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RESUMO

Com a promulgação da Constituição de 1988 e o advento das políticas de combate à
pobreza no Brasil, a questão da intersetorialidade passa a estar cada vez mais
presente no debate sobre gestão de políticas públicas. Apesar disso, a
intersetorialidade como modelo de gestão dessas políticas ainda não apresenta
clareza na sua definição conceitual, assim como na sua aplicação. Em função de o
Bolsa Família ser um programa que tem como um dos seus objetivos básicos
promover a intersetorialidade e a sinergia entre as ações públicas de enfrentamento
à pobreza, o estudo teve como objetivo central desenvolver uma análise para se
conhecer os fatores que comprometem a integração entre as áreas da assistência
social, da saúde e da educação. A proposta caminhou com pontuações sobre as
ações das secretarias que perpassam pelo desenvolvimento institucional, tais como:
intersetorialidade,
descentralização,
monitoramento,
sistematização
das
informações. Como Estratégia Metodológica, realizou-se uma revisão de literatura
sobre o tema intersetorialidade, a política de assistência social, os Programas de
Transferência de Renda (PTRC), mais detalhadamente do Programa Bolsa Família
(PBF) de Florianópolis. Simultaneamente, foi desenvolvida a pesquisa de campo
com abordagem qualitativa e a associação de múltiplos procedimentos
metodológicos e fontes de evidência: formulários de perguntas, diário de campo e
entrevistas gravadas com o consentimento dos sujeitos participantes e análise
documental.

Palavras-chaves: Políticas Públicas; Intersetorialidade; Programa Bolsa Família;
Política de Assistência Social; Pobreza e Desigualdade.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: População Total. Urbana e Rural do Núcleo da Região Metropolitana.....87
Quadro 2: População por Faixa Etária ......................................................................87
Quadro 3: Localização e Distribuição das Áreas de Interesse Social. .....................92
Quadro 4: Organograma Diretoria e Gerências..........................................................96
Quadro5: Tempo de Atividades Relacionadas ao PBF(Técnico da Saúde).............107
Quadro 6: Conhecimento do PBF (Técnico da Saúde) .............................................109
Quadro 7: Avaliação do PBF (Técnico da Saúde)......................................................114
Quadro 8: Conhecimento do PBF (Técnico da Educação)..........................................121
Quadro 9: Avaliação do PBF (Técnico da Educação)...............................................127

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
BPC
CADÚNICO
CEF
CF/88
CIB
CIT
CNAS
CNSS
CPF
CRAS
CREAS
DATASUS
DF
ECA
FHC
FMI
FPM
Funsol
IBGE
ICS
IDH
IGD
IPEA
IPH
LBA
LOAS
MDS
MS
NIS
NOB
NOB/SUAS
OPAS
PAIF
PASA
PBA
PBF
PGRFM
PGRM
PMAS
PMF
PNAD
PNAIF
PNAS
PNUD
PRONAF
PSB
PSDB

Benefícios de Prestação Continuada
Cadastro Único Nacional
Caixa Econômica Federal
Constituição Federal de 1988
Comissões Intergestoras Bipartites
Comissões Intergestoras Tripartites
Conselho Nacional de Assistência Social
Conselho Nacional de Serviço Social
Conselho, Plano e Fundo
Centro de Referência de Assistência Social
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Departamento de Informática do SUS
Distrito Federal
Estatuto da Criança e do Adolescente
Fernando Henrique Cardoso
Fundo Monetário internacional
Fundo de Participação dos Municípios
Fundo de Solidariedade do Distrito Federal
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instância de Controle Social
Índice de Desenvolvimento Humano
Índice de Gestão Descentralizada
Instituto Pesquisa Econômica Aplicada
Índice de Pobreza Humana
Legião Brasileira de Assistência
Lei Orgânica de Assistência Social
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Ministério da Saúde
Número de Identificação Social
Norma Operacional Básica
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social
Organização Pan Americana da Saúde
Programa de Atenção Integral à Família
Programa de Atenção Sócio Assistencial
Programa Brasil Alfabetizado
Programa Bolsa Família
Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima
Programa de Garantia de Renda Mínima
Plano Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Plano Nacional de Atendimento Integrado à Família
Política Nacional de Assistência Social
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
Proteção Social Básica
Partido Social Democrático Brasileiro

PSE
PT
PTCR
RMV
SCFV
SEMAS
SENARC
SIBEC
SISVAN
SMASJ
SME
SMHSA
SMS
SNAS
SP
SUAS
SUS
UE
UFSC
US

Proteção Social Especial
Partido dos Trabalhadores
Programas de Transferência Condicionada de Renda
Renda Mensal Vitalícia
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
Sistema de Benefícios ao Cidadão
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Nacional de Assistência Social
São Paulo
Sistema Único de Assistência Social
Sistema Único de Saúde
Unidade Escolar
Universidade Federal de Santa Catarina
Unidade de Saúde

SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO....................................................................................................15
2 DESIGUALDADE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE ............27
2.1 DESIGUALDADE E POBREZA................................................................................... 27
2.2 CONSTITUIÇÃO, LOAS E SUAS: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....................................................................................36
2.3 PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA DE RENDA NO
BRASIL..............................................................................................................49
2.4

PROGRAMA

BOLSA

FAMÍLIA:

CARACTERIZAÇÃO

DO

DESENHO

INSTITUCIONAL................................................................................................60
2.4.1 Marco Legal: Atribuições Previstas para os CRAS / PAIF no Processo de
Implementação do PBF............................................................................................68
2.5 A INTERSETORIALIDADE COMO ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS..............................................................................................74
2.5.1 A intersetorialidade Prevista nas Normativas do PBF.................................80
3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE
FLORIANÓPOLIS...............................................................................................86
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS...........................86
3.1.2 Secretaria Municipal de Assistência Social: Comando Único...................94
3.2 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE
FLORIANÓPOLIS.......................................................................................................97
3.3

OS

FATORES

QUE

POSSIBILITAM

OU

COMPROMETEM

A

INTERSETORIALIDADE NO PBF DE FLORIANÓPOLIS: ANÁLISE...................... 106
3.3.1 Técnicos da Saúde: Análise e Resultados das Entrevistas..................... 107
3.3.2 Técnicos da Educação: Análise e Resultados das Entrevistas................120
3.4 TÉCNICOS DOS CRAS: ANÁLISE E RESULTADOS DAS ENTREVISTAS......131
3.4.1 Coordenadores do PBF e da Equipe do PBF da Assistência Social:
Análise e Resultados das Entrevistas…..............................................................147
3.4.2 Similaridades Entre as Áreas Pesquisadas................................................172
4 CONSIDERAÇÕES...............................................................................................182
REFERÊNCIAS........................................................................................................187

APÊNDICE A: TERMO

DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO

..................................................................................................................................196
APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS COORDENADORES DO PBF
E EQUIPE DO PBF DA ASSISTÊNCIA SOCIAL......................................................198
APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ASSISTENTE SOCIAL DOS
CRAS....................................................................................................................... 201
APÊNDICE

D:

QUESTIONÁRIO

APLICADO

AOS

TÉCNICOS

DA

SAÚDE.....................................................................................................................204
APÊNDICE

E:

QUESTIONÁRIO

APLICADO

AOS

TÉCNICOS

DA

EDUCAÇÃO.............................................................................................................207
ANEXO A: LOCALIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA E DOS SUJEITOS DA
PESQUISA...............................................................................................................210
ANEXO

B:

LEI

DE

CRIAÇÃO

DO

PROGRAMA

BOLSA

FAMÍLIA................................................................................................................... 211
ANEXO C: DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA....................................................................................................................217

15

1 APRESENTAÇÃO

Este trabalho monográfico constitui-se em um requisito parcial para obtenção
do título de Bacharel em Serviço Social, fruto dos estágios obrigatórios I e II,
realizados no Programa Bolsa Família (PBF), atualmente vinculado à Gerência de
Programa e Projetos da Secretaria Municipal da Assistência Social e Juventude
(SEMASJ) do Município de Florianópolis.
Durante o período de estágio, por meio da observação, do atendimento às
famílias beneficiárias do PBF e outras atividades desenvolvidas, foi possível
conhecer e, consequentemente, definir o objeto da pesquisa, ou seja, a
intersetorialidade entre a assistência social, saúde e educação.
O PBF foi instituído pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e
regulamentado pelo Decreto nº. 5.209, de 17 de setembro de 2004. A ele foram
integrados e unificados outros programas já existentes, como: Bolsa Escola; Bolsa
Alimentação; Auxílio Gás e Cartão Alimentação.
O PBF é um Programa de Transferência Condicionada de Renda (PTCR) às
famílias em condição pobreza e extrema pobreza. O benefício é vinculado ao
cumprimento de condicionalidades nas áreas da assistência social, educação e
saúde.
Ao serem inseridas no programa, as famílias assumem o compromisso com a
saúde e educação de todos os seus integrantes, e esses compromissos são “regras”
para a permanência no programa.
Os compromissos das famílias na área da saúde envolvem a vacinação e
acompanhamento do desenvolvimento das crianças de zero a seis anos de idade;
acompanhamento das gestantes e do estado nutricional dos membros da família
pela rede básica de saúde.
Na área da educação, tem-se o compromisso da matrícula e frequência
escolar mínima de 85% para crianças de 6 a 15 anos de idade (BRASIL, 2007).
Segundo informações do relatório de Plano de Ações da SEMASJ, o PBF é
responsável

pelo

cadastramento

das

famílias,

atendimento

individualizado,

verificação da documentação necessária, preenchimento de formulário padrão,
digitação dos dados, envio das informações via internet/Conectividade da CAIXA.
A partir dos atendimentos diretos aos usuários realizados na Coordenação do
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PBF, observou-se que eles desconheciam informações básicas referentes às
condicionalidades no âmbito da saúde, como, por exemplo, o acompanhamento
semestral e, caso a família não o realize, ela poderá sofrer penalidades, como
suspensão, bloqueio e até o cancelamento do beneficio.
O mesmo acontece em relação à educação, pois se observou que os usuários
achavam que seus filhos deveriam apenas estar matriculados na escola, e que desta
forma a família já estaria atendendo à condicionalidade da educação. No entanto,
muitas famílias desconhecem que as crianças devem ter frequência de 85% para
não sofrer as penalidades previstas.
Segundo informações da coordenação do PBF, a educação e o PBF
trabalham de forma articulada, pois há uma pedagoga na área da educação
especializada no acompanhamento e que identifica os problemas, como evasão
escolar ou falta não justificada, encaminhando a família à Coordenação do PBF para
que o acompanhamento seja realizado.
Já referente à condicionalidade da saúde, igualmente a coordenação do PBF
corrobora que há existência de interlocução entre ela e aquela, no entanto para
resolver problemas pontuais. Outro importante de registrar é que os relatórios da
saúde são encaminhados diretamente ao Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricionais (SISVAN) do Governo Federal, não passando pelo conhecimento dos
profissionais técnicos do PBF. Também foi observado nos atendimentos aos titulares
do PBF que estes expressavam ignorar o funcionamento e acompanhamento da
condicionalidade da saúde.
Diante do que já foi exposto, ainda julgo necessário registrar que, no decorrer
do período do estágio, houve alguns atendimentos via telefone, nos quais foram
identificados que as pessoas que solicitavam informações e esclarecimentos sobre o
Programa eram profissionais técnicos das unidades de saúde.
As situações relatadas anteriormente levaram-me a avaliar com a assistente
social e a coordenadora do PBF a importância de se desenvolver uma pesquisa
sobre a configuração e operacionalização do programa em Florianópolis.
A partir das situações observadas no campo de estágio, bem como das
situações previamente relatadas, avalia-se a importância de se conhecer os fatores
que comprometem a integração entre as áreas da assistência social, saúde e
educação, que repercutem na família beneficiária na medida em que a penalidade
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decorrente do não cumprimento das condicionalidades recai sobre elas.
Procurando identificar o que a Lei 10.836, a qual regulamenta o PBF,
estabelece sobre o acompanhamento das famílias e das condicionalidades,
constata-se que esta institui, nos artigos 4º, 5 º e 8º 1, um conjunto de atribuições que
deverão, em princípio, garantir o processo de implementação integrado por meio de
ações intersetoriais.
Em síntese, a Lei nº. 10.836, de 9 de janeiro de 2004, regulamentada pelo
Decreto nº. 5.209, de 17 de setembro de 2004, determina como principais objetivos:
promover o acesso à rede de serviços públicos, especialmente de saúde, educação
e assistência social, propiciando a articulação entre tais setores; combater a fome, a
pobreza e promover a segurança alimentar e nutricional; estimular a emancipação
sustentada das famílias beneficiadas.
No decorrer desse processo, surgiu o seguinte questionamento: Quais são as
causas e consequências da não intersetorialidade entre as áreas da assistência
social, saúde e educação?. Nesse sentido, definiu-se como objetivo geral analisar
quais são os fatores que no âmbito da implementação do PBF de Florianópolis
possibilitam e ou comprometem a articulação entre as áreas da assistência social,
saúde e educação e, consequentemente, uma ação intersetorial.
A intersetorialidade vem sendo abordada há mais de 20 anos no Brasil na
composição jurídica das Políticas Públicas das áreas da saúde, educação,
assistência social, meio ambiente, entre outras. Podemos exemplificar com a Política
Nacional de Meio Ambiente, que traz na sua redação a necessidade da
intersetorialidade para sua execução; igualmente os Estatutos da Criança e do
Adolescente (ECA) e do Idoso expressam a necessidade da interlocução entre as
áreas da saúde, assistência social e educação para desenvolver ações necessárias
para efetivá-los. Decretos-leis que regulamentam programas nas áreas da saúde,
educação e assistência social também trazem a necessidade da intersetorialidade
para implementá-los. Como exemplos, temos o decreto nº 5.209, de 17 de setembro
2004, que institui o PBF; e o decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que
institui o Programa Saúde na Escola (PSE).
O assunto proposto para estudo também tem sido matéria de discussão em
seminários, fóruns e conferências estaduais, regionais e municipais em todo o
1

Para maior compreensão sobre o PBF, ver : Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004 e Decreto nº 5.209 de
setembro de 2004 que a regulamenta (Anexos B e C).
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território nacional, com a participação de órgãos governamentais e não
governamentais. Por exemplo, o Fórum ‘Intersetorialidade: Como Superar a
Fragmentação das Políticas Públicas’, que ocorreu na Universidade de CampinasSP (UNICAMP), em 2010; o seminário ‘O lazer na Intersetorialidade das Políticas
Públicas’(2010), que foi promovido pelos Ministérios do Esporte e da Educação e
reuniu gestores, agentes de convênios e entidades vinculadas a programas sociais
em Brasília, contando com a participação do Ministério de Desenvolvimento Social
(MDS); e a conferência ‘A IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial’,
que ocorreu no ano 2010 e que teve como pressuposto as Conferências estaduais,
regionais e municipais de saúde mental.
O Programa Bolsa Família foi objeto de várias pesquisas no âmbito
acadêmico, nas mais diversas vertentes. Autores das mais diversas áreas do
conhecimento estão discutindo sobre o tema, entre os teóricos faço referências a
Inojosa (1997); Koga (2003); Azevedo (2003); Junqueira (2004); Sposati (2006);
Freitas (2009; 2010) e Nascimento (2010).
Sendo assim, trata-se de um tema relevante, que trará contribuições para a
área do conhecimento do Serviço Social, em virtude de sua atualidade. Temos plena
consciência que a questão da intersetorialidade estende-se para as políticas
públicas, dessa forma, não se pretende esgotar o assunto.
Tendo em vista o que foi mencionado, apresentaremos agora a metodologia
utilizada para construção da pesquisa a qual buscou alcançar os objetivos propostos
no estudo, ou, conforme Minayo (1993), “o caminho científico e instrumental”. Ainda
nesse sentido, a autora afirma que a metodologia como conjunto de métodos e
técnicas:
[...] não só contempla a fase de exploração de campo (escolha do espaço
da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa. estabelecimento dos critérios
de amostragem e construção de estratégias para entrada em campo) como
a definição de instrumentos e procedimentos para análise dos dados.
(MINAYO, 1997, p. 43)

Desse modo, neste subitem são abordados os caminhos da construção da
pesquisa, salientando o tipo, o universo, a amostra da pesquisa e as técnicas de
coleta de dados (instrumento).
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a) Tipo de Pesquisa

A pesquisa como atividade cientifica é um processo que permite elaborar um
conhecimento que nos auxilie na compreensão da realidade e nos oriente nas
nossas ações (PÁDUA, 2009). Nesse aspecto, salienta-se que o estudo em questão
tem por opção a utilização do método dialético no processo de investigação e
análise para a compreensão da realidade, considerando a contradição posta na
sociedade e o movimento histórico dos fatos, dos conflitos sociais, sendo estes
considerados em seu contexto social, econômico e político.
Dessa forma, como uma pesquisa social crítica, o interesse do estudo não é
formular ou testar teorias, mas sim "descrever um fenômeno da melhor forma
possível" (RICHARDSON, 1999, p. 17), ou seja, a pesquisa social é um processo
que, mediante utilização da metodologia científica, "permite a obtenção de novos
conhecimentos no campo da realidade social" (GIL, 2002, p. 41).
De acordo com Andrade (2007, p. 62), "[...]método é o caminho a ser
percorrido, as etapas a serem vencidas para alcançar os objetivos propostos;
técnicas dizem respeito aos instrumentos e as estratégias utilizadas para a aplicação
do método". Embora cada pesquisa social tenha objetivos específicos, elas
“classificam-se em três grupos: exploratórias, descritivas e explicativas” (GIL,2002.
p.41 )
A princípio, a pesquisa caracterizou-se como um estudo exploratório, por
ampliar o conhecimento e proporcionar uma visão geral de um determinado
fato/problema (GIL,2002. p.41).
Conforme Gil, as pesquisas exploratórias:

“[...] têm como principal objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.
Pode-se dizer que estas pesquisas tem como objetivo principal o
aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituições. Seu planejamento
é bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais
variados aspectos relativos ao fato estudado. (GIL, 2002, p. 41).

Os procedimentos científicos e as pesquisas exploratórias utilizadas
possibilitarão a instrumentalização teórica necessária ao alcance dos objetivos
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propostos.
Posteriormente, o estudo estruturou-se também como um estudo descritivo
que, segundo Triviños (2006), pretende descrever com exatidão os fatos e
fenômenos de determinada realidade. Assim, o presente trabalho teve como objetivo
delinear o PBF de Florianópolis.
Consequentemente, com base na natureza dos dados, o presente estudo é
qualitativo, pois, de acordo com Minayo (1997, p. 22), "a abordagem qualitativa
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado
não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas", ou seja,
"trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, [...] o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis".
Por fim, tendo em vista que em muitos casos torna-se "impossível" obter
informação de todos os indivíduos que formam parte do grupo que se pretende
estudar, na subseção seguinte apresentar-se-á a amostra e o universo da pesquisa.

b) A Amostra e o Universo da Pesquisa

Para desenvolver uma pesquisa é indispensável determinar o universo em
que se realizará o experimento, pois “os sujeitos de um experimento desenvolvem
suas ações em um determinado ambiente. Esse ambiente deverá, portanto,
proporcionar as condições para que se possa manipular a variável independente e
verificar seus efeitos nos sujeitos[...]”(GIL, 2002 p.122). Tendo em vista um universo
que envolve sujeitos de várias áreas, faz-se necessário trabalhar com uma amostra.
De acordo com Gil (2002, p.121), amostra é uma "pequena parte dos
elementos que compõem o universo". Foi utilizada a amostra intencional, em que os
sujeitos são selecionados com base em certas características tidas como
importantes pelos pesquisadores e participantes, pois mostra-se mais apropriada
para obtenção de dados de natureza qualitativas.
Minayo (1997, p. 43) salienta que “a pesquisa qualitativa não se baseia no
critério número para garantir sua representatividade. A amostragem boa é aquela
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que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas
dimensões”. A pesquisa é de natureza qualitativa, haja vista que a análise de alguns
fatos ocorreu objetivamente, buscando apreender de forma genérica os dados da
realidade, bem como os do objeto de pesquisa.
A amostra da pesquisa foi a SEMASJ, especificamente a coordenação do
PBF, e cinco2 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) que estão
distribuídos geograficamente da seguinte forma: um no sul, um no norte, um no
centro e dois na parte continental de Florianópolis, os quais fazem parte da Gerência
de Atenção Básica do Município; além desses, a Secretaria Municipal de Saúde, 15
unidades de saúde de Florianópolis; a Secretaria Municipal de Educação e 3quinze
escolas de ensino fundamental e médio da rede pública de Florianópolis.
Para que se efetive uma pesquisa é fundamental a determinação e a seleção
dos sujeitos, “visto que a pesquisa tem por objetivo generalizar os resultados obtidos
para a população da qual os sujeitos pesquisados constituem uma amostra” (GIL,
2002, p98). Assim, fizeram parte do estudo trinta e nove (39) profissionais técnicos
da assistência social, saúde e educação que estavam vinculados às políticas de
acompanhamento das famílias do PBF, os quais foram distribuídos em três grupos:
A, B e C.
O grupo A (assistência social) era composto somente por sete (7) profissionais
técnicos da Assistência social, sendo entrevistados a coordenadora do PBF, a
assistente social do PBF e cinco assistentes sociais dos CRAS de Florianópolis.
O grupo B (educação) era composto por dezesseis (16) profissionais técnicos
da Educação, sendo entrevistados quinze profissionais da educação que estão
inseridos em escolas de ensino fundamental e médio da rede pública de
Florianópolis e a pedagoga responsável pelo acompanhamento da frequência
escolar na Secretaria Municipal de Educação, a qual está lotada na Gerência de
Informações Educacionais, vinculada à Diretoria do Observatório da Educação e
Apoio ao Educando.
2

Fizeram parte da amostra da pesquisa somente cinco CRAS, pois no período que realizamos as atividades de
campo da pesquisa havia somente estes em funcionamento. No início de 2011, o município de Florianópolis
implantou mais oito CRAS.
3
Segundo informações fornecidas pela Coordenação do PBF, atualmente o programa acompanha um total de
164 escolas da rede de ensino de Florianópolis, sendo 37 escolas municipais de ensino fundamental; 48 escolas
estaduais de ensino médio; 39 núcleos municipais de ensino infantil; 2 escolas federais e 38 escolas particulares.
Cabe ressaltar que nem todas as escolas que compõem a rede de ensino de Florianópolis possuem famílias
inseridas no referido programa. É necessário registrar que famílias que têm filhos estudando em escolas
particulares podem estar inseridas no PBF, bastando que elas atendam aos critérios de seleção do programa,
pois a maioria dessas famílias recebe isenção total ou parcial na mensalidade.
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Já o grupo C (saúde) era composto por dezesseis (16) profissionais técnicos
da Saúde, sendo entrevistados quinze profissionais da saúde que trabalham nas
unidades de saúde, e a nutricionista da Vigilância Nutricional – SISVAN, responsável
pelo acompanhamento da condicionalidade da saúde na Secretaria Municipal de
Saúde. O mapeamento com a localização do universo da pesquisa e dos sujeitos
pesquisados está ilustrado no anexo A.

c) As Técnicas de Coleta de Dados

A coleta de dados na pesquisa é considerada de extrema importância. Nesse
sentido, o pesquisador precisa definir quais os instrumentais que serão utilizados
para realizar o levantamento de dados.
A coleta de dados, necessária ao desenvolvimento da pesquisa, "tem por
objetivo reunir os dados pertinentes ao problema a ser investigado" (PÁDUA, 2009,
p. 55). Os principais recursos técnicos utilizados foram: pesquisa bibliográfica,
pesquisa experimental, pesquisa documental, entrevistas, questionários, diário de
campo e observação sistemática.
Fez-se uso da pesquisa bibliográfica no sentido de buscar materiais (livros,
teses, dissertações, monografias, artigos científicos, publicações periódicas, fontes
online), selecionando os de relevada importância, com a finalidade de identificar o
que foi produzido a respeito do tema em foco, visando evitar a repetição de
abordagens já realizadas e, assim, deter-se em novas possibilidades de estudo que
avançassem no debate dos trabalhos já existentes. Embora o presente estudo não
tenha sido desenvolvido exclusivamente a partir de fontes bibliográficas, esta etapa
da pesquisa propiciou o desenvolvimento de todas as seções deste trabalho.
Com relação à pesquisa documental, Gil afirma que ela utiliza “materiais que
não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados
de acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2002, p.45). No presente trabalho,
utilizaram-se informações contidas nos documentos institucionais: Leis, Decretos,
Portarias, entre outros. Ou seja, a pesquisa documental é aqui entendida como
documentos originais que não receberam tratamento analítico.
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Houve a possibilidade de se acessar documentos impressos acerca dos
Programas, Projetos e Serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMASJ), os quais foram utilizados para apresentar a estrutura
organizacional da referida Secretaria, os recursos humanos disponíveis e a
organização do sistema de proteção social no município, identificados nos subitens
3.1 e 3.1.2 Foram solicitados também dados específicos sobre a população atendida
pelos programas sociais da SEMASJ e índices que apontassem mudanças nas
condições

de

vida

da

população,

porém,

tais

informações

não

foram

disponibilizadas, pois os dados não se encontravam sistematizados.
Além dos documentos disponibilizados pela SEMASJ, foi possível obter
projetos sociais, dados estatísticos e indicadores sociais do município de
Florianópolis, disponibilizados por profissionais da SMHSA via sítio eletrônico. Essas
informações foram utilizadas principalmente na construção dos itens 3.1 e 3.1.2,
que tratam sobre a Política de Assistência Social no município de Florianópolis, e no
item 3.2, que aborda o PBF de Florianópolis.
Foi utilizada como principal recurso técnico a aplicação de questionários com
perguntas abertas e fechadas e, imbricado nesse processo, a entrevista semi
estruturada, conforme a observação e o diário de campo de forma complementar,
sendo este utilizado nas saídas de campo.
De acordo com Gil, 2002, p. 117), compreende-se que a entrevista permite “a
obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam,
sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas
explicações ou razões a respeito das coisas procedentes”.
Para Gil, a entrevista “é uma técnica em que o investigador se apresenta
frente ao investigado e lhe formula perguntas, com objetivo de obtenção dos dados
que interessam a investigação” (GIL, 2002, p.117). Assim, a entrevista é uma forma
de coletar dados pertinentes à pesquisa. A entrevista dar-se-á de forma semi
estruturada, ou seja, vai desenvolver-se a partir de uma relação fixa de perguntas,
cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados.
Já o questionário é composto por “um número mais ou menos elevado de
questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento
de opiniões crenças, sentimentos, interesses, expectativas [...]” (GIL, 2002, p.116).
Depois da confecção dos questionários e realização das entrevistas foi
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realizado o pré-teste, pois, de acordo com Gil, (2002):
O pré-teste não visa captar qualquer dos aspectos que constituem os
objetivos do levantamento. Não pode trazer nenhum resultado referente a
esses objetivos. Ele está centrado na avaliação dos instrumentos enquanto
tais, visando garantir que meçam exatamente o que pretendem medir.
(GIL,2002 p.119)

Os formulários foram compostos por questões objetivas e abertas,
distinguindo as áreas pesquisadas4. Tal procedimento se fez necessário para
alcançar a transparência na pesquisa de campo.
Salienta-se que os sujeitos convidados a participar da pesquisa foram
informados da proposta de estudo e das possíveis repercussões favoráveis advindas
do processo investigativo, deixando claro que as informações coletadas seriam
utilizadas unicamente para a pesquisa, sendo os dados divulgados de forma a não
possibilitar

a

identificação

dos

entrevistados.

Assim

sendo,

foi

atribuído

aleatoriamente a cada pessoa entrevistada a nomenclatura de "Participante",
seguida de uma letra alfabética, disposta de A a Z.
Também foi esclarecido aos entrevistados sobre o processo de escolha
aleatória e enfatizou-se o caráter voluntário da participação, podendo a qualquer
momento ser apresentada desistência, visto ter sido firmado um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido5, pois, se assim não fosse, tratar-se-á de "um
processo de coerção que não permite a realização de uma efetiva interação"
(MINAYO, 1997, p. 55).
Por fim, os sujeitos que aceitaram participar foram visitados em um dia e
horário agendados com antecedência, deslocando-se o entrevistador até o local de
trabalho do entrevistado, ou seja, as entrevistas e aplicação dos questionários foram
realizadas no espaço físico onde os sujeitos trabalhavam.

4

Vide Apêndice: B; C; D; E
Vide Apêndice: A

5

25

d) A Dinâmica do Campo

As atividades relacionadas ao campo de pesquisa foram iniciadas em
08.10.2010. Na primeira etapa, foi realizado o agendamento dos pré-testes de
questionários e entrevistas, os quais são de extrema importância para os ajustes
necessários da pesquisa. Foram realizados dois pré-testes com a Assistente Social
e Coordenadora do PBF, um pré-teste com a Assistente Social do CRAS e um préteste com um profissional da educação. Todos os pré-testes foram aplicados com
profissionais escolhidos aleatoriamente, na forma de entrevista oral, a respeito do
entendimento do entrevistado sobre cada pergunta. Logo após o entrevistado ter
efetuado a leitura de cada uma das perguntas, ele expunha o seu entendimento.
Na segunda etapa da pesquisa, entramos em contato com os profissionais
das áreas mencionadas para o agendamento das entrevistas e aplicação dos
questionários. A partir desse primeiro contato, optamos por realizar primeiramente as
entrevistas com os coordenadores de cada área, entregar os questionários para as
profissionais de serviço social dos CRAS e, simultaneamente, aplicar os
questionários com os profissionais da saúde e da educação.
Inicialmente, tínhamos como objetivo entrevistar os profissionais da educação
e da saúde que estivessem desenvolvendo suas atividades profissionais em
unidades de saúde e ensino mais próximas aos CRAS, no entanto, isso não foi
possível nas regiões sul e norte, em virtude da indisponibildade de tempo e
incompatibilidade de horário entre o entrevistador e os entrevistados, o que é
absolutamente compreensível já que estes acumulam funções e tarefas em
consequência da precariedade no mundo do trabalho.
Para o universo de pesquisa das escolas, optou-se pela amostra aleatória.
Fizeram parte dele dez(10) unidades de ensino estaduais e cinco(5) unidades de
ensino municipais e, apesar do número de escolas estaduais ser maior do que o
número de escolas municipais em Florianópolis, não houve comprometimento no
alcance do objetivo da pesquisa.
Em relação às assistentes sociais dos CRAS, optou-se por aplicar
questionários com perguntas abertas, os quais foram entregues para elas em
13.10.2010 e recolhidos em 20.10.2010. O procedimento de aplicação dos

26

questionários foi determinado a partir da rotina de trabalho das profissionais.
Com as coordenadoras das áreas de saúde, educação e assistência social
foram realizadas entrevistas abertas, as quais foram gravadas e, posteriormente,
transcritas na íntegra, por entender-se que por meio da entrevista pode-se alcançar
uma maior compreensão, realizando uma análise mais apurada em relação ao
objeto do trabalho.
Na entrevista da assistente social da equipe do PBF foram aplicadas questões
abertas, utilizando-se um bloco de anotações como instrumento.
Com relação à aplicação dos questionários e entrevistas, é relevante registrar
que as dificuldades encontradas no campo ocorreram somente em consequência da
indisponibilidade de tempo dos profissionais envolvidos.
Para que os dados fossem melhor organizados, o trabalho foi dividido em
duas seções. Na seção 2, será abordado o processo de transição da Assistência
Social para o campo da política pública e a trajetória dos Programas de
Transferência Condicionada de Renda no Brasil (PTCR), fazendo um panorama do
Programa Bolsa Família. Essa seção será finalizada trazendo aspectos conceituais
sobre a intersetorialidade, que é o tema central da discussão proposta neste
trabalho. Na seção 3, apresentaremos a implantação do SUAS em Florianópolis e a
caracterização do PBF no município. Esta etapa será finalizada com a apresentação
dos resultados e da análise dos dados da pesquisa referente ao estudo proposto
neste trabalho monográfico.
Ao final será realizada as considerações em relação ao tema proposto neste
trabalho monográfico.
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2 DESIGUALDADE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE

Esta seção apresenta um breve resgate da transição da Assistência Social
para o campo da política pública como um dos pilares do sistema de proteção
social6, não sendo mais concebida, do ponto de vista legal, como um dever moral de
ajuda aos "necessitados, pobres, excluídos", o que se considera como campo de
ação da beneficência e da filantropia. Logo após abordaremos a trajetória dos
Programas de Transferência Condicionada de Renda no Brasil (PTCR), fazendo um
panorama do Programa Bolsa Família, desde sua criação até os dias atuais, no que
se refere à normatização e instruções acerca de sua gestão nos municípios. Essa
exposição tem como objetivo apresentar as principais questões que dão sustentação
ao Programa, como, por exemplo, gestão de condicionalidades, criação e utilização
do recurso do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) e acompanhamento de
beneficiários em descumprimento com as condicionalidades. Na sequência,
apresentar-se-á

brevemente

aspectos

conceituais

da

intersetorialidade

e

conjuntamente serão destacados alguns pontos que darão apoio às questões
levantadas e às argumentações relativas à intersetorialidade do Programa.

