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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o Programa Bolsa Família a partir da perspectiva 
das famílias beneficiárias. O referido programa tem a intencionalidade de 
combater a condição de pobreza de uma parcela significativa da população 
brasileira. Realizamos um breve histórico do programa, discutimos a 
compreensão de pobreza, enquanto categoria multifacetária, bem como as 
condicionalidades do programa para o acesso e manutenção do benefício. A 
pesquisa qualitativa a partir de entrevistas com 6 famílias beneficiárias do PBF 
do município de Paranaguá, evidenciaram a importância do PBF, bem como as 
fragilidades das políticas públicas no enfrentamento efetivo da condição de 
vulnerabilidade dessas famílias. 

Palavras-Chave: Bolsa Família; Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper deals with the Bolsa Família Program from the perspective of 

beneficiary families. The program is intended to combat the poverty condition of 

a significant portion of the Brazilian population. We make a brief history of the 

program, discuss the understanding of poverty as a multifaceted category, as 

well as the conditionalities of the program for access and maintenance of the 

benefit. The qualitative research based on interviews with 6 families benefiting 

from the PBF of the Paranaguá municipality, showed the importance of the 

PBF, as well as the weaknesses of the public policies in effectively coping with 

the vulnerability condition of these families. 

Key-words: Bolsa Família; Poverty 
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INTRODUÇÃO 

 

O brasil está entre os países mais rentáveis do mundo, mas isso não 

impede também que seja um com os mais altos índices de desigualdade e 

pobreza. Há aproximadamente, 55 milhões de brasileiros vivendo em situação 

de pobreza e 22 milhões são considerados indigentes.1  

Nesse estudo veremos como o Programa Bolsa família, que é o maior 

programa de transferência de renda direta no país, que visa melhorar as 

condições de vida das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 

vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessa demanda social, 

e na redução da vulnerabilidade dessas famílias.  

O Programa Bolsa Família é a principal ferramenta utilizada para 

redistribuição de renda pelo Estado. Trata-se de uma renda mensal transferida 

pelo governo às famílias mais pobres; O cadastro e administração estão 

centralizados no Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. O valor 

transferido varia de acordo com o número de membros na família, e a 

permanência está vinculada a Condicionalidades que são “tarefas” que as 

famílias devem cumprir para se manter no programa. Tais condicionalidades 

vão desde frequência escolar, acompanhamento do calendário vacinal e a 

participação em grupos de convivência. 

Com o intuito de ampliar o debate e compreender a importância do 

programa, nesse estudo abordamos o programa a partir do município de 

Paranaguá.  

O trabalho teve como objetivo geral analisar as contribuições do 

programa Bolsa Família para a vida de seus usuários e tendo como objetivos 

específicos; identificar as oportunidades de acesso a serviços e políticas a 

partir da participação no PBF e a identificar as contribuições trazidas. 

Após compreender toda conjuntura do programa em nível nacional, 

buscou-se uma análise mais focalizada dentro do município de Paranaguá, de 

modo a compreender como vem ocorrendo.  

                                                           
1
 Informações contidas no livro “O Estado, a Pobreza e o Programa Bolsa Família”. SALES, Tainah Simões.  

(2015)  
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O trabalho foi dividido em quatro capítulos, no primeiro abordamos a 

construção da política pública brasileira, suas estratégias e mecanismos de 

implantação, com ênfase na política de assistência social. Na sequência 

apresentamos aspectos históricos sobre a origem e implantação do Programa 

Bolsa Família em nível nacional. No terceiro capitulo analisamos as diversas 

faces da pobreza, não só monetária. E em seguida abordamos o Programa 

Bolsa Família a partir das entrevistas com 6 que estão recebendo o benefício 

por um período maior a fim de analisar o contexto do programa.    
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1. A POLÍTICA PÚBLICA BRASILEIRA E A GARANTIA DOS DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS  

 

1.1  Políticas Públicas e Sociais e a garantia de direitos 

 

O termo política advém da Grécia antiga, no século 4 a.C, e origina-se 

do adjetivo derivado de polis (politikós), relacionando-se a tudo que se refere à 

cidade, ao que é público, urbano, social. Indica, portanto, um conjunto de 

atividades associadas à polis. (BOBBIO, 2000, p.160) 

No Brasil a proteção social passou por várias etapas até se consolidar 

como direito do cidadão e dever do Estado. Ao longo desse trabalho veremos 

algumas etapas que consideramos importante ressaltar, para a consolidação 

dos direitos sociais, a partir da Constituição de 1988. 

Até 1930 o sistema político era caracterizado pela ausência de 

planejamento social. O Estado quase não exercia o papel de agente regulador 

da área social e não geria o processo de previsão social. Deste modo a 

responsabilização de tais mecanismos eram divididas entre: mercado, que 

atendia as demandas individuais; a iniciativa privada não mercantil, e a polícia 

que controlava a questão social, que emergia. Na época a frase do então 

presidente Washington Luís que ficou famosa foi: “A questão social é questão 

de polícia”. Isso demonstra a falta de compromisso que o Estado mantinha com 

a população, principalmente com os menos favorecidos, uma vez que eram 

marginalizados como responsabilidade da polícia. (Pereira, 2006). 

Assim, o Estado atuava conforme as reivindicações ocorriam. 

 

Efetivamente, a ação do Estado perante as 
necessidades sociais básicas limitava-se, nesse período, 
a reparações tópicas e emergenciais de problemas 
prementes ou a respostas morosas e fragmentadas e 
reivindicações sociais dos trabalhadores e de setores 
populacionais empobrecidos dos grandes centros 
urbanos. (Pereira, 2006, p. 12). 
 

Somente a partir de 1930 o país foi palco de importantes transformações 

no papel desempenhado pelo Estado para a proposição de alterações no 

campo de direitos sociais. (Rizotti, 2001, p.2) 
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Em 1934 a questão social já não era considerada caso de polícia, porém 

não era uma das principais preocupações do Estado. 

Na verdade, a política social brasileira desse período, 
não obstante encampada pelo Estado, funcionava, no 
mais das vezes, como uma espécie de zona cinzenta, 
onde se operavam barganhas populistas entre Estado e 
parcelas da sociedade e onde a questão social era 
transformada em querelas reguladas jurídica ou 
administrativa, e portanto, despolitizada. (Pereira, 2006, 
p. 130). 
 

Observa-se então que os interesses do crescimento econômico estavam 

frente às necessidades da população, resultando em um lento processo no que 

diz respeito à proteção social. E vemos que mesmo com a Constituição Federal 

de 1934, que foi pioneira a tratar da ordem econômica e social, e a definir as 

responsabilidades Sociais ao Estado, isso perdurou de modo velado. 

 

Se, por um lado, a introdução dessas obrigações do 
poder público no novo sistema legal indicava um salto de 
qualidade nos serviços sociais existentes na época, 
expressando novas determinações políticas e 
ideológicas na relação entre o Estado e a sociedade civil, 
por outro, as formulações da política social introduzidas, 
(...) eram correntemente utilizadas como instrumentos de 
controle e repressão das reivindicações por melhores 
condições de vida promovidas por segmentos 
organizados da classe trabalhadora. (Rizotti, 2001, p.2) 
 

Em 1937 com a instalação do Estado Novo e com a revogação da CF de 

34, tivemos muitos retrocessos ao que diz respeito aos direitos até então já 

adquiridos. Entre os principais, elegemos a limitação do direito à educação 

universal, a ampliação do controle estatal sobre a organização sindical 

trabalhista e a redefinição das competências dos governos regionais e locais 

nas ações de política social, cujo resultado foi uma grande centralização de 

ações ao ponto de restar aos municípios tão somente a administração de 

cemitérios. (RIZOTTI, 2001). 

Nesse contexto legal e político, as ações das políticas 
sociais desenvolvidas tiveram caráter apenas incipiente, 
servindo prioritariamente como método de controle dos 
movimentos sociais emergentes e de reafirmação da 
legislação social corporativa, incorporando de forma 
parcial e controlada as reivindicações populares, através 
de procedimentos clientelistas na relação entre o Estado 
e os setores organizados da sociedade civil. (Rizotti, 
2001, p.3) 
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Já o período 1946 a 1964 segundo Medeiros (2001), foi marcado pela 

criação de instrumentos legais voltados para o funcionamento de um governo 

democrático. Nele, o autoritarismo perde espaço, porém o populismo continua 

sendo o traço fundamental da relação Estado-Sociedade. As mudanças na 

economia e na política nesse período exigiram do Estado a ampliação e a 

rearticulação de suas funções para suprir as necessidades advindas do 

aprofundamento da concentração urbana e da modernização do país. 

(BARCELLOS, 1983). 

Em 1964 houve no Brasil, a instalação da Ditadura Militar, que reprimia 

os que reivindicavam com o uso abusivo do poder. Expandia-se também a 

cobertura da política social brasileira, conduzida de forma tecnocrática e 

conservadora, reiterando uma dinâmica singular de expansão de direitos 

sociais em meio à restrição dos direitos civis políticos, modernizando o aparato 

varguista. (BEHRING, 2011). 

(...) o novo panorama político do país, após a 
instauração da ditadura, tornava extremamente difícil a 
sustentação desses direitos pela via da mobilização 
popular. Embora não tenham sucumbido por completo, 
as manifestações populares que reivindicavam melhores 
condições de vida foram reprimidas com força cada vez 
maior, a ponto de terem suas consequências 
neutralizadas pelo aparelho de Estado. (Rizotti, 2001, 
p.3) 

 

A ditadura Militar foi o período da política brasileira em que os militares 

governaram o Brasil, entre os anos 1964 e 1985. Época que se caracterizou 

pela falta de democracia, pela supressão de direitos constitucionais, extrema 

censura, perseguição política e extermínio dos que se opuseram ao regime 

militar, ou seja, ao grupo de militares e elites políticas e econômicas que 

instauraram o golpe no país. 

Os direitos que hoje conhecemos e estamos acostumados a requerer, 

resultaram da organização popular, ou seja, tiveram iniciativa na base da 

população brasileira e foram necessários muitos movimentos de luta 

organizada para que hoje possamos exercer a cidadania enquanto direito. 

 Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a lei fundamental e suprema 

do Brasil, que contou com a participação popular em sua elaboração. Seu 

Título II conta com mais de setenta incisos sobre os direitos de todo cidadão à 

vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Mais inovadores 
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são os doze direitos sociais do Capítulo II, que incluem transporte, lazer, 

previdência social, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à 

infância. Constituição que mudou a história do Brasil.  

A CF88 é um marco histórico “visto que ampliou legalmente a proteção 

social para além da vinculação com o emprego formal, pois inseriu no marco 

jurídico da cidadania os princípios da seguridade social e da garantia de 

direitos mínimos e vitais à reprodução social. As mudanças foram significativas, 

tanto que podemos afirmar que tínhamos um Brasil antes e outro após 1988. 

Em primeiro lugar, as novas regras constitucionais romperam com a 

necessidade do vínculo empregatício-contributivo na estruturação e concessão 

de benefícios previdenciários aos trabalhadores oriundos do mundo rural. Em 

segundo lugar, transformaram o conjunto de ações assistencialistas do 

passado em um embrião para a construção de uma política de assistência 

social amplamente inclusiva. Em terceiro, estabeleceram o marco institucional 

inicial para a construção de uma estratégia de universalização no que se refere 

às políticas de saúde e à educação básica. Além disso, ao propor novas e mais 

amplas fontes de financiamento – alteração esta consagrada na criação do 

Orçamento da Seguridade Social – estabeleceu condições materiais objetivas 

para a efetivação e preservação dos novos direitos de cidadania inscritos na 

ideia de seguridade e na prática da universalização” (IPEA, 2007:8). 

Para implementação das leis e diretrizes traçadas na CF88, o Estado 

brasileiro iniciou um processo de organização de sistemas e outros 

mecanismos que pudessem fazer cumprir o que mandava a Carta Maior. E 

assim foram criadas as políticas públicas enquanto direito de todo cidadão 

brasileiro e pela primeira vez na história brasileira, a assistência social foi 

entendida e encaminhada enquanto dever do Estado e direito de todo cidadão. 

 

1.2 A organização da Assistência Social – Pós 1988 

 

Como vimos no capítulo anterior, a partir de 1988 a Assistência Social 

passou a ser um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela 

Constituição Federal de 1988. E a partir de 1993, com a publicação da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, passa a ser definida como Política de 
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Seguridade Social (compondo o tripé da Seguridade Social, juntamente com a 

Saúde e Previdência Social). 

A Assistência Social, diferentemente da previdência social, não é 

contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem. 

Realiza-se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da 

sociedade civil, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à 

infância, à adolescência, à velhice; amparo a crianças e adolescentes carentes; 

à promoção da integração ao mercado de trabalho e à reabilitação e promoção 

de integração à comunidade para as pessoas com deficiência, e o pagamento 

de benefícios aos idosos e as pessoas com deficiência. (MDS, 2017) 

 

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à 
família, a maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; III – a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; V – a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei.” (CRFB, 
1988) 
 

Em suma, atualmente o sistema brasileiro de proteção social está 

organizado em três pilares principais: A Política de previdência social, que tem 

caráter predominantemente contributivo e visa garantir renda para as situações 

de risco; A Política de assistência social, de caráter não contributivo e acessível 

a todos e a Política de saúde, igualmente gratuita e de acesso irrestrito. 

