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Resumo: O objetivo deste trabalho é identificar e analisar os motivos que levam as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família-PBF, ao descumprimento das condicionalidades do 

programa. A análise parte de uma pesquisa realizada entre 2012 e 2013 no CRAS Oeste B 

de Londrina-PR, com o objetivo de identificar o perfil das famílias e os motivos que levaram 

ao descumprimento. Constatamos que há uma predominância de mulheres negras entre os 

mais pobres, baixo nível de escolaridade e prevalência de famílias monoparentais chefiadas 

por mulheres. Os principais motivos estão relacionados a carência de política públicas. 

 Palavras-chave: Programa Bolsa Família; Condicionalidades; 

Mulheres e família. 

Abstract: The objective of this work is to identify and analyze the reasons why the 
beneficiary families of the Bolsa Família Program-PBF, the breach of conditionalities of the 
program. The analysis is based on a survey conducted between 2012 and 2013 in CRAS 
West B of Londrina, in order to identify the profile of families and the reasons that led to the 
breach. We found there is a predominance of black women among the poorest, low 
educational level and prevalence of single-parent families headed by women. The main 
reasons are related to lack of public policy. 

 Key-words: Family Grant Program; Conditionality; Women and 
family. 

1. INTRODUÇÃO 

 

A imposição de condicionalidades nos programas de transferência de renda tem gerado 

polêmicas entre os que defendem um sistema de proteção social não mercadorizável e de 

acesso universal. De acordo com Soares e Sátyro (2010), há autores que vêm esses 

programas como um incentivo ao capital humano das famílias mais pobres, em que se tem 

ênfase no caráter condicionado dos programas. Existe outra vertente, para a qual o 

Programa é, antes de tudo, proteção social. Quando se coloca contrapartidas excessivas, a 
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função proteção social se enfraquece na medida em que provavelmente as famílias mais 

vulneráveis serão as que não conseguirão cumprir exigências mais rigorosas.  

Há também uma crítica quanto à visão subjacente que se tem da família pobre. Para 

Standing (2007, p.2 apud LAVINAS E COBO, 2010),  

 

[...] a imposição das condicionalidades pressupõe que uma família pobre deva ser 
irracional ou incapaz de conhecer seus interesses de longo prazo ou que lhes falta 
algum tipo de informação vital. Isso porque impõe condicionalidades que já são 
universalmente aceitas, como o acesso das crianças à escola. As condicionalidades 
esbarram, portanto, na visão paternalista sobre a pobreza, a qual pressupõe que a 
população pobre não sabe gastar ou agir “adequadamente” e que esta precisa que o 
Estado obrigue-a a gastar a renda recebida por meio de benefícios em alimentos, 
por exemplo, ou mandando as crianças para a escola ou cuidando da saúde de 
todos os familiares. 

 

Outro foco do debate está relacionado ao tipo e qualidade da estrutura existente em termos 

de políticas públicas, particularmente as voltadas à educação e saúde, que são 

fundamentais para o cumprimento das condicionalidades. Lavinas e Cobo (2010) comentam 

a esse respeito que, a imposição de condicionalidades nos países em desenvolvimento é 

foco de polêmica, pois por um lado está relacionada com a oferta de serviços de saúde e 

educação, por outro, exige pesados custos de administração e controle dessas 

condicionalidades, que podem comprometer o custo-benefício dos programas 

implementados. 

Assim como ocorre em outros países, no Brasil, “a lógica da contrapartida exigida está 

embasada numa perspectiva de que os direitos sociais são definidos de forma contratual, 

articulando direito e obrigação” (LAVINAS E COBO, 2010, p.8). Punir as famílias que não 

cumprirem as condicionalidades parece incompatível, segundo as autoras, com os objetivos 

de promoção social que os programas assumem como cruciais em suas formulações. 

O cumprimento das condicionalidades é mais complicado para as famílias em situação de 

extrema vulnerabilidade, pois, são famílias cujo vínculo com a formalidade e a 

institucionalidade é mais frágil. “Vivem longe das escolas e dos postos de saúde. 