2.1 DESIGUALDADE E POBREZA

A pobreza, que tem implícita as desigualdades sociais, tem sido
historicamente descrita a partir da renda. Contudo, ambos os fenômenos possuem
características histórico estrutural e pluri dimensional, embora se identifique que sua
produção e reprodução é funcional à lógica do sistema capitalista, formando
importantes barreiras ao desenvolvimento humano. Conceituar pobreza é antes de
tudo incluí-la no tempo e no espaço como um fenômeno que, transformado em
imagens, se metamorfoseia em diferenças, desigualdades e conflitos.

6

O autor Di Giovanni (1998, p. 10). compreende por Proteção Social as formas "institucionalizadas que as
sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas
vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações".
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Na Idade Média, a Igreja Católica administrava as obras de caridade e
cuidava dos pobres nos hospitais, asilos, orfanatos e leprosários, sendo que
o Estado limitava-se [...] à manutenção da ordem interna, auxiliando, por
vezes, pecuniariamente as obras de caridade.(OLIVEIRA, 1996 apud
FREITAS, 2004 p.30)

Freitas ainda afirma que:

A pobreza aparecia com caráter desinteressado, livre de luxúria, da
concupiscência de mundo. A pobreza, nas ordens menores religiosas, era
caracterizada não pela fome ou miséria, mas por viver um estilo de vida
modesta, com objetivos de vida regidos por valores não-econômicos.
(FREITAS, 2004, p. 30).

No Brasil, a pobreza ocorreu tardiamente devido às migrações e ao
aparecimento do capitalismo industrial, tornando-se um problema de ordem pública,
especialmente no começo do século XX, apesar do descaso dos governantes.
Ao adquirir novas proporções, a questão social não era tratada como caso de
política e sim como “caso de polícia”. Pessoas em situação de pobreza, que
moravam apinhadas nos cortiços, eram consideradas marginais. Em vista disso, elas
começaram a ser chamadas de marginalizadas, ou seja, que estão à margem da
sociedade.
Freitas (2004) afirma que, são diversas as teorias explicativas e também
inúmeros os trabalhos sobre a pobreza. No que se refere às tentativas de
conceituação, estas implicam diretamente nas formas de seu enfrentamento, seja
erradicação, combate ou minimização, e ainda, na forma de definir sua linha.
As duas linhas principais no estudo da pobreza, segundo Gordon apud Freitas
(2004), preocupam-se em descobrir medidas para identificar a população pobre por
suas carências e em analisar a pobreza pelo viés do funcionamento econômico, do
mercado de trabalho e da distribuição do emprego. Há inúmeras produções teóricas
sobre a pobreza, mas é essencial atentar-se que conforme (OYEN, 1992 apud
FREITAS, 2004, p.18)

O tema parece peculiar, porque as pessoas atuam como se fizessem parte
de um vocábulo compartilhado quando, na verdade não o são. Acredita-se
que isto seja uma herança cultural e um empecilho para o pensamento
analítico. Portanto, é importante desenvolver um vocabulário mais especifico
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que uma melhor compreensão sobre o tema (OYEN, 1992 apud FREITAS,
2004, p.18)

Um dos obstáculos para conceituar a pobreza está em instituir critérios para
definir o que ela é.
A adoção de critério absoluto de pobreza implica a formulação de juízos de
valor acerca de quais são os níveis mínimos indispensáveis para que as
pessoas tenham direito de levar uma vida em consonância com a dignidade
humana. Esses juízos de valor estão umbilicalmente ligados à natureza da
sociedade, às concepções sociais prevalecentes Daí porque esse núcleo de
destituição absoluta, do qual resultam as mais diversas formas de privação,
difere de país para país, tornando difíceis certas formas de comparação
para que envolvam estabelecimento de padrões mínimos de necessidades.
(ROMAO, 1993 apud FREITAS, 2004 p.81)

Há vários indicadores econômicos que conceituam o que é pobreza, dentre
eles, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Pobreza Humana
(IPH) são os mais utilizados. O IDH foi criado pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) no início da década de 90 e inclui três dimensões:
renda, educação e saúde, que são analisadas através de quatro indicadores: taxa de
analfabetismo, taxa de matrícula, esperança de vida ao nascer e renda. A maior
vantagem desse indicador é a possibilidade de comparar diferentes países a fim de
avaliar o grau de pobreza no mundo, no entanto, esse indicador não pode ser
desagregado, ou seja, não é possível realizar uma análise por família, gênero ou
raça, mas somente por região geográfica.
O IPH também é utilizado pelo PNUD e considera a esperança de vida até os
40 anos, taxa de analfabetismo em adultos e condições econômicas, como acesso a
serviços de saúde e água potável, e percentual de crianças menores de cinco anos.
Uma das limitações desse índice é o uso de apenas quatro indicadores e,
semelhantemente ao IDH, não permite uma análise por família.

A definição de pobreza imputada a pessoas com renda de até dois dólares
por dia não apreende sua abrangência e complexidade. Atualmente, o Brasil
é a décima economia mundial e apresenta 40 milhões de pessoas que
vivem na pobreza absoluta, sendo que 43,5% da população ganha menos
de dois dólares por dia, ou seja, são considerados pobres. (PNUD/UNIÃO
EUROPÉIA, 1999 apud KLILSBERG, 2001 p.16).

30

De acordo com Ferreira:
O Banco Mundial chegou a adotar uma linha de pobreza de US$1 ou US$2
per capita ao dia, onde pobres seriam aqueles com renda inferior a estes
valores, considerado essenciais para garantir as necessidades nutricionais
mínimas e outras necessidades básicas. Esta padronização baseada no
critério renda permite uma comparação entre países, contudo este tipo de
análise desconsidera as diferenças culturais e o grau de desenvolvimento
de cada nação. (FEREIRA, 2009, apud MAFRA LUZ, 2009. p. 5)

Segundo o Banco Mundial, a desigualdade é a dispersão de uma distribuição,
quer seja de renda, quer seja de consumo ou de algum outro indicador de bem-estar
ou atributo de uma população. Assim, pobreza e desigualdade estão fortemente
relacionadas: dada uma renda média, quanto mais desigual é a distribuição da
renda, maior será a percentagem de pobres (BANCO MUNDIAL, 2000 apud
ARAÚJO, 2003, p.34).
Desse modo, reconhecendo o avanço da pobreza no mundo, o Banco
Mundial, no Informe sobre Desenvolvimento Mundial 2000-2001, propõe o ataque à
pobreza em três frentes: empoderamento, previdência social e oportunidades, ou
seja, direito à participação nas decisões políticas, que permitam segurança social
com consequente redução dos riscos sociais (criminalidade, violência etc.) e
oportunidades de inclusão dos pobres nos setores produtivos(ARAÚJO, 2003. p.34).
Conforme o Banco Mundial, essas questões estão ligadas diretamente ao tipo
de desenvolvimento a ser implementado nos países afetados pelo flagelo.
Entretanto, para haver desenvolvimento, é necessária alteração do capital humano e
do capital social, porquanto não se pode alterar esse ciclo reprodutor da
desigualdade e da pobreza a não ser intervindo de forma sistêmica no conjunto,
mediante à introdução de mudanças no comportamento de agentes do sistema que
interagem em termos de competição e colaboração. Isso só pode ser feito pela
mudança das relações a se reproduzir na sociedade, pelas quais os papéis sociais
são distribuídos de determinada forma (FRANCO, 2002 apud ARAÚJO, 2003, p. 35).
Além da renda, outros aspectos precisam ser considerados, tais como: a
“qualidade de vida, a exploração capitalista, a desconstrução da família, a
participação popular e a proteção social.” (FREITAS, 2004, p. 27).
Há outros autores que apresentam a pobreza como originária ou decorrente
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de várias causas. De acordo com Salama & Destremau (1999, p. 47) “A medida da
pobreza […] pode ser ou não monetária; pode se interessar exclusivamente pelos
fluxos,pode levar em conta as necessidades básicas satisfeitas ou não e incluir
elementos de patrimônio; pode enfim, ser objetiva.”
Os autores supracitados ainda afirmam que:

A pobreza, […] pode ser medida de maneira absoluta e maneira relativa. A
pobreza absoluta seria aquela com a qual qualquer indivíduo ou grupo
familiar viveria, se não possuísse renda suficiente para se reproduzir, sendo
esta renda a conversão monetária do domínio de calorias necessário à
produção fisiológica, mínimo ao qual acrescentamos as despesas ligadas à
moradia, ao transporte etc. Ao contrário, a pobreza relativa situa o indivíduo
na sociedade. Seriam pobres aqueles cujo nível de renda fosse aquém da
metade, ou de 40%, ou ainda de 60% do rendimento mediano, segundo as
mais difundidas definições, ou, algumas vezes, inferior à metade da renda
média. O patamar de pobreza relativa evolui com a renda mediana ou
média. Se os rendimentos aumentam, o patamar cresce e inversamente.
(SALAMA & DESTREMAU, 1999, p. 51)

Para Sen (2001) a pobreza situa-se num enfoque multidimensional,
concebendo-a como negação de acesso a influências, a poder, e não apenas à
renda, o que impede as pessoas de usufruírem a riqueza socialmente produzida,
riqueza esta que não se restringe a ganhos que possam assegurar a reprodução
física, mas participar efetivamente de toda a produção humana acumulada nas mais
diversas esferas da vida. Todavia, o autor considera a renda como componente
importante para explicação da pobreza.
Sen (2000), ainda expressa que:

A ideia de que a pobreza é simplesmente escassez de renda não é uma
ideia tola, pois a renda tem enorme influência sobre o que podemos ou não
podemos fazer. A inadequação da renda frequentemente é a principal causa
de privações que normalmente associamos à pobreza. (SEN, 2000, apud
CARNEIRO, 2010. p. 92).

Para Demo (2000), ela é fruto do sistema capitalista, e está associada à falta
de conhecimento de seus mecanismos por parte dos atores envolvidos. Segundo o
autor, seu combate só terá efeito a partir de um sistema educacional que leve à
cidadania emancipatória.
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Para confirmar esta opinião, ele afirma:

[...] pior que passar fome ou estar desempregado, é não saber que a fome
ou o desemprego é parte de uma história de exclusão, que, no outro lado,
tem o contrapeso da concentração de renda nas mãos de alguns poucos,
daí se dizer que a pobreza está mais associada com a discriminação
política, com base na produção e manutenção da ignorância (DEMO, 2000,
p.35 apud ARAÚJO, 2003 p.35).

Ao falar de pobreza, deve-se considerar a desigualdade social; para tanto,
estratégias de enfrentamento da pobreza devem estar fundamentadas em propostas
políticas que visem à redução das injustiças sociais. Ao discutir esse assunto, notase a disparidade entre pobres e ricos, o que incide no debate sobre desigualdade
social.
Ao discorrer sobre a desigualdade, pode-se relacionar vários tipos dela:
étnica, religiosa, sexual, de oportunidades. Neste estudo, é analisa-se a
desigualdade de renda, ou seja, a diferença entre países pobres ou emergentes e os
países ricos considerados nações de capitalismo avançado e com economia estável.
Também são abordadas as desigualdades dentro do Brasil.
É fácil identificar o domínio de um continente sobre outro, diferenciações
entre países: norte – sul; centro – periferia; ricos - pobres; desenvolvidos – em
desenvolvimento

ou

subdesenvolvidos.

Essas

diferenciações

também

são

observadas em um mesmo país, com o domínio de regiões ou estados sobre outros.
No Brasil, é evidente a superioridade econômica da Região Sudeste sobre as
demais e, entre os estados, São Paulo é considerado o centro econômico nacional.
Dentro dos estados, as políticas internas privilegiam setores e zonas. Os setores de
serviços e industrial recebem mais recursos que o agrícola, e as políticas orientadas
para a zona urbana diferem das direcionadas para a rural.
Assim, os Relatórios de Desenvolvimento Humano de 2000-2001 do Banco
Mundial e o de 2002-2006 do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da
Agricultura7 mostram que a renda dos vinte países mais ricos é 37 vezes maior que
a das vinte nações mais pobres, e essa diferenciação tem dobrado nos últimos
7

Agência internacional ligada à Organização das Nações Unidas, que tem como foco de atuação o
desenvolvimento agropecuário das populações rurais pobres.
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quarenta anos. Na América Latina e Caribe, de acordo com dados de 2000 do Fundo
das Nações Unidas para a Criança os 0% mais pobres detêm 9% das riquezas
totais, enquanto os 20% mais ricos possuem 60%. No Brasil, a diferença da média
de renda entre os mais ricos e os mais pobres é de 33 vezes, ao passo que na
Europa essa média é de apenas 7 vezes (ARAÚJO, 2003, p. 17).
De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD), a diminuição expressiva da proporção de pobres e extremamente pobres
no país sucedeu durante os anos de 1999 a 2005, juntamente com o aumento da
renda per capita e a redução das desigualdades sociais expressas por meio do
coeficiente de GINI8. Além disso, manteve-se uma queda acentuada da pobreza nas
regiões rurais e, consequentemente, um aumento da pobreza urbana. Essa
mudança do perfil de pobres entre a região rural e urbana que ocorreu durante as
últimas décadas foi decorrente tanto do aumento populacional da área urbana como
também do alto custo de vida desta região (IPEA, 2007).
Para Yasbek :

As políticas sociais, particularmente pós-64, têm-se caracterizado pela
subordinação a interesses econômicos e políticos. A matriz conservadora e
oligárquica, e sua forma de relações sociais atravessadas pelo favor, pelo
compadrio, pelo clientelismo, emolduram politicamente a história econômica
e social do país, penetrando também na política social brasileira. (YASBEK,
1999, apud MOURA, 2009,p. 41)

Ao analisar a citação, verifica-se que a intervenção das políticas sociais,
principalmente após o período da ditadura militar, tem sido inoperante e ineficaz,
uma vez que essas políticas não possuem impacto nas profundas desigualdades
que têm marcado a sociedade brasileira. Os indicadores sociais mostrados a seguir
apontam nessa direção.
Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) o Brasil tem a
segunda pior distribuição de renda do mundo. Cerca de 1% dos brasileiros mais
ricos detêm uma renda equivalente à renda dos 50% mais pobres. No ranking da
desigualdade social (2005), o País está na frente só de Serra Leoa.
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2005 do Programa das Nações
8

Índice utilizado para cálculo da desigualdade na distribuição de renda.
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Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apresenta também os seguintes dados:

Em apenas sete países os 10% mais ricos da população se apropriam de
uma fatia da renda nacional maior que a dos ricos brasileiros. No Brasil, eles
abocanham 46,9% da renda, menos que no Chile (47%), República CentroAfricana (47,7%), Guatemala e Lesoto (48,3%), Suazilândia (50,2%),
Botsuana (56,6%) e Namíbia (64,5%). E só em cinco países os 10% mais
pobres ficam com uma parcela da renda menor que a dos pobres brasileiros
(0,7%): Venezuela e Paraguai (0,6%), Serra Leoa, Lesoto e Namíbia (0,5%).
(PNUD, 20059).

De acordo com (PNUD, 200510), o Brasil ocupa o oitavo lugar em outro
indicador usado para medir desigualdade, o Índice de Gini, cujo valor varia de 0
(quando não há desigualdade, ou seja, todos os indivíduos têm a mesma renda) a
100 (quando apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade). O índice
brasileiro é 59,3 — melhor apenas que o da Guatemala (59,9), Suazilândia (60,9),
República Centro-Africana (61,3), Serra Leoa (62,9), Botsuana (63,0), Lesoto (63,2)
e Namíbia (70,7).
O país é usado como exemplo para se ressaltar que a má distribuição de
renda agrava a pobreza. A renda média é três vezes maior em um país de renda
mediana e alta desigualdade como o Brasil do que em um país de baixa
desigualdade e baixa renda como o Vietnã. No entanto, a renda dos 10% mais
pobres no Brasil é menor que a dos 10% mais pobres no Vietnã. Se o IDH fosse
baseado não no PIB per capita, mas na renda dos 20% mais pobres (mantendo-se
as variáveis de educação e longevidade intactas), o Brasil cairia 52 posições no
ranking, de 63º para 115º. Além disso, a transferência de 5% da renda dos 20% mais
ricos para os mais pobres teria os seguintes efeitos: cerca de 26 milhões de pessoas
sairiam da linha de pobreza, reduzindo a taxa de pobreza de 22% para 7%11.
9

Informações extraídas http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index> Acesso em 17 de
agosto de 2011
10
Informações extraídas http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index> Acesso em 20 de
agosto de 2011
11
A desigualdade é condição de existência do capitalismo, embora encoberta pela aparente igualdade perante a
lei de contatos, de relacionamentos ou de algumas oportunidades. A desigualdade estruturante da sociedade não
está isenta de conflitos e de mudanças em algumas relações. Desigualdade significa relação de exploração de
uns sobre outros, de concentração de poder, riqueza, ativos, capitais culturais, simbólicos, políticos, familiares,
de habilidades, reconhecimentos e diplomas. A desigualdade estruturada é também estruturante das relações de
organização e participação na vida social e convém aos que dela obtêm vantagens em mantê-la e ampliá-la. A
desigualdade traz benefícios para uns em detrimento de outros, configurando uma relação dialética, portanto em
permanente movimento e, não raro, em conflito. Vicente Faleiros – *Palestra proferida na ICSW32, em Brasília,
em 17 de julho de 2006
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(PNUD,200512) .
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano PNUD (2005), em uma
sociedade que dê mais peso ao ganho de bem-estar dos pobres do que ao dos
ricos, a transferência poderia ser considerada uma melhoria no bem-estar de toda a
sociedade, mesmo que alguns tivessem perdas.
De acordo com Demo (1995, apud MOURA,2009, p.25 ), a imagem concreta
do Brasil é a de uma economia significativa rodeada de extrema pobreza. As
análises do PNUD castigam o país como exemplo típico de capitalismo perverso. Há
recursos e há leis; só não há justiça e bem-estar para todos.
Essa imagem leva a considerar que as desigualdades sociais conduzem o
Brasil a uma extrema pobreza. Cada vez mais, a população se torna frágil e
excluída, sem lugar no mercado de trabalho ou sujeita a ocupar postos de trabalho
precários,

instáveis,

sem

proteção

e

com

remuneração

insuficiente.

Consequentemente, esse processo induz uma parcela da população a uma situação
de exclusão social13, o que o autor Cristóvão Buarque (1993) esclarece:

Uma apartação social designa um processo pelo qual nomina-se o outro
como um ser à parte, ou seja, o fenômeno de separar o outro não apenas
como um desigual, mas como um não-semelhante, um ser expulso não
somente dos meios de consumo, dos bens, serviços, mas do gênero
humano. É uma forma contundente de intolerância social. (BUARQUE, 1993
apud MOURA,2009 p.26)

O brasileiro sofre as consequências da pobreza e dessa exclusão social,
havendo um descarte da mão de obra, que faz parte da expansão do capitalismo,
criando uma população sobrante, necessitada, desamparada e uma tensão
permanente de instabilidade na luta pela vida a cada dia, no acesso e na violação de
direitos fundamentais.

12

Informações extraídas http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade> acesso em 15/maio/2011
Os Excluídos não são somente rejeitados fisicamente (racismo), geograficamente (guetos) ou materialmente
(pobreza). Eles não são simplesmente excluídos das riquezas materiais, isto é, do mercado e da sua troca. Os
excluídos são-no também das riquezas espirituais: os seus valores têm falta de reconhecimento, estão ausentes
ou banidos do universo simbólico. (XIBERRAS, 1993, p.18)
13
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2.2 CONSTITUIÇÃO, LOAS E SUAS: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

No Brasil, o direito à Assistência Social foi historicamente substituído por um
dever moral de ajuda aos necessitados, como campo dos favores, da caridade.
Neste contexto, o Estado, a partir da expansão do capital e da pauperização da
força de trabalho, apropria-se não só da prática assistencial como expressão da
benemerência, como também direciona a responsabilidade dessa prática de auxílio
aos "pobres e desvalidos" para a sociedade civil, evidenciando o caráter filantrópico
com forte presença das entidades privadas na condução dos serviços na área da
assistência social (SPOSATI, 1995 apud SOARES, 2009 p.18).
Conforme destaca Couto:

O campo da assistência social sempre foi uma área muito nebulosa na
relação entre Estado e sociedade civil no Brasil [...] Conceitos como
assistencialismo e clientelismo têm sido apontados como constitutivos de
uma sociedade conservadora que, por muito tempo, considerou a pobreza
como um atributo individual daqueles que não se empenharam para superála. (COUTO, 2008, p. 164 apud SOARES, 2009 p.18)

Tendo em vista, portanto, que por muito tempo a pobreza 14 não foi
compreendida como expressão da questão social 15, sendo ainda apreendida pelo
Estado, até meados de 1930, como um "caso de polícia", restava à rede de
organismos de solidariedade social da sociedade civil cuidar de tal fenômeno,
compreendendo a atitude como um gesto de caridade ao próximo, ficando o Estado
como mero agente de "apoio" ou de fiscalização.
14

Frente à definição da pobreza, a autora Carneiro (2004, p. 70 apud SOARES, 2009 p.19) salienta que
"Abordagens mais amplas do conceito de pobreza surgem a partir das criticas quanto à insuficiência do enfoque
de renda e afirmam a existência de variáveis não monetárias que influem na condição de pobreza. Tais variáveis
abrangem um grande leque de possibilidades: das que dizem respeito ao acesso aos serviços básicos
(educação, saúde, habitação, transporte etc.) às que mensuram processos de natureza psicossocial
(participação, auto-estima, autonomia, capacidades etc.)".
15
Questão Social aqui compreendida "como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se
mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma
parte da sociedade" (IAMAMOTO, 2000, p. 27 apud SOARES, 2009 p.19), enfim, a desigualdade não é, senão, o
alto nível de acumulação e de concentração de capital, realizado a partir da apropriação do trabalho alheio, o que
leva à exploração de uma classe sobre a outra.
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No entanto, ao contrário do que acontecera em governos anteriores,
progressivamente o Estado reconhece a questão social como uma questão política e
passa a assumir, mesmo que de forma focalizada e com ações paternalistas,
paliativas e fragmentadas, responsabilidades pelas condições de vida da população,
atendendo, prioritariamente, às demandas decorrentes do trabalho.
Com o fim da Ditadura Militar em 1985, inicia-se no Brasil o movimento pela
abertura democrática, pelo restabelecimento dos direitos políticos e civis e da luta
pela cidadania. É nesse processo de força política, de reivindicação da sociedade
em favor da descentralização, que se obtém, com a promulgação da CF/88, avanços
significativos, principalmente no campo da proteção social. A referida Constituição
passa a reconhecer a Assistência Social como dever do Estado no campo da
Seguridade Social e não mais como política isolada e complementar à Previdência
Social e, pela primeira vez, reconhece a população que não contribuiu para a
Previdência como detentora do direito à proteção social.
A autora Ferreira salienta que:

É evidente que o reconhecimento legal da assistência como direito não
provoca automaticamente uma inversão dessas práticas, fortemente
enraizados na cultura politica brasileira. Mas, os preceitos legais
estabelecem direitos e deveres que constituem os pilares sob os quais está
fundada a possibilidade de reversão da lógica do favor para a lógica do
direito. (FERREIRA, 2000, p. 145 apud SOARES, 2009 p.23).

Destaca-se que com a falta de controle da certificação por parte do

Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) e com as denúncias feitas no final
dos anos 1990 a respeito do orçamento e do desvio de recursos públicos por meio
da atuação de "entidades fantasmas", a partir da promulgação da Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS) em 1993, o CNSS foi extinto e

16

criou-se o até hoje

conhecido Conselho Nacional de Assistência Social.
Tendo em vista a orientação neoliberal, presencia-se um contexto de
resistência quanto aos avanços na área social, visível a partir da redução do
aparelho estatal (eximindo o Estado de suas obrigações) e da transferência de
16

Cabe salientar que o CNSS foi "precipitadamente" extinto pelo Decreto n°93.613 de 21 de novembro de 1986,
porém, foi revogado após dois meses, em 27 de janeiro de 1987, com a argumentação de que talvez se tivesse
avaliado melhor sua importância.
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responsabilidade para a sociedade civil, por meio das privatizações, terceirizações e
incentivo ao voluntariado com parcerias entre o público e privado. As mudanças nas
relações entre o Estado e a sociedade civil são exigidas pelas políticas de ajuste, tal
como recomendadas pelo Consenso de Washington, “consubstanciando um novo
padrão de regulação social, em moldes neoliberais.” (IAMAMOTO, 1999, p. 117).
Essas ações interferem diretamente nas políticas sociais, não superando as velhas
práticas paternalistas, pontuais, que tutelam e responsabilizam o indivíduo e sua
família pelas mazelas sociais.
Nesse aspecto, na contramão do proposto na Carta Magna, em 1989 criouse o Ministério do Bem Estar Social, que fortaleceu o modelo centralizador da

Legião Brasileira de Assistência (LBA). A Fundação LBA, incorporada à Secretaria
Especial de Ação Comunitária ( antigo embrião do Ministério de Ação Social), foi,
posteriormente, consolidada por Fernando Collor (1990-1992), protagonizando com
a LBA os escândalos de desvio de verba, da prática de corrupção e do
favorecimento patrimonial, o que levou à extinção da LBA e do Ministério do Bem
Estar Social em 1995 e à criação do Programa Comunidade Solidária e da
Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS) no seu lugar. Por fim, com o
novo paradigma introduzido na CF/88, criam-se as leis orgânicas 17 da saúde,
aprovadas em 1990; da previdência, em 1991; e da assistência social, em 1993.
Em 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social ( LOAS) é aprovada,
iniciando um processo de construção da gestão pública descentralizada e
participativa da Assistência Social.
A primeira redação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) data de
1990, porém, o presidente Fernando Collor, pautado na lógica neoliberal, vetou a
promulgação da referida Lei por afirmar que “[...]a proposição não estava vinculada a
uma assistência social responsável...” (SPOSATI, 2008, p. 49). Porém, como
resultado do movimento de parcela da sociedade civil, de organismos de classes e
da ação do Ministério Público, em 07 de dezembro de 1993, a Lei n° 8.742 (LOAS)
foi sancionada.
A LOAS regulamenta os artigos 203 e 204 da CF/88, por meio do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) e da Secretaria Nacional de Assistência
17

Algo já previsto no artigo 9° da Lei Orgânica da Seguridade Social (LOSS) que dispõe que: "As áreas de
Saúde, Previdência Social e Assistência Social são objeto de leis especificas, que regulamentarão sua
organização e funcionamento" (BRASIL, 1991).
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Social (SNAS) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
como política social pública e não contributiva 18 , deixando claro o dever do Estado
na provisão da Assistência Social, conforme identificado no artigo 1º da LOAS:

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Politica de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL,
2004, p.7 )

Com relação a este artigo, além de deixar clara a primazia do Estado na
condução da Assistência Social, destaca-se que a LOAS busca estabelecer uma
interface com as demais políticas 19 (social, econômica, previdenciária, educacional,
saúde, dentre outras), com vistas a superar a lacuna existente entre estas e
concretizar o acesso aos direitos constitucionais. A LOAS, a partir da política de
mínimos sociais, deverá atender às necessidades humanas básicas regidas pelo
princípio da universalização dos direitos sociais, contudo, ao identificar a Assistência
Social como política de provisão de mínimos sociais para garantir necessidades
básicas, a LOAS propõe os mínimos, porém, não os define. E, conforme relembra
Pereira,
Na falta desses parâmetros, tal política pode — como de fato já vem
ocorrendo no Brasil e em várias partes do mundo — confundir necessidades
sociais com preferências individuais (subjetivas e relativas) e, com isso,
isentar o Estado de seu papel de garantir da provisão social pública, dando
vez, nesse processo, ao domínio utilitarista do mercado. (PEREIRA, 2000,
p. 10).

