4 anos sem receber, sem ter procurado a rede 
de serviços e com cadastro muito desatualizado né, então eu vejo assim que 
essas informações eram muito ricas né que acabava socializando por listas 
né e a gente acabava trabalhando essas informações buscando aprimorar o 
sistema a gestão e também para não ter irregularidades com relação ao 
recebimento do Bolsa Família né. Com relação à educação também, é a 
gente tinha um fluxo que eles enviavam pra a gente via Ofício todo bimestre 
que eles terminavam de lançar no Sistema Presença, as informações, a 
educação passava as informações pra gente né, qual criança que tinha 
falecido né, a questão de qual criança estava estudando em outro estado né, 
tinha também tanto na área da educação como da saúde, pessoas morando 
em outro país né, então esse dado, eu vejo que ele acabava aprimorando o 
nosso trabalho. (Sujeito 3) 
 

Os sujeitos das pesquisam destacaram diversas vezes ao longo da pesquisa, 

a proximidade entre as três políticas enquanto aspecto positivo e que isso contribui 

para que os avanços sejam cada vez maiores. No entanto cabe ressaltar que uma 

Comissão Intersetorial é realmente um trabalho entre setores e que se as políticas 

não se conversam, não pode ser entendido como um trabalho intersetorial. A 

prerrogativa de um trabalho integrado é o ponto de partida para uma boa gestão do 

Programa, não devendo nunca ser pensado como um ponto de chegada.  
 
[...] Uma outra questão que a gente sempre teve dificuldade também é de 
localizar as famílias que estavam com benefício disponível e não estavam 
sacando, a gente tinha um trabalho juntamente com a Caixa Econômica 
Federal, eles passavam a listagem pra gente, a gente fazia a busca no 
sistema né. E aí teve uma época que a gente fez esse trabalho juntamente 
com a educação, a gente identificou qual que era a escola que aquela criança 
estudava né e aí a gente enviou carta pelo malote da educação, pra que a 
criança remete-se essa correspondência para os pais com a informação de 
que ela estava com benefício disponível, que ela tinha que comparecer a 
agência da caixa com os documentos, com todas as orientações. Eu vejo que 
isso também foi um trabalho bem interessante né. (Sujeito 3) 
 
 
[...] uma outra questão que eu vejo também era o cruzamento de dados né, 
que a gente fazia principalmente com a saúde né, então assim a saúde 
disponibilizava a listagem pra nós, a gente cruzava esses dados com a base 
do cadastro único e com a folha de pagamento do Bolsa Família e a gente 
conseguia identificar quem que tava na lista de acompanhamento da saúde 
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que estava com benefício bloqueado, suspenso ou cancelado né, porque isso 
também sempre foi uma dificuldade da saúde, porque eles iam realizar o 
acompanhamento com a família, a família falava assim eu não recebo mais o 
benefício e tava lá na folha de pagamento como bloqueado né, ou a pessoa 
tinha estava com o benefício cancelado, porque essas listagem elas tem uma 
temporalidade né, e nós lidamos com vários sistemas e os sistemas não se 
conversam e isso é um problema pra gestão né. O cadastro único é um 
sistema, a folha de pagamento é outro sistema, que é da Caixa Econômica, 
o E-Gestor que é da saúde é outro sistema, o SIGPBF é outro sistema, o 
sistema Presença é outro sistema. Então os sistemas eles não se conversam 
e quando a gente tem que trabalhar com essas listagens, tem a questão da 
temporalidade, por isso que a gente fazia esse cruzamento de dados na 
Gerência, pra gente tentar melhorar essa gestão, então assim, eu acho que 
isso, essa técnica que a gente veio utilizando de gestão, ela acabou 
contribuindo de forma positiva com nosso trabalho acho que de forma geral. 
[...]. (Sujeito 3) 
 
 

 
As últimas duas falas, remetem a resultados positivos quando realizado o 

trabalho em equipe, reunindo instrumentos de mais de uma política, isso serve como 
base para as próximas ações. Ao longo de todas as falas percebemos o comum 
interesse de todos os gestores, visando a melhoria do Programa Bolsa Família e as 
conquistas e desafios por eles vivenciados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho teve como objetivo geral analisar as ações desenvolvidas pela 

Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família do município de Londrina/PR, até 

o primeiro semestre de 2020, visando o acompanhamento do descumprimento de 

condicionalidades de famílias do Programa Bolsa Família. Tendo ainda como objetivos 

específicos: 1. Descrever o Programa Bolsa Família, suas condicionalidades e a 

atuação das políticas da Comissão Intersetorial no município. 2. Identificar quais os 

principais motivos destacados pela Comissão Intersetorial para o descumprimento. 3. 

Identificar desafios e estratégias nas ações propostas. 4. Identificar as ações 

desenvolvidas para a diminuição do descumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. 

O problema de pesquisa consistiu em entender quais são as ações 

desenvolvidas pela Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família no que diz 

respeito ao descumprimento de condicionalidades do Programa. Já o objeto deste 

estudo foi o descumprimento das condicionalidades do programa e o objetivo geral se 

deu na análise das ações de acompanhamento do descumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família, desenvolvidas pelas pela comissão 

intersetorial. 

Após a entrevista, foi feita a transcrição, organização dos dados e análise do 

conteúdo, de acordo com os eixos: 

- Função da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família no município de 

Londrina – PR. 

- Dificuldades, desafios e limites encontrados no trabalho da Comissão; 

- Principais motivos, que levam as famílias ao descumprimento; e 

- Análise das ações desenvolvidas para a diminuição do descumprimento de 

condicionalidades do PBF; 

O primeiro capítulo apresentou de forma breve o resgate das três configurações 

do capitalismo, com o objetivo de auxiliar na compreensão de onde, como e porque 

os Programas de Transferência de Renda foram criados, destacando a realidade 

brasileira. Foi possível verificar que o Programa Bolsa Família tem se mostrado 

fundamental na vida de milhares de brasileiros e impacta de forma significativa na 

renda das famílias. Apesar desses aspectos positivos, se faz necessário lembrar do 

contexto neoliberal já descrito, onde os programas sociais representam também uma 
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forma do Estado se isentar de suas responsabilidades e de culpabilizar os sujeitos por 

sua realidade.  

O segundo capítulo apresentou a caracterização do município de Londrina, 

assim como da Gerência de Transferência de Renda e realizou a análise do formato 

das condicionalidades do PBF. Observou-se, portanto, que o fato de as 

condicionalidades existirem em programas de transferência de renda para famílias 

que possuem diversas vulnerabilidades sociais, expressa a visão de que as famílias 

por não estarem se sustentando com o próprio trabalho, necessitam obrigatoriamente 

compensar o resto da sociedade de alguma maneira, cumprindo rigorosamente as 

condições exigidas, com a consequência de sofrerem punições devido ao não 

cumprimento. As condicionalidades atuam dessa forma, como uma compensação da 

função moral que o trabalho exerce sobre as pessoas, sendo a maior delas, a 

dignificação do ser humano. 

Já o terceiro capítulo teve como objetivo apresentar os resultados referentes a 

pesquisa realizada através de grupo focal. Os sujeitos da pesquisa foram três e 

compõem a Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família do município de 

Londrina/PR, representando as políticas de assistência social, educação e saúde. 

Com a pesquisa foi possível concluir que apesar do acompanhamento exercido pela 

Comissão estar em consonância com as legislações, o Programa Bolsa Família 

recebe pouco investimento do Estado, atua com critérios e valores mínimos de renda 

que não acompanham a inflação e o salário mínimo, além de culpabilizar os sujeitos 

pelo descumprimento das condicionalidades, resultando em sanções, que agravam 

ainda mais as vulnerabilidades já vivenciadas pelas famílias. 

Os sujeitos da pesquisa elencaram também, que diversas são as dificuldades 

para o acompanhamento das famílias em descumprimento do Programa Bolsa 

Família, no entanto neste contexto neoliberal, elas se agravam, fragmentando os 

serviços, sobrecarregando funcionários, enfraquecendo o processo de aprendizagem 

dos estagiários alocados nesses espaços e contribuindo para que as vulnerabilidades 

das famílias sejam entendidas, porém não sanadas e minimamente amenizadas. 