Frequentemente vivem além do alcance dos Correios. Supõe-se, portanto, que o Estado 

deva entrar cumprindo seu dever constitucional de criar condições para que as famílias 

façam a parte que lhes cabe” (SOARES E SÁTYRO, 2010, p. 37). 

Autores como Cotta e Paiva (2010, p. 73), afirmam que é indefensável condicionar 

transferências de renda ao uso de serviços públicos escassos, de má qualidade e prestados 

por agentes que “submetem os cidadãos a situações que ferem sua dignidade”. Caberia, em 

vez disso, responsabilizar os agentes públicos pelo não cumprimento de suas obrigações, 

por meio de punições administrativas e judiciais, além de criar mecanismos para que os 

titulares denunciem violações a seus direitos de acesso à renda, educação e saúde.  
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Neste contexto é que introduzimos a questão do aumento de responsabilidades das 

mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). O aumento das responsabilidades 

está diretamente relacionado aos cuidados com as crianças, com destaque para o 

acompanhamento escolar. Manter os filhos na escola significa muitas vezes um uso do 

tempo demasiado grande para levar e buscar em locais distantes da moradia. Essa 

preocupação em acompanhar é motivada não só por questões de segurança pessoal da 

criança, mas também para garantir que essa vá e permaneça na escola para que a família 

não perca o benefício. 

A condicionalidade referente à saúde, também não é tão simples de ser atendida. Mais uma 

vez, conta-se com o tempo das mulheres, para as idas e vindas e esperas aos serviços de 

saúde, além da necessidade de adequação aos horários de funcionamento desses serviços, 

que não atendem, na maioria dos casos, fora do horário comercial. Novamente constata-se 

como as políticas públicas de claro viés familista organizam sua rotina pressupondo uma 

“boa mãe” com total disponibilidade de tempo, e que sacrifica tudo em nome dos filhos. 

2. OS MOTIVOS QUE LEVAM AO DESCUMPRIMENTO 

A partir de uma pesquisa realizada entre 2012 e 2013 no CRAS Oeste B de Londrina, com o 

objetivo de identificar o perfil das famílias em descumprimento com as condicionalidades do 

PBF, constatamos que os dados não fogem aos já apresentados nacionalmente, como 

predominância de mulheres negras entre os mais pobres, baixo nível de escolaridade, 

prevalência de famílias monoparentais chefiadas por mulheres, trabalhos informais com 

renda que não chega a um salário mínimo, as famílias não são tão numerosas, 

prevalecendo a média entre um e dois filhos. O resultado que mais chamou atenção é que o 

maior público em descumprimento são os adolescentes a partir de 15 anos. 

Diante desses resultados, buscamos identificar e analisar os motivos que levam as famílias 

atendidas pelo CRAS Oeste B de Londrina ao descumprimento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família.  

A partir de uma amostra, de 60 famílias que foi construído o perfil, inicialmente 

selecionamos 20 famílias que tenham em sua composição a presença de crianças e 

adolescentes. Posteriormente, para a aplicação de um formulário semiestruturado com 

perguntas abertas e fechadas, a partir do critério de conveniência, foram selecionadas seis 

famílias que se dispuseram a participar da pesquisa. 

Aplicamos os formulários para a responsável familiar que tinha como dependentes criança e 

adolescente, visto que o principal público em descumprimento é a faixa etária a partir de 15 

anos. Apesar de ser ressaltado a dificuldade de cumprimento das condicionalidades nessa 

faixa etária, buscamos abordar no geral os principais fatores que levam as famílias ao 
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descumprimento das condicionalidades. 

A primeira questão feita para as entrevistadas é se conheciam as condicionalidades que 

devem ser cumpridas para permanência no PBF e quais são essas condicionalidades. 

Todas as entrevistadas responderam que sim, citando a Saúde e Educação. A 

condicionalidade da assistência social não foi citada por nenhuma das titulares. Lembrando 

que, de acordo com o MDS, essa condicionalidade refere-se à participação nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos do PETI para as crianças e adolescentes com até 

15 anos que se encontram em situação de trabalho infantil.  