(JACCOUD, 2009, p. 03). 

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos 
da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do 
atendimento; II – uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III 
– seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços; IV – irredutibilidade do valor dos 
benefícios; V – equidade na forma de participação no 
custeio; VI – diversidade da base de financiamento; VII – 
caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos 
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trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados.” (CRFB, 1988) 

 
Devido a esse fato no Brasil a Assistência Social se reorganiza, e em 

1993, com a publicação da Lei n° 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, que passa a ser definida como Política de Seguridade Social, 

compondo o tripé da Seguridade Social como vimos acima. 

Assim, seguindo as diretrizes da Constituição de 88, foi 
promulgada em 1993 a Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS (Lei n. 8.742/93), que rompe “com a visão 
assistencialista, rejeita a tutela da população usuária dos 
serviços, abrindo possibilidades de desenvolvimento da 
autonomia e do protagonismo dos sujeitos, por meio das 
oportunidades de acesso a benefícios e serviços...” 
(ARREGUI, 2007). 

 
A partir daí criou-se novas diretrizes para o trabalho da assistência 

social. Em cumprimento às diretivas da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica 

de Assistência Social -SUAS- LOAS, o sistema Único de Assistência Social – 

SUAS inaugura um novo marco regulatório que expressa a construção do 

conteúdo específico da assistência social na proteção social brasileira, 

desencadeando e otimizando processos de democratização e de qualificação 

do acesso aos direitos com consequente ampliação do Estado. (MDS, 2011, 

p.9)  

A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro 

de 2003, em Brasilia/DF, apontou como principal deliberação a construção e 

implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, requisito 

essencial da LOAS para dar efetividade à assistência social como política 

pública. (MDS, 2004) 

O Suas foi criado em 2005 com o compromisso de romper com a lógica 

tradicional do assistencialismo e da fragmentação de ações. Instituído como lei 

em 2011, o sistema promove o acesso a benefícios, programas, projetos e 

serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial. (MDS, 2017)2  

Ainda nessa vertente temos a Norma Operacional de Recursos 

Humanos- NOB/RH/SUAS, representa um avanço no que diz respeito à 

profissionalização da política de assistência social, é o grande marco político e 

institucional na gestão do trabalho por disciplinar seus atributos essenciais e 

                                                           
2
 Dados acessados em 26/06/2017. Disponível em http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2015/04/sistema-unico-de-assistencia-social-completa-10-anos 
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alguns parâmetros transformados em requisitos relacionados ao financiamento 

e ao reconhecimento público da adesão dos entes federativos o SUAS, na 

aplicação relacionada com Norma Operacional Básica. (BRASIL, 2011, p.13) 

Temos também a Política Nacional de Assistência Social – PNAS que 

busca incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que tange 

à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na 

efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade 

do Estado.  

A gestão proposta por essa política pauta-se no pacto federativo, no qual 

devem ser detalhadas as atribuições e competências dos três níveis do 

governo na provisão das ações socioassistenciais, em conformidade com o 

preconizado na LOAS e NOB. (MDS, 2004, p.9) 

Essa análise mais histórica sobre os direitos constitucionais e sobre a 

construção da política púbica no Brasil é essencial, visto que incide diretamente 

na identificação, na análise de diagnósticos, assim como, na própria concepção 

de visão de mundo frente a elaboração de políticas sociais. A seguir, nos 

dedicaremos a dar ênfase no Programa Bolsa Família, programa de 

transferência de renda integrante da política pública de Assistência Social. 

 

2. O Programa Bolsa Família  

 

O Senador Eduardo Suplicy é reconhecido como principal idealizador 

dos programas de transferência de renda, sua intenção inicial era a 

implantação de um programa de renda mínima, como uma saída para a 

redução das desigualdades sociais entre as pessoas. Suas ideias inauguram 

novos pensares sobre programas sociais, inserindo-se em um novo padrão de 

programas voltados à população mais pobre. 

[...] pode-se criar um sistema pelo qual se recolha mais 
dos que mais tem, a fim de se assegurar a todos o 
suficiente para viver com dignidade. Dessa maneira, uma 
garantia de renda mínima a todas as pessoas procura 
atender aos dois princípios definidos por Aristóteles: a 
justiça distributiva deve tratar desigualmente os 
desiguais para torná-los iguais; e a justiça política, deve 
tratar igualmente a todos, depois que a justiça 
distributiva os igualizou. (SUPLICY, 2008, p.44) 
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Mesmo não conseguindo implementar um programa nessa vertente de 

distribuição de renda, suas ideias foram apresentadas à cúpula governamental 

e serviu de modelo para algumas iniciativas isoladas.  

Inspirados nos projetos de transferência de renda do senador Eduardo 

Suplicy, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso inicia a 

operacionalização de programas de combate à pobreza. Inicialmente em 1991 

com a instituição do programa de Garantia de Renda Mínima e posteriormente 

com a implantação dos programas de iniciativa do governo federal, tais como 

Bolsa escola, Bolsa alimentação, Bolsa renda, Vale gás, e outros. 

Em 2003 o então Presidente Luís Inácio Lula da Silva dá início a um 

processo de avaliação dos programas sociais, movimento que levou a 

elaboração de um diagnóstico sobre os programas de Transferência de Renda 

no país, o que resulta na unificação de todos os programas, e institui pelo 

Governo Federal a lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, criando no âmbito da 

Presidência da República o Programa Bolsa Família. 

 Vale destacar que sua criação é consequência de uma trajetória 

particular em políticas de proteção social seguida pelo Brasil nos últimos 40 

anos, especialmente após a Constituição de 1988. Entre os grandes desafios 

estavam o de unificar os programas setoriais de transferência de renda e 

consolidar o Cadastro Único como base de dados e de gestão do Bolsa 

Família. 

Segundo Soares e Sátyro, (2009) "a situação dos programas de 

transferência de renda condicionada em 2003 era simples: o caos.”. Cada 

programa federal tinha sua agência executora3, e a coordenação entre elas era 

mínima. Os sistemas de informação desses quatro programas eram separados 

e não se comunicavam, de modo que uma família poderia receber todos os 

quatro, enquanto outra, vivendo em condições iguais, poderia não receber 

transferência alguma. Além disso, existiam programas municipais e estaduais, 

que não se conectavam aos federais. Apesar de todos os programas 

reconhecerem o problema da pobreza, não havia um gerenciamento para que 

os programas agissem em sintonia. Em suma, faltava uma reforma gerencial. 

(SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 10). 

                                                           
3
 Cada programa cumpria uma determinação diferenciada.  
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Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, 
em janeiro de 2003, encontrou um sistema de programas 
sociais de transferência de renda espalhados por vários 
ministérios, com diferentes listas de beneficiários e critérios 
para recebimentos de benefícios. Esse sistema “espalhado” foi 
submetido a um processo de unificação, decisão que exigiu, 
entre outras coisas, o recadastramento e a unificação dessas 
listas e a redefinição de critérios. (WEISSHEIMER, 2006, p. 32) 

 

 

2.1. Oque é o PBF? 

 

O PBF é o maior programa transferência de renda direta no país, que 

visa melhorar as condições de vida das famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza, atualmente possui mais de 27.509.623 famílias inscritas no 

cadastro único. E só no mês de maio deste ano (2017) foram cerca de 

13.313.779 famílias. O valor transferido pelo governo federal em benefícios às 

famílias atendidas alcançou R$ 2.402.987.404,00 no mês. (Segundo o 

Relatório de Informações Sociais).4 (MDS, 2017) 

A partir das diretrizes definidas na Constituição de 1988, o Bolsa Família 

se estruturou com base nos seguintes princípios, de acordo com o art. 4° do 

Decreto n°5.209/04: Enfrentamento da pobreza e da desigualdade social, de 

responsabilidade de todos os entes federados. Proteção Social não 

contributiva, garantir o cumprimento de direitos sociais previstos na 

Constituição de 88 a todo brasileiro, independentemente de qualquer 

contribuição ou pagamento direto para previdência ou seguro social. Proteção 

Social à família, de forma a defender e garantir o acesso aos serviços 

socioassistenciais. Intersetorialidade, prevê a articulação com áreas 

responsáveis por garantir alguns direitos sociais dos cidadãos, tais como: 

educação, saúde e assistência social; Gestão descentralizada, possibilita que a 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuem de forma 

corresponsável e cooperativa para implementação do Programa e do Cadastro 

Único. E por fim, a inclusão social, que possibilita à população excluída 

socialmente, partilhar bens e serviços sociais produzidos pela sociedade, 

                                                           
4
Dados acessados em 11/06/17.  https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php# 
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garantindo a efetivação dos direitos, acesso à segurança, justiça, cidadania e 

representação política. (MDS, 2012, p. 8) 

O programa possui critérios de elegibilidade que são mensurados pela 

quantia monetária da família. Além de contar com certas “obrigações” para 

cumprir que são tidas como condicionalidades. Tais condicionalidades vão 

desde saúde, educação e assistência social. Veremos com mais detalhamento 

tais condicionalidades e a importância de cada uma delas mais à frente. 

A família também deve ter o Cadastro Único, que é uma das principais 

ferramentas de execução do bolsa família, pois é um instrumento de 

identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda.5 

Já o tempo em que que a família pode se manter no programa varia de 

acordo com diversos fatores, quem vão desde ao não cumprimento das 

condicionalidades, a falta de recadastramento do cadastro único que é uma 

ferramenta direta para a manutenção do programa, e/ou pela melhoria de 

renda, não enquadrando-se mais nos critérios do benefício. 

O programa também contribui para a economia do país além de 

contribuir para a melhora da qualidade de vida de seus beneficiários, pois as 

pessoas que o recebem tem um aumento significativo no seu poder de compra. 

Segundo IPEA (2013) o Bolsa Família é o programa social com a maior 

capacidade de promover retorno econômico no país, pois a cada R$ 1,00 

invertido no programa movimenta R$ 1,78 na economia do país, gera em curto 

prazo, maior expansão do produto interno do que qualquer outra transferência 

social, a um custo fiscal baixo para padrões internacionais e com benefícios de 

longo prazo sobre a capacidade das pessoas para gerar renda. 

Caetano (2010) afirma que “As pessoas que recebem o bolsa família 

tem, proporcionalmente, um grande aumento em seu poder de compra; essas 

pessoas, entretanto, não estão em um patamar de consumo em que aumentar 

o poder de compra significa comprar supérfluos (celulares, carros etc.), mas 

sim em um patamar onde existe necessidade reprimida por alimentos e 

insumos básicos para a vida digna (água, limpeza, material escolar, dentre 

outros).    

                                                           
5
 Para o cadastro Único, as famílias de baixa renda são aquelas com renda familiar mensal de até meio 

salário mínimo por pessoa ou três salários mínimos de renda total. Fonte: Manual de Gestão do 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo federal (MDS 2012). 
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Como a maioria destas pessoas vivem em lugares muito pobres, estes 

produtos, em geral, não são adquiridos em grandes supermercados, mas em 

pequenas vendas e pequenos comércios locais. 

Ora, a “vendinha” da esquina, ao ganhar novos consumidores e ter 

um aumento substancial do consumo, pode crescer. Se cresce, não apenas 

pode vir a gerar empregos, mas também movimenta a economia local: o dono 

da vendinha e seus funcionários também vão comprar em outras lojas. 

Adicionalmente, o dono da vendinha tem como negócio o comércio, ou 

seja, ele não produz o que vende. Se aumentou a venda, ele tem que comprar 

mais. 

Isso movimenta a agricultura e produção local e, em estágios mais avançados, 

até mesmo aumenta o consumo em outros mercados, de onde o dono da 

vendinha tem que ir buscar produtos, “na cidade grande”. Em outras palavras, 

trata-se do surgimento de novos mercados produtores e consumidores, 

possibilitando inclusive a indução de emprego e melhoria das condições de 

vida em outras regiões. 

Além do efeito óbvio que isso tem para o aumento da qualidade de 

vida local, a maior parte dessas operações geram impostos para o governo 

e, embora seja difícil precisar o valor que “volta” para o governo de cada Real 

gasto com o Bolsa Família, o certo é que uma parte volta. Como são mercados 

novos, isso significa que o imposto que volta tem o efeito de diminuir o custo do 

programa, o que para o governo – e para o povo que o financia – é ótimo.” 

 

2.2. Estrutura  

 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o 

PBF possui três eixos considerados principais: O primeiro é a transferência 

de renda direta, objetivando o alívio da pobreza de imediato; auxiliando 

rapidamente as famílias em situação de vulnerabilidade e pobreza (MDS, 

2012). O segundo eixo é o cumprimento das condicionalidades, que 

reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e 

assistência social, esse eixo oferece condições para as futuras gerações 

quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão 
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social, de tal forma que os beneficiários consigam superar a situação 

vulnerável na qual se encontram (MDS, 2014). 