A autora Pereira (2000) prefere trabalhar com a noção de "básicos", ao invés
de "mínimos", por informar que o mínimo tem a conotação de "menos", que
pressupõe o corte de atendimentos, tal como objetiva e idealiza a ideologia
neoliberal, e o básico expressa algo fundamental, que requer investimentos sociais
de qualidade onde os atendimentos possam ser prestados e otimizados. Mediante o
apresentado, observa-se que a preferência da referida autora em trabalhar com a
18

Por politica não contributiva entende-se aquela que não estabelece nenhuma contrapartida (financeira) no seu
processamento, ou seja, é de "livre acesso" a todos os brasileiros.
19
A autora Witiuk (2002, p. 29), acredita que "a assistência social não está na esteira das demais politicas,
complementando-as, e sim constitui-se no elo catalisador das especificidades existentes nas políticas setoriais".
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noção de básico e não com a de mínimo é mais que mera mudança de
nomenclatura, ou seja, implica uma mudança de conceito.
Já Sposati (1997; 2001), entende os mínimos sociais como padrões básicos
de inclusão de cidadania, e não como precárias condições de vida. Ou seja, a autora
afirma que há uma dupla interpretação acerca de mínimos sociais: uma que ela
considera restrita pelo fato de se fundar na pobreza e no limiar da sobrevivência, e a
outra que considera ampla e cidadã, pois se funda em um padrão básico de
inclusão. Complementando o exposto Pereira (2000, p.16-17) salienta que a
provisão dos mínimos sociais utilizada como sinônimo de mínimos de subsistência
trata-se de uma “provisão social residual, arbitrária e elitista, que se constituía e
processava à margem da ética, do conhecimento científico e dos direitos vinculados
à justiça social distributiva.”
Com relação à compreensão de necessidades humanas básicas, Pereira
(2000) menciona não concordar com a tendência de equipará-la à noção de
sobrevivência biológica. Doyal e Gough 1991, apud Pereira, 2000 destacam que a
não satisfação adequada das necessidades básicas pode acarretar sérios prejuízos
à vida material dos homens e à atuação destes como sujeitos críticos e informados.
Frente à breve contextualização acerca das necessidades humanas básicas
e dos mínimos sociais, reitera-se que no campo da Assistência Social, a partir da
CF/88 e posteriormente sua regulação por meio da LOAS, foi possível superar, no
campo teórico, a noção de Assistência Social como forma de caridade, onde os
destinatários dessa assistência se transformaram em cidadãos detentores do direito
a uma proteção pública, deixando de ser “meros clientes da proteção social do
Estado e da sociedade” (PEREIRA, 1996, p. 66). No entanto, como destaca Sposati
(2002) e Couto (2006), ainda hoje, numa sociedade de desiguais, prevalece a
concepção de que apenas quem a sociedade reconhece como necessitado e
desamparado usa a Assistência Social, ou seja, o gozo dos direitos fica reduzido
àqueles que detêm o capital e, aos outros que só possuem a existência reconhecida
como trabalhador (aos olhos do capital), fica reservada à caridade, o não lugar da
cidadania.
Buscando assegurar o que foi proclamado na Lei Maior, a LOAS está
organizada em seis capítulos. Estes tratam, respectivamente, a respeito das
Definições e dos Objetivos; dos Princípios e das Diretrizes; da Organização e da
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Gestão; dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência
Social; do Financiamento da Assistência Social; das Disposições Gerais e
Transitórias. Analisando os capítulos descritos, evidencia-se que, de uma maneira
geral, embora se tenham desafios a alcançar, não se pode negar que a LOAS
englobou alguns aspectos inovadores, no qual se destacam: o status de cidadania
sobre o contrato; a definição da Assistência Social como política pública, com a
primazia do Estado na sua condução; a definição de que é possível existir provisão
social sem que seja necessária a contribuição financeira de quem é de mandatário
da política; a participação da população; e a descentralização político-administrativa.

A LOAS não é somente um texto jurídico, é também a expressão de
conceitos, idéias e concepções sobre direitos e deveres do cidadão e do
estado respectivamente. Trata-se de um diploma legal que confere à
assistência social a estrutura de política pública. Desta forma, se
apresentando como um antídoto à tradicional negligência dos governantes
brasileiros com as parcelas mais pobres da nossa sociedade. Representa
uma substantiva conquista para uma sociedade que se propõe moderna
Contudo, a lei tem suas imprecisões, debilidades e, sobretudo, um enorme
desafio para efetivar-se (CAMPOS, 1995, p.22).

Conforme disposto no Capítulo III, artigo 6° ao 19° da LOAS, as ações na
área de Assistência Social são organizados em um sistema descentralizado e
participativo, constituído pelas entidades e organizações de Assistência Social que
só poderão funcionar mediante prévia contribuição no respectivo Conselho Municipal
de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal,
conforme o caso.
É válido destacar que essa estruturação da LOAS como sistema
descentralizado e participativo, implica, de acordo com Maggioni (2007, p. 48), "a
superação de um legado político de pouca organicidade, resultando em pouco
espaço e investimento para o desempenho das políticas públicas como direito".
A autora Martins menciona que embora seja preciso reconhecer os avanços
no campo da política pública de Assistência Social, eles ainda são:

[...] insuficientes para romper com os processos de subalternização dos
usuários no acesso aos serviços e benefícios, assim como para a sua
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participação política nos processos de construção de sua autonomia. Ainda
hoje persiste o uso clientelista da assistência social como o deficitário
investimento nos serviços de modo especial. Nessa direção, a mobilização
para a implementação de diversas estratégias que (re) desenhem o controle
social deve ser intensa e urgente. (MARTINS, 2009, p. 8 apud SOARES,
2009 p.27).

Os Conselhos de Assistência Social nos âmbitos Nacional, Estadual, do
Distrito Federal e Municipal têm como princípio básico deliberar (tomar decisões
para garantir a execução da política) e fiscalizar a execução da política e de seu
financiamento, assim como promover o controle social 20 por intermédio da
participação popular. Tais conselhos são de caráter permanente e sua composição é
paritária, com membros da esfera governamental e da sociedade civil. Nesse
sentido, destaca-se o Conselho como uma instância que representa um espaço no
qual as vozes de diferentes setores da sociedade são ouvidas, caracterizando-se
ora por um espaço de conflito e contradição, evidenciando a correlação de forças
existentes entre os diferentes interesses, e ora como um espaço de pactuação, de
harmonização entre o Estado e a Sociedade Civil (BRAVO, 2001).
Embora seja um avanço a participação de setores tradicionalmente
marginalizados da cena pública, vem-se debatendo a respeito do desafio da
participação dos usuários nos Conselhos de Assistência Social e da necessidade de
se produzir uma metodologia que consiga resgatar a participação de indivíduos
"dispersos e desorganizados". O autor Campos, frente a esta questão da "não
cultura de participação", enfatiza que:

O agir limitado da sociedade civil nos espaços dos Conselhos na direção do
controle social, por um lado, decorre de uma multiplicidade de fatores
presentes na estrutura fortemente hierarquizada do Estado; nas formas
tradicionais dos governos que operam. em sua maioria, como autarquias
impermeáveis às vozes da população pobre; na cultura da sociedade que
naturaliza a delegação, quase incondicional dos poderes aos governantes;
na tradição das relações estruturadoras das práticas assistenciais ainda
prisioneiras da caridade, do favor e da filantropia.. (CAMPOS, 2009, p. 23).

Evidencia-se que a LOAS prevê também a realização de Conferências
20

De acordo com Martins (2009, p. 13-14), "O exercício do controle social não depende apenas da criação de
instâncias institucionais como os conselhos, mas da capacidade dos movimentos, organizações, fóruns,
comissões, grupos e outras formas de articulação, por meio dos quais os atores da sociedade civil possam
debater, alterar e gerar uma cultura de participação e de construção de direitos".
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Nacionais, Estaduais e Municipais. De acordo com o artigo 18, inciso VI, da LOAS,
as Conferências têm o papel de avaliar a situação da Assistência Social, definir
diretrizes para a política, verificar os avanços ocorridos num espaço de tempo
determinado. As Conferências são instâncias máximas de deliberação.
Presencia-se uma gestão descentralizada (com Comando Único 21 em cada
esfera governamental), pois está presente, por assim dizer, nas esferas
governamentais:

União,

Estados,

Distrito

Federal

e

Municípios.

Conforme

estabelecido no artigo 11º da LOAS, cada esfera de governo possui autonomia
administrativa e deve atuar de forma articulada, respeitando o que compete a cada
esfera. É estabelecida uma hierarquia de competências entre os níveis de governo,
onde cabe à Esfera Federal a coordenação e as normas gerais; aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios ,a coordenação e execução dos programas, em
suas respectivas áreas.
No conjunto das competências da União, que corresponde ao artigo 12º da
LOAS, identificou-se: responsabilidade pela concessão e manutenção dos
benefícios de prestação continuada (BPC); apoio técnico e financeiro aos serviços,
programas e projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito nacional; e o
atendimento, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às
ações assistenciais de caráter de emergência.
Coube aos Estados (artigo 13º), entre outras questões, a responsabilidade
em destinar recursos financeiros aos Municípios, participando no custeio do
pagamento dos auxílios natalidade e funeral, e os demais a serem criados além de
atender às ações sócio assistenciais de caráter emergencial, juntamente com os
Municípios.
Aos Municípios e ao Distrito Federal coube, conforme artigos 14 e 15 da
LOAS, executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com
organizações da sociedade civil, e executar os demais serviços assistenciais, além
de cofinanciá-los em sua totalidade.
As autoras Martins e Paiva (2003) acentuam que a distribuição de
competências apresenta conquistas e aspectos contraditórios. Na ótica das referidas
autoras, reconhecer a esfera municipal como ente governamental autônomo é um
21

O Comando Único na Politica de Assistência Social é uma diretriz que está relacionada ao processo de
descentralização das ações de assistência social em cada esfera de governo (federal, estadual e municipal). De
acordo com Brasil (2006b, p. 20) "O comando único funciona como um núcleo politico que coordena a politica
pública de assistência social, integrando e articulando todas as ações que acontecem na sua esfera de governo".
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avanço, embora este modelo não tenha ocorrido de fato.
A proteção social afiançada por essa política pública será prestada,
conforme preconizada na LOAS, por meio do benefício de prestação continuada
(artigo 20º e artigo 21º) e eventuais (artigo 22º), ao lado da prestação de serviços
assistenciais (artigo 23), programas de assistência social (artigo 24º) e projetos de
enfrentamento à pobreza (artigo 25º e 26º).
Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destaca-se que este,
provido pelo Governo Federal e previsto na LOAS e no Estatuto do Idoso (Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2003), veio substituir a Renda Mensal Vitalícia (RMV),
benefício do âmbito da Previdência Social, e consiste no repasse de um salário
mínimo mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa com necessidades
especiais (física ou psíquica) que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção e nem de tê-la provida por sua família 22.
Conforme Gomes (2001), em 1995 foi enviada para o Congresso Nacional a
primeira Proposta de Emenda Constitucional de Reforma da Previdência Social,
onde o governo propôs a desvinculação do BPC do salário mínimo, com vistas a
transformá-lo em um certo "auxílio".
Já em meados de 1997, os gastos com o BPC chegavam a mais de R$ 600
milhões (concedidos a 435 mil habitantes), evidenciando que os gastos estavam
além do previsto. Nesse aspecto:
Para conter os gastos e atender às prescrições do ajuste fiscal, ditado por
organismos internacionais, a solução foi efetuar alguns arranjos, buscando
critérios adicionais, a fim de excluírem-se beneficiários e restringirem-se
novos acessos, em vez de aumentar o corte da renda per capita, como
havia anunciado o presidente Fernando Henrique Cardoso (MESTRINER,
2001, p. 119).

Utilizou-se o BPC para exemplificar o momento pautado pela orientação
neoliberal e, consequentemente, pela tentativa de desmonte dos direitos sociais
conquistados com a CF/88, que era rotulada de populista pelos defensores do
Estado Mínimo , ressaltando que os direitos sociais garantidos nos termos da lei
tornavam o país ingovernável. Destaca-se que, já no final do governo de José
22

Nos termos do artigo 20, parágrafo 3°, "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo"(BRASIL, 1993).
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Sarney (1985-1990), buscavam-se reformas que determinavam o corte dos gastos
sociais. Nesse contexto, a Assistência Social era considerada pelo Estado como
área especifica de despesa governamental.
Com relação a essa questão, Soares salienta que:

A filantropia substitui o direito social. Os pobres substituem os cidadãos. A
ajuda individual substitui a solidariedade coletiva. O emergencial e o
provisório substituem o permanente. As micro-situações substituem as
políticas públicas. O local substitui o regional e o nacional. É o reinado
minimalismo do social para enfrentar a globalização da economia.
Globalização só para o grande capital. Do trabalho e da pobreza cada um
cuida do seu como puder. De preferência. Um Estado forte para sustentar o
sistema financeiro e falido para cuidar do social. (SOARES, 2003, p. 12).

Em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso — FHC (1995-2003),
a LBA e o Ministério do Bem Estar Social foram extintos e, na contramão do que
estava proposto na CF/88, criou-se no seu lugar a Secretaria de Estado da
Assistência Social (SEAS) e o Programa Comunidade Solidária, dirigidos pela
primeira dama Ruth Cardoso, que reiterava a estratégia de transferência de
responsabilidades do Estado para as organizações da sociedade civil, bem como
dava continuidade ao primeiro damismo da era Vargas, marcado pela "bondade" e
pelas ações sociais focalizadas e seletivas com ênfase na centralização do
executivo federal.
Rocha (2002, p.186), analisando o Programa Comunidade Solidária, salienta
que este estava "limitado à distribuição de cestas básicas. Algumas frentes
descontínuas de trabalho em regiões atingidas pela seca e no repasse de recursos
para merenda escolar", demonstrando seu perfil emergencial e paliativo.
Ainda no governo FHC, foi realizada a I Conferência Nacional de Assistência
Social, no período de 20 a 23 de novembro de 1995, com o objetivo de "avaliar a
situação e propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema'', conforme artigo 18,
inciso VI, da LOAS. Em 1997, durante esse governo, editou-se, no campo da
Assistência Social, a Norma Operacional Básica (NOB), que conceitua o sistema
descentralizado e participativo, amplia o âmbito de competência dos governos
Federal, Municipal e Estadual, e institui a exigência da criação e do funcionamento
de Conselho, Plano e Fundo (CPF) de Assistência Social, para que os Estados,
Distrito Federal e Municípios possam receber recursos financeiros federais. Ainda
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em 1997, realizou-se, no período de 09 a 12 de dezembro, a II Conferência Nacional
de Assistência Social, cujo tema geral era: “O Sistema Descentralizado e
Participativo da Assistência Social; Construindo a Inclusão; Universalizando
Direitos".
Em 1998, com uma nova edição da NOB, foi possível ampliar as atribuições
dos Conselhos de Assistência Social, diferenciar serviços, programas e projetos,
bem como criar espaços de negociação e pactuação (Comissões Intergestoras
Bipartites e Tripartites - CIB e CIT) que reúnem representações municipais,
estaduais e federais de assistência social (BRASIL, 2009a).
De acordo com:

No ano de 1999 foi aprovada a primeira versão da Politica Nacional de
Assistência Social, que tinha como intencionalidade imprimir uma
reorganização institucional, ou seja, através do processo de
municipalização, diminuir a enorme lacuna existente entre as demandas
reivindicadas pela população no trato de seus problemas sociais e os
poderes públicos. (SANTOS, 2007, p.31).

A partir da II Conferência Nacional de Assistência Social, passou-se a
convocar esta ordinariamente a cada quatro anos, e não mais dois anos como
previsto antes. Nesse sentido, a III Conferência Nacional de Assistência Social foi
realizada no período de 4 a 7 de dezembro de 2001, com o tema "Política de
Assistência Social: Uma trajetória de Avanços e Desafios". Referindo-se às três
Conferências, Sposati (2008, p. 70) menciona que "Dois anos e seis anos após, os
temas se repetem. São as mesmas perguntas, as mesmas indicações, e tudo
continua na mesma".
Já em dezembro de 2003, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva23 (2003-2010), para dar efetividade à Assistência Social como política pública
com base na LOAS, a IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no
período de 07 a 10 de dezembro de 2003, apontou como principal deliberação a
construção e implementação de Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
É inegável que a consolidação da Assistência Social como política pública e
23

O presidente da República Federativa do Brasil, do Partido dos Trabalhadores (PT), popularmente conhecido
como Lula, foi eleito em 27 de outubro de 2002. Tomou posse em 1º/01/2003 e foi até 1º/01/2007; reelegeu-se, e
seu segundo mandato iniciou em 1º/01/2007 e foi até 1º/01/2010.
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direito social ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Contudo, com a
eleição de Luís Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil, que teve o apoio,
segundo Freitas (2007, p. 02) “dos movimentos sociais, de parte da classe média e
de setores do empresariado”, presenciou-se a esperança de um novo ciclo na
política brasileira.
Ainda, de acordo com Freitas:
Também havia a esperança de que o governo Lula se comprometesse com
um amplo e consistente sistema de atenção e proteção. No âmbito das
necessidades humanas e sociais; de que contemplasse todas as áreas
sociais, educacionais e político culturais; e de que promovesse, enfim, o
incentivo e o protagonismo dos indivíduos e grupos sociais para o
encaminhamento de soluções dos problemas brasileiros. (FREITAS, 2007,
p. 2).

Porém, em consonância com as metas do Fundo Monetário internacional
(FMI), o governo Lula deu continuidade ao governo de FHC, optando por uma
"política econômica ortodoxa, com vistas a estabilizar a economia e restaurar a sua
credibilidade, ameaçada no mercado financeiro internacional" (FREITAS, 2007, p.
02). Salienta-se, por outro lado, que o governo Lula imprimiu algumas ações que
resultaram em mudanças significativas no sistema de Seguridade Social, que vêm
representando melhorias nas condições de vida de diferentes setores da população.
No caso específico da Assistência Social, “o Programa Fome Zero foi lançado
oficialmente no dia 30 de janeiro de 2003, onde se criou também o Ministério
Extraordinário para a Segurança Alimentar e o Combate à Fome no Brasil” (MESA 24)
para a implementação do referido Programa. (BRASIL, 2009b).
De 07 a 10 de dezembro de 2003, foi realizada a IV Conferência Nacional
de Assistência Social, cujo temário era "A Assistência Social como Política de
Inclusão: uma nova agenda para a cidadania — 10 anos de LOAS". Uma das
principais deliberações da referida Conferência foi a proposta de se construir uma
agenda para 2004 para que, mediante a coordenação do Ministério da Assistência
Social, fosse implantado/implementado o SUAS de forma descentralizada,
regionalizada e hierarquizada, com base no território (BRASIL, 2003).
Evidencia-se que, em 22 de setembro de 2004, por meio da Resolução n°
24

Em dezembro 2003, o MESA foi extinto, criando-se, em 2004, o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS).
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145, de 15/10/2004, foi aprovada em reunião do Colegiado do CNAS a Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), expressando a "materialidade do conteúdo
da Assistência Social enquanto um pilar do sistema de Proteção Social brasileiro no
âmbito da Seguridade Social"(BRASIL, 2004, P. 11).
A PNAS como direito de cidadania tem assumido a centralidade
sociofamiliar no âmbito de suas ações, numa perspectiva sócio territorial. De acordo
com Brasil (2005), suas funções são organizadas segundo as seguintes referências:
Vigilância Social, Proteção Social e Defesa Social e Institucional.
Por Vigilância Social, compreende-se, entre outras questões, a produção,
sistematização de indicadores e índices para se levantar as situações de
vulnerabilidade25 e risco pessoal e social26 que incidem sobre as famílias e indivíduos
de determinado território.
Para Sposati (2004), a Assistência Social precisa afiançar a cobertura de
necessidades do cidadão e da família, assegurando a redução/eliminação de
vulnerabilidades”. Nesse aspecto, “a Proteção Social deve garantir as seguranças de
sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida e convívio ou vivência
familiar. A segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia) não se
caracteriza como uma compensação do valor do salário mínimo inadequado”
(SPOSATI, 2001), ou seja, objetiva que todos tenham uma forma monetária que
garanta sua sobrevivência, satisfazendo um padrão de atenção às necessidades
sociais. Ainda, de acordo com Sposati (2001), “os programas de renda mínima — se
operados como mecanismos de equidade que objetivem a superação de
determinadas vulnerabilidades que se encontram nos grupos sociais — mostram-se
como uma alternativa desse tipo de segurança”. Conforme Brasil (2004, p. 31), a
segurança de acolhida "opera com a provisão de necessidades humanas que
começa com os direitos à alimentação, ao vestuário, e ao abrigo, próprios à vida
humana em sociedade", ou seja, tal segurança supõe construir espaços de
referência que possibilitem cobertura às vulnerabilidades.
A autora Sposati (2001, p.2) indica que cabe à Assistência Social
"desenvolver a política de acolhimento que inclui, além do provimento de
25

A vulnerabilidade social "é decorrente da pobreza, privação por ausência de renda, precário ou nulo acesso
aos serviços públicos, e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)" (BRASIL, 2004, p. 33).
26
A situação de risco pessoal e social se manifesta "por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos ou
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de
rua, situação de trabalho infantil, entre outras" (BRASIL, 2004, p. 37).
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hospedagem, a produção de serviços de recuperação, reabilitação e retorno à
normalidade do habitar".
A segurança de convívio ou vivência familiar será desenvolvida por meio de
ações, cuidados e serviços que "restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de
vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências sócio educativas,
lúdicas, sócio culturais” (BRASIL, 2004, p. 40)
A outra função da PNAS é a Defesa Social e Institucional, que visa garantir
aos usuários o acesso ao conhecimento dos direitos sócio assistenciais e sua
defesa. Entre outras questões, estabelece o direito ao atendimento digno ao usuário,
sem que este passe por procedimentos vexatórios e coercitivos.
Compreende-se, portanto, que as ações da PNAS devem produzir
aquisições materiais, sociais e socioeducativas às famílias e seus membros, com a
referência no território, visando atender às necessidades de reprodução social de
vida individual e familiar, desenvolvendo as capacidades e talentos, a autonomia e o
protagonismo.
Nesse sentido, a implementação do SUAS como principal deliberação da IV
Conferência Nacional de Assistência Social (2003), com uma nova lógica de
organização das ações, do financiamento e de um pacto federativo, juntamente com
as outras legislações normativas da Política de Assistência Social, vem buscando
contribuir para o enfrentamento das desigualdades sócio territoriais.

2.3

OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA DE RENDA NO

BRASIL

O início do debate nacional sobre as Políticas de Transferência de Renda
espelhou-se por meio dos programas de garantia de renda mínima de vários países
da Europa a partir de 1930,
Na forma de benefícios às crianças, de auxílio às famílias com crianças
dependentes, de suporte de renda aos idosos, aos inválidos, aos que
ganham pouco, de seguro-desemprego, de renda mínima de inserção ou de
complexos sistemas de seguridade social (SUPLICY, 2002. p. 75 apud
SANTOS, 2008, p.15).
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Posteriormente, no ano de 1935, foi criado nos Estados Unidos o Programa
de Auxílio às Famílias com Crianças Dependentes, “que pagava um complemento
de renda às famílias com renda abaixo de certo patamar, cujas mães haviam perdido
seus maridos e tinham dificuldades para cuidar de seus filhos e lhes dar educação”
(SUPLICY, 2002, p. 76 apud SANTOS, 2008, p.15).
No Brasil, a primeira discussão sobre a garantia de renda mínima, ainda de
maneira restrita, foi no ano de 1975, em um artigo de Antônio Maria da Silveira,
intitulado “Redistribuição de Renda”, publicado na Revista Brasileira de Economia.
Ele criticava os métodos utilizados pelo Governo no combate à pobreza, afirmando
serem ineficazes, e propôs o uso do imposto de renda negativo 27.
Entretanto, essa discussão teve ampliação no debate nacional somente em
17 de abril de 1991, quando o senador Eduardo Suplicy apresentou no senado o
Projeto de Lei n° 80, que visava instituir o Programa de Garantia de Renda Mínima
(PGRM), que de acordo com ele:

[...] beneficiaria, sob a forma de imposto de renda negativo, todas as
pessoas residentes no país, maiores de 25 anos e que auferissem
rendimentos brutos mensais inferiores a CR$ 45.000,00, que correspondem
a 2,5 vezes o salário mínimo efetivo da época. O imposto de renda negativo
corresponderia a 50% da diferença entre aquele patamar e a renda da
pessoa, no caso de a pessoa estar trabalhando, e 30% no caso de estar
tendo rendimento nulo ou não estar exercendo atividade remunerada
(SUPLICY, 2002, p. 123 apud SANTOS, 2008, p.16).

O autor, em artigos publicados anteriormente (Suplicy, 1992), argumenta que
o PGRM é complementar ao salário mínimo, pois, embora a Constituição mencione
que o salário mínimo pago ao trabalhador deva ser capaz de atender às suas
necessidades básicas vitais e às de sua família, o valor pago aos trabalhadores está
longe de poder cumprir essas intenções.
A criação do salário mínimo no Brasil surgiu em 1934, sendo implantado em
1940, estabelecendo uma renda mínima para o trabalhador suprir as suas
necessidades e de toda sua família, porém, o valor do salário mínimo, desde a sua
implementação, nunca foi o suficiente para “a garantia das condições de
27

O imposto negativo é uma espécie de extensão lógica de imposto de renda progressivo. Assim como um
cidadão com renda líquida superior ao nível máximo de isenção paga o imposto de renda, o cidadão com renda
líquida inferior ao nível mínimo de isenção recebe o imposto de renda negativo (FONSECA, Ana Maria Medeiros,
2001. p. 95).
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alimentação, habitação, vestuário, cuidados médicos e educação para o trabalhador
e sua família” (SPOSATI, 1997, apud SPOSATI,1988, p. 111).
É necessário ressaltar que o salário mínimo tem um significado de renda
mínima somente para os trabalhadores inseridos no mercado formal, visto que a
maioria atua no mercado de trabalho de maneira informal. Desse modo, eles são
excluídos do direito a uma renda mínima.
Em razão das frustrações vivenciadas pelas classes mais pobres por muitas
vezes não conseguirem optar pela aquisição de bens e serviços que julgassem ser
necessárias (SUPLICY,2002, p. 41 apud, 2008, p.17), o referido autor ainda
enfatizava que:

O próprio beneficiário pode escolher como gastar os cruzeiros que recebe,
de maneira diferente do que outros mecanismos que visam auxiliar os mais
pobres distribuindo bens dos mais diversos tipos. Pois a pessoa, mais do
que o administrador governamental, sabe melhor o que necessita, se
prefere gastar em alimentos, material de construção, material escolar para
os filhos, num jogo de futebol, numa passagem ou até numa cerveja.
(Suplicy, 2002, p. 41 apud SANTOS, 2008, p.17)

Corroborando com Silva, o qual afirma que:

[...] a renda mínima proporciona o fisicamente indispensável para que uma
pessoa possa conseguir trabalho, assimilar educação, treinamento etc.,
posto que o miserável não dispõe sequer de condições mínimas para
procurar um emprego (devido a sua aparência) e, muito menos para
assimilar uma qualificação mínima (dada a falta de escolaridade) que o
capacite para o trabalho.(SILVA, 1997 apud. SANTOS, 2008. p. 113)

Isso mostra que os programas de transferência de renda podem contribuir
para erradicar ou amenizar a pobreza no país.
A proposta do PGRM para ser introduzido no cenário nacional e abranger a
população que se encontra em situação de vulnerabilidade social seria ao longo de
oito anos, tendo o seu início em 1993, atendendo primeiramente os maiores de 60
anos e, posteriormente, em 1994, os de 55 anos ou mais, até que, ao chegar ao ano
2000, todas as pessoas com 25 anos ou mais fossem beneficiadas.
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Em concordância com Faleiros (1997, p. 23 apud SANTOS, 2008, p.17), “o
projeto do Senador Eduardo Suplicy propõe uma renda para quem trabalha e para
quem não trabalha, não distinguindo os capacitados dos não capacitados”. Ou seja,
o projeto abrange a todos que recebem até certo patamar de rendimentos (não
sendo excludente como o Benefício de Prestação Continuada – BPC, da Lei
Orgânica de Assistência Social – LOAS, que atende somente a idosos e deficientes
físicos e mentais), e que para a concessão dos benefícios só é atendido o
beneficiário com rendimentos de extrema miserabilidade.
O Senador Eduardo Suplicy fundamentou e justificou o PGRM baseado na
Constituição de 1988, artigo 3°, inciso III, no qual é determinado a erradicação da
pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Assim, a transferência de renda mínima atenderia aos que não conseguem
satisfazer suas necessidades básicas.

O projeto de lei aprovado pelo Senado em dezembro de 1991, que instituía
o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), seguindo a tramitação
prevista, foi encaminhado à Câmara dos Deputados (Projeto de Lei n.º
2.661/1992), de onde nunca saiu. Na Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados, recebeu, em junho de 1996, 9 emendas e o
parecer favorável do relator da Comissão, o Deputado Germano Rigotto.
(FONSECA, 2001 apud SANTOS, 2003, p.20).