Questionamos sobre as obrigatoriedades em relação à frequência escolar e 

acompanhamento da Saúde, se a titular concorda com a imposição dessas 

condicionalidades para receber o benefício. Das seis titulares entrevistadas, quatro 

concordam com a imposição das condicionalidades, pois acreditam ser importante para o 

futuro dos filhos e como uma forma de selecionar e manter uma regra no programa: “Tem 

gente que pega o benefício sem realmente precisar, então tem que ter como uma forma de 

selecionar, porque tem gente que não cumpre. (A); “Porque tudo tem que ter uma regra.” 

(B). 

Percebemos que, culturalmente os próprios cidadãos não conseguem reconhecer seus 

direitos, embora a Constituição de 1988 tenha tornado algumas políticas sociais direito do 

cidadão e dever do Estado, ainda há a concepção de que, ao ser atendido pelas políticas 

sociais, o usuário deve justificar o recebimento do benefício por meio de alguma 

contrapartida. 

Diante do exposto, percebe-se de acordo com Zimmermann (2009, p. 14), que a lógica do 

PBF está fundamentada no discurso humanitário de ajuda dos liberais, ou seja, 

A estratégia das condicionalidades obedece a uma lógica punitiva, incorporando a 
ideia de que o beneficiário torna-se um devedor da sociedade, em virtude de que 
não existiria direito sem obrigação. Com isso as condicionalidades, ao invés de 
apontar para a ampliação de direitos sociais, significam restrições e 
obrigatoriedades. 
 

As duas titulares que discordaram da imposição das condicionalidades alegaram não haver 

a necessidade de cobrar isso, pois elas mesmas cobram dos filhos a necessidade e 

importância da educação para o futuro deles, e que elas não podem ser responsabilizadas 

se o filho não quer mais estudar: “Não concordo porque sempre tem que estar mesmo, não 

é necessário isso. Eles cobram muito da gente e ajudam pouco. A mesma coisa a saúde, 

você já sabe que tem que ir no posto, não precisa ninguém no pé cobrando isso.” (C); 

“Porque eu não tenho culpa se meu filho não quer ir mais, o que eu posso fazer, a gente sai 

pra trabalhar, pensa que ta indo pra escola mas não vai ou vai e não entra na sala de aula.” 

(E). 

Diante disso, perguntamos às titulares se o programa não exigisse a frequência das 
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crianças na escola, se seria mais difícil para ela fazer com que eles fossem regularmente. 

Todas as seis entrevistadas relataram que não, que independente de ser uma 

condicionalidade do PBF elas cobram que os filhos vão para a escola e a reconhecem como 

de extrema importância para ter um futuro melhor. O que percebemos nas seguintes falas: 

“Não gosto que faltem na aula, independente do PBF.” (A); “Sempre cobrei que eles fossem 

pra escola.” (B); “Porque a gente pega no pé do mesmo jeito, para ter um futuro melhor.” 

(C); “É muito importante para a formação deles, ter a oportunidade de um emprego melhor.” 

(D); “Eu exijo que elas vão na escola, mesmo se não fosse cobrado isso.” (E); “Mesmo sem 

o benefício, é muito importante que eles vão, e eu cobro isso.” (F). 

Constata-se a partir dessas falas a negação à ideia de que os pobres não utilizam os 

serviços públicos, ou seja, que não são pessoas informadas sobre o retorno positivo dos 

filhos frequentarem a escola e as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Essa questão 

reafirma, como já apresentado anteriormente que, 

[...] a imposição das condicionalidades pressupõe que uma família pobre deva ser 
irracional ou incapaz de conhecer seus interesses de longo prazo ou que lhes falta 
algum tipo de informação vital e necessita que o Estado as obrigue a mandar que as 
crianças frequentem a escola ou cuidem da saúde dos familiares. (LAVINAS; COBO, 
2010 apud STANDING, 2007, p. 2). 
 