 Mais adiante adentraremos nas condicionalidades mais a fundo, e como 

elas vem sendo realizadas no município de Paranaguá. 

 E o último eixo são ações complementares, que podem ser 

promovidas por todas as esferas do poder público: Governo Federal, estados, 

Distrito Federal e municípios, bem como por grupos organizados da sociedade 

civil (MDS, 2012). Tem por objetivo gerar oportunidades para auxiliar as 

famílias na superação da situação de vulnerabilidade em que se encontram. 

Aqui estão as ações relacionadas a formação escolar, qualificação 

profissional, com vistas a geração de trabalho e renda. O desenvolvimento 

dessas ações deverá estar de acordo com as características e especificidades 

de cada região, evidenciando as potencialidades e a diversidade dos diferentes 

territórios 

 

2.3. Condicionalidades  

 

Conforme a lei 10.836/04, para uma família poder receber os benefícios 

do Programa Bolsa Família, ela deve ser considerada pobre ou extremamente 

pobre. É considerada extremamente pobre à família com renda per capta 

inferior a R$85,00 e pobre a família com per capta superior a R$85,00,00 e 

inferior a R$ 170,00.6 Porém conforme alguns autores, como Sales (2015) 

relatam, esse tipo de critério de elegibilidade é vago, pois demonstrou-se que o 

critério monetário não é suficiente para aferir quem é ou não é pobre: 

 

“a pobreza deve ser vista como privação de capacidades 
básicas, em vez de meramente como baixo nível de 
renda, que é critério tradicional de identificação da 
pobreza”. (SEN, 2000, p. 120.) 
 

O governo estabelece condicionalidades que são deveres determinados 

pela Lei n° 10.826/04 impostos a todos os beneficiários; com intuito de certificar 

o compromisso e a responsabilidade de quem recebe os benefícios. Buscando 

assim, elevar o acesso dos beneficiários do PBF a serviços básicos que são, 

na realidade, direitos sociais. As condicionalidades têm como principal objetivo 

                                                           
6
 Valor calculado com base no salário mínimo do ano de 2017, que é de R$ 937,00.  
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contribuir para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza (MDS 2012). 

Acredita-se que com tais condicionalidades é possível mapear os principais 

problemas enfrentados pelas famílias.  

 Entre tais condicionalidades estão - Saúde - acompanhamento do 

calendário vacinal, do crescimento e do desenvolvimento das crianças menores 

de 7 anos, conforme o calendário do Ministério da Saúde. Pré-natal para 

gestantes e acompanhamento de nutrizes - Educação - matrícula e frequência 

escolar mensal mínima de 85% de crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. 

Matrícula e frequência escolar mensal mínima de 75% para jovens de 16 e 17 

anos. Assistência Social – A participação em serviços sócio educativos e de 

convivência para crianças até 15 anos.  

Com tais condicionalidades o Governo acredita induzir, interferir e 

estimular comportamentos que contribuam para a promoção social das 

famílias. Espera-se que com o aumento da escolarização, o cumprimento das 

agendas de saúde, e o aumento do capital das populações mais pobres, 

possibilitariam novas perspectivas de inserção socioeconômica.  

Silva e Lima (2010) afirmam que as condicionalidades visam à 

certificação do compromisso e da responsabilidade das famílias, representando 

a noção de cumprimento de deveres para que se possa exercer direitos, 

alcançando sua autonomia e a “inclusão social sustentável”. Além disso a 

socialização com outras políticas públicas é de imensa importância, pois 

através delas o indivíduo tem a possibilidade de ter condições mais justas de 

vida.  

Porém como temos analisado nem sempre essa é a realidade que 

norteiam as condicionalidades. Lavinas (2007), afirma que tais 

condicionalidades são uma forma de controlar e também punir, com o 

cancelamento os beneficiários que não as cumprem.  

 

Sobre essa perspectiva, interessa analisar o conteúdo e 
a dimensão das ações de controle e acompanhamento 
das condicionalidades adotadas pelos formuladores do 
Programa e traduzidas na legislação. Com efeito, conta-
se hoje com uma base legal bastante detalhada para 
exercer controles rigorosos sobre as famílias 
beneficiárias, na qual as punições vão desde o bloqueio 
do benefício por trinta dias até seu cancelamento. 
(p.1460) 
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Ao analisarmos tais condicionalidades podemos lembrar de como 

assistência social se caracterizou no seu início, como benemerência, com as 

damas de caridade onde os mais pobres recebiam ajuda dessas damas, e 

essas ajudas continham um perfil de controle dos menos providos, afim de 

assegurar que estariam sobre “controle”. A pobreza ainda não era entendida 

como expressão da questão social, mas sim um mal que o indivíduo possuía, 

como falha de caráter que estava atrelado a ele por culpa dele. 

Ainda nos séculos XVII e XVIII, no contexto de 
constituição do mercado de trabalho, predominava uma 
concepção moralista da pobreza, que atribuía as causas 
da condição de pobre a falhas de caráter individual. 
Assim, a prestação da assistência social assumia caráter 
punitivo que exigia em troca da “ajuda” a realização de 
trabalhos forçados por parte dos beneficiários. 
(LAVINAS, 2007, p. 1454) 

 

Desta forma acredita-se que tais condicionalidades servem como um 

“controle” mais organizado sobre os pobres, afim de impor condições para a 

concessão de tais benefícios. De certa forma tira a responsabilidade do Estado 

em prover condições dignas e passa assim tais responsabilidades para a 

população, em ter que garantir a saúde, educação e todos os demais que são 

de responsabilidade do Estado, e estão garantidos na nossa constituição. 

 

(...) à medida que o direito social é condicionado ao 
cumprimento de obrigatoriedades, podem ser 
ameaçados os princípios de cidadania.  (LAVINAS,2007, 
p. 1459) 

 

O tema de condicionalidades gera opiniões controvérsias, há os que a 

defendem e acreditam que ela contribui para uma melhora na qualidade de 

vida dos beneficiários. E também há os que são contra a essas medidas 

impostas, pois acreditam que vão contra a tudo que assegura a constituição de 

88.  

 

Desta forma, pode-se afirmar que a adoção de 
condicionalidades em programas de transferência de 
renda somente é válida quando entendida e 
implementada como estratégia de ampliação do acesso 
aos serviços sociais e políticas de emprego e renda, não 
sendo, portanto, o mero reflexo de uma visão restritiva 
do direito social. (LAVINAS, 2007, p. 1460) 
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Como afirma LAVINAS (2007) “A perspectiva de punir as famílias que 

não cumprirem as condicionalidades parece incompatível com os objetivos de 

promoção social do Programa. Nesta direção, não se pode deixar de 

considerar as condições que as famílias pobres dispõem para atender as 

requisições impostas, tendo em vista as dificuldades cotidianas de 

sobrevivência a que a maioria está exposta.” 

Levando em consideração que os beneficiários são pobres ou/e 

extremamente pobres e que a grande maioria delas moram em situações de 

moradias totalmente precárias, onde nem sempre há uma escola, e uma UBS 

em sua área, o que dificulta ainda mais a comprimento dessas 

condicionalidades importas. Ou seja do pobre menos valido, com menos 

condições é exigido aquilo que o Estado não supre em sua totalidade. 

Condições mínimas de vida para que tais condicionalidades sejam cumpridas. 

E ainda como se não fosse o suficiente, ele tem o benefício 

cancelado/bloqueado por não conseguir cumprir aquilo que nem o Estado dá 

conta, mas passa a total responsabilidade para o indivíduo, e o culpa pela falta 

daquilo que ele (Estado) mesmo não dá conta. 

 

2.4. Trabalho em Rede 

 

A relação do trabalho em rede com outras políticas e com os demais 

equipamentos que constituem a assistência social, contribuem para uma 

melhor efetivação dos direitos sociais dos indivíduos além de contribuir para 

uma melhor qualidade de vida. 

Podemos observar que em todos os equipamentos o trabalho em rede é 

imprescindível para um resultado mais eficaz. Deste modo podemos ver que o 

PBF não atua sozinho na luta contra a pobreza e a vulnerabilidade, mas que 

conta com outros mecanismos tão importantes quanto, para alcançar 

resultados mais satisfatórios.  

Trabalho em rede pressupõe articulação entre 
instituições e agentes que atuam em um determinado 
território e compartilham objetivos e propósitos comuns. 
Para que haja sinergia e a dinâmica necessária para 
manter vivo o trabalho coordenado e completar, é 
importante que exista um processo contínuo de 
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articulação de informação, com cobertura para o diálogo 
permanente, capacidade para rever processos e fluxos 
de trabalho, compromisso como fazer coletivo e postura 
de cooperação individual e institucional e de superação 
de vaidades. (MDS, 2011, p. 36)  

 

Dentre os equipamentos que contribuem para tal temos: Centro de 

Referência de Assistência Social -CRAS, que é a principal porta de entrada dos 

programas sociais, pois é através dele que são feitos os cadastramentos para 

tais políticas públicas, como o PBF e outros. É uma unidade de proteção básica 

do SUAS, que tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio de desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania (MDS, 2009). 

Possui programas de atenção voltada as famílias, entre eles temos o PAIF que 

é de oferta exclusiva do CRAS, o qual daremos mais ênfase nesse estudo 

devido a sua importância frente ao enfrentamento da ruptura de vínculos e 

vulnerabilidade de forma mais contínua. 

Proteção e Atenção Integral à Família -PAIF consiste no trabalho social 

com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso 

e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê 

o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de 

caráter preventivo, protetivo e proativo. É caraterizado entre objetivos e ações; 

entre as ações estão: acolhida, oficina com famílias, ações comunitárias, ações 

particularizadas e encaminhamentos. Já os objetivos são: fortalecer a função 

protetiva das famílias e prevenir a ruptura dos vínculos, sejam estes familiares 

ou comunitários, contribuindo para melhoria da qualidade de vida nos 

territórios; Promover aquisições materiais e sociais, potencializando o 

protagonismo e autonomia das famílias e comunidades; Promover acesso à 

rede de proteção social de assistência social, favorecendo o usufruto dos 

direitos socioassistenciais; Promover acesso aos serviços setoriais, 

contribuindo para a promoção dos direitos; e Apoiar famílias que possuem, 

dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da 



32 
 

promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares (MDS, 

2012).  

Ainda no CRAS temos o Benefício de Prestação Continuada -BPC da 

Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS trata-se da garantia de um salário 

mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de 

qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e 

efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas 

(MDS,2017). Aqui o assistente social do equipamento faz o atendimento e 

processa os dados necessários para o pedido do mesmo. Esses documentos 

são enviados para a Previdência Social com dia e hora marcada, e serão eles 

que irão averiguar os critérios para a elegibilidade ou não. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV é um 

serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de 

risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento 

de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a 

convivência comunitária. 

O Programa do Leite das Crianças foi instituído pela Lei Estadual 

16.475/2010 como um direito de crianças de 06 a 36 meses de idade, com 

renda per capita de até ½ salário mínimo regional, com o objetivo de auxiliar na 

redução das deficiências nutricionais da população infantil paranaense.  

Para ter direito a esse programa, a pessoa deve ter o Cadastro Único 

devidamente atualizado no CRAS, onde é feito o cadastramento e a 

atualização.  O programa é intersecretarial, e conta com a participação da 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde e Secretária da Educação 

(MDS).  

O Jovem Aprendiz tem o objetivo de valorizar a educação no Brasil, para 

participar do programa é necessário estar estudando ou ter terminado a 

educação básica. O programa dá preferência para jovens de escolas públicas, 

com boas notas e frequência alta nas aulas. Através deste programa os jovens 

são mais estimulados a estudar e a trabalhar (MDS). Nesse programa o CRAS 

busca a inserção dos jovens, cujas famílias são atendidas pelo mesmo. O 

equipamento conta com o auxílio de um(a) psicólogo(a) que faz um primeiro 
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contato com o jovem, afim de encaminhar seus dados para a agência do 

trabalhador do município. A contratação/ou não, é a critério da empresa e o 

equipamento não interfere.  

Outro equipamento que compõe a rede que podemos observar é o 

Centro de Referências Especializado de Assistência Social -CREAS, uma 

unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e 

pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos 

violados. A unidade é composta de acordo com a Tipificação Nacional de 

Serviços socioassistenciais de média e alta complexidade. Os serviços 

ofertados segundo a cartilha do MDS (2012) são, o Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos -PAEFI que é um serviço voltado para 

famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus 

direitos violados, e é exclusivamente oferecido pelo CREAS. Oferece apoio, 

orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da 

promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações 

familiares e sociais.  