Segundo Santos (2003), o projeto original do Senador Eduardo Suplicy teve
nove emendas constitucionais e o parecer favorável do relator da Comissão,
deputado Germano Rigotto. As emendas constitucionais foram fruto da experiência
vivida na implantação de alguns programas e “após essas emendas, o projeto
começou a ser redimensionado e focalizado em alguns segmentos populacionais
específicos, desta forma, passou a selecionar o público-alvo” (SANTOS, 2003, p.20)
Depois de uma breve explanação sobre a trajetória do PGRM no Brasil, o ano
de 1995 é considerado o marco inicial da concretização de programas desse tipo em
alguns municípios brasileiros. Os programas pioneiros de renda mínima das cidades
de Campinas, Ribeirão Preto e Santos, no estado de São Paulo, e em Brasília, no
Distrito Federal, incorporaram a família como beneficiária, além disso, todos
articulam a transferência monetária à política de educação, mas em graus
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diferenciados, como se verá a seguir.

a) Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) da Prefeitura
Municipal de Campinas (SP)

O Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) de Campinas é
considerado o primeiro programa de renda mínima a ser implantado nos municípios
brasileiros. De autoria do prefeito José Magalhães Teixeira, do Partido Social
Democrático Brasileiro (PSDB), o programa foi criado pela Lei nº 8.261, de 06 de
janeiro de 1995, sendo regulamentado pelo Decreto nº 11.741, de 1995, e iniciou
sua implementação em março do mesmo ano.
O Programa era direcionado às famílias carentes com filhos ou dependentes
menores de quatorze anos e em situação de risco, que eram atendidas por meio de
uma complementação de renda diferencial. O benefício era destinado a famílias com
renda familiar mensal per capita inferior a R$ 35,00 (trinta e cinco reais), que
residiam em Campinas há pelo menos dois anos antes da publicação da lei e que
tivessem filhos menores de quatorze anos. As famílias deveriam comprovar
residência no município de Campinas há pelo menos quatro anos anteriores da data
de cadastro no Programa. As famílias poderiam permanecer no Programa por
dezoito meses e, excepcionalmente, se aprovado pelo diretor responsável pela
assistência à família, o prazo poderia ser prorrogado por mais seis meses, com
redução de 50% do valor do benefício.
Inicialmente, eram priorizadas as famílias em situações de maior risco
biológico e social, ou seja, aquelas com crianças nas ruas ou que poderiam ser
qualificadas pela rede de saúde municipal como desnutridas. O valor do benefício
era calculado de acordo com a renda da família e sua composição. As famílias
recebiam o valor mensalmente, por meio de cheques nominativos que eram
entregues aos beneficiários em reuniões socioeducativas. Em contrapartida, exigiase a frequência nas atividades dos grupos socioeducativos e a frequência das
crianças tanto na escola quanto no posto de saúde. O corte de renda familiar per
capita permaneceu o mesmo, assim como o cálculo para recebimento do benefício,
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que passou a ser retirado diretamente com cartão magnético. Esse programa foi
alterado por intermédio da Lei nº 10.392, de 21 de dezembro de 1999.

b) Programa Bolsa Familiar para Educação e o Programa Poupança Escola do
Governo de Brasília (DF)

No ano de 1994, os Programas Bolsa-Escola e Poupança-Escola fizeram
parte da campanha eleitoral de Cristovam Buarque para o governo do Distrito
Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), como Política Pública de Transferência
de Renda e Política Pública Educacional.
Os Programas Bolsa-Escola e Poupança-Escola tinham como objetivo central
retirar crianças da rua ou do trabalho, dando-lhes o direito de estudar. A finalidade
era garantir uma escolaridade universal para toda a sociedade e, portanto, a
articulação desses dois Programas visava apoiar a educação dos filhos das famílias
carentes que residiam no Distrito Federal há mais de cinco anos. Para isso, era
disponibilizado um benefício de um salário mínimo para as famílias carentes que
dispunham de uma renda familiar de até meio salário mínimo mensal e cujos filhos
de sete a quatorze anos de idade estivessem estudando em escola pública.
O Programa Bolsa-Escola teve início na cidade satélite de Paranoá, sendo
estendido após três meses para as cidades de Varjão e Brasilândia e,
posteriormente, para Recanto das Emas e São Sebastião. Em setembro de 1998,
sua implementação se estendeu para dez cidades-satélites de Brasília.
O Programa Poupança-Escola tinha como objetivo diminuir a repetência e a
evasão escolar, sendo complementar ao Bolsa-Escola, o qual era responsável por
levar as crianças aos estabelecimentos de ensino. Para isso, era garantido a cada
aluno do Bolsa-Escola uma caderneta de poupança no Banco do Brasil. Para cada
ano letivo em que o aluno fosse aprovado, receberia um crédito de um salário
mínimo que ficava alocado no Fundo de Solidariedade do Distrito Federal (Funsol).
Concluindo com êxito a quarta série do primeiro grau, o aluno poderia sacar metade
do saldo, sendo que a outra metade estaria disponível para saque mediante a
conclusão da oitava série, e o total do saldo poderia ser sacado na conclusão do

55

segundo grau. Caso o aluno fosse reprovado por duas vezes consecutivas, ele seria
excluído do Programa
No início, o tempo de permanência das famílias no Programa era de doze
meses, podendo ser prorrogado por igual período. Por meio do Decreto nº 19.391,
de 03 de julho de 1998, o tempo de permanência foi alterado para, no mínimo, dois
anos, podendo permanecer até a criança completar o primeiro grau. Em 1998, com a
mudança no Governo de Brasília, o Bolsa-Escola foi praticamente transformado em
outro Programa.

c) Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto (SP)

Criado pela Vereadora Joana Garcia Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT),
o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) foi instituído pela Lei
nº 7.188/1995 e regulamentado pelo Decreto nº 283/1995, sendo implementado em
setembro do mesmo ano.
Os principais objetivos do PGRFM eram proporcionar a manutenção das crianças e
adolescentes na escola, a redução da mortalidade infantil e ofertar iguais
oportunidades às crianças e adolescentes com deficiências.
O Programa era destinado às famílias carentes que apresentassem renda
familiar de até dois salários mínimos, com filhos ou dependentes menores de
catorze anos em situação de risco e portadores de deficiências que eram atendidos
pelas creches do município e por outras entidades não-governamentais do estado e
da Pastoral do Menor.
O valor do benefício repassado às famílias era correspondente à avaliação da
situação das crianças e adolescentes, cujos valores eram estabelecidos em R$
40,00 (quarenta reais), R$ 60,00 (sessenta reais), R$70,00 (setenta reais) ou
R$100,00 (cem reais). Em contrapartida, exigia-se, mediante assinatura de Termo de
Responsabilidade, a inserção e permanência na escola das crianças e adolescentes
que antes viviam nas ruas, assim como a apresentação da Carteira de Saúde e a
aceitação de acompanhamento institucional regular.
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A família poderia permanecer no Programa pelo período de um ano, podendo
ser prorrogado por mais um ano se mantidas as condições iniciais que justificaram a
inserção no Programa.

d) Programa de Apoio à Família da Prefeitura Municipal de Santos (SP)

O Programa de Apoio à Família foi criado pelo prefeito David Capistrano Filho
do Partido, dos Trabalhadores (PT), por meio da Lei nº 1.416, de 04 de outubro de
1995, e regulamentado pelo Decreto nº 2.649, de dezembro do mesmo ano.
O Programa era destinado às famílias com renda mensal per capita inferior a
R$ 50,00 (cinquenta reais), que residissem no município há pelo menos um ano e
cujos filhos ou dependentes de até dezesseis anos de idade não tivessem
atendimento aos seus direitos sociais básicos, como preconiza o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), assim como a frequência regular à escola, e
comprometimento do desenvolvimento físico, psíquico e social.
O valor do benefício mensal repassado às famílias variava de acordo com o
número de filhos ou dependentes. O valor mínimo era de R$ 50,00 (cinquenta reais)
para as famílias com uma criança ou adolescente, chegando ao máximo de R$
80,00 (oitenta reais) para aquelas que tivessem mais de um dependente.
Em 1997, o Programa sofreu algumas alterações por meio da Lei nº 1.631,
sendo alterado novamente em 29 de setembro de 2003 por meio da Lei nº 2.138,
que foi regulamentada pelo Decreto nº 4.212, de 20 de fevereiro de 2004.
Com a última alteração, o Programa de Apoio à Família passou a ser
identificado como Programa Nossa Família, cujo objetivo era atender às famílias
com renda mensal média de até R$ 120,00 (cento e vinte reais), moradoras no
município há mais de doze meses, com filhos ou dependentes menores de
dezesseis anos em situação de risco, sendo que os maiores de sete anos deveriam
estar comprovadamente matriculados na escola.
O benefício repassado mensalmente às famílias com um dependente foi
alterado para R$ 120,00 (cento e vinte reais), e para as famílias com mais filhos era
acrescido o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por beneficiário, com o limite de R$
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240,00 (duzentos e quarenta reais) por família.
A família poderia permanecer no Programa por seis meses, sendo prorrogável
por até dezoito meses enquanto o problema familiar não estivesse resolvido e ela
estivesse cumprindo seu Plano de Atendimento Personalizado.
Como se pôde ver, as experiências instituídas no Brasil em 1995 com os
Programas de Renda Mínima ou Bolsa-Escola promoveram a expansão dos
Programas de Transferência de Renda para muitos municípios brasileiros. Diante de
tais experiências, pode-se visualizar os limites atribuídos aos serviços de iniciativas
de estados e municípios brasileiros, que atendem um número limitado de famílias
em consequência do valor mínimo de renda para ingresso delas

nos Programas,

além de vinculá-las a outros critérios, como idade dos filhos ou dependentes e a
inserção deles na escola. O tempo de permanência das famílias nos Programas e o
valor do benefício repassado são insuficientes, não conseguindo melhorar
economicamente a vida das famílias e não permitindo também sua autonomização.
Da mesma forma, é insuficiente a rede de serviços para atendimento das
necessidades básicas das famílias, o que impossibilita a autonomização delas.
A partir de 1996, o Governo Federal iniciou a adoção dos programas de
transferência de renda de cunho compensatório destinados à população pobre com
a implantação do Beneficio de Prestação Continuada (BPC) e o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Posteriormente, foram criados o Programa
Agente Jovem, o Bolsa-Escola, o Programa Bolsa-Alimentação, o Auxílio-Gás e o
Programa Cartão-Alimentação. Todos esses programas são direcionados a um
público com renda per capita familiar de meio salário mínimo, exceto o BPC, que
estipula uma renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo.
O Beneficio de Prestação Continuada (BPC) foi regulamentado pelo Decreto
n° 1.744, de 11/12/1995, sendo outorgado em janeiro de 1996; está previsto como
um direito no artigo 203, da Constituição Federal de 1988, e regulamentado pela Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS). O BPC trata-se de um beneficio de um
salário mínimo pago a pessoas idosas a partir dos 65 anos ou mais de idade, para
pessoas com deficiências que são consideradas incapacitadas para uma vida
independente e para a atividade laboral, possuindo uma renda per capita familiar
inferior a um quarto do salário mínimo.
O primeiro programa federal de transferência de renda com condicionalidades
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foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Instituído em 1996, o
PETI apresenta três componentes: benefício financeiro, atividade socioeducativa
(conhecida por Jornada Ampliada), e oferta de ações de qualificação profissional e
geração de trabalho e renda para adultos de famílias com crianças em situação de
trabalho infantil. Para a família receber o benefício financeiro, suas crianças
deveriam frequentar a escola e participar das atividades socioeducativas, e os
adultos deveriam participar das atividades de qualificação profissional e geração de
trabalho e renda.
O Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano foi criado
no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse programa capacitava
jovens na faixa etária dos 15 aos 17 anos para atuar em suas comunidades como
agentes de apoio nas áreas de Saúde, Esportes, Cultura, Justiça, Turismo, MeioAmbiente e Cidadania. Para isso, os jovens recebiam um auxílio financeiro mensal
no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Era necessário que o adolescente
obtivesse no mínimo 75% de frequência na escola e nas atividades previstas pelo
programa.
Atualmente, o Programa foi reformulado e passou a ser chamado de
ProJovem Adolescente, no contexto da Política Nacional de Juventude do Governo
Federal, atendendo adolescentes de 15 a 17 anos.
O Programa Bolsa-Escola foi instituído no final do governo Fernando
Henrique Cardoso, por meio da Lei n° 10.219, de 11 de abril de 2001, e
regulamentado pelo Decreto n° 3.823, de 28 de maio 2001. Cinquenta por cento do
programa era financiado pelo Governo Federal e 50% pelo município, por intermédio
do Fundo de combate à Pobreza.
Eram beneficiárias do Programa famílias com renda per capita inferior a meio
salário mínimo, com filhos de 0 a 14 anos. Cada família tinha o direito de receber
R$ 15,00 (quinze reais) por criança, até o máximo de três filhos, totalizando R$
45,00 (quarenta e cinco reais). Em contrapartida, a família deveria manter seus filhos
com idade de 07 a 14 anos na escola.
Ainda em 2001, também no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi
implantado o Programa Bolsa-Alimentação, o qual foi regulamentado pelo Decreto n°
3.934/2001. Esse Programa tinha como objetivo reduzir as deficiências nutricionais e
a mortalidade infantil nas famílias pobres. O programa era do Ministério da Saúde e

59

tratava-se de uma complementação da renda familiar, com recursos da União, para
a melhoria da das condições de saúde e nutrição, destinado a famílias pobres com
mulheres gestantes, mães que estivessem amamentando seus filhos de até seis
meses de idade ou com crianças de seis meses a seis anos de idade. Ao programa
eram associadas medidas de atendimento básico à saúde da família, pretendendo
vinculá-las ao Sistema Único de Saúde. O valor do beneficio variava de R$ 15,00
(quinze reais) a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), sendo recebido por meio do
cartão magnético da Caixa Econômica Federal. As famílias poderiam permanecer no
Programa por seis meses, sendo renovado mediante o cumprimento da agenda de
compromissos.
O Programa Auxílio Gás foi criado em janeiro de 2002, pela Lei n°
10.453/2002, para atender às famílias pobres. Para a família receber esse benefício,
ela já deveria ser cadastrada nos programas do Governo Federal ou ter uma renda
per capita mensal familiar de até meio salário mínimo. O valor transferido era de R$
7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por mês, repassado a cada dois meses.
O Cartão-Alimentação foi instituído

em 27

de fevereiro

de

2003,

regulamentado com o Decreto n° 4.675, de 16 de abril de 2003, sendo uma das
ações integradas ao Programa Fome Zero, o qual “Foi criado para combater a fome
e as suas causas estruturais, e é constituído por um conjunto de ações que estão
sendo implementadas gradativamente pelo Governo Federal com o objetivo de
promover a segurança alimentar a todos os brasileiros” (SILVA, YAZBEK,
GIOVANNI, 2007, p. 111).
O programa tinha como objetivo garantir recursos financeiros ou o acesso a
alimentos em espécie às pessoas que estavam em situação de insegurança
alimentar. As famílias que obtivessem uma renda familiar per capita mensal de até
meio salário mínimo recebiam uma transferência monetária no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais),

sendo incluídos no cálculo os benefícios oriundos de outros

programas de transferência de renda. Os alimentos em espécie eram concedidos
somente em situações específicas como questões culturais e hábitos alimentares de
algum grupo, falta de infraestrutura varejista para distribuição de alimentos no local,
entre outros. A família receberia o benefício por seis meses, podendo ser prorrogado
por mais dois períodos de seis meses
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2.4

PROGRAMA

BOLSA

FAMÍLIA:

CARACTERIZAÇÃO

DO

DESENHO

INSTITUCIONAL

A partir de 2003, no início do governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva,
houve mudanças na direção para construir uma Política Pública de Transferência de
Renda, de abrangência nacional, com a proposta de unificar os quatro Programas de
Transferência de Renda (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Vale-Gás e CartãoAlimentação). A implementação da proposta inicial foi iniciada em outubro de 2003,
com um orçamento de R$ 4,3 bilhões para aquele ano, e de R$5,3 bilhões para
2004. A criação do Bolsa-Família, em outubro de 2003, foi um passo decisivo para a
ampliação e articulação da rede de proteção social brasileira.
O Programa Bolsa Família consiste na transferência de recursos monetários
a famílias em situação de pobreza e, para recebê-los, elas devem cumprir
determinadas condições definidas na regulamentação do PBF. Seus beneficiários
também são considerados público-alvo prioritário dos chamados Programas
Complementares, que visam contribuir para a superação da pobreza e promoção da
inclusão social de forma efetiva e sustentada. Conformam-se, assim, três linhas de
intervenção

ou

componentes:

benefício

financeiro,

cumprimento

das

condicionalidades e oferta de programas complementares.
Além da ampliação dos recursos federais, o Bolsa-Família fomentou a
integração da atuação federal com programas estaduais e municipais de
transferência de renda, mediante termos de cooperação pactuados entre as partes.
Outra inovação desse programa, quando comparado aos programas federais
de transferência de renda anteriores, foi a definição da família em sua integralidade,
como foco das ações de desenvolvimento social, e não de seus integrantes ou
dimensões de sua vida – saúde, educação, alimentação, entre outros – tomados
isoladamente.
Os objetivos básicos do PBF em relação a seus beneficiários são: I.
Promover o acesso à rede de serviços públicos, especialmente da Saúde, Educação
e Assistência Social; II. Combater a fome e promover a segurança alimentar e
nutricional; III. Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em
situação de pobreza e extrema pobreza; IV. Combater a pobreza; V. Promover a
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intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do poder
público28.
Como podemos perceber da amplitude de seus objetivos, a implementação
do programa demanda forte articulação das diversas áreas do governo, implicadas
em sua gestão – Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança Alimentar,
Trabalho e outras –, o que torna necessária a colaboração entre as distintas esferas
do Poder Executivo, particularmente os municípios, tema a ser desenvolvido mais
adiante.
A responsabilidade pela gestão do PBF cabe à Secretaria Nacional de Renda
de Cidadania (SENARC). Esse órgão do MDS estabelece o relacionamento com os
entes federados para a implementação do programa, negocia termos de cooperação
para integração de programas próprios de Estados e municípios ao PBF (as
chamadas “pactuações”), negocia e acompanha a execução do contrato de
prestação de serviços com o agente operador (a Caixa Econômica Federal –
CAIXA), gerencia o Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico 29) em âmbito
nacional, define as regras, fluxos e procedimentos da gestão de benefícios
(inclusões, bloqueios, suspensões, cancelamentos), coordena a atuação dos
ministérios setoriais no acompanhamento das condicionalidades e executa as
repercussões pertinentes sobre os benefícios, articula a oferta de programas
complementares e se encarrega da execução das ações de fiscalização e controle,
seja diretamente ou em parceria com órgãos públicos e instâncias de controle social
30

A CAIXA desempenha um papel estratégico na operacionalização do PBF.
Legalmente definida como agente operador do Programa31, as suas principais
responsabilidades de ação são o desenvolvimento de sistemas para apoio à gestão
do Programa; o processamento dos cadastros enviados pelos municípios, atribuindo
um número de identificação social (NIS) a cada pessoa cadastrada; organização e
operacionalização do pagamento dos benefícios, e comunicação a cada família
28

Conforme regulamentado pelo Art. 4º do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.
O Cadastramento Único (CadÚnico), instituído em julho de 2001, é um instrumento que tem por objetivo
retratar a situação socioeconômica da população de todos os municípios brasileiros, por meio do mapeamento e
identificação das famílias de baixa renda. Também possibilita conhecer suas principais necessidades e subsidiar
a formulação e a implantação de serviços sociais que os atendam. Informações postadas no endereço eletrônico
daCaixaEconômicaFederal.Disponivelem:<http://1.caixa.gov/social/estadual/distribuicãoservicoscidadão/cadastra
mentounico/index.>Acesso 15 de agosto de 2011
30
A formalização de instância de controle social intersetorial e paritária foi uma das condições demandadas aos
municípios para efetivarem a adesão ao PBF, a ser discutido mais adiante.
31
Lei nº 10.836/2004, Art. 12.
29
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sobre a concessão do benefício, emissão e entrega do cartão e divulgação do
calendário de pagamentos.
Os ministérios da Saúde e da Educação, por sua vez, são responsáveis pela
coordenação, apoio e fiscalização do acompanhamento das condicionalidades em
suas respectivas áreas, consolidando e repassando as respectivas informações ao
MDS, de acordo com os fluxos e prazos definidos.

a) Benefícios Financeiros.

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de
renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com
renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal
por pessoa de até R$ 70). Os valores recebidos pelas famílias, de periodicidade
mensal, são definidos de acordo com a faixa de renda e composição familiar. De
acordo com a descrição feita pelo MDS –Ministério do Desenvolvimento Social 32, o
Programa pauta-se na articulação de quatro dimensões essenciais à superação da
fome e da pobreza. A transferência de recursos às famílias tem como objetivos
principais: 1. Promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência
direta de renda à família; 2. Rompimento com o ciclo inter geracional da pobreza; 3.
Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação,
por meio do cumprimentos das condicionalidades, com vista a que as famílias
consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; 4. Coordenação de programas
complementares àqueles que não conseguem cumprir as condicionalidades, com o
objetivo de alcançar vulnerabilidades que transcendem problemas de renda. São
exemplos de programas complementares: programas de geração de trabalho e
renda, trabalho socioeducativo para crianças e jovens, de alfabetização de adultos,
de fornecimento de registro civil e demais documentos.

32

Sítio eletrônico oficial MDS, www.mds.gov.br/bolsafamilia/o_programa_bolsa_familia > Acesso em:15 de
julho de 2011
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b) Cumprimento de Condicionalidades

A legislação do PBF estabelece que a concessão dos benefícios depende do
cumprimento de condicionalidades nas áreas da Saúde e da Educação. O Decreto
de regulamentação do programa define condicionalidades como “a participação
efetiva das famílias no processo educacional e nos programas de saúde que
promovam a melhoria das condições de vida na perspectiva da inclusão social” 33.
O cumprimento de condicionalidades pelas famílias estava previsto desde a
lei de criação do programa, sua regulamentação, contudo, foi concluída em
novembro de 2005, com a publicação da Portaria GM/MDS nº 551, de 8 de
novembro de 2005. Nesse ínterim, foram publicadas duas portarias interministeriais:
a Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789, de 17 de novembro de 2004; e a
Portaria Interministerial MS/MDS nº 2.509, de 18 de novembro de 2004.
Na área da Saúde, foram definidas as seguintes responsabilidades para as
famílias beneficiárias34:
I. Para as gestantes e nutrizes, no que couber: a) inscrever-se no pré-natal e
comparecer às consultas na unidade de saúde mais próxima de sua residência
portando o cartão da gestante, de acordo com o calendário mínimo preconizado pelo
Ministério da Saúde; e b) participar de atividades educativas, ofertadas pelas
equipes de saúde, sobre aleitamento materno e promoção da alimentação saudável.
II. Para os responsáveis por crianças menores de sete anos: a) levar a
criança à unidade de saúde ou ao local de campanha de vacinação, mantendo em
dia o calendário de imunização, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde; e
b) levar a criança às unidades de saúde para a realização do acompanhamento de
seu estado nutricional e desenvolvimento, e outras ações, conforme o calendário
mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde.
III. Informar ao órgão municipal responsável pelo Cadastramento Único sobre
qualquer alteração em seu cadastro original, objetivando a atualização do cadastro
de sua família35.
O acompanhamento das condicionalidades é feito pelas equipes das unidades
33

Decreto nº 5.209/2004, Art. 27.
Informações extraídas da Cartilha de Acompanhamento Familiar do Bolsa Família, 2010. Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS).
35
Portaria Interministerial MS/MDS nº 2.509/2004, Art. 6º.
34
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básicas de saúde às quais as famílias estão vinculadas. O registro do
acompanhamento é feito semestralmente, por meio de um módulo do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), especialmente desenvolvido para esse
fim.
Em relação à área da Educação, foram definidas as seguintes
responsabilidades das famílias36:
I. Efetivar, observada a legislação escolar vigente, a matrícula escolar em
estabelecimento regular de ensino.
II. Garantir a frequência escolar de, no mínimo, 85% da carga horária mensal
do ano letivo.
III. Informar imediatamente à escola quando da impossibilidade de
comparecimento do aluno às aulas, apresentando, se existente, a devida justificativa
da falta37.
Com relação às condicionalidades na área de Assistência Social, foram
definidas as seguintes responsabilidades: crianças e adolescentes com até 15 anos
em situação de risco ou retiradas do trabalho infantil pelo Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI) devem participar dos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desse programa e obter frequência mínima de
85% da carga horária mensal.
A Portaria MDS nº 666/ 2005 instituiu a integração entre os Programas PBF e
PETI. As famílias com situação de trabalho infantil são inseridas nas atividades
socioeducativas e de convivência proporcionadas pelo PETI, nos termos da Portaria
SEA/MPAS nº 458, de 2001, sem prejuízo do cumprimento das condicionalidades de
saúde e de educação do PBF.
As metas para integração do PETI e Bolsa Família são: 1) Fortalecimento do
PETI, ampliando a cobertura do atendimento das crianças e adolescentes em
situação de trabalho e maior dedicação às ações do Serviço Socioeducativo; 2)
Fortalecimento do Programa Bolsa Família: universalização do Bolsa Família para
as famílias que atendem aos seus critérios de elegibilidade e extensão das ações
socioeducativas e de convivência do PETI para as crianças ou adolescentes do
Bolsa Família em situação de trabalho infantil.
36

Informações extraídas da Cartilha de Acompanhamento Familiar do Bolsa Família, 2009. Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS).
37
Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789/2004, Art. 11.
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De acordo com o MDS, “buscou-se uma melhora na gestão dos programas
de transferência de renda, ampliando a qualidade do mesmo e também a
abrangência dos beneficiários, na busca do combate à erradicação do trabalho
infantil e na ampliação de novas perspectivas para as famílias” (BRASIL, 2006).

c) Programas Complementares

A Lei nº 10.836/04, que instituiu o PBF, não faz menção específica a
programas complementares, o que só ocorrerá mais tarde, com o Decreto nº
5.209/04. Contudo, sua essência está presente no Artigo 4º, que define o Conselho
Gestor Interministerial do PBF quando estabelece, entre suas finalidades, “apoiar
iniciativas para instituição de políticas públicas sociais visando promover a
emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, estadual,
do Distrito Federal e municipal38”.
O Bolsa Família prevê a participação das famílias em ações complementares
ao Programa, denominadas de programas complementares, que objetivam
“complementar e potencializar os impactos proporcionados, pelas transferências de
renda [...] promover inclusão social, considerando a realidade local e as
especificidades da população a ser atendida” (BRASIL, 2008). A intenção do
Governo é desenvolver ações regulares voltadas para a efetivação de capacidades
das famílias cadastradas no CADÚNICO, principalmente as beneficiárias do
Programa Bolsa-Família, com o objetivo de contribuir para a superação da pobreza e
da vulnerabilidade social em que se encontram, por intermédio de programas 39
como: Programa Brasil Alfabetizado - PBA, Programa Nacional de Agricultura
38

Informações extraídas http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm>Acesso em 25
de agosto de 2011
39
Esses programas são iniciativas do Governo federal voltados para minimizar a situação de pobreza da
população brasileira: o PRONAF destina-se ao apoio financeiro das atividades agropecuárias e não
agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família; o
PBA é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, sendo desenvolvido em todo o território nacional,
com o atendimento prioritário a 1.928 municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%;
o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos é um programa
assistencial que visa prover, até o ano de 2010, o acesso à energia elétrica pela totalidade da população do meio
rural brasileiro. O microcrédito produtivo orientado é o crédito concedido para o atendimento das necessidades
financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, utilizando
metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade
econômica, e o Pró-jovem já foi referido anteriormente no âmbito do SUAS.(MANUAIS E PUBLICAÇÕES DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 2009. Acessível em www.mds.gov.br/bolsafamilia/programas_complementares).
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Familiar – PRONAF, Programa Luz para Todos, Programa de micro crédito, Prójovem etc.
No âmbito federal, segundo o discurso oficial, a coordenação geral do
Programa Bolsa Família desenvolve uma estratégia de articulação com órgãos dos
governos

federal,

estaduais

e

municipais,

buscando

oferecer

programas

complementares às famílias beneficiárias , para atender às necessidades destas em
áreas como; acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho e renda e melhoria das
condições habitacionais. Nesse sentido, o Programa prevê o desenvolvimento de
ações com o objetivo de inclusão das famílias beneficiárias e enfatiza que lhes
sejam propiciadas condições de autogerir seu trabalho, visando sua autonomização
financeira, para que essas famílias tenham condições de gerar renda por meio do
seu trabalho e prescindirem da transferência monetária.

d) Gestão do Programa Bolsa-Família

Os principais instrumentos normativos do PBF – desde sua lei de criação às
portarias de sua regulamentação – apontam a responsabilidade das três esferas de
governo pelas políticas de redução da pobreza e reconhecem que a implementação
de seus diversos componentes depende do estabelecimento de mecanismos de
cooperação intergovernamental, tendo em vista sua abrangência territorial.
Os municípios, particularmente, têm um papel fundamental na gestão
compartilhada do PBF, pois a coleta e o registro de informações sobre as famílias no
CADÚNICO são tarefas deles, assim como grande parte da gestão de benefícios
(ações de bloqueio, desbloqueio e cancelamento). A provisão dos serviços básicos
de educação e saúde, conforme regulamentação própria a essas políticas, também
é de responsabilidade municipal, além do acompanhamento do cumprimento das
condicionalidades pelas famílias.
Os municípios também desempenham um papel de destaque na oferta de
ações ou programas complementares. Embora o combate à pobreza seja uma
competência comum às três esferas de governo, nada obriga os entes subnacionais
a assumir responsabilidades pela execução de programas federais na área social.
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As bases para a cooperação na implementação desses programas devem ser
construídas de forma negociada, respeitando a autonomia das partes.
Com o objetivo de institucionalizar o relacionamento com os municípios na
implementação do PBF, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
publicou a Portaria GM/MDS nº 246/05, de 20 de maio de 2005, regulamentando o
processo de adesão ao Programa Bolsa Família e ao CADÚNICO a partir de um
instrumento denominado Termo de Adesão, que formaliza os compromissos mútuos
assumidos para a gestão do programa.
Ao assinar o Termo de Adesão, cada prefeito indica o responsável, no âmbito
municipal, pela condução do programa – a quem se convencionou denominar Gestor
Municipal do PBF. Ao prefeito também cabe instituir ou indicar uma instância préexistente para o exercício do controle social sobre o programa, conforme definido na
Instrução Normativa nº 01, de 20 de maio de 2005.
A assinatura dos termos de adesão não foi imposta como condição prévia à
concessão de benefícios para os residentes nos municípios. O Decreto nº 5.209/04,
que regulamentou a Lei nº 10.836/04, estabeleceu que os termos de adesão
firmados anteriormente, no âmbito dos programas integrados ao PBF, seriam
revalidados até o final de 2005.
De acordo com (Campos Filho, 2007, p.56) além da motivação para formalizar
o relacionamento já existente, os municípios foram incentivados por outras medidas
tomadas pelo MDS. A primeira delas foi a concessão de apoio financeiro a ações
relacionadas com a gestão do programa. Em um primeiro momento, o MDS
repassou recursos para apoiar a atualização da base do CADÚNICO. Os municípios
receberam recursos de acordo com o número de cadastros validados pelo MDS em
sua base. Os cadastros familiares, para serem considerados válidos, deveriam ter
todos os campos obrigatórios do CADÚNICO preenchidos – para todos os membros
da família, assim como o registro do número de um documento de identificação do
responsável legal maior de 16 anos, com controle de emissão nacional [Cadastro de
Pessoa Física (CPF) ou título de eleitor40].
Em abril de 2006, o MDS adotou uma nova sistemática de apoio aos
municípios baseada no número de famílias beneficiárias e no desempenho em

40

Art.3ºdaPortariaGM/MDSnº360,de12dejulhode2005.http://www.mds.gov.br/sobreoministerio/legislacao/bolsafam
ilia/portarias> Acesso em 25 de agosto de 2011
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dimensões selecionadas do processo de gestão, a partir do estabelecimento do (IGD
41

).
O MDS repassa recursos financeiros aos municípios para apoio à gestão do

Programa. Quanto maior o valor do IGD, maior é o valor do recurso transferido para
o município. O repasse dos recursos do IGD é feito mensalmente, por meio de
transferência direta fundo-a-fundo de Assistência Social – do federal para o
municipal – e a prestação de contas é feita anualmente pelos Fundos Municipais.
Para receber os recursos do IGD o município deve ser habilitado na gestão
municipal da Assistência Social, aderir ao Programa Bolsa Família e atingir um
índice mínimo do IGD (inicialmente de 0,4 e atualmente de 0,5 ou de 0,2 em cada
uma das quatro taxas). O IGD é calculado pela média aritmética de quatro
indicadores: taxa de atualização cadastral, taxa de cobertura cadastral, taxa de
informação da frequência escolar e taxa de informação das condicionalidades da
saúde. Para se calcular o valor mensal a ser repassado ao município, o IGD obtido é
multiplicado por um valor de referência para cada família atendida (R$2,50).
Outro fator relevante foi a descentralização de funções de gestão e a
disponibilidade de acesso a sistemas informacionais – para a efetivação das funções
descentralizadas, como o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC 42), que permite
aos municípios habilitados a realização de ações de bloqueio, desbloqueio e
cancelamento de benefícios em tempo real, a partir de um aplicativo disponível via
internet.

2.4.1 Marco Legal: Atribuições Previstas para os CRAS / PAIF no Processo de
Implementação do PBF.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi implementado propondo
uma nova lógica de organização dos serviços, programas, projetos e benefícios,
definindo com isso dois diferentes níveis de complexidade, a saber: Proteção Social
41

InstituídopelaPortariaGM/MDSnº148,de27deabrilde2006.http://www.mds.gov.br/sobreoministerio/legislacao/bols
afamilia/portarias> Acesso em 25 de agosto de 2011
42
O Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), desenvolvido e gerenciado pela Caixa Econômica Federal para
efetivar o pagamento de diversos benefícios sociais, encontra-se estruturado em módulos. Depois de firmarem
seus termos de adesão, os municípios têm acesso on line ao sistema para efetuar ações de bloqueio e
desbloqueio de benefícios.
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Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) de média e alta complexidade.
Configuram-se como serviços de PSB de Assistência Social:

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF); Programa de inclusão
produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza; Centros de Convivência
para Idosos; Serviços para crianças de 0 a 6 anos que visem o
fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, ações de
socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças;
Serviços sócios-educativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa
etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários; Programas de incentivo ao
protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários; Centro de informação e de educação para o trabalho, voltados
para jovens e adultos. (BRASIL, 2004. p. 36).