Porém, de acordo com Silva e Silva, Yazbek e Giovanni (2004) a obrigatoriedade de 

frequência escolar por parte das crianças e adolescentes, não é tão simples, e nem 

suficiente para alterar o quadro educacional das futuras gerações, e por consequência 

alterar a condição de pobreza. 

Essa questão é ressaltada também por Lo Vuolo (2010, p. 8), no qual pontua que há 

problemas em mensurar o impacto das condicionalidades na melhoria dos rendimentos 

escolares. Algumas pesquisas apontam que a maior inclusão de beneficiários do PBF vem 

com o aumento da renda familiar e não com as condicionalidades. Dessa forma o autor 

afirma que as condicionalidades tem caráter político de controle social sobre os 

beneficiários, e não cumpre com um dos objetivos do programa de romper com a pobreza 

entre as gerações. 

Para as famílias que têm crianças pequenas, perguntamos se elas estão nos Centros de 

Educação Infantil (CEI), e de três entrevistadas que possuem crianças pequenas apenas 

uma está frequentando a CEI. As outras duas perguntamos os motivos da criança não estar 

frequentando e foi relatado por uma das entrevistadas que está na fila de espera 

aguardando uma vaga, e a outra entrevistada preferiu não matricular por enquanto a 

criança. 

Com o objetivo de identificar os motivos que levaram essas famílias ao descumprimento, 

perguntamos às entrevistadas se há dificuldades em cumprir essas condicionalidades, como 

manter as crianças e adolescentes na escola e se tratar nas Unidades Básicas de saúde, 
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quatro mulheres encontram dificuldades em cumprir a exigência da educação, e entre os 

fatores que dificultam esse cumprimento foi citado a distância da residência até a escola, a 

desmotivação pelo estudo e interesse em começar a trabalhar, um caso de gravidez no qual 

a filha de 13 anos não conseguiu dar continuidade aos estudos, e por uma das entrevistas 

foi relatado dificuldades em acompanhar os filhos até a escola, pois um deles é deficiente 

físico: “A escola é longe de casa nós vamos a pé, então quando tá chovendo por exemplo é 

muito ruim para ir.” (A); “Tenho cinco filhos e um deles deficiente, não consigo sair para 

levar todos para escola, e por conta própria o meu filho de 15 anos não está indo. Ou as 

vezes vai mas não entra na sala de aula.” (C). 

Em relação à condicionalidade da saúde, duas entrevistadas relataram encontrar 

dificuldades, apesar de o calendário vacinal estar em dia, foi relatada por uma delas a 

estrutura precária da UBS, com falta de pediatra sempre que precisou. Por outra 

entrevistada foi destacado a distância da sua residência até a UBS, onde o acesso é bem 

complicado.  

Nesse sentido, concordamos com a discussão apresentada por Cunha (2009), no qual a 

autora destaca que é preciso que o poder público assegure e garanta a oferta e acesso dos 

serviços de saúde, educação e assistência. Pois o acesso aos direitos de saúde, educação 

e assistência social não se efetiva para todos da mesma forma, como já exposto por 

Curralero (2010 apud CARLOTO, 2012, p. 6), “há uma parcela da população com maior 

dificuldades de acesso ás políticas públicas, seja por aspectos relativos ao território no qual 

residem, ou por questões relacionadas à dinâmica familiar e comunitária [...]”. 

Em relação aos adolescentes, especificamente, quanto ao cumprimento dessa 

condicionalidade da educação, apenas uma entrevistada relatou que não tinha dificuldades, 

a filha gosta de estudar e quase não faltava as aulas, atualmente ela não reside mais com a 

mãe.  

Para as outras cinco entrevistadas manter os adolescentes frequentando regularmente a 

escola tem sido uma tarefa difícil. Entre as principais dificuldades relatadas está a negação 

e desmotivação dos jovens com os estudos e interesse em começar a trabalhar para ter seu 

próprio dinheiro ou ajudar nas despesas da casa: “Meu filho estudava a noite, mas preferiu 

começar a trabalhar e ajudar um pouco nas despesas da casa, depois se mudou para o 

Paraguai e por isso veio em descumprimento.” (D). A entrevistada E informa: 

Meu filho do meio não gosta, disse que não quer mais estudar, está desmotivado e 
quer trabalhar. E o que eu posso fazer, por falta de conversar e aconselhar não foi, 
até a psicóloga tentou conversar mas não resolveu, ela disse tudo o que eu já tinha 
dito em casa. 