Serviço Especializado em abordagem social, é um serviço voltado para 

famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus 

direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a 

superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação 

e do fortalecimento das relações familiares e sociais. (MDS, 2017) 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida, e de Prestação de Serviços à 

Comunidade. Além de cumprir tais medidas que são impostas pelos juízes, o 

adolescente juntamente com o CREAS busca acompanhar sua reflexão e 

conscientização sobre os atos praticados e a construção de novos projetos de 

vida. O equipamento observa se o adolescente está conseguindo acessar 

direitos e serviços, como escola e serviços de saúde para prevenir a 

reincidência de ato infracional e contribuir para que o adolescente tenha 

proteção e desenvolvimento saudável. (MDS, 2017) 

Serviços de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, 

Idosas e suas Famílias, tem como objetivo desenvolver a autonomia da pessoa 

com deficiência e idosos que apresentam dependência na realização de 

atividades diárias e que, por isso, precisam de apoio e cuidados. Tem como 
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objetivo apoiar a família na provisão dos cuidados e evitar o isolamento, a 

discriminação ou até mesmo maus tratos que possam decorrer da própria 

sobrecarga dos cuidadores. (MDS, 2011) 

A política de Saúde e seus equipamentos também tem papel importante 

quando se trata de trabalho em rede, pois é através dela que a população tem 

direito aos serviços que são gratuitos e oferecidos de maneira integral. E é 

através dessa política que os beneficiários do PBF tem de cumprir as 

condicionalidades. Nas unidades de saúde básica são atendidas até 80%7 dos 

problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de 

encaminhar o paciente até o hospital. A equipe de saúde da família é composta 

por médicos, dentistas, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários, que 

atendem os pacientes em suas residências e/ou nas UBS. Essas equipes 

disponibilizam ações como prevenção, tratamento e educação em saúde, 

reduzindo a ida dos pacientes aos hospitais e evitando internações.  

Saúde na escola tem o objetivo de promover a saúde dos alunos de 

escolas públicas. As equipes desenvolvem ações junto às escolas da sua área 

de cobertura, promovendo hábitos saudáveis e cultura de paz, prevenção da 

drogadição e alcoolismo, educação sexual e diagnóstico precoce de problemas 

de saúde que comprometam o desempenho escolar e o desenvolvimento 

adequado das crianças e jovens. A distribuição de Medicamentos também 

conhecida como “Aqui tem Farmácia Popular”, que oferece medicamentos 

gratuitos para diabetes e hipertensão e outros com desconto para asma, rinite, 

mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma, contraceptivos e fraldas geriátricas. 

(MDS) 

A política de Educação é uma das dimensões de maior relevância no 

Plano Brasil Sem Miséria, visto que culmina com o objetivo central do PBF de 

romper com o ciclo de reprodução da pobreza. 

 As ações de Educação dentro do Plano foram pensadas de modo a 

superar a extrema pobreza nas diversas faixas etárias, desde a primeira 

Infância até o ensino técnico8. Além dessas ações, soma-se a oferta de 

                                                           
7
 Dados segundo Portal Brasil. Disponível em: o http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/usuarios-do-

sus-serao-atendidos-em-unidades-proximas-a-seus-domicilios. Acessado em: 04/07/17 
8
Além da redução dos índices de desnutrição e da mortalidade infantil, o compromisso das famílias em 

manter as crianças nas escolas colabora para o registro de índices positivos na educação, como o da 
frequência escolar, por exemplo. Estudo do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas 

http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria/primeira-infancia/brasil-carinhoso
http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria/primeira-infancia/brasil-carinhoso
http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria/inclusao-produtiva-urbana-1/pronatec/pronatec
http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/usuarios-do-sus-serao-atendidos-em-unidades-proximas-a-seus-domicilios
http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/usuarios-do-sus-serao-atendidos-em-unidades-proximas-a-seus-domicilios
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educação integral à população mais vulnerável, por meio da priorização do 

Programa Mais Educação para os alunos em situação de pobreza. (MDS, 

2017) 

Já na política de habitação foi criado o Programa Minha Casa minha 

vida, com o objetivo de diminuir o déficit habitacional e as desigualdades no 

acesso à moradia, criando condições atrativas para o financiamento de 

moradias para as famílias de baixa renda. Esse é outro importante aspecto da 

garantia de bens e serviços para superação da extrema pobreza.9 (MDS, 2017) 

Observamos até aqui a ampla rede de atendimentos que não só os 

beneficiários do PBF têm direito, mas também a população como um todo. E 

também como um trabalho em rede estruturado e bem desenvolvido, contribui 

para um número positivo e satisfatório na vida de todos, e principalmente na 

vida dos beneficiários que são de perfil mais vulnerável, pobre e/ou 

extremamente pobre. 

Porém na prática vemos que nem sempre isso que ocorre, pois existe o 

jogo da burocracia e que na grande maioria das vezes (ou sempre) a 

população é quem perde. Vemos como tais mecanismos podem melhorar as 

condições de vida, saúde, habitação e educação de modo geral, afim de 

romper o ciclo intergeracional ao qual tanto se tem falado. Acredita-se que com 

tais políticas e que se bem trabalhadas, os usuários tenham condição e 

oportunidade de suprir as necessidades. Ao estudar tais políticas pode-se 

observar que em todas elas, o foco estava sobre os indivíduos mais 

vulneráveis, e também muito se foi dito sobre o ciclo intergeracional, que é 

singular entre todas. Nessa perspectiva, no próximo item abordaremos a 

categoria pobreza, sendo sua compreensão de fundamental importância nesse 

debate. 

 

 

3. A POBREZA COMO CATEGORIA MULTICEFATÁRIA  

                                                                                                                                                                          
Alimentares (IFPRI) de 2010, encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, atestou que Bolsa Família aumentou a frequência escolar de meninos e meninas em 4,4%, 
especialmente na Região Nordeste, onde as matrículas aumentaram em 11,7%. Disponível em: 
http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/05/politicas-de-enfrentamento-a-pobreza-extrema-
mudam-a-cara-da-infancia-brasileira. Acessado em 02/07/17 
9
 Essas e outras informações podem ser encontradas no endereço eletrônico do MDS. www.mds.gov.br 

http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/05/politicas-de-enfrentamento-a-pobreza-extrema-mudam-a-cara-da-infancia-brasileira
http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/05/politicas-de-enfrentamento-a-pobreza-extrema-mudam-a-cara-da-infancia-brasileira
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 Para Santana (2007) a pobreza é um fenômeno que acompanha a 

humanidade há séculos. Fruto das desigualdades sociais e econômicas, a 

pobreza passou a desenvolver características peculiares nos últimos 200 anos, 

a medida que o sistema capitalista de organização da sociedade passou a 

imperar em todo o mundo. A concentração populacional nas grandes cidades, 

a reestruturação industrial e a desigual distribuição das benesses do 

crescimento econômico contribuíram para a criação de um novo elenco de 

problemas e carências ligados à insegurança pessoal, à violência urbana e à 

desorganização dos grupos mais vulneráveis. (SANTANA, 2007)  

Segundo Sales (2015) existem outros fatores tão ou mais relevantes que 

a renda que não estão sendo considerados, como a garantia de direitos sociais 

básicos, da liberdade, da igualdade, da democracia etc. Ainda segundo a 

referida autora, a pobreza é resultado de fatores sociais que criam diferenças 

agudas entre os pobres e os ricos. Assim, não consiste apenas na falta, na 

ausência de algum bem, de forma absoluta, mas na proliferação de 

necessidades de recursos, ao se comparar com outras classes sociais. 

 

A pobreza, é uma categoria multidimensional, e, 
portanto, não se caracteriza apenas pelo não acesso a 
bens, mas é categoria política que se traduz pela 
carência de direitos, de oportunidades, de informações, 
de possibilidades e de esperanças. (Martins,1991, p.15). 

 

De acordo com Hagenaars e De Vos (1988), todas as definições de 

pobreza podem ser enquadradas numa das três categorias seguintes: a) 

pobreza é ter menos do que um mínimo objetivamente definido (pobreza 

absoluta); b) pobreza é ter menos do que outros na sociedade (pobreza 

relativa); c) pobreza é sentir que não se tem o suficiente para seguir adiante 

(pobreza subjetiva). E para ele pelo menos oito definições de pobreza são 

especificadas dentro dessas categorias. 

A pobreza é um fenômeno multidimensional, e uma só 
modalidade de política dificilmente poderá erradicá-la por 
completo, retirando da miséria milhões de indivíduos. 
(Freitas, 2007, p. 169) 

 

A frente veremos como essas diferenças interferem na vida dos 

beneficiários do PBF, não só monetariamente mas também na qualidade de 
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vida, moradia e saúde, resultando até mesmo em uma expectativa de vida 

maior ou não. Deste modo não é algo apenas monetário, mas que vai muito 

além daquilo que pode-se observar de primeiro momento. 

A pesquisa de Ávila (2007) reitera essa afirmação ao apreender as 

diferenças (e semelhanças) de impacto do Programa Bolsa Família na 

condição de vida e bem-estar dos beneficiários de duas cidades (São Paulo e 

São Carlos). A referida pesquisa apontou que apesar do critério monetário ser 

o mesmo utilizado para a concessão do benefício, a realidade das famílias e a 

qualidade das políticas públicas oferecidas são completamente diferentes, o 

que nos leva a observar que há falhas ao utilizarmos a renda como o único 

critério de elegibilidade. 

Podemos observar que apesar do critério monetário ser o mesmo 

utilizado para a concessão do benefício, a realidade das famílias, e a qualidade 

das políticas públicas oferecidas são completamente diferentes, precárias e 

muitas vezes inexistentes, o que nos leva a observar que há falhas ao ser 

utilizada como o único critério. 

“ao deslocarmos o olhar para as condições de vida, para 
o grau de bem-estar e situação de vulnerabilidade social, 
as famílias residentes na região periférica de São Carlos, 
apresentam um padrão/ qualidade de vida mais 
satisfatório do que muitos moradores de outras regiões”. 
(AVILA, 2011, p.7) 

 

Desde modo pode-se afirmar que usar como critério de elegibilidade 

apenas a questão monetária para retratar quem é ou não pobre, não é algo que 

reflete bem a realidade do nosso país. Ainda mais se considerarmos o tamanho 

do país em que vivemos e as inúmeras diferenças e especificidades regionais, 

como clima, desenvolvimento econômico, localização geográfica. 

A importância do território em suas multidimensões 
reside em considera-lo, em sua essência, como o chão 
concreto das políticas, raiz dos números e a realidade da 
vida coletiva, que representa de forma proativa a base 
do exercício da cidadania, que fundamenta as relações 
sociais de vizinhança, de poder, visto que esse território 
também é um fator dinâmico no processo de 
exclusão/inclusão social, em que as desigualdades 
sociais se evidenciam (KOGA, 2011). 

 
 Constatações segundo AVILA (2011) indicam que o critério de seleção 

para a inclusão no Programa Bolsa Família e demais programas sociais, 

baseado estritamente na renda, viabilizado pelo estabelecimento da linha da 
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pobreza e linha da indigência reflete apenas uma dimensão da pobreza. O que 

nós faz retomar a discussão anterior, em que não existe apenas a pobreza 

monetária, que ela vai muito além disso, refere-se a algum tipo de privação, 

que pode ser somente material ou incluir elementos de ordem cultural e social. 

 

Ora, a pobreza é fato complexo e, principalmente, 
multidimensional. Por isso, que as Políticas Sociais, além 
de se preocupar em reduzir a pobreza, verbi gratia, por 
meio de benefícios de renda, deve ter especial atenção 
com outras políticas igualmente públicas que “devem se 
articular a políticas sociais que ofertam serviços, 
equalizam oportunidades, garantem o acesso a padrões 
mínimos de bem estar e mobilizem e ampliem as 
capacidades.” (JACCOUD, 2009, p. 4) 

 
Posteriormente veremos como essa realidade multifacetária da pobreza 

tem se expressado dentro do município de Paranaguá; e quais mecanismos e 

politicas tem ou não auxiliado como agentes minimizadores de tais fatores.  

 

4. O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

 

Paranaguá compõe um dos sete municípios do Litoral do Paraná 

(Paranaguá, Matinhos, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, e 

Pontal do Paraná). Além de belas praias e Ilhas, o território apresenta um 

cenário de forte biodiversidade e abriga a maior extensão de mata nativa do 

estado do Paraná. 

No que diz respeito as atividades econômicas, Lopes (2014) afirma que 

o Litoral do Paraná atua mais no campo imobiliário (na compra e venda de 

terrenos, na construção civil e na locação d imóveis) e no turismo de praia. A 

agricultura também encontra seu espaço, a partir de ensaios de modos 

alternativos de produção. A atividade pesqueira é umas das mais antigas 

práticas econômicas dos municípios litorâneos, porém atualmente são poucos 

os povoados exclusivamente pesqueiros. Mas a atividade portuária é o que 

assume lugar de destaque frente a economia paranaense, visto que o Porto de 

Paranaguá, é o maior porto da América Latina e, o 6° maior porto do Mundo o 

que remete a Paranaguá o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita do estado. 
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Segundo Lopes (2014), tais características acabam por esconder uma 

realidade de muita desigualdade social, visto que além de ser o local de maior 

densidade turística do estado (devido ao turismo de veraneio e ao fato de 

abrigar a maior reserva contínua de Floresta Atlântica do Brasil) e, possuir o 

segundo maior porto graneleiro do país é um dos territórios brasileiros que 

apresenta os mais baixos índices no que se refere a alguns aspectos avaliados 

no âmbito do desenvolvimento humano. (LOPES, 2014, p.32). 