Os serviços de PSB deverão ser executados de forma direta nos CRAS e em
outras unidades básicas e públicas de Assistência Social, bem como de forma
indireta nas entidades e organizações de Assistência Social da área de abrangência
do CRAS (BRASIL, 2004).
Nesse sentido, destaca-se que o CRAS é um equipamento social público
estatal de base territorial, responsável pela oferta de serviços continuados de
proteção social básica de assistência social às famílias, grupos e indivíduos em
situação de vulnerabilidade social, privilegiando "a dimensão sócio-educativa da
política de Assistência Social na efetivação dos direitos relativos às seguranças
afiançadas" (BRASIL, 2006, p. 15). Ou seja, o CRAS é o meio pelo qual os usuários
têm acesso à rede de proteção social básica do SUAS, efetivando a referência e a
contra referência do usuário na rede sócio assistencial do SUAS.
O CRAS, responsável por prestar um serviço municipal, também é conhecido
como a "Casa das Famílias", sendo a "porta de entrada" para a rede sócio
assistencial de Proteção Social Básica do SUAS. Tendo como objetivo a organização
da rede sócio assistencial e o acompanhamento da família por território (devendo-se
considerar as diversidades locais e regionais, buscando atuação em rede neste
território),

objetivando

ainda

prevenir

situações

de

risco

por

meio

do

desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
Em outras palavras, o objetivo maior do CRAS é:

70

Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo seus
vínculos internos e externos de solidariedade, promovendo seus membros e
possibilitando ações intersetoriais que visem a sustentabilidade; de modo a
romper o ciclo de reprodução inter-geracional da pobreza e evitar que as
famílias, seus membros e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo
em situações de risco. (SIMÔES, 2008, p. 319).

A existência do CRAS está estritamente vinculada ao funcionamento do
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), ou seja, a implementação do PAIF
(principal programa da PSB do SUAS) é condição essencial e indispensável para o
funcionamento do CRAS. Como mencionado, além de serem necessariamente
ofertados os serviços e ações do PAIF, podem ser prestados outros serviços,
programas, projetos e benefícios de PSB 43 relativos às seguranças que a proteção
social deve garantir. Todavia, caso se opte pela oferta de outros serviços no CRAS,
faz-se necessário dispor de espaço físico, material, equipamento e equipe de
profissionais compatível com as orientações específicas de cada serviço, de modo a
não prejudicar o desenvolvimento do PAIF (BRASIL, 2009e) básica criado pelo MDS,
por meio da Portaria n° 78, em 8 de abril de 2004, que aprimorou a proposta do
Plano Nacional de Atendimento Integrado à Família (PNAIF), implantado pelo
Governo Federal no ano de 2003. Em 19 de maio de 2004, o PAIF tornou-se ação
continuada de Assistência Social, passando a integrar a rede de serviços de ação
continuada da Assistência Social, financiada pelo Governo Federal, conforme
Decreto 5.085, de 19 de maio de 2004.
Conforme o artigo 2° da Portaria n° 78, de 8 de abril de 2004, que
estabelece diretrizes e normas para a implementação do PAIF e dá outras
providências, destaca-se que o objetivo do PAIF é:

• Contribuir para a efetivação da Política de Assistência Social como política
pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de
desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das
desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção
para a concepção e a implementação de programas, projetos, serviços e
43

De acordo com Brasil (2006d, p. 14), podem ser realizados nos CRAS ou estar referenciado no território de
abrangência: os Serviços (socioeducativo geracionais, inter-geracionais e com famílias; sócio comunitário;
Reabilitação na Comunidade, entre outros), os Benefícios (Transferência de Renda, PBF, BPC, Benefícios
eventuais;entre outros) e os Programas e Projetos (Capacitação e promoção da inserção produtiva; Promoção
da inclusão produtiva para beneficiários do PBF e no BPC; Projetos e Programas de Enfrentamento à Pobreza;
Projetos e Programas de Enfrentamento à Fome; Grupos de Produção e Economia Solidária: Geração de
Trabalho e Renda; entre outros).
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benefícios;
• Contribuir para superar a abordagem fragmentada e individualizadora dos
programas tradicionais;
• Garantir a convivência familiar e comunitária dos membros das famílias;
• Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das
famílias e seus membros;
• Viabilizar a formação para a cidadania;
• Articular e integrar ações públicas e privadas em rede;
• Colaborar com a descentralização político-administrativa.

A estrutura operacional do PAIF será financiada pelo Governo Federal, por
meio do MDS, em conjunto com os Estados e Municípios, num processo de
cofinanciamento, como preceitua a LOAS. Os recursos previstos no PAIF têm como
objetivo prioritário a potencialização da rede local sócio assistencial básica,
financiando programas, projetos e serviços, ampliando sua cobertura e melhorando
a qualidade dos serviços prestados. Esses recursos serão aplicados sob
responsabilidade dos gestores municipais.
Entre alguns serviços e ações do PAIF ofertados pela equipe de profissionais
do CRAS, destacam-se,

A acolhida de famílias em situação de vulnerabilidade social; O
acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço
socioeducativo para famílias (beneficiários do PBF, em especial as que não
estejam cumprindo as condicionalidades e as famílias com beneficiários do
BPC) ou seus representantes; Vigilância social; Proteção pró-ativa por meio
de visitas às famílias que estejam em situações de maior vulnerabilidade ou
risco; Encaminhamento (com acompanhamento) da população referenciada
no território do CRAS para serviços de proteção básica e de proteção social
especial e para as demais políticas sociais. (BRASIL, 2006d).

O acompanhamento às famílias atendidas no CRAS, de acordo com Brasil
(2006d, p. 34), deve levar em consideração os objetivos do programa, o conjunto de
indicadores, bem como "a dinâmica do atendimento à família, a presença e o
absenteísmo, o contrato feito com as famílias, os resultados esperados e o grau de
complexidade da demanda e da situação familiar". Conforme estabelecido em Brasil
(2006d), no CRAS serão priorizadas as famílias cadastradas no Cadastramento
Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), beneficiárias do
PBF (em especial as que apresentarem dificuldades no cumprimento das
condicionalidades previstas no referido programa), e os beneficiários (e suas
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famílias) do BPC que necessitem de atenção básica.
De acordo com o MDS (2006):

Na integração de ações com o PAIF, um ponto fundamental no desenho do
PBF refere-se ao cumprimento de condicionalidades, que são as
contrapartidas de proteção exigidas das famílias beneficiárias. As ações
previstas como condicionalidades correspondem, no marco constitucional
brasileiro, a direitos sociais que devem ser garantidos ao conjunto da
população. Ao exigir o comparecimento a determinados serviços de saúde
pública, a frequência escolar e às ações socioeducativas e de convivência
para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o PBF
promove condições fundamentais mínimas para que esses sujeitos sociais,
hoje à margem da sociedade, possam reivindicar acesso às condições
necessárias para o desenvolvimento de capacidades essenciais dos
indivíduos. A dificuldade de cumprimento das condicionalidades pelas
famílias deve ser compreendida, pela equipe do CRAS, não como condição
desfavorável, mas como condição objetiva da situação de exclusão, que
aumenta a probabilidade de ocorrência de violação dos direitos.(MDS, 2006,
p.18).

A articulação do PBF e do PAIF é orientada pelo MDS desde 2006, por meio
do manual de Orientações para o Acompanhamento das Famílias do PBF no Âmbito
do SUAS. As estratégia sugeridas para a articulação do Bolsa-Família com o
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), vinculado à Secretaria Nacional de
Assistência Social do MDS, têm o propósito de desenvolver uma metodologia de
acompanhamento de cada família que considerasse sua situação concreta, suas
vulnerabilidades e potencialidades, visando a sua melhor orientação e utilização do
conjunto de serviços e ações previstos por ambos os programas. Na metodologia
adotada, o não cumprimento de condicionalidades foi considerado um indicador de
que a família deveria contar com um acompanhamento mais próximo, de maneira a
sentir-se apoiada e resolver suas dificuldades, garantindo-se, dessa forma, os
direitos de seus membros à educação e aos cuidados básicos de saúde.
Para o MDS, o trabalho com as famílias beneficiárias do Programa BolsaFamília e residentes na área da atuação do Programa de Atenção Integral à Família
visa aos seguintes objetivos:

a) acompanhar, em especial, as famílias com dificuldades no cumprimento
das condicionalidades do PBF, com a finalidade de apoiá-las na superação
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de suas dificuldades e de promover condições de inclusão na rede de
proteção social, participação comunitária e desenvolvimento familiar;
b) desenvolver capacidades comunicativas, relacionais e de ação
cooperativa em famílias e grupos;
c) promover a inserção das famílias e seus membros nos serviços,
programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais e das demais políticas
sociais existentes nos municípios;
d) disseminar informações sobre o PBF e a Política de Assistência Social
visando ao compartilhamento de objetivos e ações com a comunidade; e
e) mobilizar as redes e recursos da comunidade com vistas ao maior
desenvolvimento e inclusão das famílias. (MDS, 2006, p.32).

Para o MDS, o trabalho com famílias na articulação PBF/PAIF deve ser
orientado pelas diretrizes concernentes a cada programa e por diretrizes resultantes
dessa articulação, quais sejam:

a) trabalhar, em caráter de prevenção das situações de risco, com todas as
famílias do território de abrangência do CRAS e, em especial, com aquelas
que estão em situação de descumprimento das condicionalidades com
vistas à superação de dificuldades e efetiva inclusão nos serviços de saúde,
educação e assistência social;
b) respeitar cada família, incentivando a sua participação no trabalho
socioeducativo, de acordo com suas referências culturais, seus ciclos de
vida, seu ritmo de desenvolvimento e seus projetos e, incentivando seu
protagonismo;
c) Promover, através do trabalho socioeducativo, a articulação entre a
informação, a reflexão e o desenvolvimento de habilidades e capacidades
das famílias, buscando dar expressão e sustentabilidade a essas mudanças
nas práticas cotidianas;
d) propiciar a transversalidade dos conteúdos e o desenvolvimento de ações
intersetoriais, fortalecendo a interlocução e a ação conjunta, nos territórios,
da assistência social, da saúde, da educação e de outras áreas envolvidas
no desenvolvimento social, potencializando o acolhimento da família e seus
membros nas instituições, programas e projetos, serviços e benefícios que
trabalham com as famílias do PBF na rede local; e
e) trabalhar com o binômio família/comunidade, contribuindo para a
potencialização do território, das famílias no território e das redes de
solidariedade social, melhorando a oferta dos serviços, adequando-os às
demandas do território, combatendo inclusive discriminações entre as
famílias atendidas em virtude de sua situação específica no PAIF e/ou no
PBF. (MDS, 2006, p.32-33).

A articulação entre o PBF e o PAIF que foi abordada nesta subseção será
retomada e aprofundada na última seção deste trabalho.
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2.5 A INTERSETORIALIDADE COMO ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

O debate em volta do desenvolvimento de ações intersetoriais se amplia no
cenário político de redemocratização na década de 1980 no Brasil, participando das
discussões em torno das propostas de descentralização e efetividade das políticas
públicas, principalmente em relação às que direcionam seu foco nas desigualdades
sociais e na pobreza.
Na atualidade, verificam-se convergências acerca dos significados e atributos
do que seja a intersetorialidade no campo das políticas sociais. Torna-se, assim,
relevante debruçar-se sobre as conceituações disponíveis e examinar possíveis
diferenças, aproximações e consensos existentes.
Observa-se que as principais publicações sobre intersetorialidade são
originárias das áreas de Administração Pública e Saúde Coletiva. Vale dizer que há
pouquíssima produção no campo da Educação e da Assistência Social.
De forma geral, as definições de intersetorialidade partem do pressuposto de
que é necessário encontrar formas inovadoras de formular e implementar as
políticas sociais para atuar sobre os problemas sociais que se apresentam de
maneira cada vez mais complexa. A intersetorialidade é então uma estratégia que
busca superar a fragmentação das políticas públicas e atuar contra as iniquidades
sociais.
Para o estudo proposto, abordaremos então o conceito de intersetorialidade
de forma ampla a partir de alguns autores.
A estrutura dos três níveis de governo no Brasil, como em outros países, é
setorializada, significando uma organização que reflete a especialização de saberes
funções e modos de intervenção. (JUNQUEIRA et al. 1997, p.21). O referido autor
ainda destaca que:
Às políticas econômicas e sociais correspondem a uma segmentação de
áreas de intervenção bastante independentes, configurando uma
organização de trabalho, a qual corresponde uma estrutura organizacional
verticalizada e setorializada (JUNQUEIRA et al. 1997, p.21-22).
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De acordo com Sposati (2009), e comungando com esta, o modelo de
intersetorialidade de respostas é indicado como o de melhor efetividade para
qualquer

política

social,

entretanto,

não

se

trata

nem

de

negação

da

intersetorialidade, tampouco de produto acabado, e se formos considerá-la como
onipotente dentro da assistência, tende a ser segregadora, sem perder de vista que
cabe à Assistência Social resolver toda e qualquer necessidade dos pobres ou dos
mais pobres. Sob esse aspecto, a intersetorialidade é, para além de um princípio,
um modelo de gestão que supõe a convergência da ação.
Inojosa (2001, apud Nascimento, 2010 p. 4) define a intersetorialidade como a
articulação de saberes e experiências para o planejamento, realização de avaliação
de políticas, programas e projetos, cujo fim é alcançar resultados cooperativos em
situações complexas. Dessa forma, uma perspectiva de trabalho intersetorial implica
mais do que justapor ou compor projetos que continuem sendo formulados e
realizados setorialmente. De fato, a intersetorialidade traz um conjunto de
implicações para a ação do Estado, entre as quais se destacam dois aspectos: (i) os
desafios relacionados às políticas focalizadas territorialmente em segmentos da
população; (ii) os desafios relacionados aos resultados e impactos da intervenção.
A intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar uma nova
maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços para garantir o
acesso igual aos desiguais. Isso significa alterar toda a forma de articulação dos
diversos segmentos da organização governamental e dos seus interesses
(JUNQUEIRA, 1999, p. 27).
Ainda citando Junqueira,2004 apud Gonçalves et al. 2008

A ação intersetorial é uma construção que exige mudanças em especial na
cultura organizacional, em suas práticas, padrões, valores, portanto, devese levar em conta que esse processo não se dará sem tensões, pois haverá
resistências por parte de grupos de interesse que na atualidade se
beneficiam pela forma estruturada e setorializada de aplicação das políticas.
Tais benefícios são de diversas ordens, tais como, perda da segurança
criada pelos padrões até então conhecidos, dificuldades para gerir tensões
que ocorrem nos processos de negociação legítimos, exigência de
aceitação da diversidade, novos aprendizados que saem da fronteira das
suas especificidades, horizontalidade na transmissão dos seus
conhecimentos e ações, sair de um padrão de competição para o de
cooperação que faz com que haja uma responsabilização para além de sua
especialização. (JUNQUEIRA, 2004, apud GONÇALVES et al. 2008 p.2728).
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Segundo Junqueira (2004, p.25), “é necessário privilegiar a ação intersetorial
quando se trata de problemas sociais [...] pela complexidade em que estão
envolvidos”. Essa ação permite integrar saberes, experiências e organizações que
atuam nas políticas públicas, proporcionando também a constituição de redes
sociais. Porém, o autor alerta que é necessário modificar a lógica hoje predominante
na gestão em todas as organizações, tanto públicas estatais, como as organizações
da sociedade civil.
De outra forma, Azevedo (2003, apud Nascimento, 2010 p. 41) menciona que
a intersetorialidade (para ele interface) diz respeito à inter-relação entre as diversas
políticas. Nesse

contexto, o

autor destaca

algumas dificuldades para a

intersetorialidade no que se refere à crescente especialização do poder público e a
tendência de maximização do desempenho de cada um dos órgãos do setor estatal.
Quando se pensa nas questões negativas que a intersetorialidade pode
produzir, Koga (2002, p. 33 e 2003, p. 238, apud Nascimento, 2010) aponta algumas
considerações no que se refere aos limites, pois não é a conjugação de várias ações
de diferentes secretarias que irá configurar a intersetorialidade, mas uma estratégia
comum que defina, a partir do lugar-comum de ação quais ou que tipos de
intervenção deverão ser efetuadas. Por outro lado, mesmo que as políticas sociais
de desenvolvimento urbano e econômicas atuem nos mesmos territórios prioritários
da política da cidade, isto não significa que suas ações sejam confrontadas e
realizadas em um projeto global.
Koga advoga que a intersetorialidade torna-se, assim, uma qualidade
necessária ao processo de intervenção. Programas, projetos, equipes técnicas são
desafiados ao diálogo, ao trabalho conjunto com a perspectiva da inclusão social.
Nesse caso, há de se fazer presente a participação dos membros da comunidade
envolvida, como sujeitos do processo da continuidade da proposta. KOGA ( 2003,
apud NASCIMENTO, 2010, p. 242).
Para Campos (2000, apud Comerlatto et al., 2007 ), a ação intersetorial como
um processo organizado e coletivo não pode ser espontânea. Trata-se de uma ação
deliberada que requer o respeito à diversidade e às particularidades de cada setor
ou participante. Além disso, envolve espaços comunicativos, capacidade de
negociação e intermediação de conflitos para a resolução ou enfrentamento final do

77

problema principal e para a acumulação de forças na construção de sujeitos, na
descoberta da possibilidade de agir.
Segundo

Japiassu

(1996, apud

Patrícia

Krieger Grossi

e

Lucimari

Frankenberg Guilamelon, 2006, p. 5), a intersetorialidade perpassa um simples
conceito para ser uma prática social que vem sendo construída a partir da existência
de profundas insatisfações em pelo menos dois campos da modernidade: o campo
filosófico e o campo da prática.
A intersetorialidade envolve também a expectativa de maior capacidade de
resolver situações, de efetividade e de eficácia, pois, em todas as experiências,
reconhece-se que ela se constrói sobre a necessidade de as pessoas e setores
saberem enfrentar problemas concretos. As questões concretas são as responsáveis
por mobilizarem as pessoas, criarem espaço possível de interação e de ação. Assim,
apesar de o processo ser em si importante, é fundamental também que se produzam
resultados parciais, palpáveis, perceptíveis para retroalimentar pessoas e setores
participantes (OPAS44, 2005, apud PATRICIA K. GROSSI e LUCIMARI F.
GUILAMELON, 2006, p. 6).
Para Sposati (2006, p.136), a intersetorialidade pode ser combinada a
modelos mais ascendentes ou mais descendentes de gestão. Entende-se por
ascendente o princípio da intersetorialidade aplicado na base da gestão institucional
com setorialidade no modelo de gestão dos órgãos de cúpula, ou seja, a
intersetorialidade acontecerá à medida que diferentes representações da gestão
municipal se articulam e se integram a fim de atingir uma meta comum.
Sposati ainda menciona que:
A intersetorialidade tem dimensões e que precisam ser combinadas, ou
seja, a setorial e a intersetorial, como dever do Estado e direito da
cidadania. De acordo com ela, o primeiro princípio que rege essa relação
parece ser o da convergência, que é um conjunto de impulsos para a ação
em determinada situação, seja ela um objeto, um tema, uma necessidade,
um território, um grupo, um objetivo, uma perspectiva. Entretanto, considera
ser necessário que a intersetorialidade sempre seja corretiva de
irracionalidades entre pessoal, funções ou gastos sobrepostos, pois é um
mecanismo racionalizador da ação porque é uma estratégia de gestão
institucional que busca trazer mais qualidade por permitir ultrapassar limites
que ocorreriam na abordagem somente setorial.” (SPOSATI, 2006, p.137
apu NASCIMENTO, 2010, p.101).
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A intersetorialidade contribui para a criação e reconhecimento de saberes
resultantes da integração entre as áreas setoriais. Sposati (2006, p.140 apud
Nascimento, 2010, p.101 ) vê a intersetorialidade não só como um campo de
aprendizagem dos agentes institucionais, mas também como caminho ou processo
estruturador da construção de novas respostas e novas demandas para cada uma
das políticas públicas.
A intersetorialidade é um princípio organizativo da política de Assistência
Social que requer parâmetros. Sob a concepção de ser uma política processual ou
transversal às demais, é entendida por alguns como uma área sem resolutividade
própria, um território de passagem, a porta de entrada para outras políticas. Ela é
tão substantiva para a Assistência Social como o é para as demais políticas, ao se
considerar que nenhuma delas guarda resolutividade plena em si mesma. Deve ser,
então, construída uma relação de complementaridade entre as políticas (SPOSATI,
2009).
Sobre as iniciativas atuais em favor do desenvolvimento da intersetorialidade
das políticas sociais, é preciso reconhecer que o governo federal, na atual gestão do
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), tem investido na (re)construção da
política de Assistência Social com base na formulação de programas com desenho
intersetorial. A própria criação do MDS confere um novo estatuto à política de
assistência, com reforço da perspectiva de profissionalização da área. Isso significa
que, pela primeira vez na história da constituição da seguridade no país, há um
movimento que tende a criar dificuldades à reprodução das relações clientelista e
assistencialista que marcam esta arena setorial.
A intersetorialidade passa a ser alvo das discussões no processo de
implementação da política de assistência, muitas vezes expressa por meio de
palavras que têm sentido similar, como, por exemplo, a interface - conexão, em que
"os serviços de proteção social têm estreita interface com o sistema de garantia de
direito, exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada" (MDS,
2004, p. 31).
Observa-se ainda no documento um tratamento da interface como interrelação, ou seja, "o Plano de Assistência Social expressa à política e suas interrelações com as demais políticas setoriais e com a rede sócio assistencial" (MDS,
2004, p. 37).
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Em outro ponto, a intersetorialidade é sinônimo de integração, ou seja, "a
Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais" (MDS, 2004, p. 27).
Nessa vertente, ela toma o sentido de extravasar, isto é, ao buscar garantir a
qualidade de vida da população, o objeto da ação pública extravasa os recortes
setoriais em que tradicionalmente se fragmentam as políticas sociais e em especial
a política de Assistência Social (MDS, 2004, p. 37).
Verifica-se que a expressão intersetorialidade é marcadamente utilizada
quando se refere "à Assistência Social, enquanto política pública que compõe o tripé
da Seguridade Social, e considerando as características da população atendida por
ela, deve fundamentalmente inserir-se na articulação intersetorial" (MDS, 2004, p.
36).
Segundo Sposati (2006), a intersetorialidade apresenta dimensões que
precisam ser combinadas, ou seja, a setorial e a intersetorial, as quais apresentam
um princípio que rege essa relação, convergindo para um conjunto de impulsos para
a ação em determinada situação, um objeto, um tema, uma necessidade, um
território, um grupo, um objetivo ou uma perspectiva. Assim, foram identificadas
algumas

políticas

que

trazem

as

dimensões

setorial

e

intersetorial

concomitantemente, a saber: saneamento ambiental, mobilidade urbana, saúde e
assistência social.
Diante do que foi exposto, é necessário esclarecer o que é a política social.
Para tal, utilizamos as considerações de Behring (1993, p.17, apud Nascimento,
2010, p.109), quando diz que a política social é a síntese de múltiplas
determinações, ou seja, por ela passam questões econômicas, políticas, culturais,
entre outras, bem como há também uma densidade histórica, pois busca os traços
particulares dos processos sociais globais na realidade brasileira. Assim, deve-se
buscar a decifração da especificidade da formulação sócio-histórica do Brasil em sua
relação com esses processos gerais e a configuração específica da política social
brasileira.
Como foi observado, nesta seção foram apresentados os lugares ocupados e
as condições atribuídas à Assistência Social na história brasileira. Um cenário onde,
apesar do avanço nas definições de sua especificidade e legitimidade, ainda há
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disputas permanentes para consolidá-la, de modo a ultrapassar as proposições
estabelecidas no campo de suas normatizações legais.

2.5.1 A Intersetorialidade Prevista nas Normativas do PBF

Desde sua criação, o Programa Bolsa Família tem como uma de suas metas
a promoção da intersetorialidade na prestação dos serviços, no acompanhamento
dos beneficiários e no controle social. No entanto, somente nos últimos dois anos é
que a própria gestão, no âmbito federal do Programa, apresenta clareza quanto às
orientações dadas aos estados e municípios para uma ação intersetorial de fato.
Essa conclusão pode ser tomada com base na análise dos regimentos e normativas
emitidas pelo MDS aos estados e municípios, tanto no próprio PBF, quanto nos
programas considerados complementares.
No que se refere às Leis sobre a intersetorialidade, elas são apenas citadas
com o objetivo de desenvolver sobre o conteúdo, delimitações e mecanismos da
intersetorialidade. A Lei 10.836 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa
Família traz no Art. 8º:
A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e
governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da
conjugação de esforços entre os entes federados, observada a
intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social . Grifo
Nosso

Na Lei 12.058, de outubro de 2009, que dispõe sobre a prestação de apoio
financeiro pela União aos entes federados que recebem recursos do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, apresenta no Art. 6º:

O art. 8º da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004 passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos: (...) I - medir os resultados da gestão
descentralizada, com base na atuação do gestor estadual, distrital ou
municipal na execução dos procedimentos de cadastramento, na gestão de
benefícios e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na
implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias e
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no acompanhamento e execução de procedimentos de controle 45. Grifo
Nosso

Ao analisarmos a Lei que cria o Programa Bolsa Família, percebe-se que esta
não dá orientação quanto ao exercício da intersetorialidade, e a lei que dispõe sobre
a prestação de apoio financeiro transfere ao município a avaliação sobre sua
intersetorialidade, sem dar referências e critérios para que essa avaliação seja feita.
No que se refere aos decretos, podemos indicar o Decreto 5.209, de setembro
de 2004, a Lei nº 10.836, de 09/01/2004, que cria o Programa Bolsa-Família, além
de outras providências, e nesses verificamos os seguintes pontos:

“• Art. 4º Os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos
seus beneficiários, sem prejuízo de outros que venham a ser fixados pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são:
(...)V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das
ações sociais do Poder Público.”
“• Art. 13. Cabe aos Estados:
II - promover ações que viabilizem a gestão intersetorial, na esfera estadual;
VII - estimular os Municípios para o estabelecimento de parcerias com
órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, governamentais e
não-governamentais, para oferta dos programas sociais complementares;”
“• Art. 14. Cabe aos Municípios:
(...) III - promover ações que viabilizem a gestão intersetorial, na esfera
municipal;
(...) VII - estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais,
estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, para oferta de
programas sociais complementares;”
“• Art. 28. São responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do
cumprimento das condicionalidades vinculadas ao Programa Bolsa Família,
previstas no art. 3o da Lei no 10.836, de 2004:
§ 1º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
o apoio, a articulação intersetorial e a supervisão das ações governamentais
para o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, bem
assim a disponibilização da base atualizada do Cadastramento Único do
Governo Federal aos Ministérios da Educação e da Saúde.”
“• Art. 29. O controle e participação social do Programa Bolsa Família
deverão ser realizados, em âmbito local, por um conselho formalmente
constituído pelo Município ou pelo Distrito Federal, respeitada a paridade
entre governo e sociedade.
§ 2º Por decisão do Poder Público municipal ou do Distrito Federal, o
controle social do Programa Bolsa Família poderá ser realizado por
conselho ou instância anteriormente existente, garantidas a paridade
prevista no caput e a intersetorialidade prevista no § 1o.46”Grifo Nosso

45

Informações extraídas em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03>Acesso em 26 de agosto de 2011
Informações extraídas em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03>Acesso em 27 de agosto de 2011
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Analisando o conteúdo dos decretos, é possível verificar que as orientações
quanto à intersetorialidade não se restringem aos municípios, mas se estende aos
estados a responsabilidade da promoção da intersetorialidade e da sinergia das
ações entre os setores, e ao próprio Ministério do Desenvolvimento Social o apoio a
essas ações. Mais uma vez é importante ressaltar que as “ações intersetoriais” são
referidas de forma genérica, sem maiores informações ou detalhamentos.
De acordo com (Santos,2011), a intersetorialidade é concebida como
parcerias, que vão desde procedimentos já instituídos, como cadastramento,
acompanhamento e controle das condicionalidade, como também no provimento de
programas complementares. Nesse aspecto, a intersetorialidade aumenta sua
abrangência nas instituições de controle social, pela presença de atores dos
diferentes setores envolvidos no conselho do Programa Bolsa-Família instituído no
município.
No que se refere às instruções normativas, a:

• Instrução normativa nº01, de maio de 2005:
“Art. 2°. O controle e a participação social do PBF serão realizados, em
âmbito local e estadual, por instância, conselho ou comitê, instalada pelo
respectivo Poder Público, respeitada a intersetorialidade e a paridade entre
governo e sociedade.
§ 2°. As instâncias de controle social devem ser compostas, sem prejuízo de
outras áreas que o Poder Público julgar convenientes, por integrantes das
áreas: I - da assistência social; II - da saúde; III - da educação; IV - da
segurança alimentar e V - da criança e do adolescente, quando existentes.
47
” Grifo Nosso

Ao examinar a normativa acima, observamos que pela primeira vez é
apontado com clareza o núcleo mínimo da articulação intersetorial, integrado pelas
áreas da assistência social, saúde, educação, segurança alimentar e da criança e do
adolescente, estendendo-se possivelmente a outras áreas.
No que se refere às portarias, na Portaria GM/MDS nº 551, de 09 de
novembro de 2005, nota-se que no: “Art. 12. Cabe às instâncias de controle social
do PBF, no que se refere à gestão de condicionalidades: II - Articular-se com os
conselhos de políticas setoriais existentes no município 48 para assegurar a oferta dos
47
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serviços para o cumprimento das condicionalidades” .
Já na Portaria GM/MDS nº 148, de 27 de abril de 2006 verifica-se “o caráter
intersetorial do Programa Bolsa Família, particularmente no que se refere ao
acompanhamento e controle do cumprimento das condicionalidades e à oferta de
programas complementares49, elementos centrais da implementação dessa política
social.”
Considerando os apontamentos das duas portarias, podemos considerar que
a intersetorialidade passa a ser melhor desenvolvida, pois aquelas trazem de forma
mais objetiva os pontos em que se deve trabalhar a intersetorialidade, visto que são
mencionados em que momentos ela pode ser desenvolvida, como na articulação
entre

os

setores,

especificamente

no

acompanhamento

e

controle

das

condicionalidades, na oferta de programas complementares, e na articulação entre o
conselho do Bolsa-Família instituído no município com os conselhos setoriais já
existentes. No entanto, a intersetorialidade ainda necessita de orientações técnicas
que a viabilizem como um processo constante de troca entre os setores a serem
construídos, desde o planejamento das ações nestes até a avaliação dos resultados
obtidos, e não apenas em momentos pontuais ou para resolução de problemas.
Mais adiante, quando forem apontados os avanços no trato da questão intersetorial
pela realização dos Seminários Regionais Intersetoriais, ficará mais evidente que a
própria formulação das orientações oferecidas aos municípios era confusa e
incompleta, não favorecendo a construção de intersetorialidade nas gestões.
(SANTOS, 2011)
Conforme, a Portaria GM/MDS nº 76, de 07 de março de 2008 50, é
mencionado no Art 2º que são requisitos da adesão do Estado ao PBF e ao
CADÚNICO: III –a constituição legal e o funcionamento regular de um colegiado
intersetorial