 

Outra questão relatada pelas mães que tem dificultado o cumprimento da condicionalidade 

da educação pelos jovens, é a presença do tráfico de drogas e as rixas existentes entre os 
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bairros daquela região. Percebemos através da fala a seguir que o fato da Escola Estadual 

estar no meio desses bairros que possuem rixas tem causado medo e dificultado a 

permanência de alguns alunos. Para a entrevistada A: “Não sei se é má companhia, pois por 

falta de pegar no pé não é [...]”. Conforme a entrevistada C: 

Meninos são mais desobedientes, por mais que fale e fique no pé deles, eles não 
querem ir. Os meus pararam por rixas no bairro, as ameaças causaram medo e 
muitos do bairro pararam de estudar, pois a escola mais próxima daqui fica bem no 
meio desses dois bairros. 

 

O fato de ser os adolescentes o principal público em descumprimento, questionamos o que 

na opinião das titulares poderia ser feito para motiva-los a concluir os estudos, percebemos 

com as respostas que elas se sentem impotentes diante dessa situação e não sabem o que 

fazer para mudar isso, foi relatado por cinco entrevistadas que encontram dificuldades em 

manter os jovens estudando, que não teve falta de conselhos dados por elas, mas não 

sabem como mudar e melhorar isso: “Vai da cabeça do adolescente, se ele não quer não sei 

o que pode ser feito, porque falta de acompanhamento não foi.” (A); “Acho que é coisa de 

moleque, da idade, não sei o que se pode fazer.” (E); “Não sei mais o que poderia ser feito.” 

(F). 

Por uma das entrevistadas foi enfatizado que a condição da família também interfere nesse 

processo, pois foi relatado que a renda é insuficiente para as despesas da casa sendo 

necessário a ajuda dos filhos que já podem começar a trabalhar, até mesmo para eles é 

mais motivador ter seu próprio dinheiro e poder comprar aquilo que desejam, ou seja, eles 

não parecem ter muitas perspectivas futuras com os estudos, e devido à isso dão 

preferência para o trabalho: “Depende da condição da família, pois muitas precisam que o 

filho trabalhe para ajudar nas despesas e muitas vezes não tem como conciliar com os 

estudos, isso desmotiva eles a estudar.” (D). 

Zimmermann (2009), em consonância a isso, aponta que há uma relação entre as condições 

socioeconômicas das famílias e os níveis de educação, que para garantir direitos, os 

programas sociais precisam garantir um nível de vida adequado. Sendo assim não é 

possível melhorar a educação sem garantir uma renda à família. 

Diante das falas das titulares, percebemos que as dificuldades para o cumprimento das 

condicionalidades estão relacionadas principalmente as condições de vida da família e 

dificuldade de acesso aos serviços públicos, como a falta de serviços de acompanhamento 

para pessoas com deficiência. A baixa renda que mobiliza os adolescentes a querer 

começar a trabalhar e ajudar nas despesas da casa, também deve ser um aspecto 

considerado. 

Mioto (2010, p. 172), reflete que “a proteção social exercida pela família está condicionada 

ao acesso à renda e ao usufruto de bens e serviços de caráter universal e de qualidade [...]”. 
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Ou seja, para que a família desempenhe suas funções, como a de proteção, é necessário 

primeiramente que o Estado desempenhe as suas. 

É necessário, portanto, refletirmos que a ausência e precariedade de programas e serviços 

tem refletido na dificuldade encontrada por essas famílias, pois diante dos relatos 

percebemos que as titulares reconhecem a importância da política de educação para a vida 

dos filhos, ou seja, esses descumprimentos não são por desleixo da família. 