Atualmente a cidade de Paranaguá possui uma população estimada em 

151.829 habitantes segundo dados do IBGE/2016, dos quais 3.733 

encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda 

domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00.10 Isto significa que 2,7% da população 

municipal viva nesta situação. Do total de extremamente pobres, 342 (9,2%) 

vivem no meio rural e 3.391 (90,8%) no meio urbano. O Censo também revelou 

que no município havia 356 crianças na extrema pobreza na faixa de 0 a 3 

anos e 230 na faixa entre 4 e 5 anos. O grupo de 6 a 14 anos, por sua vez, 

totalizou 824 indivíduos na extrema pobreza, enquanto no grupo de 15 a 17 

anos havia 273 jovens nessa situação. Foram registradas 279 pessoas com 

mais de 65 anos na extrema pobreza. 45,1% dos extremamente pobres do 

município têm de zero a 17 anos. (MDS,) 

No gráfico abaixo poderemos ver os dados de Paranaguá mais 

claramente. 

 

Gráfico 1- População em Situação de Extrema Pobreza  

 

                                                           
10

 Renda familiar per capta é calculada dividindo-se o total da renda familiar pelo número de moradores 
de uma residência.  
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 11  
Fonte: MDS, 2017 

 

O município enquadra-se no perfil de grande porte12. Atualmente 

Paranaguá conta com 4.647 beneficiários, deixando-o em 9° lugar no ranking 

de transferência do bolsa família no Estado, dentre os 399 municípios.13 

No gráfico abaixo podemos observar que o número de benefícios vem 

tendo uma redução desde 2013.14  

 

 

Gráfico 2-  Número de Benefícios  

                                                           
11

 Gráfico elaborado a partir dos dados contidos no site do MDS 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=extrema_pobreza 
12

Pelo projeto (PLS 316/09), os municípios serão classificados em função do tamanho da população, da 
densidade demográfica e da composição do Produto Interno Bruto (PIB) municipal. É considerado 
grande porte cidade que contém de 100.001 a 900.000 habitantes. Disponível em: 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/10/06/criados-criterios-de-classificacao-do-
espaco-urbano-e-rural. Acessado em 26/07/17 
13

 Dados referente a última atualização, em março 2017. Disponível em 
http://www.portaltransparencia.gov.br/graficos/bolsafamilia/ 
14

 Neste ano estão sendo atendidas pouco mais de 12 milhões de famílias, sendo que em 2010 chegou a 
atender quase 13 milhões. Disponível em: http://portalctb.org.br/site/noticias/brasil/33196-temer-veta-
aumento-do-bolsa-familia-e-escancara-que-seu-governo-e-para-os-ricos . Acessado em 02/07/17 
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Em conversa com a coordenadora do programa no município, isso pode 

estar ligado à falta de recadastramento, que deve ser feito de 2 em 2 anos, 

porém muitas famílias não têm essa informação e acabam não fazendo. 

Segundo a mesma, o prazo que o governo dava para a pessoa fazer o 

recadastramento era maior que hoje, que é de 3 meses. Não efetuando o 

recadastramento a pessoa pode ter seu benefício bloqueado, suspenso ou até 

mesmo cancelado. Mas como temos visto, o governo busca estreitar cada vez 

mais os beneficiários do programa e reduzir os gastos com o PBF. O governo 

do presidente Michel Temer (PMDB) tirou do Bolsa Família 1,1 milhão de 

beneficiários, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.15 

Outra justificativa é pelo cruzamento de dados; uma vez que a pessoa 

preenche o Cadastro Único, suas informações são repassadas ao MDS, e 

qualquer informação divergente que a pessoa dê em uma loja por exemplo já é 

detectado, o que pode resultar também no cancelamento do programa.  

Já fizemos uma discussão acima do papel das condicionalidades, como 

forma de controle sobre os beneficiários, veja aqui como essas 

condicionalidades atuam nesse sentido, utilizando informações para o 

cancelamento do programa e controle na vida dos mesmos. 

Existem ações da equipe do Bolsa Família nos bairros e ilhas com o 

intuito de levar informação sobre outras políticas públicas que podem ser 

acessadas além do recadastramento, como o programa do leite da criança, 

tarifa social água/luz, jovem aprendiz, programas habitacionais e muitos outros.  

                                                           
15

 Dados segundo http://jornalggn.com.br/noticia/temer-corta-bolsa-familia-de-11-milhao-atingindo-
quem-vive-com-r-440-per-capita. Acessado em 08/08/17 
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Essas ações são uma forma de contribuir para a redução da 

vulnerabilidade das famílias, segundo ela. Que ressalta também a importância 

de um trabalho conjunto entre as demais políticas públicas, como de saúde, 

educação, habitação, enquanto integrantes da rede de atendimento, como já 

observamos no capitulo acima. 

Reiteramos que é justamente esse trabalho articulado que tem alguma 

capacidade de combater a pobreza e suas diferenciadas facetas. A fragilidade 

de um trabalho em rede que efetivamente construa possibilidades de acesso a 

políticas públicas se expressa na responsabilização das famílias. 

Em seguida veremos alguns dados que podem contribuir para tentar 

criar um perfil dos beneficiários no município de Paranaguá, visto que a maioria 

da população da cidade é predominante por pessoas do sexo feminino. 

Segundo dados do IBGE (2016), do gênero total de extremamente 

pobres no município, 1.980 são mulheres (53,0%) e 1.753 são homens 

(47,0%). Cor ou Raça Do total da população em extrema pobreza do município, 

2.188 (58,6%) se classificaram como brancos e 1.536 (41,1%) como negros. 

Dentre estes últimos, 105 (2,8%) se declararam pretos e 1.431 (38,3%) pardos. 

Outras 08 pessoas (0,2%) se declararam amarelos ou indígenas. Nos gráficos 

abaixo detalharemos algumas dessas informações.  

 

Gráfico 3- Rendimento Mensal 
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Gráfico 4- Sexo 

 

Gráfico 5- Nível de Instrução      

         16 

A partir desses dados concluímos que, o município de Paranaguá conta 

com uma população predominantemente feminina, e que o nível de instrução é 

baixo, já que a grande maioria da população não o possui ou possui apenas 

ensino fundamental incompleto. Os rendimentos também são 

predominantemente inferiores a um salário, pois a grande maioria não possui 

rendimentos. 
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16

 Dados segundo: IBGE, Censo demográfico 2010. 
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         Estudos de avaliação de impacto do Bolsa Família, realizados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), mostram que 

a participação das mulheres nas decisões sobre compra de remédios para os 

filhos, por exemplo, aumentou oito pontos percentuais entre 2005 e 2009. Nas 

decisões sobre gastos com bens duráveis, a participação feminina subiu 5,3 

pontos percentuais no mesmo período. (MDS, 2017). Avaliações sobre o 

impacto do programa revelam que a segurança de renda proporcionada pelo 

Bolsa Família contribui para aumentar o poder de decisão das mulheres no lar, 

o que as leva, inclusive, a questionar a dominação masculina.  

O Programa Bolsa Família, programa de transferência de 
renda brasileiro, percebe a mulher como beneficiária 
preferencial, instrumentalizando o “papel feminino” nesta 
política de combate à pobreza (MARIANO & CARLOTO, 
2009, p. 901) 

Posteriormente veremos como essa realidade multifacetária da pobreza 

tem se expressado dentro do município de Paranaguá; e quais mecanismos e 

politicas tem ou não auxiliado como agentes minimizadores de tais fatores.  

 

4.1 A perspectiva das Famílias Beneficiarias no Munícipio de Paranaguá 

 

Através de uma pesquisa qualitativa realizada no município de 

Paranaguá com algumas famílias que estão vinculadas ao PBF a mais tempo. 

Pode-se avaliar como as condicionalidades e os eixos do programa atuam na 

vida dos mesmos, e como o programa (transferência direta, condicionalidades, 

ações complementares) tem sido realizado dentro do município.  

Buscou-se analisar a partir da perspectiva de seis famílias, como os três 

eixos centrais do programa tem ocorrido no município e quais as contribuições 

para a melhora na condição da vulnerabilidade dessas famílias.  

Segundo MINAYO (1994) entende-se por pesquisa a atividade básica de 

ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta 

a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Por tanto, 

embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação.  
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A pesquisa foi realizada a partir de perguntas semi-estruturadas com 

famílias selecionadas na SEMAS- Secretária Municipal de Assistência Social 

no Município de Paranaguá e que são atendidas pelo CRAS Jesuína Matos da 

Silva que está localizado na Rua das Hortênsias, s/n° no bairro Nilson Neves, 

região oeste do município de Paranaguá, no Paraná. 

O referido CRAS é popularmente conhecido pelo nome do bairro onde 

está localizado, Nilson Neves. Foi inaugurado no dia 28 de julho de 2009. Com 

capacidade anual de até 1.000 famílias. 

Possui uma ampla área de abrangência, atingindo em seu torno o total 

de trinta bairros considerados de alta vulnerabilidade social e econômica. Tais 

como: 

 

Tabela 1- Bairros atendidos pelo CRAS  

Aero Parque Parque Agari Jardim América Asa Branca 

Jd. Bela Vista Bertioga Caic Vl. Comerciários 

Costa Sul Jd. Das Palmeiras Vl. Divinéia Jd. Guaraituba 

Imbocuí Jardim Ipê Itiberê Labra 

Literário Nilson Neves Vila Paraíso Cominese 

Ribeirão Jd. Samambaia Santa Maria Santa Rita 

Jd. Yamagushi Santa Terezinha Santos Dumont P. São João 

Vl. São Jorge Vl. São Vicente   

  

O referido CRAS foi selecionado pelo fato de ter sido local da realização 

do estágio obrigatório da pesquisadora. Teve duração de um ano e sem 

dúvidas foi um momento crucial na vida acadêmica, pois é nesse momento que 

ocorreu uma aproximação privilegiada com o exercício profissional do Serviço 

Social.  

Foi através desse estágio que obteve-se a dimensão sobre a 

importância do PBF na vida das famílias atendidas, pois entre as principais 

demandas apresentadas no CRAS estão: Cadastro ou Recadastro no PBF, 

Solicitação da carteira do Idoso, BPC, PAIF, Requisição de Cesta Básica, 
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Documentação. A maioria dessas demandas tem-se apresentado de maneira 

espontânea e individual. 

 A pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições do programa 

Bolsa Família para a vida de seus usuários. Tendo como objetivos específicos: 

Identificar as oportunidades de acesso a serviços e políticas a 

partir da participação no PBF. 

Identificar as contribuições trazidas através pelo PBF para o 

acesso a trabalho e renda.   

A metodologia de pesquisa utilizada foi a qualitativa que segundo 

MINAYO (1994) responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com o nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 

conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade social, 

pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que 

faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes.  

Deste modo acredita-se que tal metodologia de pesquisa seja a mais 

adequada, visto que estaremos tratando de indivíduos diferentes e de histórias 

particulares.    

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência 
na sua indagação e construção da realidade. É a 
pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 
frente à realidade do mundo. (MINAYO, 1994, p. 17) 

 

Foram selecionadas ao todo seis famílias moradoras de bairros 

próximos ao referido CRAS, para uma análise qualitativa. Pretendíamos 

abordar um número maior, contudo tivemos dificuldades de encontrar algumas 

famílias, devido a troca de endereços. 

As famílias selecionadas foram aquelas que estão há mais tempo 

vinculadas ao programa. Optou-se por essa escolha por acreditar que quem 

está há mais tempo recebendo o benefício tem um percurso maior a ser 

avaliado, deste modo, compreender como o mesmo tem acontecido dentro do 

munícipio. 
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 Dentre as seis famílias selecionadas, conseguimos entrevistar, seis 

mulheres, certificando dados já existentes sobre o benefício. Que trazem a 

mulher como sujeito protagonista. O programa por sua vez colabora com tal 

protagonismo, uma vez que visa dar autonomia a mulher e acredita desta 

forma conceder um empoderamento feminino.  

Segundo Bronzo (2008), o PBF traz efeitos no reordenamento do espaço 

doméstico, na autoestima, no empoderamento e acesso feminino ao espaço 

público (como participação em conselhos comunitários e escolares), 

possibilitando às mulheres maior poder de barganha, maior capacidade de 

fazer escolhas e maior poder de decisão sobre o uso do dinheiro. 

Dividimos as entrevistas em: Entrevistada A, B, C, D, E, e F, deste modo 

trataremos das respectivas somente desta maneira. A análise dos dados será 

feita de forma simplificada através de uma tabela.  