51

ou de uma coordenação, do PBF e do CADÚNICO, com pelo menos

um representante de cada uma das seguintes áreas, sem prejuízo de outras:a)
Assistência social; b) Educação;c) Saúde; e d) Planejamento 52.
Sobre o conteúdo dessa portaria, é importante ressaltar que a constituição de
um colegiado ou coordenação intersetorial é um dos requisitos para a adesão do
estado ao PBF e ao CADÚNICO. No caso do município, de acordo com a Instrução
49

Grifo Nosso
Informações extraídas em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03>Acesso em 26 de agosto de 2011
51
Grifo Nosso
52
Grifo Nosso
50
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Operacional de nº 09, SENARC/MDS, de 05 de agosto de 2005, o gestor é o
responsável por coordenar as relações entre as Secretarias de Assistência Social,
Educação e Saúde, e outros órgãos vinculados, além de interagir com o Conselho
do Programa no município.
Desde o ano de 2005, o Programa vem se desenvolvendo sob diferentes
aspectos, e, no caso da intersetorialidade não foi diferente. Algumas das mudanças
no desenho e orientações do PBF refletem nos seus sete anos de criação,
implementação, aprendizado e reformulação. O critério de intersetorialidade do
Programa deu um salto em maturidade, e acreditamos que foi possível visualizá-lo
em 2010, com a realização dos Seminários Regionais Intersetoriais 53. Esses foram
oferecidos para os gestores do Programa de todos os estados e para os gestores de
municípios que fossem capitais, de maior população, de região metropolitana,
integrantes do Programa Território e Cidadania e municípios integrantes do
Programa Nacional de Redução da Mortalidade Infantil.
Os Seminários tinham como objetivo primeiro criar um espaço de
disseminação

de

informações

relativas

ao

acompanhamento

familiar

dos

beneficiários do Programa e com isso melhorar os processos de gestão de
condicionalidades;

em

segundo,

possibilitar

espaços

de

discussão

e

compartilhamento de experiências.
A divisão dos Seminários obedeceu à divisão territorial brasileira em sete
regiões, sendo elas: Região Centro-Oeste, Região Norte, Região Sul, Região
Nordeste I, Região Nordeste II, Região Sudeste I e Sudeste II. O Seminário Regional
Intersetorial da região Sudeste II apontou uma série de sugestões no sentido de
desenvolver,

fortalecer

ou

ainda

potencializar

a

atuação

intersetorial

na

implementação do Programa Bolsa-Família.
Alguns dos apontamentos no âmbito municipal foram a proposição de
formação de comitês, criação de fóruns temáticos, reuniões mensais entre as
secretarias envolvidas, aprimoramento do fluxo de informação, sensibilização e
articulação do corpo técnico de prestação de serviços do município para uma
atuação integrada, entre outros.
Observado o levantamento das leis e normas que buscaram orientar a
construção de uma política pública intersetorial e os avanços obtidos na elaboração
53

Informações colhidas no sitio:www.mds.gov.br> Acesso em 27 de agosto de 2011
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e aplicação dos Seminários Regionais Intersetoriais, é possível acompanharmos os
avanços sobre a intersetorialidade do Programa. As dificuldades enfrentadas tanto
na definição de um conceito de intersetorialidade como no estabelecimento de
orientações gerais para sua aplicação, ainda não se encontram superadas, mas já
se pode notar o seu amadurecimento depois de seis anos de criação do Programa.
Nesta seção, apresentamos um retrospecto dos programas de transferência
de renda com condicionalidades no contexto brasileiro e delimitamos pontos
importantes no desenho institucional do Programa Bolsa-Família, além de
assinalarmos a intersetorialidade prevista nas normativas do Programa. Na próxima
seção do trabalho, será realizada a apresentação da Politica de Assistência Social, o
panorama da assistência social, a caracterização do PBF de Florianópolis e os
resultados da pesquisa.
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3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Esta terceira seção tem como objetivo apresentar a caracterização do PBF.
Inicialmente, recuperaremos algumas informações sobre o município, haja vista que
seus aspectos gerais, sociais e econômicos influenciam nas condições de vida dos
munícipes. Logo após, apresentaremos sucintamente a organização da Secretaria
Municipal de Assistência Social (SEMASJ), visando

uma melhor compreensão

sobre a estrutura existente para que se entendam as ações de assistência social, os
programas e projetos que são oferecidos pela SEMASJ. Na sequência será
delineando o PBF de Florianópolis, em virtude de o programa ser o objeto de estudo
deste trabalho. Finalizaremos esta seção apresentando e analisando os dados
obtidos na pesquisa que foi realizadas com os sujeitos sociais nas áreas da
assistência social, da educação e da saúde que foram estudadas

3.1

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS: SÍNTESE DO

PANORAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fundado inicialmente como Nossa Senhora do Desterro, ou simplesmente
Desterro, em homenagem à padroeira, teve seu nome alterado no fim da Revolução
Federalista, por meio da Lei Estadual n°111, de 1° de outubro de 1894, em
homenagem ao presidente da República Floriano Peixoto, passando a denominar-se
Florianópolis.
O município de Florianópolis caracteriza-se como uma ilha-capital do Estado
de Santa Catarina, localizado na região centro-leste do Estado e banhado pelo
Oceano Atlântico. Como uma cidade de grande porte 54, o município compreende a
parte continental e a ilha, com uma área de 436,5 km2, sendo composto por 12
distritos55. Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
54

De acordo com Brasil (2004), municípios de grande porte são aqueles cuja população está entre 101.000
habitantes a 900.000 habitantes. Por congregarem um grande número de habitantes, bem como por atrair a
população de outras regiões, esses municípios apresentam a necessidade de uma rede socioassistencia que
envolva serviços de PSB, bem como uma ampla rede de PSE.
55
Os doze distritos são: Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses do Rio Vermelho, São João do Rio
Vermelho, Ratones, Santo Antônio de Lisboa, Sede (Centro), Lagoa da Conceição, Ribeirão da Ilha, Pântano do
Sul, Campeche e Barra da Lagoa (PMF, 2006, p. 7).
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IBGE (2010) disponibilizados na página eletrônica da Prefeitura Municipal de
Florianópolis (PMF), a estimativa da população Total, Urbana e Rural para os
Municípios do Núcleo da Região Metropolitana de Florianópolis 56 estão assim
distribuídos:

Quadro 1: População Total. Urbana e Rural do Núcleo da Região Metropolitana
de Florianópolis
MUNICÍPIO

POP. TOTAL

POP. URBANA

POP. RURAL

Águas Mornas

5548

2327

3221

Antônio Carlos

11114

7826

3288

Biguaçu

58206

52728

5448

Florianópolis

421240

405286

15954

Governador Celso Ramos

12999

12252

745

Palhoça

137334

135311

2023

Santo Amaro da Imperatriz

19823

14970

4853

São José

209804

207312

2492

São Pedro de Alcântara

4704

3729

975

TOTAL

8698818

841741

38999

Fonte: IBGE (2010)

A partir da contagem da população realizada pelo IBGE (2010), o município
de Florianópolis possui uma população estimada em 421.240 habitantes e se
constitui no segundo município mais populoso do Estado, sendo Joinville o primeiro..
Desse contingente populacional, a partir da pesquisa realizada na página eletrônica
do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), apresentamos a população
residente em Florianópolis, separada por faixa etária e sexo.

Quadro 2: População por Faixa Etária

56

FAIXA ETÁRIA

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

Menos de 1 ano

2326

2290

4616

1 a 4 anos

9343

8879

18222

5 a 9 anos

12035

11939

23974

10 a 14 anos

14486

14107

28593

Em janeiro de 1998, a Lei Complementar n° 162 instituiu a Região Metropolitana de Florianópolis com o
objetivo principal de dinamizar as soluções dos problemas urbanos comuns.
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15 a 19 anos

16228

16345

32573

20 a 24 anos

20849

20367

41216

25 a 29 anos

21987

21869

43856

30 a 34 anos

18880

19295

38175

35 a 39 anos

15932

16635

32567

40 a 44 anos

14250

15825

30075

45 a 49 anos

14054

16408

30459

50 a 54 anos

12204

14321

26524

55 a 59 anos

9944

12019

21963

60 a 64 anos

7639

9019

16658

+ 65 anos

12890

18875

32765

Fonte: IBGE(2010)

Conforme visto no quadro 2, aproximadamente 11% da população de
Florianópolis são crianças, 15% são adolescentes57, 62% adultos e 12% idosos58.
Pode-se observar também o predomínio do sexo masculino na população de
crianças e adolescentes e do sexo feminino na população jovem, adulta e idosa.

• Crianças e adolescentes
Tendo como base o Plano Municipal de Assistência Social 59 (PMAS) de
Florianópolis (2010 a 2013), o número de crianças e adolescentes (0 a 17 anos)
totalizava 100.499 no município de Florianópolis. Segundo dados da PMF, em
2006a, 4,85% das crianças do município eram consideradas "indigentes" (família
com renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo) e 13,18% eram consideradas
pobres (famílias com renda per capita menor que 1/2 do salário mínimo). "Entre
crianças

indigentes

e

pobres,

o

Município

de

Florianópolis

possuía

aproximadamente um total de 18,03%" (PMF, 2006a).
57

De acordo com o art. 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) — Lei n° 8.069/1990 — considera-se
Criança a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompleto e Adolescente aquela entre (12) doze e (18) dezoito
anos de idade.
58
De acordo com o art. 1° do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.74112003), considera-se Idoso a pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
59
Salles e Paulillo (2007) informam que "O Plano Municipal de Assistência Social constitui-se em importante
instrumento democrático para os municípios no sentido de diagnosticar, planejar e indicar ações que, de fato.
contribuam para efetivação da política de Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado e para as
quais cabem investimentos em recursos públicos". O referido PMAS foi elaborado na gestão do atual prefeito
Dário Elias Berger (2009-2013).
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Visto a dificuldade que se encontravam as famílias dessas crianças, foi
realizado um levantamento pela PMF para identificar

o perfil das crianças e

adolescentes atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
em 2011. De um universo de 433 crianças e adolescentes, 235 eram do sexo
masculino e 198 do sexo feminino.
De acordo com a PMF (2010, p.182), constataram-se, no ano de 2009, 1.242
denúncias60 no Centro de Referência Sentinela, sendo "3.143 atendimentos de
crianças e adolescentes – diagnósticos e 9.099 atendimentos de crianças e
adolescentes - acompanhamento 61". Ainda no ano de 2009, o número de
adolescentes envolvidos em ato infracional em Florianópolis, com medidas
socioeducativas, foi em média de 303 62 ao mês. O número de diagnósticos e a
média anual de medidas socioeducativas são altas ao se comparar com o Índice de
Desenvolvimento Humano do município (IDH-M) que, segundo o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é 0,875 63. Com esse índice, o
município ocupava, em 2000, a 1ª posição estadual nesse indicador e o 4º lugar
nacional.

• Idosos
Conforme exposto no PMF (2010a, p. 183), no ano de 2009 houve 2.343
idosos com renda per capita de 1/2 salário mínimo, sendo 900 do sexo masculino e
1443 do sexo feminino. Com base nos dados estatísticos do CIAPREVI, em 2009
foram realizados 1.17264 atendimentos a pessoas idosas vítimas de violência
( negligência, violência física, violência psicológica, violência sexual etc).
De acordo com a pesquisa realizada por Benedetti (2004), a maioria dos
idosos (70,3%) no município de Florianópolis provê seu sustento por meio da
aposentadoria;, 41,9% por pensões e ajuda do esposo(a),

16,3% por trabalho,

11,8% pela ajuda de parentes e amigos, 11,7% de aluguéis e investimentos e 3,8%
de outras fontes. A pesquisa revela, contudo, que a maioria dos idosos do município
60

Denúncias relativas a às situações de negligência, violência física, psicológica e sexual.
Dados extraídos do sitio da Prefeitura Municipal de Florianópolis-SEMASJ, em 26/09/2011
62
Dados extraídos do sitio da Prefeitura Municipal de Florianópolis-SEMASJ, em 26/09/2011
63
Dado extraído do sitio http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php> Acesso em 08/10/2011
61

64

Dados extraídos do Plano Municipal de Assistência Social de Florianópolis 2010-2013 p.188
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(27,7%) possui renda mensal de até um salário mínimo 41% e a minoria (2,2%)
recebe mais de 40 salários mínimos. Verificamos também que 51% dos idosos
sustentavam até duas pessoas; 40,4% de três a cinco, e 7,8% mais de seis,
demonstrando que, em muitas situações, o idoso encontra-se como principal
provedor da família.

• Economia
A partir de informações obtidas em PMF (2010a), verificou-se que a economia
do município tem como base as atividades de comércio, prestação de serviços
públicos, turismo e, nos últimos anos, a indústria do vestuário, alimento, móveis,
bebida, e a chamada indústria não poluente da microinformática. Frente à
privilegiada localização do município, a maricultura vem sendo expandida
progressivamente.

• Renda
De acordo com PMF (2006a), com base nos dados do IBGE (2000), 24.048
(23,16%) das pessoas responsáveis pelo domicílio em Florianópolis tem renda
mensal de cinco a dez salários mínimos, e uma parcela de 4.624 ( 4,45%) das

responsáveis pelo domicílio não possui renda.

• Saúde
Referente aos indicadores sociais do município, as ações e serviços da área
da saúde são coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) “na condição
de Gestão Plena de Atenção Básica, sendo de responsabilidade da Secretaria do
Estado da Saúde as ações de média e alta complexidade” (PMF, 2010a, p.61). A
prestação dos serviços é feita com base na divisão da cidade em cinco Distritos
Sanitários, os quais têm como função principal o gerenciamento da rede regional
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(Regionais do Centro; Continente; Norte; Sul e Leste). Estes, por sua vez,
subdividem-se em áreas e micro áreas estruturadas a partir da localização das
unidades de saúde. Os principais programas ou serviços de saúde disponíveis no
município e informados no sítio eletrônico da em PMF (PMAS, 2006-2009ª,p. 59-67).
Programa de Saúde da Família (PSF); Programa de Agentes Comunitários
de Saúde; Programa Capital Criança; Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional; Serviço de Vigilância Epidemiológica; Protocolo de Atenção à
Vitima de Violência Sexual; Programa de Saúde Bucal; Programa de Saúde
da Mulher / Planejamento Familiar; Programa DST/AIDS, Cestas
Nutricionais e Leite Especial para Soropositivos; Programa de Leites
Especiais; Programa Hora de Comer; Projeto Escola; Protocolo de
Acompanhamento da Desnutrição Grave; Programa Docente Assistencial;
Saúde Mental, etc65.

Conforme dados obtidos PMF (2010a p.47), com base nos Sistemas de
Informação Mortalidade (SIM), a mortalidade proporcional (%) em 2008 no município
de Florianópolis, segundo grupos de causas, foi de 29,8% por doenças do aparelho
circulatório, 22,9% por neoplasias, 13,3% por causas externas respiratória, 27,3%
por homicídios e 10,20% por suicídios.

• Educação
Na área da educação, consta em PMF (2010a) que o município tem 370
estabelecimentos de ensino, divididos entre as três esferas governamentais e a rede
particular, sendo 149 correspondentes à Educação Infantil, 110 de Ensino
Fundamental, 48 de Ensino Médio, 16 de Ensino Superior, 21 de Educação de
Jovens e Adultos, seis de Educação Especial e dois de Educação Profissional. De
acordo com dados do IBGE, no ano 2000 o índice de alfabetização em Florianópolis
era de 95,7%.

65

Informações extraídas em:http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude>Acesso 02 de setembro de 2011
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• Habitação e Saneamento Básico
Com relação às áreas de habitação e saneamento básico, destaca-se que o
município de Florianópolis, como centro político-administrativo, tem atraído um
grande contingente populacional. Essa migração, que se tornou mais intensa a partir
de 1970, fez eclodir um processo de crescimento no município. De acordo com o
IBGE (2010), a população residente no município de Florianópolis totalizava 421.240
habitantes, destes, cerca de 77.426 eram migrantes naturais de outros Estados e do
Exterior, sendo 40% provenientes do Rio Grande do Sul, 19% do Paraná, 14% de
São Paulo, 8% do Rio de Janeiro, 3% de Minas Gerais, 1% de Pernambuco, 11% de
outros Estados e 4% do exterior.
Em virtude do processo de migração no município ter ocorrido sem um
planejamento urbano, houve impactos no campo social e ambiental, evidenciando a
ocupação — por parte das famílias em grande parte de baixa renda — de áreas
públicas ou privadas, em habitações precárias, sem infraestrutura adequada e com
problemas de regularização fundiária. Conforme dados da PMF (2010a), no ano de
2008, estimava-se que existiam no município 64 Áreas de Interesse Social (AIS)
identificadas

como

áreas

carentes66,

com

uma

população

estimada

em

aproximadamente 51 mil habitantes, sendo que 32% das AIS localizavam-se no
bairro Centro e 31% na parte continental do município, como visualizado a seguir:
Quadro 3: Localização e Distribuição das Áreas de Interesse Social
LOCALIZAÇÃO

DISTRIBUIÇAO
N° de Comunidades

População Estimada

Região Central(Morro da Cruz)

31,00%

18884

Região Continental

31,00%

15113

Região Sul

21,00%

10550

Região Norte

14,00%

7055

Fonte: PMF (2010a)

A partir de 1990, o IPUF realizou um estudo exploratório dessas áreas, que
resultou no documento "Perfil das Áreas Carentes de Florianópolis", no qual foi
66

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) classifica como áreas carentes os
bolsões populacionais onde a maioria das famílias possui renda média entre O0 (zero) e 3 (três)
salários mínimos mensais. Além da carência econômica, essas áreas apresentam problemas no setor
de habitação, infraestrutura sanitária e equipamentos urbanos (PMF, 1992).
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identificado que grande parte das famílias em situação de vulnerabilidade e risco
residiam nas encostas de morros, junto a manguezais ou dunas, vulneráveis a
inundações, bem como aos riscos de desabamentos.
Com base nos dados obtidos no sítio eletrônico da em PMF e o Plano
Municipal de Assistência Social de Florianópolis(2010a), pode-se constatar que nas
AIS há uma predominância dos responsáveis pela família oriundos do interior do
Estado de Santa Catarina (38,88%), seguido pelos nascidos em Florianópolis
(23,69%). Verificou-se que 51,22% dos chefes de família são do sexo feminino e
48,78% são do sexo masculino, ocorrendo um percentual de 7,30% de pessoas com
deficiência nas famílias.
Observa-se que 762 (60,05%) famílias dessas áreas possuem uma renda
familiar de um a três salários mínimos. Com relação ao grau de instrução do "chefe
do domicílio", 77% possuem até o ensino fundamental e 31,69% têm entre 30 a 40
anos de idade. A diferença percentual entre as demais faixas etárias é pequena:
21,57% de 18 a 30 anos e 23,69% acima de 50. Dos chefes de família, 39,58%
estão inseridos no mercado de trabalho formal (com carteira assinada).A soma dos
assalariados sem registro, de autônomos e pessoas que fazem “bico” é de 34,51%.
Somando a esse percentual os desempregados, que geralmente fazem “bicos”,
teremos o total de 39,27%.
Ocorre um predomínio de famílias com quatro membros (27,69%), sendo
25,80% de três membros, 19,14% cinco membros, perfazendo um total de 72,63%.
Nota-se que 81,25% das casas possuem abastecimento e instalação sanitária
precários. Em relação à habitabilidade, 50,98% é considerada regular e 29,33%
ruim. A maioria das casas possui quatro cômodos (38,67%), seguido de três
(22,90%) e cinco cômodos (19,76%), totalizando 65,01%.
A partir da apresentação de dados e indicadores referentes à economia,
renda, saúde, educação, habitação, saneamento básico e sobre as condições de
vida da população, buscar-se-á, no item a seguir, apresentar a estrutura da
secretaria de assistência social, os programas, projetos e serviços da Política de
Assistência Social disponibilizados à população em situação de vulnerabilidade
social no município.
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3.1.2 Secretaria Municipal de Assistência Social: Comando Único

A Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), constituída como pessoa
jurídica de direito público interno, é uma instância pública de caráter governamental,
responsável, de acordo com o artigo 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), datado
de 05/04/1990, pelo "provimento do interesse local e do bem-estar de sua
população".
A estrutura organizacional da PMF corresponde às seguintes secretarias
municipais: Administração e Previdência; Assistência Social; Ciência, Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico Sustentável; Continente; Educação; Finanças e
Planejamento; Governo; Habitação e Saneamento Ambiental; Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano; Obras; Receita; Saúde; Segurança e Defesa do Cidadão;
Transportes, Mobilidade e Terminais; Turismo, Cultura e Esporte. As Secretarias
Executivas são: Assuntos Institucionais; Assuntos Internacionais; Assuntos Jurídicos;
Assuntos Parlamentares; Comunicação; Controle Interno e Ouvidoria; Serviços
Públicos. Os Órgãos: Arquivo Histórico do Município; AFLOV - Associação
Florianopolitana de Voluntários; Biblioteca Municipal Professor Barreiros Filho;
COMCAP – Companhia Melhoramentos da Capital; CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente; Coordenadoria da Juventude; COPPIR Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade
Racial; Defesa Civil; Núcleo de Tecnologia; Bem-Estar Animal; Fundação Franklin
Cascaes; Fundação Municipal de Esportes; FLORAM - Fundação Municipal do Meio
Ambiente; FUNCINE - Fundo Municipal de Cinema; Guarda Municipal; Instituto de
Geração de Oportunidades de Florianópolis; Instituto de Planejamento Urbano; Polo
UAB Florianópolis; PROCON Municipal. (PMF, 2011a).
Conforme disposto em PMF (2010a), a Prefeitura Municipal de Florianópolis
tem a responsabilidade na condução da Política Pública por meio do "Comando
Único", representado pela Secretaria da Criança, Adolescente, Idoso, Família e
Desenvolvimento Social (SMCAIFDS). A partir do dia 17 de agosto de 2007,
mediante a Lei Municipal n° 7398, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 de
setembro de 2007, a SMCAIFDS passou a ser denominada Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMAS), a fim de buscar uma padronização em conformidade
com as orientações do SUAS.
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É importante compreender que a mudança da nomenclatura não é "um mero
rearranjo institucional, pois a diversidade de denominações que historicamente vem
sendo dado a Assistência Social fragmentam o seu sentido político" (SANTOS. 2007,
p. 65).
Com a Lei Complementar n° 348, de 27 de janeiro de 2009, que dispõe sobre
o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública municipal
de Florianópolis, o atual prefeito, Dário Elias Berger, altera a nomenclatura da
SEMAS, passando a ser denominada Secretaria Municipal de Assistência Social e
Juventude (SMASJ). A referida Secretaria está localizada na Avenida Mauro Ramos,
n° 1277, no Centro de Florianópolis, e é uma organização de natureza pública,
pertencente à PMF.
A SEMASJ tem como missão "implementar o SUAS, promovendo serviços de
Proteção Básica e Proteção Social Especial aos cidadãos que dela necessitarem"
(PMF. 2009a). A gestão do SUAS no âmbito municipal pode ser estruturada como
gestão inicial, básica67 ou plena, mas, independentemente da gestão do município,
ele deve atender ao requisito previsto no artigo 30 da LOAS, que é a criação do CPF
68

para repasse do fundo. Conforme disposto no PMF (2010a, p. 207) “O município

de Florianópolis teve seu requerimento de gestão plena aprovado pela CIB, para o
período de transição (segundo semestre de 2005)”. A opção por gestão plena
significa que o município tem a responsabilidade de gestão total das ações de
Assistência Social, organizando a proteção social básica e especial, inclusive de alta
complexidade.
De acordo com o disposto no organograma da SEMASJ, o sistema de
proteção social no município de Florianópolis está organizado em Proteção Social
Básica e Proteção Social Especial, representadas pelas:
• Diretoria de Proteção Social Básica; Diretoria de Benefícios; Diretoria de
Proteção Social Especial; Diretoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação;
67

Conforme disposto em Brasil (2005a), os municípios que se habilitarem como gestão inicial receberão recursos
da União por meio do FNAS, transformados em Piso Básico Transição e Piso de Transição de Média
Complexidade e Piso de Alta Complexidade I. O município deverá "alocar e executar recursos financeiros
próprios no Fundo de Assistência Social para as ações de Proteção Social Básica" (2005a, p. 23). No nível de
gestão básica, "o município assume a gestão da proteção social básica na Assistência Social, devendo o gestor,
ao assumir a responsabilidade de organizar a proteção básica em seu município, prevenir situação de risco por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições" (2005a, p. 24). Um dos requisitos da gestão básica é
estruturar o CRAS de acordo com o porte do município.
68
O Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de Florianópolis
foram instituídos pela Lei n° 4958 de 16 de julho de 1996, 3 anos após a LOAS. O Plano Municipal de
Assistência Social de Florianópolis (2006-2009) corresponde à quarta edição. Sendo criado anteriormente nos
anos 1997-2000 (I). 2000-2001 (II), 2002-2005 (III).

96

Diretoria de Juventude, cada qual com duas Gerências e Programas, Projetos e
Serviços, e Diretoria de Mobilização Comunitária, com uma Gerência de Mobilização
Comunitária.
Quadro 4: Organograma Diretoria e Gerências
DIRETORIAS e
GERÊNCIAS

PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS
• Programa Viver Ativo; Programa de Apoio à Organização e

Diretoria de Proteção
Social Básica

Dinamização de Grupos de Convivência de Idosos; Carteira

Interestadual do Idoso; Cartão Passe Rápido Idoso; Programa de
Gerência de Atenção
Integração Social; PAIF69- CRAS70; PASA71; PBF72; Centro
Integral à Família
Multiuso de Capoeiras (Escola Profissional Feminina Professora
Gerência de Ações
Eli Chaves de Souza Sumar/Centro de Qualificação e
Socioeducativas
Capacitação Profissional / Centro de Convivência de Idosos);
Diretoria de Benefícios
Pró-Jovem Adolescente;
Programa Criança Fazendo Arte;
Gerência de Benefícios Centro de Educação Complementar (CECs).
Gerência de
Transferência de Renda
Diretoria de Proteção
Social Especial

• CREAS73; Centro de Referência de Atendimento da Mulher em

Gerência de Média
Complexidade

Abordagem de Rua; CIAPREVI77; PROADQ78; Renda Extra para

Situação de Violência; POASF74; LA e PSC75; PETI76; Projeto
Idosos; NAF Rodoviário79; Casa de Passagem; Casa de Apoio

Gerência de Alta
Complexidade

Social ao Morador de Rua.

Diretoria de
Planejamento,
Monitoramento e

•

Coordenar

Estabelecer

os

processos

e supervisionar

de

planejamento

do

SUAS;

a realização de estudos e

69

Programa de Atenção Integral à Família

70

Centro de Referência da Assistência Social

71

Programa de Atenção Sócio Assistencial

72

Programa Bolsa Família

73

Centro de Referência Especializado de Assistência Social

74

Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (antigo
Programa Sentinela e Programa de Orientação e Apoio Sócio Familiar
75
Programa de Medidas Sócio Educativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços a Comunidade
(PSC)
76
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
77

Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa

78

Projeto de Atendimento à Dependente Químico

79

Núcleo de Apoio a Família
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Avaliação
Gerência de Projetos;
Programas e Ações
Gerência de Gestão
da Informação,
Monitoramento e
Avaliação

levantamentos de diagnóstico social; Indicar as áreas de
intervenção a serem atendidas;

Assessorar as Diretorias na

elaboração de programas e projetos sociais; Sistematizar
indicadores de avaliação dos programas e projetos sociais
(parceria); Propor a implantação de novos serviços sócio
assistenciais; Monitorar e avaliar as ações da rede sócio
assistencial, governamental e não- governamental; Organizar e
manter atualizado sistema de informações sociais; Coordenar a
implantação e implementação de política de capacitação
continuada (municipal) e Sugerir mecanismos de valorização
profissional para o quadro técnico do SUAS.

Diretoria de Juventude • A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a
Gerência de Projetos;
Programas e Ações
Gerência de
Operações
Diretoria de
Mobilização
Comunitária

Juventude vem

executando além de Programas, Projetos,

Seminários, Encontro Municipal. As seguintes ações: 1° Encontro
Municipal da Juventude; Projeto Praça da Juventude (Norte da
Ilha).
• A Diretoria de Mobilização Comunitária que tem por missão
servir

como

instrumento

de

mobilização

e

articulação

comunitária, terá seu trabalho realizado através das seguintes
Gerência de
ações: Articulação Comunitária; Apoio Institucional às ONGs;
Mobilização
Comunitária e Eventos Responsabilidade Ambiental.
Fonte: PMF (2010a)

3.2 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE
FLORIANÓPOLIS

Segundo o IBGE, o município de Florianópolis possui uma população de
421.210 mil habitantes. A estimativa do número de famílias pobres com perfil para o
Cadastro Único em Florianópolis, segundo o MDS, é de 17.544 (26,68%), conforme
levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), em 2006.
dessas famílias, 6.499 têm perfil para recebimento do PBF.
Em Florianópolis, o PBF passou a existir legalmente somente em 8 de agosto
de 2005, com a assinatura do Termo de Adesão, que tinha por objetivo proporcionar
aos municípios o cumprimento das responsabilidades específicas na gestão e na
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implementação do Programa, especificamente o que se refere ao cadastramento,
acompanhamento das condicionalidades, gestão de benefícios e oferta de
Programas complementares.

I. proceder às inscrições das famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza (...) residentes em seu território, na base de dados do Cadastro
Único dos Programas Sociais do Governo Federal, mantendo as
informações atualizadas e organizadas; II. realizar a gestão dos benefícios
do Programa Bolsa Família e Programas Remanescentes; III. Promover às
instâncias cabíveis sobre denúncias e irregularidades na execução do
programa no âmbito local; IV. promover, em articulação com o Governo
Federal e Estadual, o acesso dos beneficiários do programa Bolsa família
aos serviços de educação e saúde, a fim de permitir o cumprimento das
condicionalidades pelas famílias beneficiárias; V. acompanhar o
cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias, segundo
normas e instrumentos disponibilizados pelo Governo Federal; VI. proceder
o acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial atuando nos
casos de maior vulnerabilidade social; VII. estabelecer parcerias com órgãos
e instituições municipais, estaduais e federais, governamentais e não
governamentais, para a oferta de programas complementares aos
beneficiários do Programa Bolsa Família, especialmente ações de
alfabetização, capacitação profissional e de geração de emprego e renda.
(BRASIL, 2005, p. 5).