Ao questionarmos quem é responsável na casa pelo acompanhamento dos filhos para o 

cumprimento dessas condicionalidades, a resposta foi unanime, todas as seis entrevistadas 

são as responsáveis pelo cumprimento. 

Pode-se confirmar com essa questão, o exposto por Carloto e Mariano (2008, p. 157), que 

devido os papéis da mulher na esfera doméstica, principalmente relacionado à maternidade, 

“tem feito com que ela seja a principal interlocutora tanto como titular do benefício, quanto 

no cumprimento das condicionalidades. Assim as chamadas políticas de família dirigem-se 

preferencialmente ás mulheres [...]”. 

Fica evidente a construção da diferença sexual que é reforçada também nos espaços 

públicos, no qual atribui-se à mulher a gerência do recurso dos Programas de Transferência 

de Renda Condicionada, devido a capacidade feminina em gerenciar esses recursos do 

programa em prol da  família, principalmente as crianças, ou seja, como comenta Carloto 

(2007), devido ao seu papel no espaço doméstico e dos cuidados, as condicionalidades 

quando não cumpridas penalizam mães e filhos, a mãe é culpabilizada pelo fracasso dos 

filhos, enquanto os filhos são prejudicados pela perda do benefício. 

Visto essa preferência pela titularidade feminina, questionamos se após a inclusão no PBF, 

essas mulheres se sentem com mais responsabilidades. Duas entrevistadas responderam 

que sim pelo fato de ter mais cobranças e responsabilidades, e ser necessário dispor de 

tempo para acompanhar com mais frequência as obrigações escolares, como por exemplo, 

justificar sempre que há faltas: “Sim, porque tem que correr mais atrás das coisas na escola, 

quando falta tem que justificar, eu não sou relaxada mas acaba tendo que ir com mais 

frequência.” (D). 

É importante ressaltar, que apesar de apenas duas das entrevistadas se sentirem com mais 

responsabilidades após a inclusão no programa, de acordo com Carloto (2012, p. 14), 

administrar o cumprimento das condicionalidades do programas de transferência de renda, 

“podem gerar um aumento do uso do tempo das mulheres gasto com os cuidados e 

trabalhos domésticos, limitando suas oportunidades à um trabalho remunerado [...]”. 

O próprio Estado cobra das mulheres a execução de tarefas relacionadas ao cuidado, e o 

PBF “desenvolve mecanismos que reforçam a tradicional associação da mulher com a 

maternidade e com as tarefas pertencentes à clássica esfera reprodutiva.” (CARLOTO; 

MARIANO, 2011, p. 63). 
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As outras quatro entrevistadas não se sentiram com mais responsabilidades após a inclusão 

no Programa, relatando que fazem o que já faziam antes e as obrigações continuam as 

mesmas em acompanhar os filhos em relação à saúde e educação: “Não porque 

acompanho meus filhos como já acompanhava antes, e não participo das reuniões que eles 

pedem, porque cobram muito da gente pra ganhar quase nada.” (C); “As obrigações 

continuam do mesmo jeito.” (E). 

Constatamos também com a entrevista que todas as beneficiárias já tiveram o benefício 

bloqueado ou suspenso, uma teve o benefício bloqueado por 30 dias, enquanto as outras 

cinco entrevistadas já haviam recebido a sansão de suspensão, ou seja, 60 dias sem 

receber o benefício. Todas as entrevistadas só ficaram sabendo que estavam com algum 

tipo de descumprimento – seja pela condicionalidade da saúde e educação ou por falta de 

atualização do Cadastro Único – ao tentarem sacar o benefício. 

Questionamos se isso prejudicou a vida da família, e todas as seis relataram que sim. O 

benefício é um dinheiro que elas já contam com ele para as despesas da casa, 

principalmente na compra de alimentos e gás, como podemos constatar nas seguintes falas: 

“Tenho dificuldade para conseguir emprego por já ter 54 anos, então era um dinheirinho que 

já estava contando com ele.” (B); “Eu recebo 64 reais, é pouco, mas fez falta, ajuda na 

renda, o que mais compro com ele é o gás.” (E). 