A pesquisa revelou que diversos são os motivos para o descumprimento das 

condicionalidades, desde a dificuldades nos serviços, a ausência de investimento 

estatal, as fragilidades das políticas, falta de qualificação de pessoal, entre diversos 

outros aspectos. Com isso se faz necessário, portanto, uma junção dos serviços para 

em conjunto pensarem em melhorias que abranjam a todos ou ao menos a maioria 
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dos serviços. Para que isso ocorra, é preciso investimento do Estado, cobrança aos 

órgãos públicos por parte dos profissionais e fortalecimento contínuo dos usuários, 

para que conheçam e exijam seus direitos. Outro aspecto identificado através das 

falas dos sujeitos, é a necessidade de capacitação permanente, por qualificar ainda 

mais o trabalho desenvolvido pelas equipes das três políticas. 

Através da elaboração deste trabalho, foi possível conhecer um pouco mais do 
que de fato é a Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família e como os 
representantes das políticas de assistência social, educação e saúde atuam no 
município de Londrina. Nota-se que os desafios na gestão do programa são diversos, 
entretanto, identificamos também muita dedicação profissional dos membros da 
Comissão, resultado espelhado neste trabalho. 
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ROTEIRO DE PESQUISA DE CAMPO: 
 

1. Como surgiu a Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família? 

2.  Qual a função e importância desta Comissão? 

3. Como acontece a escolha dos membros? 

4. O número de pessoas da Comissão é suficiente para o trabalho 

proposto? 

5. Quais as dificuldades/desafios para desempenhar o papel de 

acompanhamento do descumprimento? 

6. Quais as limitações encontradas para esse acompanhamento? 

7. Quais os principais motivos, que levam ao descumprimento? 

8. Quais as ações desenvolvidas para o efetivo acompanhamento do 

descumprimento? 

9. Qual ação se mostrou efetiva/ou não nos últimos anos? 

10. Existe alguma ação planejada para o ano de 2021? Qual foi o 

planejamento e resultado referente ao ano de 2020? 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Sujeito da Pesquisa 

Prezada Senhora, 

Gostaríamos de convidá-la a participar como sujeito da pesquisa “Programa Bolsa 
Família: Condicionalidades e gestão intersetorial na realidade do município de 
Londrina-PR”, que tem como objetivo Identificar as ações desenvolvidas pela 
Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família nas questões que envolvem o 
descumprimento de condicionalidades do programa. 

A pesquisa faz parte dos estudos de graduação de Serviço Social da estudante 
Deise Aparecida Lima, sendo orientada pela Profª. Drª. Denise maria Fank de 
Almeida, do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de 
Londrina, Estado do Paraná.  

A sua participação é muito importante e ela se dará por meio de entrevista 
estruturada online e com questões abertas. Gostaríamos de esclarecer que as 
informações serão usadas exclusivamente para esta pesquisa e serão tratadas com 
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participar ou desistir a qualquer momento, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo 
ou ônus. 

Esperamos como benefícios desta pesquisa sua contribuição na pesquisa 
propostas, para aperfeiçoar o exercício profissional do Assistente Social. 

Caso tenha dúvidas e necessite de mais esclarecimentos, nos colocamos a 
disposição para saná-las pelo e-mail deiseuel2017@gmail.com. O termo deverá ser 
assinado em duas vias de igual teor, sendo uma delas entregue a você. Desde já 
agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com a disponibilização à 
instituição dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os acessíveis a todos os 
participantes. 

 
 

DEISE APARECIDA LIMA 
Pesquisadora Responsável 

Eu, ____________________________________________________________, 
assino o termo de consentimento, após esclarecimento e concordância com os 
objetivos e condições da realização da pesquisa “Programa Bolsa Família: 
Condicionalidades e gestão intersetorial na realidade do município de Londrina-
PR”, permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados 

sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

LONDRINA, 15 de abril de 2021.  
 Assinatura do Entrevistado 
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