 

Tabela 2- Dados das famílias 

Entrevi
stada 

N° de 
morad
or na 
casa 

N° de 
filhos 

Trabal
ho 
formal 

Trabal
ho 

Inform
al 

Desem
pregad

os 

Partici
pa/ou 

de 
SCFV 

Quanto 
tempo 

recebe o 
benefíci

o? 

Já 
participou 
de cursos 

de geração 
de renda 

Já recebeu 
visitas da 
equipe do 

PBF/CRAS/
CREAS 

Já teve o 
PBF 

bloquea
do 

 

A 

 

3 

 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

 

Desco

nhece 

 

5 a 8 

anos 

 

Desconhec

e 

 

Nunca 

recebeu 

 

Não 

 

 

B 

 

6 

 

3 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Desco

nhece 

 

14 anos 

 

Desconhec

e 

 

Nunca 

recebeu 

Sim, 

frequên

cia 

escolar 

 

C 

 

4 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

Sim 

 

7 anos 

 

Sim, 

costura 

 

Nunca 

recebeu 

Sim, 

frequên

cia 

escolar 
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D 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Sim 

 

 

17 

anos
17

 

 

Não 

 

1 

Sim, 

recadast

ramento 

 

E 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

Não 

 

3 anos 

 

Não 

 

Nuca 

recebeu 

 

Não 

 

F 

 

5 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Sim 

 

10 anos 

 

Não 

 

1x ao mês 

 

Sim, 

renda 

Fonte: Desenvolvido pela autora  

Observamos que dentre as entrevistadas o período de recebimento do 

benefício é um tempo bem significativo, de 3 a 17 anos, tempo hábil para ter 

conhecimento de toda sistematização do programa. Porém, vemos que a 

grande maioria delas não conhece ou não participa de nenhum dos principais 

eixos do programa, que são mecanismos para auxiliar as famílias na situação 

de vulnerabilidade; que são as ações complementares do programa.18  

Segundo MDS (2012), as ações complementares, relacionadas à 

terceira dimensão do PBF, podem ser promovidas por todas as esferas do 

poder público: Governo Federal, estados, Distrito Federal e municípios, bem 

como por grupos organizados da sociedade civil. Seu principal objetivo é gerar 

oportunidades para auxiliar as famílias na superação da situação de 

vulnerabilidade social em que se encontram.     

 É dever do Estado dar o suporte necessário para que tais resultados 

sejam mais satisfatórios como já foi dito nesse trabalho. A importância de 

políticas públicas eficazes, contribui de modo significativo para a melhora na 

condição de vulnerabilidade dessas famílias.    

Entretanto, as mulheres entrevistas evidenciaram as fragilidades do 

programa, pois 4 dessas nunca receberam uma visita da equipe, apesar de 

estarem há tanto tempo vinculadas ao programa e 5 nunca acessaram 

nenhuma oportunidade de qualificação com vistas a geração de trabalho e 

renda. 

                                                           
17

 A entrevistada relata receber o programa à 17 anos, porém o programa totaliza 14 anos. 
Provavelmente ela já recebia outro programa antes do PBF. 
18

 Na página 28 falamos mais a fundo sobre essas e as demais condicionalidades.   
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Destaca-se também que a falta de uma equipe fixa atrapalha o 

desenvolvimento do trabalho, além de um trabalho em rede bem articulado, 

pois não cabe única e exclusivamente ao CRAS tais mecanismos para tais 

resultados, o trabalho em rede é imprescritível para um resultado mais eficaz, 

como já temos visto nesse trabalho. 

Abaixo o depoimento de uma das entrevistas das ilustra que a 

desinformação interfere para a manutenção dessa condição de vulnerabilidade. 

Quando perguntada se algum membro da família já participou de cursos de 

geração de renda promovido pelo programa, vemos que tais informações nem 

sempre são repassadas a todos. 

 

“Não, não sabia nem disso. E tem isso? E olha que eu vou lá e 
pergunto, é porque ali sempre tá mudando né, nunca é a 
mesma pessoa, sempre é pessoas novas aí a gente não sabe 
o que que acontece.” (Beneficiária A) 

 

Sobre o bloqueio ou cancelado do benefício, a maioria teve pelo motivo 

da frequencia escolar das crianças e/ou adolescentes.  

 

Já. Foi assim: minha filha reprovou quatro anos atrás, mas daí 
no ano passado que foi bloqueado. Tipo assim, depois de dois 
anos que aconteceu isso que chegou pra eles que ela tinha 
reprovado, ai tive que correr e provar que ela estava estudando 
ainda, que tinha passado de ano. (Beneficiária B) 

 

Outra diz que teve o benefício bloqueado pela falta de recadastramento, 

segundo a cordernadora do programa no município, é um dos motivos que tem 

levado a muitos bloqueios e cancelamnetos atualmente.19 

 

Bloqueado já fui uma vez por falta de recadastramento, 
assim....., tipo, eu esqueci e passou da data. (Beneficiária D) 
 
 

Quando questionadas sobre as contribuições do programa em suas 

vidas, todas foram categoricamente positivas ao tratar sobre tal. Todas 

reconhecem que o programa traz muitas contribuiçãoes para suas vidas, umas 

mais e outras menos.  

                                                           
19

 Falamos mais sobre este assunto na página 42. 
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O dinheiro é bom né (rrsrsr) dá pra pagar as contas, pagar uma 
luz uma água. Umas coisas que ela gosta também né. 
(Beneficiária E) 
 
 

Outra relata que o programa auxilia no complemeto da renda famíliar.  

 

Ah ela contribui, como é sempre no final do mês, dia 23/24 
sempre contribui na alimentação. Vamos supor, vamos fazer a 
compra do mês, chega naquele dia tem que comprar mistura 
uma verdura que falta. (Beneficiária B) 
 
 

Ao pedirmos para avaliarem sua situção como um todo, antes e depois 

do PBF, as respostas foram muitos verdadeiras e comoventes. Pois pode-se 

observar ali que o programa tem sim suas falhas, mas que de qualquer 

maneira tem sido muito importate para essas e outras famílias. 

 

Ah pra mim é bom, por causa que é um dinheiro que eu 
sempre posso contar no final do mês, porque eu pego no dia 
24, e eu sempre daí quando chega no final do mês a gente 
sempre tá sem dinheiro nenhum. Ai pelo menos tem um 
dinheirinho pra pode comprar as coisas pras crianças, muito 
melhor porque daí não prejudica. (Beneficiária A) 

 

Mesmo sendo um valor considerado baixo, tal quantia tem amenizado a 

pobreza e feito difereça na vida delas.  

Ééé tipo, na verdade foi mais um complemento; claro, na época 
como eu tava desempregada e daí o que ajudava era o bolsa 
família, por que ele (esposo) também tava, então o que 
ajudava era, vamos supor, a pensão do meu ex-marido para as 
crianças e mais o bolsa, então dava uns setecentos reais e era 
só isso. Então eu creio assim, não ajudou muito, mas ele 
amenizou. (Beneficiária B) 

 

Até porque muitas relatam que o beneficío auxilia principalmente em 

relação a alimentação. 

 

Ah eu sempre compro as coisinhas pro meu guri né? Tipo 
assim, eu creio que o dinheiro é dele pra ele, então sempre que 
ele quer e tá com vontade de comer alguma coisa, porque ele é 
criança. Então ajuda, não vou dizer que fez uma diferença mas 
contribui um pouco. (Beneficiácia C) 
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A partir dos depoimentos das entrevistadas, o benefício aparece como 

uma complementação de renda, até porque esse pequeno grupo trouxe a tona 

um dado em expansão no país, que é a informalidade no trabalho. 

Segundo o IBGE, atualmente cerca de 12 milhoes de brasileiros estão 

desempregados, o que representa um aumento de 37% em relação ao início de 

2016.  

Definir o que é trabalho informal, por si só, já é um 
desafio. Para os órgãos oficiais, são trabalhadores sem 
carteira assinada, ou que atuam por conta própria e não 
contribuem para a Previdência Social, ou ainda aqueles 
que trabalham sem remuneração. (PONTES, 2017)  

 

 Com o grande aumento no número de trabalhadores informais, e/ou 

desempregados, o Bolsa Família tem tipo papel importante para auxiliar na 

renda famíliar como vemos na pesquisa. Por menor que seja a quantia 

recebida, já é uma forma de alivio da situação em que vivem. 

Através da pesquisa constatamos, (como já foi dito acima) que todas são 

mulheres, e todas estão desempregadas ou/e trabalhando de maneira informal, 

e muitas não possuem companheiros, o que as tornam as unicas provedoras 

do lar. No caso da entrevistada F, que mora sozinha com seus 4 filhos, sendo 

um deles especial, e o mais novo com apenas 2 meses de vida. O marido a 

abandonou e ela sobrevive de doações. A mesma conta que as doações não 

são sempre que tem, e que na maioria das vezes ela e os filhos não possuem 

nem oque comer. Conta ainda sobre a importância do PBF para ela e seus 

filhos, pois é um dinheiro em que pode contar e que faz a total diferença na 

vida deles. 

 

Chega talão de luz, eu não tenho dinheiro para pagar, o 
medicamento que tem pra comprar pra criança e das vezes 
não tem o dinheiro parar comprar, tendo (PBF) ele já me ajuda 
a comprar, uma comida pras crianças come se faltar, porque a 
cesta básica eles dão mas não é sempre que tem entendeu? É 
nessas coisas que me ajuda bastante. (Beneficiária F) 
   
 

Desta forma, acredita-se que em meio as grandes dificuldades em que 

as famílias passam, o PBF tem se feito eficaz dentro de sua criação e 

perspectiva quando se trata da transferência direta da renda, todavia não 
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podemos deixar de atentarmos para os demais eixos do programa, como as 

condicionalidades, e principalmente o que acreditamos ser o fundamental para 

contribuir para a quebra do ciclo intergeracional, que são as ações 

complementares, como já discutimos nesse trabalho.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou compreeder o PBF desde seu surgimento, e 

pelas mudanças pela qual passou até se consolidar como o conhecemos hoje. 

Em especial, buscou-se compreender de que maneira o PBF tem ocorrido no 

município de Paranaguá, a partir da perspectiva de seus beneficiários. 

 Em nenhum momento o trabalho teve pretenções de fazer afirmações 

definitivas e universais com relação ao PBF em Paranaguá. Ele é uma análise 

a partir dessas seis famlílias entrevistadas, que aponta para algumas questões 

de fundo, propostas pelo próprio programa no que diz respeito a efetiva 

superação da sua condição de vulnerabilidade, que é muito complexa e que 

demanda uma série de coisas para além desses três grandes eixos do PBF. 

Demandam políticas públicas, uma outra relação do Estado com seus 

cidadãos, uma outra concepção de cidadania, ou seja sabemos que nós 

estamos muito distandes disto e a fala dessas seis famílias só vem colaborar 

para essa reflexão. 

De modo, como mencionamos, para um bom funcionamento o programa 

deve contar com toda uma estrutura, articulação com outras secretarias e um 

trabalho em rede amplo e completo.  

O Bolsa Famílias foi criado com ideias transformadoras, mas cabe aos 

Estado dar condições para se manter o proposto.  Podemos atentar que 

mesmo que fragilizado o programa tem feito difereça, mesmo que a modo 

timido na vida dos beneficiários. Mas ao que diz respeito a uma superação e 

mudança de situação, estamos longe do real proposto.     
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Pesquisa Semi-Estruturada realizada com as famílias. 

1- De que forma teve conhecimento do Programa Bolsa Família?  

(  ) Prefeitura (  ) Parentes (  ) Vizinhos (  ) Amigos (  ) Televisão/Rádio/Jornal (  

) Escola/Creche (  ) Posto de saúde (  ) outro  

2- Quanto tempo levo 

u entre o cadastramento do Cadastro Único e o início do recebimento do 

beneficio do bolsa família?  

(  ) De 1 a 6 meses (  ) De 7 a 12 meses (  ) De 13 a 18 meses (  ) De 19 a 24 

meses (  ) Acima de 24 meses  

3- Há quanto tempo recebe este benefício? 

 (  ) 3 a 5 anos (  ) 5 a 10 anos  

4- Qual o valor do último benefício recebido? 

(  ) Até R$ 50,00 (  ) De R$ 51,00 a R$100,00 (  ) De R$101,00 a R$ 150,00 (  ) 

De R$ 151,00 a R$ 200,00 ( ) De R$200,00 a R$300,00 (  ) Acima de R$ 

300,00  

5-Tipo de domicilio em que mora:  

(  ) Própria  (  ) Alugada (  ) Cedida  

 6-Quantas pessoas moram neste domicilio?  

(  ) De 1 a 3 (  ) De 4 a 6 (  ) De 7 a 10 (  ) Acima de 10  

7- Quantas crianças/adolescentes moram no domicilio? 

 (  ) 0   (  ) 1 a 2  (  ) 3 a 4   (  ) Acima de 4  

8- Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? Se sim, qual o 

motivo?   