As seis entrevistadas relataram fazer falta quando não receberam o benefício, portanto, 

questionamos se elas acreditam que o PBF tem melhorado a vida da famílias bem como a 

qualidade dos serviços públicos. Apenas a entrevistada (E) afirmou que não melhorou a vida 

com o PBF, que apesar do benefício ajudar a comprar algo que precisa, isso não é 

suficiente para melhorar a vida. As outras entrevistadas relatam que melhorou pelo fato de 

ajudar na renda familiar, como percebemos na questão anterior, é um “dinheirinho” a mais 

que contam com ele para a compra do gás, alguns produtos alimentícios ou medicamentos: 

“Ajuda mas não muito, é pouco que recebo.” (C); “Ajuda na compra de medicamentos, é um 

dinheirinho a mais.” (D). 

Já em relação aos serviços públicos, todas responderam que não viram melhorias. Diante 

disso, questionamos se há críticas ou alguma queixa sobre o programa. Apenas duas 

entrevistadas apontaram críticas que se referem mais à falta de informações e entendimento 

do motivo para bloquearem o benefício, as famílias encontram dificuldades em saber 

quando o cadastro deve ser atualizado: Para E, “Cada vez que reclama não muda nada, já 

cortaram várias vezes meu benefício e eu nem entendia, porque cada um fala uma coisa 

[...]”. Já C, informa: 

Tenho várias críticas, é claro que ajuda, mas em relação a outras pessoas 
que conheço acho pouco o valor que recebo para cinco crianças, tenho 
dificuldades para trabalhar por ter que cuidar do filho que é deficiente. Tudo 
é motivo para eles bloquearem o benefício, corta sem nem perguntar o que 
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aconteceu, a gente não fica sabendo quando o cadastro está desatualizado. 
É muita cobrança para pouco benefício. 

 

Com vistas à superação dessa situação que causou o descumprimento da família, 

constatamos que três das entrevistadas passaram por alguma atividade de 

acompanhamento pelo CRAS. Afirmaram que foi realizado atendimentos individualizados, 

ou convite para participação de reuniões de grupo de descumprimento, porém, somente a 

participação nessas atividades não surtiram muito efeito pelo o que foi relatado, e em 

relação aos grupos de descumprimento parece não haver mais com tanta frequência: 

“Fizeram atendimento, deram conselhos, mas falar o que eu já falava em casa não adianta. 

Aqui no bairro não tem muitas reuniões, no Mr. Thomas tinha mais, e quando é feito no 

CRAS muitas vezes não dá para faltar no serviço e participar.” (E); “Frequentei reuniões 

realizadas na igreja sobre o descumprimento, eu me interesso por essas reuniões, mas faz 

tempo que não tem mais.” (D). 

Portanto, perguntamos na opinião delas que tipo de ajuda essas famílias deveriam ter, as 

entrevistadas tiveram dificuldades em pensar em alguma estratégia, mas a maioria delas 

relatou que, para que a situação de descumprimento não se repita seria bom mais 

acompanhamento para o repasse de informações necessárias para que o cadastro não seja 

bloqueado, por uma das entrevistadas foi ressaltado que as reuniões poderiam ocorrer em 

horário que as mulheres possam participar, pois muitas trabalham e não podem faltar no 

serviço para comparecer, bem como maior divulgação de cursos que elas possam estar 

realizando: “Mais acompanhamento do CRAS em um dia ou horário que as famílias possam 

ir, divulgar mais cursos gratuitos que ofereça mais oportunidade de emprego.” (E). 

Foi ressaltado por duas entrevistadas também outra ajuda de renda enquanto estão sem 

receber o PBF, como por exemplo, o cupom alimentação. No entanto, esse é um benefício 

emergencial, no qual é concedido mediante a avaliação do profissional em situações 

emergenciais, no valor de 65 reais para a compra de alimentos e alguns produtos de 

limpeza. 