De acordo com o levantamento realizado pelo MDS em outubro de 2011,
15.22180 famílias estão cadastradas no CADÚNICO81 para diversos Programas
sociais, destas, 9.54482 famílias apresentam perfil para o Bolsa Família, ou seja,
famílias com renda per capita mensal de até R$ 140,00. Atualmente, o Programa
atende 4.68083 famílias com benefícios que variam de R$ 32,00 até R$ 306,00.
O Benefício Variável, de R$ 32, é pago às famílias consideradas “pobres”,
com renda mensal de até R$ 140 por pessoa, desde que tenham crianças e
adolescentes de até 15 anos. Cada família pode receber até cinco benefícios
variáveis, que perfaz um total de até R$ 160,00.
O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ), de R$ 38,00, é pago a
todas as famílias do Programa que tenham adolescentes de 16 e 17 anos
frequentando a escola. Cada família pode receber até dois benefícios variáveis
80

Dados extraídos de http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.ph> Acesso em 08/10/2011
Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO), regulamentado pelo Decreto nº 6.135/07. Instrumento
de coleta de dados que identifica e caracteriza as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo per
capita ou de três salários mínimos Familiares.
82
Dados extraídos de http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.ph> Acesso em 08/10/2011
83
Dados extraídos de http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.ph> Acesso em 08/10/2011
81
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vinculados ao adolescente, ou seja, até R$ 76,00.
Cabe aqui destacar que o Decreto Nº 5.209, de 17 de setembro de 2004,
sugere que a mulher detenha preferencialmente a titularidade do benefício. Uma
primeira constatação no PBF de Florianópolis é que 96%das pessoas responsáveis
pelo programa são indivíduos do sexo feminino e apenas 4 % do sexo masculino 84.
Conforme Rodrigues, 2008

O PBF, ao determinar que o repasse de recursos financeiros mensais,
contempla preferencialmente as mulheres, pode-se constituir em ação
estratégia no enfrentamento da situação de pobreza em que vivem em
especial, aquelas que são responsáveis pelos seus núcleos familiares. Os
desafios para alcançar êxito nessa direção não são poucos, seja pelos
limites colocados o Programa enquanto política focalizada, seja pela
incipiente incorporação da transversalidade de gênero na Política Pública
brasileira e que marca profundamente a política de assistência social.
(Molyneux, 2006; Montano, Pitanguy e Lobo, 2003; Ribeiro, 2003; Senna et.
al., 2007; Suarez et al., 2006; Teixeira Rodrigues, 2007, apud Rodrigues,
2008. p.220)

A Titularidade do PBF para as mulheres traz resultados positivos em termos
de melhoria de alimentação e acesso a recursos diversos, porém, tal titularidade não
proporciona maior autonomia. “Na medida em que a transferência de renda não é
reconhecida como direito à condição de beneficiária tende a ser um componente a
mais no conjunto de estigmas com as quais essas mulheres têm que lidar
diariamente por serem mulheres e por serem pobres” (RODRIGUES, 2008, p. 222).
Para Mariano and Carloto (2009, p. 2)

Outro ponto de ilustração a esse respeito é o modo como os grupos de
mulheres estão sujeitos a obrigações impostas pelo Estado e geram efeitos
para o tempo e o trabalho femininos. Tais obrigações se expressam no
cumprimento de atividades e responsabilidades estipuladas pelas políticas
sociais, com destaque para as políticas de desenvolvimento e, mais
recentemente, para as de combate à pobreza. O Estado cobra das mulheres
pobres a execução de tarefas relacionadas ao cuidado de crianças,
adolescentes, idosos, doentes e pessoas com deficiência. Igualmente,
convoca as mulheres para a participação em atividades extras, como, por
exemplo, grupos de geração de trabalho e renda (com duvidosa
potencialidade para a melhoria do bem-estar) e grupos de ações educativas,
sendo estas, via de regra, relacionadas às tarefas reprodutivas[...].
(MARIANO and CARLOTO,2009.p. 2)
84

Dados extraídos do CADÚNICO de Florianópolis em fevereiro de 2011
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Klein, 2005. p.32 aludem sobre o papel “atribuído” às mulheres nas politicas
públicas como o Bolsa-Família. Nela a mulher acaba assumindo o papel de mãe,
sendo

responsável

pelos

cuidados

da

família

e

acompanhamento

das

condicionalidades do PBF:

Esses programas [que] atuam para converter em termos equivalentes
categorias como "mulher" e "mãe". A estratégia de inclusão e de
interpelação das mulheres supõe a seguinte operação ideológica: mulher =
mãe ou família = mãe. Essa estratégia relaciona-se ao processo de
revalorização da família. Diante dos novos desenhos das políticas sociais
voltadas para o combate à pobreza e dirigidas às famílias, uma antiga
questão feminista deve ser retomada: qual é o lugar das mulheres na família
e na relação com o Estado? Nesse aspecto, as contribuições feministas
atualizam o debate sobre os riscos da cristalização dos papéis sociais de
gênero que aprisionam as mulheres nas tarefas relacionadas ao cuidado, à
maternagem e, de modo mais geral, à reprodução social.(KlEIN,2005. p.39)

Ao longo do período de estágio percebeu-se, pelas falas das responsáveis
familiares, que a transferência de renda não é reconhecida como direito e sim como
uma “ajuda” advinda do Governo Federal, mesmo elas tendo a consciência de que o
valor é insuficiente para garantir suas necessidades básicas. Fulano ainda afirma
que:
As mulheres, na sua grande maioria, realmente utilizam o benefício para
melhoria das condições de vida da família, em particular das crianças, nos
quesitos alimentação, vestuário, compra de material escolar, mobiliário para
a casa e material de construção para melhoria das condições físicas da
casa.(MARIANO and CARLOTO,2009. p.6 )

A maior concentração de famílias beneficiárias do PBF está nos bairros Monte
Cristo, correspondente à parte continental do município, com 431 famílias
beneficiadas pelo PBF; na Tapera, localizado no sul da ilha, com 252 famílias;
Ingleses, com 235 famílias, localizado na região norte de Florianópolis; e região
central da cidade, que compreende as comunidades do Maciço do Morro da Cruz 85,
85

Conforme informações extraídas do CADÚNICO em fevereiro de 2011. As regiões que compreendem o maciço
do Morro da Cruz são: Agronômica, Angelo Laporta, Centro, Jagatá, José Mendes, Monte Serrat, Morro da
Mariquinha, Morro da Penitenciária, Morro da Queimada, Morro do 25, Morro do Céu, Morro do Horácio, Morro
do Mocotó, Morro do Tico- Tico, Morro Santa Vitória, Nova Descoberta, Nova Trento, Prainha, Serrinha, Trindade,
Vila Santa Rosa.
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com 881 famílias beneficiadas, cuja área é considerada a de maior vulnerabilidade
social.
Conforme SILVA (2009) :

A definição dos valores de renda mensal familiar por pessoa para
concessão de benefícios e a estimativa de famílias pobres existentes no
Brasil e em cada município foram elaboradas pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA. A estimativa utilizada inicialmente era de 2004,
que referenciava 4004 famílias pobres em Florianópolis. Posteriormente, em
2006, a estimativa foi atualizada para 6499 famílias pobres no município,
sendo esta referência atualizada pelo Governo Federal em julho de 2009
para os municípios. Estes dados estão disponíveis no sítio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e tem como referência
informações da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD/2006
e do Censo Populacional, (SILVA,2010. p.1).

Os dados apresentam uma disparidade entre o total de 6.499 famílias pobres
no município previstos pelo IPEA e os números atuais de famílias beneficiadas pelo
Programa. Tal disparidade justifica-se pelo cancelamento de muitos benefícios em
fevereiro de 2011. O maior motivo dos cancelamentos ocorreu em consequência do
encerramento de prazo para a revisão cadastral.
O Governo Federal confere a obrigatoriedade da atualização do cadastro, que
deve ser feito de dois em dois anos, para as famílias beneficiadas pelo PBF. No final
do ano (mês de novembro), todas as famílias que não atualizaram o cadastro no
período estipulado pelo governo têm o seu benefício bloqueado. A partir do bloqueio
do benefício, tem-se o prazo de três meses para que as famílias procurem o
programa e atualizem os dados. Caso isso não ocorra, a família tem seu benefício
cancelado, o que ocorreu no mês de fevereiro do corrente ano.
Além de atualizar os dados cadastrais no CADÚNICO

86

, a revisão cadastral

também é utilizada para reavaliação de permanência da família no PBF, ou seja,
constitui-se como critério de permanência ou exclusão dependendo da atual
situação econômica da família.
O alto índice de cancelamento do benefício (12,76%) ocorre muitas vezes
pela falta de informação, pois as famílias desconhecem a obrigatoriedade de
86

O CADÚNICO é um mecanismo de seleção para diversos programas sociais, inclusive o Programa Bolsa
Família, porém o cadastramento não gera a inclusão automática das famílias em Programas de Transferência

de Renda. É preciso enquadrar-se nos critérios de cada programa.
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atualização dos dados e as condicionalidades estabelecidas pelo Programa, além
dos critérios de elegibilidade.
O PBF possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades
e Programas complementares. O programa é acessado pelos beneficiados por meio
da Proteção Social Básica, que tem por objetivo a prevenção de situações de risco
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e por intermédio do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
A legislação vigente estabelece as diretrizes norteadoras do Programa, como
finalidades, competências e responsabilidades de cada ente federativo, assim como
os critérios de elegibilidade e permanência no Programa. Tais critérios são
denominados de condicionalidades, os quais são compromissos assumidos pelas
famílias para que elas possam receber o benefício do Bolsa Família. Os
compromissos assumidos são nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social.
Segundo a Lei n° 10.836, de 9 de Janeiro de 2004, as condicionalidades do
PBF são:
•

Educação: frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes
entre 06 e 15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos.

•

Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e
desenvolvimento para crianças menores de 07 anos; e pré-natal das
gestantes e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos.

•

Assistência Social: frequência mínima de 85% da carga horária relativa aos
serviços socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos em
risco ou retiradas do trabalho infantil.
As Condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas famílias

beneficiárias do Bolsa Família quanto pelo poder público para ampliar o acesso
delas a seus direitos sociais básicos.
No

que

se

refere

à

educação,

no

município

de

Florianópolis

o

acompanhamento é realizado pelas escolas, as quais repassam o relatório de
frequência

para

o

sistema

de

presença

do

PBF.

O

responsável

pelo

acompanhamento na gestão municipal é um coordenador com formação em
pedagogia. Uma das dificuldades encontrada no Programa e que acarreta muitas
vezes em penalização para as famílias é o processo burocrático e o desencontro de
informações, devido a instabilidades no sistema utilizado no PBF.
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Outro ponto a ser levantado é a questão da inconsistência informacional entre
o CADÚNICO e o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC). O CADÚNICO e o
SIBEC são sistemas articulados, gerenciados pelo mesmo órgão (Caixa Econômica
Federal), no entanto, apresentam conflitos no momento em que os dados são
cruzados.
Muitas famílias realizam a atualização do cadastro, regularizado a situação
perante o Programa, porém, identifica-se na Coordenação do PBF que o sistema da
educação não “se alimenta” das informações apresentadas no cadastro, ou seja, a
atualização para a escola não ocorre instantaneamente ao processo de atualização
cadastral. Dessa forma, muitas famílias são identificadas em descumprimento, com
crianças em baixa frequência, ao passo que apenas ocorreu uma alteração escolar e
o sistema não identificou tal mudança. Essas inconsistências muitas vezes
penalizam as famílias, pois se observa que por meio do CADÚNICO a família está
apta a receber o benefício, no entanto, o SIBEC não reconhece as informações do
cadastro da família e gera bloqueios e cancelamentos.
Outro fator é a demora entre a inscrição no CADÚNICO e a inserção no PBF.
Essa demora se deve ao fato de cada município ter um número de beneficiários
determinado pelo Governo Federal. Uma nova família será incluída se outra tiver seu
benefício cancelado ou se não atender ao critério de seleção (renda per capita de
até R$ 70,00 para famílias consideradas extremamente pobres e R$ 140,00 para
famílias pobres), ocasionando, assim, uma lista de espera, onde não há previsão de
liberação de novos benefícios. Florianópolis tem atualmente 505 87 famílias na lista de
espera, as quais encontram-se com os cadastros atualizados e válidos, atendendo
às disposições da portaria 341/2008, do Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS) .
Devemos ressaltar ainda que os cadastros preenchidos no Programa são
processados pelo Agente Operador do CADÚNICO — que é a Caixa Econômica
Federal. Esse órgão é responsável por atribuir a cada pessoa da família cadastrada
no CADÚNICO um Número de Identificação Social - NIS. Por meio desse número,
os operadores do Cadastro Único podem localizar as pessoas cadastradas e
atualizarem seus dados. O NIS contribui para que pessoas com nomes iguais não
acessem o benefício de outro indivíduo com nome idêntico.
87

Dado extraído da Base do Cadastro Único e maio de 2011
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O acompanhamento das condicionalidades na área da saúde é realizado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio dos
dados registrados pelo Ministério da Saúde. Tal acompanhamento ocorre em dois
períodos do ano: o primeiro compreende o período de janeiro a julho e o segundo de
julho a dezembro. Em Florianópolis, os postos de saúde, juntamente com os agentes
de saúde, realizam esse acompanhamento, porém, a desinformação dos
profissionais a respeito do Programa muitas vezes prejudica o acompanhamento.
De acordo com PMF (2010a), o PBF possui a seguinte estrutura para sua
gestão: ambiente físico: uma sala de recepção, três salas para atendimento
individualizado às famílias e uma sala para digitalização dos formulários do
CADÚNICO, sendo que. nesta também ficam armazenados todos os cadastros das
famílias em arquivos de aço, conforme orientação do MDS; os recursos materiais:
sete computadores, dez mesas, 14 cadeiras, uma impressora, um aparelho de fax,
um frigobar, 18 arquivos de aço, cinco arquivos de madeira, duas linhas telefônicas e
dois aparelhos de telefone; os recursos humanos: duas assistentes sociais e cinco
estagiárias, sendo três de serviço social, uma de pedagogia e uma tecnóloga da
área de web design. Todas as atividades para implantação e implementação do PBF
e CADÚNICO é realizada por essa equipe, ou seja, a gestão do PBF do município
de Florianópolis se dá de forma centralizada na Secretaria Municipal de Assistência
Social, especificamente na Coordenadoria do Programa Bolsa Família.
O PBF do município de Florianópolis apresenta uma demanda diária, em
média de 80 a 90 pessoas. Essas famílias buscam o Programa para atualizar seu
cadastro, esclarecer dúvidas, verificar o motivo de não recebimento. Segundo
informações da PMF, em 2009 a Coordenação do PBF atendeu 5158 88
famílias(orientações, atualização cadastral, etc.).
Conforme o Decreto nº 6.135, de 2007, as famílias cadastradas necessitam
realizar a atualização cadastral a cada dois anos, pois as que estiverem há dois
anos sem atualizar seus dados poderão ter seus benefícios bloqueados depois de
31 de outubro de 2011. Os benefícios bloqueados pela revisão cadastral de 2010
foram cancelados no ano de 2011, em virtude de a família não ter atualizado as
informações.

88

Informação extraída do relatório estatístico referente ao período de janeiro a dezembro de 2009. Acesso em
15/05/2011.
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A atualização cadastral é um dos quesitos verificados quanto a transferência
dos recursos financeiros aos municípios, que é calculado por meio do Índice de
Gestão Descentralizada (IGD), um indicador da qualidade e atualização das
informações do CADÚNICO que reflete os compromissos assumidos pelos Estados
e Municípios. Esse índice varia de zero a um e, quanto maior o valor do IGD, maior
será o valor dos recursos transferidos para o ente federado.
A fórmula de calculo do IGD considera quatro variáveis e cada uma delas
representa 25% do valor total, as quais são: qualidade das informações, atualização
da base cadastral, informações sobre cumprimento das condicionalidades da saúde
e informações sobre cumprimento das condicionalidades da educação.
Os recursos provenientes do IGD, que foi criado com o intuito de auxiliar o
município na melhoria da qualidade de gestão do Programa, são repassados pelo
Fundo Nacional de Assistência Social diretamente para o Fundo Municipal de
Assistência Social.
Conforme a Portaria nº 148/2006, do MDS, os recursos devem ser aplicados
em ações administrativas do Programa, como acompanhamento das famílias
cadastradas, atendimento das demandas solicitadas pelo ministério e na
implementação de Programas complementares ao Bolsa Família, como capacitação
profissional, geração de trabalho e renda e alfabetização de adultos.
Em Florianópolis, segundo dados do MDS, o IGD é de 0,61. Esse valor é
obtido por meio da média aritmética das seguintes variáveis: a Taxa de Crianças
com Informações de Frequência Escolar, que está em 0.81; o Acompanhamento da
Agenda da Saúde, que é de 0.52; Cadastros Válidos, que é de 0.57, e Taxa de
Atualização, que é de 0,53. Dessa forma o Teto de Recursos para Apoio à Gestão
que o município pode vir a receber é de R$ 16.247,50.
No que se refere ao controle das ações do PBF, a atividade é realizada pela
Instância de Controle Social (ICS), que realiza o acompanhamento, monitoramento e
apoio das ações do PBF relativas ao cadastramento e à gestão de benefícios, ao
acompanhamento das condicionalidades, aos Programas complementares, à
fiscalização,

à

participação

social

e

à

capacitação.

(Instrução

Normativa

GM/SENARC nº. 01 de 20/ de maio de 2005).
As instâncias de controle social podem ser constituídas pelos seguintes
representantes: grupos da sociedade; líderes comunitários; sindicatos, assim como
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beneficiários do Programa; representantes dos conselhos municipais já existentes;
profissionais das áreas afins, de saúde, educação, assistência social, criança e
adolescente.
No município de Florianópolis, o órgão responsável pelo Controle Social do
PBF é o Conselho Municipal de Assistência Social (SEMAS), o qual foi instituído
pela Lei 4959/96, de 16 de julho de 1996, sendo responsável pelo controle social e
fiscalização da Política de Assistência Social do município.
Na próxima subseção serão apresentados os resultados e análise dos
obtidos a partir da pesquisa de campo realizada.

3.3

OS

FATORES

QUE

POSSIBILITAM

OU

COMPROMETEM

A

INTERSETORIALIDADE NO PBF DE FLORIANÓPOLIS: ANÁLISE

Tendo em vista o objetivo e o objeto de pesquisa, nesta etapa serão
apresentados e analisados os dados coletados durante as entrevistas.
Assim sendo, primeiramente apresentar-se-á o perfil dos técnicos da saúde
lotados nas Unidades de Saúde (US) e a análise das entrevistas realizadas com
eles. Posteriormente, será apresentado o perfil dos técnicos da educação lotados
nas escolas estaduais e municipais e a análise das entrevistas realizadas com eles.
Devido a diversidade de funções e formação dos entrevistados das U.S e U.E, foi
elaborada uma legenda de identificação somente para esses entrevistados,
facilitando assim a localização do/a leitor/a no texto 89. Na sequência, serão
abordadas para análise as entrevistas realizadas com os profissionais técnicos dos
CRAS e os coordenadores do PBF das áreas da saúde, educação e da equipe do
89

Legenda para Identificar a formação e a função dos entrevistados da área da saúde - S01= Enfermeiro da US;
S02= Enfermeiro da US; S03=Assistente Administrativo e Coordenador da US(Fisioterapeuta); S04= Enfermeiro
da US; S05=Técnico de Enfermagem da US; S06= Enfermeiro da US; S07= Enfermeiro da US; S08= Enfermeiro
da US; S09= Enfermeiro da US; S10= Enfermeiro da US; S11= Enfermeiro da US; S12= Enfermeiro da US; S13=
Enfermeiro da US; S14= Enfermeiro da US; S15= Enfermeiro da US.
Legenda para Identificar a formação e a função dos entrevistados da área da educação - E01=Assistente de
Educação(formação: ensino médio completo); E02= Assistente de Educação(formação: professor de educação
física); E03= Secretária Escolar (formação: pedagogia); E04=Orientador Educacional (formação: pedagogia);
E05= Assistente de Direção (formação: professor de artes cênicas); E06= Orientador Educacional (formação:
pedagogia); E07= Assistente de Educação(formação: pedagogia); E08= Secretária Escolar (formação:
pedagogia; E09= Assessora de Ensino(formação: professor de matemática); E10= Assistente Técnica da
Coordenação Pedagógica(formação: pedagogia); E11=Diretor(formação: Psicopedagogia); E12=Secretária
Escolar(formação: pedagogia); E13=Secretária Escolar(formação: pedagogia); E14=Diretor Escolar(formação:
pedagogia); E15=Assistente de Direção(formação: professor de matemática).
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PBF da assistência social e a assistente social, com base na amostra de nove(9)
representantes profissionais entrevistados. Ao final, será apresentado os pontos
semelhantes que as três áreas pesquisadas apresentaram.

3.3.1 Técnicos da Saúde: Análise e Resultados das Entrevistas

As entrevistas com os técnicos da saúde foram realizadas no período 26 a 29
de outubro e nos dias 03 e 08 de novembro de 2010. Dos profissionais lotados nas
US, foram entrevistados quinze(15) técnicos, sendo quatorze(14) do sexo feminino e
um(01) do sexo masculino. Desses, dois (02) têm de 20 a 30 anos; sete sete(sete)
de 31 a 40 anos; cinco cinco(cinco) de 41 a 50 anos, e um(01) mais de 51 anos.
Em relação ao tempo que trabalham nas US, seis (06) dos entrevistados
trabalham menos de 1 ano; três(03) trabalham há mais de 2 e menos de 5 anos, e
seis(06) trabalham entre 5 a 10 anos. Com relação à formação escolar, treze(13)
entrevistados têm curso de enfermagem de nível superior, um é técnico em
enfermagem e um é fisioterapeuta. O técnico em enfermagem acumula as suas
funções e o acompanhamento das famílias do PBF e seis(06) enfermeiros
desenvolvem funções de enfermagem e coordenam as US. O profissional que tem
formação em fisioterapia é assistente administrativo e coordenador da US.
Em relação ao período de atividades relacionadas ao PBF, a pesquisa de
campo nos trouxe os seguintes resultados, conforme ilustra o quadro:
Quadro 5: Tempo de atividades relacionadas ao PBF
Número de Técnicos
Até 1 ano

3

De 1 a 4 anos

6

De 4 a 10 anos

6

Acima de 10 anos

0

NR

0

Total

15

Fonte: Selma Ramalho de Paula - Pesquisa de trabalho de conclusão do curso de Serviço social, 2010
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Observa-se que três(03) entrevistados desenvolvem atividades relacionadas
ao programa apenas há 1 ano, seis(06) entrevistados de 1 a 4 anos e os outros
seis(06) de 4 a 10 anos, ou seja, a maioria acompanha o Programa há mais de
quatro(4) anos .
Referente à forma de critério de seleção para desempenhar as funções
relacionadas ao PBF, os quinze(15) entrevistados responderam que não houve
critério pré-definido, pois a atividade está relacionada à competência de função já
definida na área de atuação deles dentro da unidade de saúde. No momento da
implantação do PBF, analisa-se que os técnicos da saúde agregaram o
acompanhamento das famílias beneficiárias do referido programa em suas
atividades diárias.
Em relação à participação em cursos de capacitação voltado para o PBF
promovido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, obtivemos que, dentre os
entrevistados, 08(oito) tiveram alguma forma de capacitação, sendo que sete(07)
disseram nunca ter participado de cursos para capacitá-los nas atividades que
desenvolvem relacionadas ao PBF. Quando perguntado quando ocorreu a
capacitação, os oito (08) responderam que foi quando iniciaram as atividades
relacionadas ao PBF. Porém, quando questionados sobre o conteúdo do curso, eles
informaram que a capacitação foi apenas voltada para atividades de rotina e de
organização burocrática do trabalho, ou seja, atividades especificas do PBF. Essas
atividades incluem a busca ativa das famílias e o preenchimento de formulários
referentes ao programa. Ao analisarmos o exposto, verifica-se que a capacitação
promovida pela PMF teve como objetivo abordar somente questões burocráticas.
Com relação a conhecer o PBF, todos os entrevistados da saúde
responderam que conheciam. No entanto, quando inquirido como tomaram
conhecimento do programa, tivemos respostas diversas, como exemplifica o
quadro :
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Quadro 6: Conhecimento do PBF
Número de Respostas
Informação obtida através de colegas

6

Outras

5

Cartilha informativa

4

Apostila fornecida pela PMF

3

Curso

2

Palestra

1

Pesquisa internet

1

Todas

1

Informações disponibilizadas pela chefia

0

Seminário

0

Não respondeu

-

Fonte: Selma Ramalho de Paula - Pesquisa de trabalho de conclusão do curso de Serviço social, 2010

Observa-se que, dentre as alternativas apresentadas, algumas foram
respondidas concomitantemente pelo mesmo entrevistado. A alternativa com maior
número de respostas foi “informação obtida através de colegas”, seguida da opção
“outras”, que seriam reuniões, jornais e TV. Em rápida análise das alternativas mais
respondidas pelos entrevistados, podemos considerar que o curso de capacitação
que estes tiveram no início de suas atividades junto ao PBF não abordou
informações gerais sobre o programa e seu funcionamento.
Em relação ao conhecimento dos critérios e condicionalidades que a família
deve atender para receber os benefícios, todos os entrevistados responderam que
conheciam. Quando inquirido quais as condicionalidades e os critérios, foram
citados:

baixa

renda

familiar,

acompanhamento

da

saúde

da

família

e

acompanhamento da frequência escolar. Uma das entrevistadas respondeu também
que o beneficiário deve realizar o cadastro único.
Ao questionar os entrevistados se eles concordavam com as exigências que o
PBF faz as famílias, doze(12) entrevistados responderam que sim e três(03)
responderam que não. Referente a essa questão, não solicitamos justificativa, no
entanto, todos os entrevistados justificaram suas respostas.
Quatro(04) entrevistados que concordam com a condicionalidade da saúde
apontam o quanto ela é ineficiente e não abarca a concepção ampla de saúde que a
Constituição Federal preconiza. As justificativas deles convergem com a de três(03)
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entrevistados que discordam da condicionalidade da saúde, os quais fazem as
mesmas críticas que os outros quatro. Seis(06) entrevistados apontam as
condicionalidades como uma contrapartida do beneficiário, um(01) entrevistado
menciona as condicionalidades são o mínimo que a família deve fazer pelo
recebimento do beneficio e um (01) entrevistado afirma que as condicionalidades
são uma forma de conscientizar as famílias. As respostas que trouxeram pontos
semelhantes foram agrupadas em um primeiro momento e, logo após, selecionada a
resposta que abarcava todos os pontos que convergiam entre elas. Seguem as
justificativas e análise:

“As condicionalidades são uma contra partida da família necessária e importante.”
(S02 e S11)
“As condicionalidades são importantes, por que exige que a família acompanhe a
saúde e a frequência escolar de seus membros.”( S06, S08, S12 e S13)

Ao analisar as justificativas, verifica-se que entrevistados da área da saúde
veem as condicionalidades como uma forma das famílias beneficiárias devolverem
para o Estado e para a sociedade o benefício que recebem do governo.
As entrevistas também apontam a importância das condicionalidades, mas
acreditam que ”[...] devem ser desenvolvidas ações intersetoriais juntamente com a
educação e a assistência social para que haja eficiência no acompanhamento
destas, pois a forma como é realizado acompanhamento das condicionalidades
atualmente não traz um resultado positivo, gerando desgaste para os funcionários.
Ao analisar as argumentações verifica-se que há uma visão estritamente técnica e
que há necessidade de inovação, no entanto, é importante ressaltar que as
inovações apontadas perpassam somente pelo âmbito burocrático.
Já os entrevistados (S05 e S15) discordam das condicionalidades, pois
afirmam que “a forma como é estabelecida a condicionalidade saúde não avalia a
saúde da família e não efetiva o direito à saúde. O acompanhamento da saúde
familiar, da forma como é realizado para o PBF, não é acompanhamento”. Observase que os entrevistados mencionam que há ineficiência das condicionalidades
quando esta não efetiva o direito à saúde e também quando não há de fato o
acompanhamento da saúde da família.
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Outro entrevistado expôs que discorda das condicionalidades, pois acredita
que, “através das condicionalidades[...] não há um real acompanhamento da saúde
da família. A ineficiência do acompanhamento da saúde familiar reflete no não
desligamento da família do programa, mesmo quando esta não comparece nas
vigências agendadas. Enfermeiro.” O MDS ressalta que o desligamento da família
do programa é um processo longo e deve ocorrer após o quinto descumprimento de
alguma condicionalidade, comprovada a responsabilidade dos beneficiários
(BRASIL, 2005a; 2006a). Segundo um estudo conduzido por Magalhães(2008), as
condicionalidades vêm adotando uma abordagem mais educativa e de orientação do
que punitiva na implementação do PBF....”
Ainda tivemos como argumentação que “a condicionalidade é o mínimo de
contrapartida da família (S01).” Ao inquirir qual o significado do “mínimo”, os
entrevistados pontuam que as famílias têm escola e saúde gratuitos, e ainda
recebem o beneficio do PBF para usufruírem destes. De fato, eles entendem que as
condicionalidades são uma forma da família contribuir e pagar pelo beneficio.
Ainda como justificativa obtivemos,“as condicionalidades são importantes
para conscientizar as famílias dos seus deveres (S03).” Verifica-se que as
condicionalidades,

na

visão

da

entrevistada,

são

um

mecanismo

de

“conscientização”, ou seja, um canal estratégico que o Estado utiliza para
comunicar-se com a família e informá-la dos seus deveres como cidadãos.
Referente ao que acontece com as famílias que deixam de atender às
condicionalidades estabelecidas pelo PBF, doze(12) entrevistados da saúde
informaram que há o corte do beneficio e a família é desligada do programa, dois
técnicos responderam que não acontece absolutamente nada com a família e um
desconhece o que pode acontecer com a família que não atenda às
condicionalidades do programa.
Em relação a essa questão, observa-se, novamente, o desconhecimento dos
entrevistados sobre como funciona o acompanhamento da condicionalidade da
saúde.
Sobre as atividades desenvolvidas com as famílias referentes ao PBF, as
respostas foram padronizadas, ou seja, todos os entrevistados responderam os itens
relacionados abaixo:
“Realiza-se a busca ativa das famílias que estão relacionadas na listagem através de
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visita domiciliar. As técnicas de enfermagem acompanham as gestantes, as vacinas,
o peso e a altura dos membros da família que constam na lista, preenchem uma
planilha com os dados da família. A coordenação da U.S. ou enfermeiro responsável
pelo PBF preenche o formulário que é fornecido na reunião semestral com os dados
da família e após envia para Vigilância Nutricional- SISVAN via malote”.