(   )nunca foi bloqueado 

(  ) Não cumpriu alguma das condicionalidades (agenda de saúde, frequência 

escolar, assistência) (  ) Aumento da renda familiar (per capita)  (  ) Falta de 

recadastro (  ) Não sabe o motivo  

9- Com que frequência recebe a visita de agentes de saúde em casa? 
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(  ) Nunca recebeu (  ) 1 vez no ano (  ) 1 vez a cada 6 meses (  ) 1 vez a cada 

3 meses (  ) 1 vez por mês  

10- Com que frequência recebe a visita da equipe do PBF ou de equipes da 

assistência social? (CRAS/CREAS/ Centro Pop/ Unidades de Acolhimento) 

(  ) Nunca recebeu (  ) 1 vez no ano (  ) 1 vez a cada 6 meses (  ) 1 vez a cada 

3 meses (  ) 1 vez por mês 

11-  Já participou ou participa do SCFV? Se sim, com que frequência?  

(  ) Desconheço  (  ) Nunca foi (  ) 1 vez por semana  (  )   a cada 15 dias (  ) 1 

vez por mês  (  ) Raramente   

12- Dos moradores da família, quantos possuem trabalho formal?    

(  ) 0  (  ) 1 a 2  (  ) 3 a 5  (  ) Todos  

13- Quantos trabalham de maneira informal?  

(  ) 0  (  ) 1 a 2  (  ) 3 a 5  (  ) Todos  

14- E quantos estão desempregados? 

(  ) 0  (  ) 1 a 2  (  ) 3 a 5  (  ) Todos 

15- Algum membro da família já participou de cursos de geração de renda 

promovido pelo programa?  

(   ) Sim (  ) Não  

16- Este curso lhe deu oportunidade de trabalho? Qual? 

(  ) Sim (  ) Não  

17- Você acredita que esse curso contribuiu de alguma forma para sua 

qualificação profissional? Quais as contribuições trazidas pelo curso para 

conseguir trabalho??? 

(   ) Não se aplica 

(  ) Sim (  ) Não  

18- Como avalia a situação financeira quando comparada com a situação antes 

do PBF?  

(  ) Muito melhor (  ) Melhor (  ) A mesma (  ) Pior (  ) Muito pior  

19- Quais as contribuições trazidas pelo PBF? 

20- Você (ou algum membro da família) participa ou já participou de alguma 

atividade oferecida pelo CRAS??? Qual?? Como foi?? 

21- Você já recebeu ou recebe cesta básica? Com que frequência?  

(   ) nuca recebeu  (   ) apenas uma vez   (   ) uma a cada 15 dias (   ) uma por 

mês   
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Anexo 2. Termo de Consentimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - SETOR LITORAL 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

                     

                    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua 

colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em participar deve ser sua. 

Para tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse em decidir. Se você 

não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso não causará 

nenhum prejuízo a você. Se você concordar em participar basta preencher os seus dados 

e assinar a declaração concordando com a pesquisa. Se você tiver alguma dúvida pode 

esclarecê-la com o responsável pela pesquisa.  

Obrigado (a) pela atenção, compreensão e apoio. 

 

            A pesquisa será realizada pela estudante Alessandra Ticiana Lopes acadêmica do 

curso de Serviço Social, em virtude da elaboração de trabalho de conclusão de do curso. 

A pesquisa tem como objetivo compreender A análise do Programa Bolsa Família a 

partir da perspectiva das famílias beneficiárias no município de Paranaguá. O 

procedimento para realização da pesquisa será uma entrevista semi-estruturada, gravada 

e posteriormente transcrita. Após o recebimento das respostas das entrevistas, os dados 

coletados serão organizados, tratados e analisados. 

O participante tem liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 
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 As informações obtidas serão analisadas sob a orientação da professora Dra. 

Adriana Lucinda de Oliveira do departamento de Serviço Social da UFPR – Setor 

Litoral, com a livre escolha de divulgar sua identificação ou não. 

(  ) Concordo com a publicação de minha identificação no referido trabalho. 

(  ) Não concordo com a publicação de minha identificação no referido trabalho. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

A pesquisadora assume o compromisso de utilizar os dados e o material coletado 

somente para pesquisa. 

            Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

acerca do estudo “A análise do Programa Bolsa Família a partir da perspectiva das 

famílias beneficiárias no município de Paranaguá." Ficaram claros para mim quais são 

os propósitos do estudo e os procedimentos a serem realizados, Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e de compensação financeira. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo. 

 

Eu,_____________________________________, residente e domiciliado (a) 

_____________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade,_____________________ nascido (a) em_____/   __ /_____, concordo de 

livre e espontânea vontade em participar da pesquisa.Declaro que obtive todas as 

informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às 

dúvidas por mim apresentadas.  

 

Assinatura do participante Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo 3. Entrevistas 

 

Entrevistada 1 

 

Beneficiária A- 28 anos 
 
1- De que forma teve conhecimento do Programa Bolsa Família? 

R. Na prefeitura 

2- Quanto tempo levou entre o cadastramento do Cadastro Único e o início do 

recebimento do benefício do bolsa família?  

R. Pô foi muitos anos. Eu tinha ele só, (filho) e ele tinha uns sete meses mais 

ou menos. Acho que demorou uns 5/6 anos para começar a receber. E daí 

quando eu engravidei da menina eu voltei lá para cadastrar ela, só que abaixou 

o valor.  

3- Há quanto tempo recebe este benefício? 

R. Ele tá com doze, aí eu não sei quanto tempo que demorou para liberar né. 

Mas acho que de 5 a 8 anos, porque não sei exato a data né.   

4- Qual o valor do último benefício recebido? 

R. R$ 78,00. Antes de eu por ela era R$142,00, aí quando eu coloquei ela 

(filha) diminuiu, ai ficou por isso mesmo. A mulher do postinho me falou quando 

eu engravidei pra mim ir lá por ela, que eu ia receber um auxilio por causa da 

gravidez, ai no fim eu coloquei e abaixou né. Mas tá bom, graças a Deus pelo 

menos ajuda, e como agora eu consegui pegar o cartão de estudante pro meu 

filho que estuda lá no centro é uma coisa a menos, por isso que eu nem quis 

falar tanto, por causa que eu já consigo o cartão né.        

5-Tipo de domicilio em que mora:  

R. Aqui é meu, só que “agente” paga condomínio né. 

 6-Quantas pessoas moram neste domicilio?  

R. Três  



62 
 

7- Quantas crianças/adolescentes moram no domicilio? 

R. Duas  

 8- Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? Se sim, qual o 

motivo?   

R. Não 

9- Com que frequência recebe a visita de agentes de saúde em casa? 

R. Uma vez por mês, o pessoal da saúde da família.  

10- Com que frequência recebe a visita da equipe do PBF ou de equipes da 

assistência social? (CRAS/CREAS/ Centro Pop/ Unidades de Acolhimento) 

R. Não. Nunca recebi  

11-  Já participou ou participa do SCFV? Se sim, com que frequência?  

R. Não. Nem conheço, e eu fiz esses tempos lá a renovação e não falaram 

nada 

12- Dos moradores da família, quantos possuem trabalho formal?    

R. Nenhum   

13- Quantos trabalham de maneira informal?  

R. Trabalho de garçom em festas de aniversário 

14- E quantos estão desempregados? 

R. Nenhuma 

15- Algum membro da família já participou de cursos de geração de renda 

promovido pelo programa?  

R. Não, não sabia nem disso. E tem isso? E olha que eu vou lá e pergunto, é 

porque ali sempre tá mudando né, nunca é a mesma pessoa, sempre é 

pessoas novas aí a gente não sabe o que que acontece. 

16- Este curso lhe deu oportunidade de trabalho? Qual? 

R. Pergunta não se aplica 

17- Você acredita que esse curso contribuiu de alguma forma para sua 

qualificação profissional? Quais as contribuições trazidas pelo curso para 

conseguir trabalho??? 

R. Pergunta não se aplica 

18- Como avalia a situação financeira quando comparada com a situação antes 

do PBF?  

R. Ah pra mim é bom, por causa que é um dinheiro que eu sempre posso 

contar no final do mês, porque eu pego no dia 24, e eu sempre daí quando 
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chega no final do mês a gente sempre tá sem dinheiro nenhum. Ai pelo menos 

tem um dinheirinho pra pode comprar as coisas pras crianças, muito melhor 

porque daí não prejudica    

19- Quais as contribuições trazidas pelo PBF? 

R. Ajuda a comprar as coisas pra eles, e também a comprar o material deles 

pra escola 

20- Você ( ou algum membro da família) participa ou já participou de alguma 

atividade oferecida pelo CRAS??? Qual?? Como foi?? 

R. Não. Só da reunião mesmo que eu participo do cadastro do bolsa família 

 

21- Você já recebeu ou recebe cesta básica? Com que frequência?  

R. Não 

 

 

Entrevista 2 

 

Beneficiária B- 34 anos 

 
1- De que forma teve conhecimento do Programa Bolsa Família? 

R. Acho que foi pela tv 

2- Quanto tempo levou entre o cadastramento do Cadastro Único e o início do 

recebimento do benefício do bolsa família?  

R. Foi de um ano a um ano e meio 

3- Há quanto tempo recebe este benefício? 

R. Eu acho que faz uns 14 anos   

4- Qual o valor do último benefício recebido? 

R. R$210,00   

5-Tipo de domicilio em que mora:  

R. É meu mesmo, mas é daquele programa minha casa minha vida 

 6-Quantas pessoas moram neste domicilio?  

R. Agora são três filhos, meu marido e minha mãe, e comigo são seis   
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7- Quantas crianças/adolescentes moram no domicilio? 

R. Uma criança e dois adolescentes  

 8- Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? Se sim, qual o 

motivo?   

R. Já. Foi assim: minha filha reprovou quatro anos atrás, mas daí no ano 

passado que foi bloqueado. Tipo assim, depois de dois anos que aconteceu 

isso que chegou pra eles que ela tinha reprovado, ai tive que correr e provar 

que ela estava estudando ainda, que tinha passado de ano.    

9- Com que frequência recebe a visita de agentes de saúde em casa? 

R. (rsrsr) nuca recebi  

10- Com que frequência recebe a visita da equipe do PBF ou de equipes da 

assistência social? (CRAS/CREAS/ Centro Pop/ Unidades de Acolhimento) 

R. Nunca recebi 

11-  Já participou ou participa do SCFV? Se sim, com que frequência?  

R. Não conheço 

12- Dos moradores da família, quantos possuem trabalho formal?    

R. Agora sim, meu marido 

13- Quantos trabalham de maneira informal?  

R. Eu que faço bico de vez em quando  

14- E quantos estão desempregados? 

R. Ninguém  

15- Algum membro da família já participou de cursos de geração de renda 

promovido pelo programa?  

R. (rsrsrrs) nem sei o que é isso moça  

16- Este curso lhe deu oportunidade de trabalho? Qual? 

R. Pergunta não se aplica 

17- Você acredita que esse curso contribuiu de alguma forma para sua 

qualificação profissional? Quais as contribuições trazidas pelo curso para 

conseguir trabalho??? 

R. Pergunta não se aplica 

18- Como avalia a situação financeira quando comparada com a situação antes 

do PBF?  

R. Ééé tipo, na verdade foi mais um complemento; claro, na época como eu 

tava desempregada e daí o que ajudava era o bolsa família, por que ele 
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(esposo) também tava, então o que ajudava era, vamos supor, a pensão do 

meu ex-marido para as crianças e mais o bolsa, então dava uns setecentos 

reais e era só isso. Então eu creio assim, não ajudou muito, mas ele amenizou. 

19- Quais as contribuições trazidas pelo PBF? 

R. Ah ela contribui, como é sempre no final do mês, dia 23/24 sempre contribui 

na alimentação. Vamos supor, vamos fazer a compra do mês, chega naquele 

dia tem que comprar mistura uma verdura que falta  

20- Você (ou algum membro da família) participa ou já participou de alguma 

atividade oferecida pelo CRAS??? Qual?? Como foi?? 

R. Não  

21- Você já recebeu ou recebe cesta básica? Com que frequência?  

R. Não  

 

 

Entrevista 3 

 

Beneficiária C- 37 anos 
 
1- De que forma teve conhecimento do Programa Bolsa Família? 

R. Vizinhos  

2- Quanto tempo levou entre o cadastramento do Cadastro Único e o início do 

recebimento do benefício do bolsa família?  

R. Um ano 

3- Há quanto tempo recebe este benefício? 

 R. Acho que..., poxa vida, acho que uns sete anos  

4- Qual o valor do último benefício recebido? 

R. R$82,00 

5-Tipo de domicilio em que mora:  

R. Próprio  

 6-Quantas pessoas moram neste domicilio?  

R. Mora dois filhos, marido e eu 

7- Quantas crianças/adolescentes moram no domicilio? 
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R. Dois 

 8- Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? Se sim, qual o 

motivo?   

R. Já. É..., acho que foi falta da escola 

9- Com que frequência recebe a visita de agentes de saúde em casa? 