Constata-se que o acompanhamento das famílias em situação de descumprimento é de 

suma importância para a identificação das situações de vulnerabilidade, para que possam 

ser orientadas e os problemas que geraram o descumprimento possam ser resolvidos. 

Desse modo, assim como o próprio MDS expõe, a garantia de renda mensal juntamente 

com a inclusão das famílias em atividades de acompanhamento familiar é a estratégia mais 

adequada para se trabalhar a superação das dificuldades que a família tem em cumprir 

essas condicionalidades (MDS, 2014). 

Portanto, para a além da transferência monetária de renda é necessário pensar na 

conjuntura social em que vivemos. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos com a caracterização das entrevistadas que o perfil dessas famílias em 

descumprimento não foge aos dados já apontados nacionalmente, como o considerável 

número de beneficiárias pretas/pardas, a prevalência de famílias monoparentais chefiadas 

pelas mulheres, como já destacado, são as que predominam entre as famílias em situação 

de pobreza e são grupos que podem apresentar maior vulnerabilidade. 

Percebemos grande dificuldades das mulheres em obter uma autonomia econômica e se 

desvincular do programa. Podemos relacionar essa questão ao fato da maioria das 

beneficiárias não terem concluído o ensino fundamental e médio, fator que restringe a 

inserção no mercado de trabalho, e como constatamos tem por consequência postos de 

trabalho de baixa qualidade, a maioria no setor informal, como autônomas e com baixas 

remunerações, visto que a renda das beneficiárias não chegam a um salário mínimo. 

O fato das famílias ficarem sabendo do bloqueio ao tentar sacar o benefício, ou seja, 

quando já estão em descumprimento, nos mostra também que há uma dificuldade em se 

realizar um trabalho de acompanhamento preventivo, principalmente em relação aos 

adolescentes que demandam uma atenção maior de acompanhamento antes que se caia no 

descumprimento. 

Constatamos que as principais dificuldades para o cumprimento das condicionalidades não 

são por culpa ou “desleixo” da família, essas questões estão ligadas as precárias condições 

de vida que vivem, e também precárias ou falta de políticas públicas, como falta de serviços 

de acompanhamento aos portadores de deficiência, e a oferta de serviços de educação e 

saúde, que podem ser considerados insuficientes e precários. 

Dentre os principais motivos que tem dificultado o acesso das famílias aos serviços, tem 

sido problemas relacionados à dinâmica sociofamiliar, dificuldades de inserção no ambiente 

escolar devido a situações de violência no bairro e a desmotivação dos adolescentes em 

relação aos estudos e interesse em começar a trabalhar. Percebemos através das falas das 

titulares que apesar delas reconhecerem a importância de se frequentar a escola e 

aconselharem isso aos filhos, os adolescentes não têm muitas perspectivas futuras de 

melhores condições de vida a partir dos ciclos educacionais, estão desmotivados e preferem 

já ingressar no mercado de trabalho. Portanto, mesmo que a imposição das 

condicionalidades ajude a aumentar a taxa de frequência escolar, isso não é suficiente para 

alterar a condição de pobreza. 

Visto a situação de impotência que essas mulheres sentem, bem como a visão que elas têm 

das condicionalidades, fica então a questão: o porquê da existência das condicionalidades? 

As mulheres como representantes das famílias, titulares do programa são responsabilizadas 

por situações que não estão em seu alcance e penalizadas pela perda do benefício. São 
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também duplamente penalizadas, pela perda do benefício e por não serem consideradas 

boas mães, o que reforça o enfoque familista do programa.  
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Resumo: 
 

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar os motivos que levam as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família-PBF, ao descumprimento das condicionalidades do 

programa. A análise parte de uma pesquisa realizada entre 2012 e 2013 no CRAS Oeste B 

de Londrina-PR, com o objetivo de identificar o perfil das famílias e os motivos que levaram 

ao descumprimento. Constatamos que há uma predominância de mulheres negras entre os 

mais pobres, baixo nível de escolaridade e prevalência de famílias monoparentais chefiadas 

por mulheres. Os principais motivos estão relacionados a carência de política públicas. 
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