R. Nuca recebi 

10- Com que frequência recebe a visita da equipe do PBF ou de equipes da 

assistência social? (CRAS/CREAS/ Centro Pop/ Unidades de Acolhimento) 

R. Que eu saiba não 

11-  Já participou ou participa do SCFV? Se sim, com que frequência?  

R. Eu participei de cursos, palestras, essas coisas assim  

12- Dos moradores da família, quantos possuem trabalho formal?    

R. Só o meu marido 

13- Quantos trabalham de maneira informal?  

R. Não 

14- E quantos estão desempregados? 

R. Eu né (rsrsrsr). Tá tudo tão difícil né.  

15- Algum membro da família já participou de cursos de geração de renda 

promovido pelo programa?  

R. Já participei de cursos no CRAS de costura 

16- Este curso lhe deu oportunidade de trabalho? Qual? 

R. Não, nenhuma  

17- Você acredita que esse curso contribuiu de alguma forma para sua 

qualificação profissional? Quais as contribuições trazidas pelo curso para 

conseguir trabalho??? 

R. Sim. Aham. Olha antigamente eu não sabia nem pegar numa máquina, não 

tinha nem noção e hoje eu sei que é retinho ali, tem os riscos também, e eu 

não tinha máquina e agora eu tenho  

18- Como avalia a situação financeira quando comparada com a situação antes 

do PBF?  

R. Ah o dinheiro R$80,00 querendo ou não ajuda, mas só que não deixa 

ninguém rico né (rssrrsrs) 

19- Quais as contribuições trazidas pelo PBF? 
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R. Ah eu sempre compro as coisinhas pro meu guri né? Tipo assim, eu creio 

que o dinheiro é dele pra ele, então sempre que ele quer e tá com vontade de 

comer alguma coisa, porque ele é criança. Então ajuda, não vou dizer que fez 

uma diferença mas contribui um pouco     

20- Você ( ou algum membro da família) participa ou já participou de alguma 

atividade oferecida pelo CRAS??? Qual?? Como foi?? 

R. Não 

21- Você já recebeu ou recebe cesta básica? Com que frequência?  

R. Não. Só minha filha que recebeu uma vez  

 

 

Entrevista 4 

 

Beneficiária D- 60 anos 
 
1- De que forma teve conhecimento do Programa Bolsa Família? 

R. Pela professora da minha filha 

2- Quanto tempo levou entre o cadastramento do Cadastro Único e o início do 

recebimento do benefício do bolsa família?  

R. Pô foi rápido, bem rápido. Foi questão de um mês, dois meses a moça já 

ligou pra pode ir buscar o cartão e já receber 

3- Há quanto tempo recebe este benefício? 

 R. Olha minha filha, quando eu fiz a minha filha tava assim com dez pra onze 

anos, e agora ela tá com vinte e sete anos. E daí foi passando para os outros 

filhos, porque era tudo pequeno  

4- Qual o valor do último benefício recebido? 

R. O último agora foi dia 25 do mês passado, que foi o que veio menos, veio 

R$40,00, era duzentos e pouco aí foi abaixando e ficou em R$150,00, e depois 

de R$150,00 abaixou para R$130,00 e de R$130,00 agora foi pra R$40,00. Eu 

vou quarta-feira ali no CRAS, eu tenho que ir ali e vou já falar desse assunto 

com a moça    

5-Tipo de domicilio em que mora:  

R. Aqui é minha casa minha vida né  

 6-Quantas pessoas moram neste domicilio?  
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R. Aqui mora eu e meu filho agora. Os filhos tão tudo casando e indo embora, 

aí restou meu caçula pra cuidar de mim 

7- Quantas crianças/adolescentes moram no domicilio? 

R. Pergunta não se aplica 

 8- Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? Se sim, qual o 

motivo?   

R. Bloqueado já fui uma vez por falta de recadastramento, assim tipo, eu 

esqueci e passou da data  

9- Com que frequência recebe a visita de agentes de saúde em casa? 

R. Sempre tem um rapaz que vem aqui  

10- Com que frequência recebe a visita da equipe do PBF ou de equipes da 

assistência social? (CRAS/CREAS/ Centro Pop/ Unidades de Acolhimento) 

R. Veio só uma vez a dois anos atrás, quando meu filho faleceu no acidente, ai 

veio uma moça do assistente social ver se eu precisava de ajuda, uma cesta 

básica, essas coisas assim  

11-  Já participou ou participa do SCFV? Se sim, com que frequência?  

R. Não. Eu só ia naquelas coisas de crochê que tinha, que fazia aqueles pufs 

de garrafa pet.  

12- Dos moradores da família, quantos possuem trabalho formal?    

R. Nenhum   

13- Quantos trabalham de maneira informal?  

R. Meu filho trabalha fazendo bico 

14- E quantos estão desempregados? 

R. Meu filho 

15- Algum membro da família já participou de cursos de geração de renda 

promovido pelo programa?  

R. Não. Que eu saiba não 

16- Este curso lhe deu oportunidade de trabalho? Qual? 

R. Pergunta não se aplica 

17- Você acredita que esse curso contribuiu de alguma forma para sua 

qualificação profissional? Quais as contribuições trazidas pelo curso para 

conseguir trabalho??? 

R. Pergunta não se aplica 
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18- Como avalia a situação financeira quando comparada com a situação antes 

do PBF?  

R. Era pior, precisava de ajuda um pouco né 

19- Quais as contribuições trazidas pelo PBF? 

R. Comprar alimentos 

20- Você (ou algum membro da família) participa ou já participou de alguma 

atividade oferecida pelo CRAS??? Qual?? Como foi?? 

R. Crochê e Puf  

21- Você já recebeu ou recebe cesta básica? Com que frequência?  

R. Recebi desta vez em março que meu filho faleceu  

 

 

Entrevista 5 

 

Beneficiária E- 42 anos 
 
1- De que forma teve conhecimento do Programa Bolsa Família? 

R. Vizinhos 

2- Quanto tempo levou entre o cadastramento do Cadastro Único e o início do 

recebimento do benefício do bolsa família?  

R. Eu fiz em setembro, novembro já recebi  

3- Há quanto tempo recebe este benefício? 

 R. Três anos 

4- Qual o valor do último benefício recebido? 

R. R$160,00 

5-Tipo de domicilio em que mora:  

R. Alugado  

 6-Quantas pessoas moram neste domicilio?  

R. Eu e minha filha 

7- Quantas crianças/adolescentes moram no domicilio? 

R. Uma adolescente   
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 8- Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? Se sim, qual o 

motivo?   

R. Não. Só a senha que tinha de fazer uma nova senha 

9- Com que frequência recebe a visita de agentes de saúde em casa? 

R. Só uma vez 

10- Com que frequência recebe a visita da equipe do PBF ou de equipes da 

assistência social? (CRAS/CREAS/ Centro Pop/ Unidades de Acolhimento) 

R. Nuca recebi 

11-  Já participou ou participa do SCFV? Se sim, com que frequência?  

R. Não. Já ouvi falar mas nunca participo 

12- Dos moradores da família, quantos possuem trabalho formal?    

R. Nenhuma 

13- Quantos trabalham de maneira informal?  

R. Eu, faço unha 

14- E quantos estão desempregados? 

R. Nenhuma, porque eu sou autônoma   

15- Algum membro da família já participou de cursos de geração de renda 

promovido pelo programa?  

R. Não 

 

16- Este curso lhe deu oportunidade de trabalho? Qual? 

R. Pergunta não se aplica  

17- Você acredita que esse curso contribuiu de alguma forma para sua 

qualificação profissional? Quais as contribuições trazidas pelo curso para 

conseguir trabalho??? 

R. Pergunta não se aplica 

18- Como avalia a situação financeira quando comparada com a situação antes 

do PBF?  

R. Melhor 

19- Quais as contribuições trazidas pelo PBF? 

R. O dinheiro é bom né (rrsrsr) dá pra pagar as contas, pagar uma luz uma 

água. Umas coisas que ela gosta também né 
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20- Você (ou algum membro da família) participa ou já participou de alguma 

atividade oferecida pelo CRAS??? Qual?? Como foi?? 

R. Não. Quando eu vejo já passou  

21- Você já recebeu ou recebe cesta básica? Com que frequência?  

R. Não, nunca recebi 

 

 

 

 

Entrevista 6 

 

F 
33 anos 
 
 
1- De que forma teve conhecimento do Programa Bolsa Família? 

R.  Eu vi na televisão 

2- Quanto tempo levou entre o cadastramento do Cadastro Único e o início do 

recebimento do benefício do bolsa família?  

R. Eu fiz e passei uns cinco anos sem pegar, só quando eu vim pra Paranaguá 

que eu fiz de novo. Eu tava no meu lugar na Bahia, feito lá mas nunca tinha 

conseguido, tinha gente que tinha carro, casa e pegava bolsa família e eu que 

pagava aluguel nunca que pegava esse bolsa família, aí quando eu vim para 

Paranaguá que eu fui fazer a inscrição, eu comentei com a pessoa porque que 

tem gente que tem carro, tem casa, tem isso isso pega o bolsa família e eu que 

pago aluguel, isso isso, nunca peguei esse bolsa família, ai foi que a pessoa 

fez cadastro pra mim do bolsa família ai mandou aguardar, ai passou um mês e 

pouquinho e chegou meu cartão. Depois de um mês que eu fiz o 

recadastramento ai veio o bolsa família, veio o cartão. 

3- Há quanto tempo recebe este benefício? 

 R. Olha meu menino tava com seis anos de idade, e agora já tá com quinze  

4- Qual o valor do último benefício recebido? 

R. Do último benefício como eu botei ele (bebê) no de gestante o valor dele 

mesmo é de R$202,00, ai como eu botei ele aqui deu R$241,00 
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5-Tipo de domicilio em que mora:  

R. Própria  

 6-Quantas pessoas moram neste domicilio?  

R. Cinco. Eu e meus quatro filhos 

7- Quantas crianças/adolescentes moram no domicilio? 

R. Tudo criança, só eu de adulto  

 8- Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? Se sim, qual o 

motivo?   

R. Sim. O motivo tava..., de como eu tinha ganhado ele (bebê) e meu marido 

tinha ido embora, eu fui no CRAS e renovei o cadastro pra tirar meu marido do 

bolsa família, porque ele não tava morando mais comigo, só eu e as crianças, 

ai eu fui lá e falei que ele não tava mais comigo. Ai a renda tava dando alta 

porque tava a mais, aí como ele saiu voltou ao normal  

9- Com que frequência recebe a visita de agentes de saúde em casa? 

R. Vem a assistente social, assim como vem a do meu menino especial que 

vem lá da APAE. Eles vem sempre. 

10- Com que frequência recebe a visita da equipe do PBF ou de equipes da 

assistência social? (CRAS/CREAS/ Centro Pop/ Unidades de Acolhimento) 

R. Eles vem fazer visita de mês a mês.  

11-  Já participou ou participa do SCFV? Se sim, com que frequência?  

R. Eu já participei uma vez, do negócio pra participar da reunião. Até agora 

queriam que eu participasse mas como eu to com uma criança, não tem como  

12- Dos moradores da família, quantos possuem trabalho formal?    

R. Nenhuma. Eu nem posso trabalhar porque eu tenho criança e como eu 

tenho problema de saúde, eu tomo remédio muito forte, eu tenho ataque 

epilético, eu to bem e na mesma hora eu posso não tá 

13- Quantos trabalham de maneira informal?  

R. Pergunta não se aplica 

14- E quantos estão desempregados? 

R. Pergunta não se aplica 

15- Algum membro da família já participou de cursos de geração de renda 

promovido pelo programa?  

R. Não, de curso não 

16- Este curso lhe deu oportunidade de trabalho? Qual? 
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R. Pergunta não se aplica  

17- Você acredita que esse curso contribuiu de alguma forma para sua 

qualificação profissional? Quais as contribuições trazidas pelo curso para 

conseguir trabalho??? 

R. Pergunta não se aplica 

18- Como avalia a situação financeira quando comparada com a situação antes 

do PBF?  

R. Ah com o bolsa família é muito melhor. 

19- Quais as contribuições trazidas pelo PBF? 

R. Chega talão de luz, eu não tenho dinheiro para pagar, o medicamento que 

tem pra comprar pra criança e das vezes não tem o dinheiro parar comprar, 

tendo (PBF) ele já me ajuda a comprar, uma comida pras crianças come se 

faltar, porque a cesta básica eles dão mas não é sempre que tem entendeu? É 

nessas coisas que me ajuda bastante   

20- Você (ou algum membro da família) participa ou já participou de alguma 

atividade oferecida pelo CRAS??? Qual?? Como foi?? 

R. Só fui ali quando elas chamam pra participar de alguma coisa, e elas 

queriam que eu fosse participar de umas coisas mas como eu to com criança e 

não posso 

21- Você já recebeu ou recebe cesta básica? Com que frequência? 

R.  Eu comecei a pegar agora entendeu. Mas antes de vim pra cá eu pegava 

na PROVOPAR entendeu? 
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