O

monitoramento

das

condicionalidades

não

é

acompanhado

sistematicamente por todos os integrantes das equipes, transformando-se em uma
atividade burocrática,

delegada aos enfermeiros, aos técnicos administrativos,

coordenadores das US e

agentes comunitários de saúde (ACS); estes últimos

realizam a busca ativa das famílias, ou seja, realizam as visitas domiciliares.
Ao analisarmos as respostas dos entrevistados e as orientações do MDS
observamos

que

os

quinze(15)

entrevistados

pontuam

os

procedimentos

burocráticos que o MDS orienta e que foram destacados pela autora no texto acima.
Referente à articulação entre as áreas de assistência social, saúde e
educação em decorrência de suas atribuições e responsabilidades quanto ao PBF, a
pesquisa apresentou os seguintes resultados: dez(10) entrevistados disseram que
não há integração e cinco informaram que há integração entre as áreas envolvidas
no acompanhamento das famílias atendidas.
O entrevistado pontua que a articulação “acontece de forma geral, acredito
que o dinheiro que os beneficiários recebem auxilia-os na nutrição, na higiene da
família e as escolas também estão voltadas para saúde das crianças.” Através da
“fala” pode-se constatar que o entrevistado entende que a integração é uma ação
desenvolvida pelo próprio beneficiário que utiliza o recurso para suas necessidades
de higiene, alimentação e educação dos filhos.
Obteve-se ainda como argumentação que a articulação entre o PBF
(assistência social) a saúde e a educação “acontece parcialmente somente entre a
SMS e SEMASJ, quando localizamos as famílias inseridas no PBF”. A partir dessa
argumentação, observa-se que o entrevistado entende que articulação estabelecida
é através de uma atividade desenvolvida no seu dia a dia de trabalho.
Como justificativa ainda nos foi apresentado que a articulação ocorre: “através
da busca ativa que realizamos semestralmente”. Ao analisar a “fala” verifica que o
entrevistado menciona uma atividade administrativa/burocrática para expor como a
articulação está presente na implementação do PBF.
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Para o entrevistado (S14), a articulação entre assistência social, saúde e
educação acontece “através do cruzamento dos dados da saúde e da educação.” Ao
analisar a “fala” verifica-se que há convergência com a fala da coordenadora do PBF
da saúde, a qual menciona que o sistema operacional do PBF não articula as
informações da área da saúde, educação e assistência social, ou seja, atualmente o
PBF não tem um sistema informatizado que análise o processamento das
informações referentes ao acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa
que cumprirem ou “não” as condicionalidades na base municipal.
Verifica-se que três (03) entrevistados entenderam que a integração entre o
PBF (assistência social)

a saúde e a educação, acontece por intermédio de

procedimentos de sua rotina de trabalho já estabelecida. Observa-se, através das
repostas, que os entrevistados desconhecem a interpretação que o MDS aborda
para o termo “articulação”.
Ao procurar identificar os meios pelos quais a comunicação vem ocorrendo
com os técnicos da saúde, a pesquisa nos apresentou as seguintes informações:
sete(07) técnicos informaram que não recebem nenhum material e oito(08)
responderam que recebem material informativo. No entanto, esses esclarecem que
os materiais são apenas informes sobre suas rotinas de trabalho, tais como apostilas
sobre o preenchimento de formulários que enviam ao SISVAN.
Relativo ao recebimento de material informativo para disponibilizar para os
usuários do PBF, verifica-se, a partir dos dados compilados na pesquisa, que
dez(10) entrevistados disseram que não recebem materiais e cinco(05) responderam
que recebem. Ao questionar sobre que tipo de material é recebido, os cinco(05)
informaram que recebem cadernetas ou cartilhas informativas para distribuir para os
usuários. A partir de informações extraídas do CADÚNICO, identifica-se que boa
parte dos beneficiários do PBF são analfabetos funcionais e outra parte significativa
são analfabetos90, o que mostra que o meio de comunicação que o programa utiliza
90

Segundo dados extraídos em 02/2011 da base do CADÙNICO de Florianópolis, o grau de instrução dos
responsáveis pelo PBF, 19 % dos responsáveis estudaram até a 4° série do Ensino Fundamental, 13%
estudaram mas não chegaram a concluir a 4ª série do ensino fundamental. Estes são caracterizados como
analfabetos funcionais, ou seja, 32% dos responsáveis dos benefícios do PBF do Bairro Tapera são analfabetos
funcionais. Verificou-se que 38% dos responsáveis não concluíram a 8ª série do ensino fundamental, 12%
concluíram a 8ª série, 7% dos responsáveis ingressaram no ensino médio mas não concluíram e somente 11%
dos responsáveis terminaram o ensino médio. O grau de instrução dos responsáveis do PBF, 20 % dos
responsáveis estudaram até a 4° série do Ensino Fundamental, 10% estudaram mas não chegaram a concluir a
4ª série do ensino fundamental, estes são caracterizados como analfabetos funcionais, ou seja, 30% dos
responsáveis dos benefícios do PBF do Bairro Monte Cristo são analfabetos funcionais. Verificou-se que 44%
dos responsáveis não concluíram a 8ª série do ensino fundamental, 10% concluíram a 8ª série, 8% dos
responsáveis ingressaram no ensino médio mas não concluíram e somente 8% dos responsáveis terminaram o
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é pouco eficiente.
Para esclarecer as dúvidas referentes à execução do PBF, os técnicos
informaram que procuram a Vigilância Nutricional do município; um dos
entrevistados informou que procura a coordenação do programa. Os entrevistados
informaram que as dúvidas são referentes às rotinas de trabalho, como
preenchimento e prazos para entrega dos formulários. O técnico que informou que
busca informações na SEMASJ mencionou que estas são sempre para auxiliar
usuários da US.
Sobre o envio das informações referentes à saúde da família que a US
acompanha, todos os entrevistados informaram que elas são enviadas para a
Vigilância Nutricional do município, ou seja, para o coordenador do SISVAN.
Relativo à participação em ações voltadas para a integração entre as
secretarias de saúde, educação e assistência social em relação à implementação do
PBF, os quinze entrevistados responderam que não participam de nenhuma
atividade de integração entre as respectivas secretarias.
Em relação à qualidade do PBF, dos quinze(15) entrevistados, seis(06)
responderam achar bom, sete(07) acham regular e apenas dois(02) acham péssimo,
conforme demonstra o quadro.
Quadro 7: Avaliação do PBF
Número de Técnicos
Ótimo

0

Bom

6

Regular

7

Ruim

0

Péssimo
Total

0
15

Fonte: Selma Ramalho de Paula - Pesquisa de trabalho de conclusão do curso de Serviço social, 2010

Segundo o entrevistado (S01) o PBF é “bom, no entanto o programa não
apresenta articulação entre as áreas que acompanham as famílias, falta de
ensino médio. O grau de instrução dos responsáveis, observa-se que 14 % dos responsáveis estudaram até a 4°
série do Ensino Fundamental, 03 estudaram mas não chegaram a concluir a 4ª série do ensino fundamental,
estes são caracterizados como analfabetos funcionais, ou seja, 17% dos responsáveis dos benefícios do PBF do
Bairro Ingleses (Vila do Arvoredo) são analfabetos funcionais. Verificou-se que 48% dos responsáveis não
concluíram a 8ª série do ensino fundamental, 10% concluíram a 8ª série, 11% dos responsáveis ingressaram no
ensino médio mas não concluíram e somente 14% dos responsáveis terminaram o ensino médio. Para o
levantamento dos dados para esta pesquisa foram considerados os tês bairros de Florianópolis com o maior
número de beneficiários.
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informações ao longo do acompanhamento da família que recebe o benefício”. A
“fala” nos remete à reflexão da importância da informação em nossas vidas. De
acordo com o dicionário Aurélio, informação é:

“Ato ou efeito de informar; […] dados acerca de alguém ou de algo;
conhecimento, participação; comunicação ou notícia trazida ao
conhecimento de uma pessoa ou do público; instrução, direção.91”

Não estenderemos a nossa análise sobre o tema “informação”, pois este não
é o objeto principal de análise e devido a complexidade este exige ser pensado com
a devida importância, no entanto, é necessário ressaltar pelo menos o que consta na
Constituição Brasileira sobre informação.

Art. 5º, Inciso XXXIII todos têm direito a receber dos órgãos públicos

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado92. p.9

A informação aparece como um direito fundamental, então podemos
denominar a informação como um direito de cidadania. Verifica-se que, ao não
trabalhar a questão da informação, os gestores fere, um direito constitucional do
usuário dos serviços sócio assistenciais.
Retornando à análise, os entrevistados(S11 e S12) qualificam o Programa
como:“bom, porque o programa atende as famílias e as estimulam acompanhar a
saúde”. Ao analisar as justificativas apresentadas observamos que os entrevistados
argumentam que a qualidade do PBF é permeada pela obrigatoriedade que as
condicionalidades impõem às famílias para acessarem os seus direitos.
Já os entrevistados(S06 e S13) atribuem uma boa qualidade ao PBF, pois
este,“ atende as necessidades nutricionais das famílias pobres e ajuda na compra
do material escolar.” Ao analisar as “falas” estas nos trazem que o programa alcança
um dos seus objetivos que é o alivio imediato da fome e da miséria das famílias que
se encontram em condição de extrema pobreza ou de pobreza.
91

Informações extraídas da versão eletrônica do Dicionário Aurélio.
Informação extraída da Constituição da República Federativa do Brasil, edição 2006. Brasília

92
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O entrevistado(S14) qualifica o Programa como bom, pois, segundo ele, “falta
promover a emancipação financeira das famílias”. Já o entrevistado(S03) qualifica o
PBF como “regular”, justificando sua resposta trazendo praticamente os mesmos
pontos o que o entrevistado (S14), o qual menciona que:“ […] há somente repasse
de valor monetário, [...]. Não há trabalho dos gestores do [...] programa para
emancipar financeiramente as famílias atendidas no PBF”. Quando inquiridos como
seria possível viabilizar a emancipação financeira, os entrevistados argumentaram
que a única forma é por meio do “trabalho”.
De acordo com Patrus, 2008:

A emancipação é um direito de cidadania, a ser conquistado,
construído e consolidado no dia-a-dia, a partir de condições materiais
objetivas, que pressupõem a observação de outros direitos
elementares: alimentação, educação de qualidade, assistência
social, saúde, moradia, trabalho e também o direito à família....
(PATRUS,2008.p.1)93

As justificativas nos remetem a analisar que a questão do trabalho continua
sendo uma das questões chave da integração social e do combate à pobreza.
Outras argumentações que merecem atenção são as que se seguem:
“Regular, porque é um programa assistencialista que gera comodismo nas famílias.
Os gestores do PBF não informam as famílias das suas obrigações perante o PBF. O
programa não retira as famílias da condição de pobreza. É um programa
paternalista.”( S04 e S08)

A fala dos entrevistados

deixa claro que para eles os beneficiários do

Programa recebem o benefício e não querem mais trabalhar. Essa visão reflete
preconceito e falta de informação da situação na qual boa parte da população
brasileira vive. Se o PBF proporciona às famílias melhores condições financeiras e
gera um alívio imediato na vida familiar, mesmo assim ele não é suficiente para que
as famílias vivam dele. Ademais, as pessoas não compreendem o trabalho apenas
como um modo de ganhar renda, mas como um modo de inserção social que lhes
93

Artigo: Emancipar, essa palavra. Disponível em: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/artigos>Acesso em:18
de novembro de 2011
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permite serem reconhecidas e respeitadas como cidadãos úteis ao conjunto da
sociedade.
Outros entrevistados acreditam que o programa é:
“Regular, porque se percebe que muitas famílias recebem, mas não usa
adequadamente o beneficio para as necessidades nutricionais da família. Falta
fiscalização, falta mais rigor no acompanhamento das famílias, [...] principalmente em
relação a renda familiar, na listagem que recebemos da coordenação do SISVAN
tem famílias que não são carentes e constam na lista, nós conhecemos a realidade
das nossas famílias. Percebe-se que tem família que necessita e não recebem e que
estão inscritas no PBF tem muitas famílias que não necessitam do beneficio e
recebem e outras famílias que precisam estão na fila de espera.” (S02, S07, S09 e
S10)

A fala acima traz o termo “fiscalização”, o qual está associado:

A expressão ‘controle social’ [que] tem origem na sociologia. [...] é
empregada para designar os mecanismos que estabelecem a ordem
social disciplinando a sociedade e submetendo os indivíduos a
determinados padrões sociais e princípios morais. Assim sendo,
assegura a conformidade de comportamento dos indivíduos a um
conjunto de regras e princípios prescritos e sancionados.
(DICIONÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE.2009
p.194)

Segundo o MDS, “a formalização da instância de controle social mostra a
importância da participação da sociedade, principalmente da comunidade local, no
acompanhamento,

monitoramento,

avaliação

e

fiscalização

da

política

de

transferência de renda e inclusão social” (Site MDS, Programa Bolsa Família- Termo
de adesão dos municípios ao Bolsa Família).
Também faz-se necessário pontuar que o entrevistado S15 classifica o
Programa como “péssimo, porque é um programa assistencialista, não supre as
necessidades da família e não quebra o ciclo da pobreza.”, ou seja,

o PBF

permanece com a mesma perspectiva dos programas remanescentes.
Outro entrevistado também afirma que o programa é “péssimo, porque falta
fiscalização, falta assistente social para trabalhar no programa, falta organização na
gestão do PBF, falta comprometimento dos gestores, faltam metas e objetivos em
94

Texto extraído de http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/consoc.htm> Acesso em: 20 de novembro de
2011.
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resumo falta planejar as ações dentro do programa(S05)”. Assim, percebe-se que a
qualidade do programa é comprometida por questões de ordem institucionais,
operacional, administrativa e política.
Os entrevistados que responderam que o PBF é regular argumentaram que
falta fiscalização das famílias para que o benefício seja disponibilizado somente para
aquelas que realmente necessitam, além disso, eles também alegam que se trata de
um programa apenas de repasse de recurso financeiros, que não promove a
emancipação financeira dos beneficiários. Os técnicos que afirmam que o programa
é péssimo expuseram que não há fiscalização, faltam recursos humanos e
comprometimento dos gestores municipais.
Procurando conhecer a opinião dos entrevistados em relação ao que pode ser
realizado para melhorar o processo de implementação do PBF, obteve-se propostas
que foram confrontadas e depois agrupadas para análise, que seguem a seguir.
Os entrevistados sugerem que para melhorar o processo do Programa devese: “[…] fiscalizar mais as famílias beneficiárias”, novamente percebe que para
melhoria da qualidade do PBF os gestores devem desenvolver ações dentro de uma
perspectiva de controle do Estado sob as famílias.
Outro entrevistado sugere que para melhorar o processo de implementação
do programa é necessário “[...] desenvolver instrumento informatizado para
monitorar a saúde da família, pois a forma como é feito atualmente não é eficiente,
ajustar o cadastro do PBF com a SMS (S14)”, evidenciando-se, assim, a
necessidade de ajustes técnico-operativos para que se possa desenvolver uma
gestão que apresente resultados mais positivos.
Os entrevistados afirmam que:
“É necessário os gestores desenvolverem ações que visem à geração de trabalho
para que aconteça a emancipação financeira das famílias, para quebrar o ciclo da
pobreza. Trabalhar com ações voltadas para informar as famílias e conscientizá-las
dos direitos e deveres”. (S08, S10 e S15 )

As questões pontuadas pelos entrevistados trazem preocupações acerca da
necessidade dos gestores desenvolverem ações eficientes para geração de trabalho
e renda, pois a geração de trabalho e renda pode ser uma estratégia para romper o
ciclo inter geracional da pobreza.
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Também foi pontuado pelos entrevistados as seguintes questões:
“[...] aumento de recursos humanos do PBF em todas as áreas envolvidas, trabalhar
a articulação entre as áreas que estão envolvidas no acompanhamento das famílias
que estão inseridas no PBF. Organização das informações, pois as informações que
recebemos semestralmente sempre estão desatualizadas e informatizar o
acompanhamento da condicionalidade saúde, reelaborar o formulário que é
preenchido nas US, [...]”. (S05, S01 e S06)

Os entrevistados deixam claro que o PBF de Florianópolis apresenta
problemas de gestão de recursos humanos e administrativos que comprometem a
organização do programa.
Outros entrevistados afirmam que é, “necessário realizar um trabalho de
conscientização

das

famílias

atendidas

pelo

PBF,

através

de

oficinas

socioeducativas com trabalhos que visem a informação dos direitos e deveres das
famílias beneficiárias[...]”(S03 e S12)
Ao analisar todas as sugestões, identificou-se que dos quinze (15)
entrevistados, treze (13) disseram que é necessário melhorar a articulação entre as
áreas que atuam no programa; realizar um trabalho de conscientização das famílias;
trabalhar a emancipação financeira das famílias beneficiárias, ou seja, promover a
capacitação profissional destas com o objetivo de levá-las à inserção ou reinserção
no mercado de trabalho; aumentar os recursos humanos disponíveis para atender a
comunidade, aumentar o envolvimento dos gestores municipais, desenvolvendo
atividades de geração de renda; ajustar os cadastros do PBF e SMS e melhorar o
acompanhamento das famílias. Os entrevistados que mencionaram a questão da
fiscalização sempre se referiram à fiscalização da família beneficiária e não da
gestão do PBF. Apenas dois (02) entrevistados disseram não ver a necessidade de
melhora da implementação do programa.
Na próxima subseção, apresentaremos os resultados da pesquisa na área da
educação.
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3.3.2 Técnicos da Educação: Análise e Resultados

As entrevistas com os técnicos da educação foram realizadas no período de
26 a 29 do mês de outubro e nos dias 03, 04, 08 e 11 de novembro de 2010. Dos
técnicos da área de educação lotados nas escolas municipais e estaduais foram
entrevistados quinze (15) profissionais, sendo quatorze (14) do sexo feminino e um
do sexo masculino. Do total de entrevistados, um (01) tem idade entre 20 a 30 anos,
quatro (04) têm de 31 a 40 anos, nove (09) têm de 41 a 50 anos e um (01) tem mais
de 51 anos. Em relação ao tempo que trabalham na Unidade Escolar (UE), três (03)
técnicos trabalham entre 2 a 4 anos, cinco (05) trabalham entre 5 a 10 anos e
sete(07) técnicos trabalham mais de 10 anos na UE. Nove (09) dos entrevistados
têm formação em pedagogia, um(01) é Psicopedagogo, dois (02) são professores de
matemática, um é professor de educação física, um (01) é professor de artes e um
entrevistado não finalizou o curso de nível superior (não informou qual curso). Em
relação à função que desempenham, três (03) entrevistados são assistentes de
educação, dois (02) assistentes de direção, quatro (04) secretários escolares, dois
(02) orientadores pedagógicos, um (01) assistente de coordenação pedagógica, dois
(02) diretores escolares e um assessor de ensino.
Quanto ao período de atividades relacionadas ao PBF, observamos que a
maioria dos profissionais atuam entre 1 a 10 anos no programa.

Quando

perguntado se houve alguma forma de critério para a seleção do profissional, todos
os entrevistados responderam que não houve critério pré-definido, pois a atividade
está relacionada à competência de função já definida na área de atuação dentro da
instituição de ensino.
Em relação à participação em cursos de capacitação voltados para o PBF e
promovidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, 08(oito) dos entrevistados
tiveram alguma forma de capacitação e sete(07) disseram nunca ter participado de
cursos para capacitá-los na atividade desenvolvida. Quando perguntado quando
ocorreu tal capacitação, eles informaram que foi no início da atividade, porém,
quando questionado sobre a qualidade da formação, os entrevistados informaram
que ela foi apenas voltada para atividades de rotina e de organização burocrática do
trabalho, ou seja, preenchimento e envio de formulários para o MEC via online. Vale
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ressaltar que em relação ao curso de capacitação a pesquisa trouxe os mesmos
resultados na área de educação e saúde.
Ao questionar os entrevistados se eles conhecem o PBF, todos eles
informaram que sim. No entanto, quando perguntado como tomaram conhecimento
do programa, tivemos respostas diversas, conforme o quadro:

Quadro 8: Conhecimento do PBF
Número de Respostas
Outras

9

Informações obtidas através de colegas

5

Apostila fornecida pela PMF

1

Curso

1

Informações disponibilizadas pela chefia

1

Cartilha Informativa

0

Seminário

0

Palestra

0

Outras

0

Todas

0

Não respondeu

-

Fonte: Selma Ramalho de Paula - Pesquisa de trabalho de conclusão do curso de Serviço social, 2010

A partir do exposto acima, observamos que, dentre as alternativas
apresentadas, algumas foram respondidas concomitantemente pelo mesmo
entrevistado. A alternativa com maior número de respostas foi “outras”, que abarca
reuniões, jornais e TV, seguida de “informação obtida através de colegas”. Podemos
analisar que o curso de capacitação que os entrevistados tiveram no início de suas
atividades junto ao PBF não foi voltado para conhecimento do seu funcionamento.
Em relação ao conhecimento dos critérios e das condicionalidades exigidas
para que a família receba o beneficio do PBF, todos os entrevistados responderam
que conhecem os critérios exigidos. Quando perguntamos quais são os critérios e
condicionalidades, todos os entrevistados responderam que são baixa renda familiar
e acompanhamento da frequência escolar. No entanto, os técnicos da educação não
fizeram menção de que a família deve fazer acompanhamento da saúde na US.
Ao questionar os entrevistados se eles concordavam com as exigências que o
PBF impõe às famílias, quatorze (14) responderam que sim e um respondeu que
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não. Referente a essa questão, não solicitamos justificativa, no entanto, todos os
entrevistados justificaram suas respostas. Na sequência, será realizada a análise
das justificativas.
Os entrevistados concordam com as condicionalidades, justificando que:

“[...] as condicionalidades, são o mínimo a ser cobrado das famílias, é uma contra
partida da família beneficiária para receber o beneficio. Acredito que demora muito
para as famílias serem punidas quando estas não atendem as condicionalidades.”

Observa-se nas “falas” acima que tanto os entrevistados da educação como
os da saúde não entendem que a Assistência Social precisa ser encarada como
direito e não como benesse ou exercício de vontade. Como direito, ela é “obrigação
para com a coletividade e ao indivíduo” (SPOSATI, 2007. p.79). A visão dos
entrevistados reflete exatamente o que os programas assistenciais nessa conjuntura
de Estado mínimo desenvolvem e mostram: como benesses, de forma seletiva,
focalizada, emergencial, destinados aos mais pobres dos mais pobres. Esse caráter
adotado pelo governo contraria a legislação, pois não provê os mínimos sociais, nem
atende às necessidades básicas e, consequentemente, não há o enfrentamento da
pobreza e universalização dos direitos sociais.
Outra argumentação menciona que:

“É importante exigir que a criança tenha frequência mas não é suficiente é
necessário cobrar o rendimento escolar só assim terá uma real participação dos pais
na educação dos filhos.(E12, E13 e E14)

Os entrevistados colocam que a condicionalidade da educação deve ser
ampliada e, consequentemente, o rendimento escolar cobrado, pois acreditam que
assim terão a participação dos pais na educação dos filhos. Corroborando com
Oliveira(2001, p.10) “a participação efetiva dos pais no processo de aprendizagem
facilita a prática pedagógica dos professores. Isso evidencia a responsabilidade que
a escola tem em incentivar e apoiar articulação família escola. As duas instituições
são responsáveis pela inserção do sujeito no contexto social, devendo torná-lo
capaz de alcançar o conhecimento com autonomia e acompanhar as mudanças
sociais, tecnológicas e econômicas.”
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O entrevistado (E05) afirma que “ as condicionalidades são importantes, e
que deve ser trabalhada a informação referente às condicionalidades.” Ao analisar a
resposta, observamos que a entrevistada pontua a questão da importância de
trabalhar a “informação”, no entanto, ela não cita qual seria o melhor canal para se
comunicar com os beneficiários do programa.
O entrevistado E06 acredita que,“a condicionalidade é importante, mas
deveria ser melhorada.” Quando inquirimos o entrevistado sobre o que deveria
melhorar em relação à condicionalidade, ele colocou que se deve cobrar uma
participação efetiva do aluno. Já o entrevistado E11 argumenta que as
condicionalidades são,“[...] importantes, pois há exigência da frequência escolar, é
uma forma da família também participar.” Percebe-se que o entrevistado acredita
que através da concionalidade o responsável pelo beneficio participa do processo de
aprendizagem das crianças atendidas pelo programa.
O entrevistado E15 menciona que, “a condicionalidade voltada para educação
é importante, no entanto não resolve o problema da educação.” quando inquirido
qual o problema da educação, ele informou que é a falta de participação das famílias
na escola, ou seja, as famílias não demonstram nenhum interesse pelo desempenho
escolar da crianças. O entrevistado entende que o PBF pode desenvolver
mecanismos para instigar a família a participar mais efetivamente da educação das
crianças.
Finalizando

a

apresentação

das

justificativas

em

relação

às

condicionalidades, o entrevistado E01 expõe: “não concordo, exigir assiduidade das
crianças na escola não resolve, deve haver uma conscientização dos pais sobre a
importância da educação. Cobrar também nota do aluno, e participação tanto do
aluno quanto dos pais.” Cabe ressaltar que esta justificativa difere das anteriores,
pois o entrevistado discorda da condicionalidade da educação, além de acreditar
que o programa deve desenvolver ações que trabalhem a conscientização do
responsável sobre a importância da educação para o desenvolvimento do indivíduo.
Ao analisar as justificativas expostas, podemos levar em consideração que,
mesmo que os técnicos achem importante a condicionalidade da educação, colocam
o quanto ela é ineficiente, pois acreditam que ela só resolve a questão da evasão
escolar.
Em relação ao que acontece com as famílias que deixam de atender aos
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critérios exigidos no PBF, dois (02) entrevistados responderam que o beneficio é
bloqueado e a família é desligada do programa; um entrevistado respondeu que a
criança é desligada do programa; três(03) técnicos responderam que o beneficio é
somente bloqueado; um técnico respondeu que primeiramente a família é advertida
e logo após ocorre o bloqueio do benefício, posteriormente, a família é cortada do
benefício; seis(06) entrevistados informaram que acontece o corte do benefício; um
técnico respondeu que não acontece nada com a família e dois técnicos
responderam que desconhecem o que acontece com a família quando ela deixa de
atender às condicionalidades do PBF.
Com relação à questão sobre as atividades desenvolvidas com as famílias do
PBF, as respostas podem ser sintetizadas por meio da fala: “conferência do diário de
classe, preenchimento bimestral do formulário de frequência escolar das crianças
que são atendidas pelo PBF e após envio via online para MEC.”
Ao analisar as atividades desenvolvidas pelos quinze (15) entrevistados
relacionadas ao PBF, verifica-se novamente que são apenas procedimentos
burocráticos. A partir dessas informações, é possível verificar que as atividades não
envolvem nenhum processo que venha trazer um entendimento mais abrangente do
PBF para que eles possam esclarecer dúvidas básicas das famílias. Os técnicos
entrevistados informaram que se detêm em apenas responder o que o formulário
solicita.
Referente à articulação do PBF (assistência social) entre a saúde e a
educação, a partir dos resultados apresentados observamos que dez(10) técnicos
acreditam que não existe integração em torno do PBF pelas áreas de assistência
social, educação e saúde; cinco(05) afirmam que há integração entre o
PBF(assistência social), saúde e educação.
O entrevistado E05 afirma que o processo de articulação, “acontece, [...] entre
esta unidade de ensino e a unidade de saúde, ações articuladas com PSE o qual
também atende famílias inseridas no PBF”. Ao analisar a fala, constatamos que a
articulação acontece pontualmente, pois o entrevistado cita reuniões entre a UE e
US que atende as famílias beneficiárias do programa, não citando a participação de
um representante da assistência social e nem deles com a família, por exemplo.
O entrevistado E09 acredita que a articulação do PBF (assistência social)
entre a saúde e a educação ocorre “[...] através de reuniões com a representante do
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PBF da secretaria municipal de assistência social e com a responsável pelo
acompanhamento da frequência escolar da secretaria municipal de educação. Nas
reuniões são discutidos somente problemas pontuais referente ao acompanhamento
da frequência escolar”. Observa-se que esta ocorre parcialmente, pois as ações
(reuniões) desenvolvidas têm a participação da coordenação municipal da área da
educação e da assistência social, sendo que o entrevistado não cita a participação
da saúde.
Obtivemos como justificativa que a “[...] articulação ocorre entre as áreas
envolvidas com o PBF quando todas as informações chegam ao destinatário, por
exemplo, no caso do PBF, quando a família recebe o beneficio é que a articulação
entre essas áreas que esta funcionando, a educação envia a informação e a
assistência social concede ou não o beneficio a partir da informação que
enviamos(E11)”. Ao analisar a argumentação percebemos que a articulação
acontece entre a educação e a assistência social somente operacionalmente.
Também é importante destacar que não há menção de que a articulação abarque a
saúde, ou seja, pressupõem-se que há articulação somente entre a educação e a
assistência social.
Segundo o entrevistado E12, a articulação “ocorre [...] entre o PBF e a
educação através do cadastro único (NIS), pois a assistência social realiza o
acompanhamento da educação da família através do NIS.” A resposta traz a
articulação entre a educação e o CADÚNICO, porém, faz-se necessário esclarecer
que

o

CADÚNICO

é

um

instrumento

de

identificação

e

caracterização

socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda a ser obrigatoriamente
utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do
Governo Federal voltados ao atendimento desse público.
O entrevistado E15 argumenta que a articulação, “[...] acontece através dos
relatórios que as escolas enviam com a frequência dos alunos.” Observa-se que o
entrevistado tem o entendimento de que o processo de integração ocorre na
dinâmica das atividades de rotina desenvolvidas que se relacionam ao PBF.
Na sequência da entrevista, procurou-se levantar informações sobre o
recebimento de material informativo para disponibilizar para os usuários do PBF. De
acordo com os resultados obteve-se que nove (09) entrevistados responderam que
não recebem material informativo sobre o PBF e seis (06) responderam que
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recebem material informativo, porém, os técnicos que responderam que recebem
materiais esclareceram que os materiais são apenas informes sobre suas rotinas de
trabalho, como prazo dos envios do relatório para o MEC, por exemplo.
Referente ao recebimento de material informativo para os usuários, todos os
entrevistados responderam que não recebem material para distribuir para as famílias
que são atendidas pelo programa.
Com relação ao esclarecimento de dúvidas em relação ao PBF, os quinze(15)
entrevistados disseram que entram em contato com a Gerência de Informações
Educacionais – (SME) por telefone ou e-mail, e um respondeu que procura a
SEMASJ. No entanto, todos os entrevistados da educação responderam que
buscam esclarecimentos relacionados ao prazo e o preenchimento do relatório que
devem enviar para o MEC. O técnico que informou que entra em contato com a
SEMASJ esclareceu que busca informações para as mães de crianças que são
atendidas na UE.
Referente ao envio das informações educacionais das famílias que são
acompanhadas pela escola, um (01) entrevistado respondeu que envia a frequência
escolar e outras informações para a gerência de informações educacionais na SME,
e quatorze(14) entrevistados responderam que enviam as informações das crianças
do programa para o Ministério de Educação e Cultura (MEC) via online.
Sobre a participação em ações voltadas para a integração entre as
secretarias de saúde, educação e assistência social em relação à implementação do
PBF, quatorze(14) entrevistados responderam que não participam de nenhuma
atividade de integração entre as respectivas áreas e apenas um(01) respondeu que
participa de ações que visam à integração entre as área já citadas, expondo que:
“Sim, acontece entre esta unidade de ensino e a unidade de saúde ações articuladas
com PSE, no entanto o trabalho está no inicio, são realizadas reuniões entre os
técnicos nas quais são discutidos os problemas da área que tanto a escola atende
como a unidade de saúde atende, procuramos buscar as soluções
conjuntamente.”(E05)

O trabalho realizado entre os profissionais dessa unidade de ensino e a
unidade de saúde em relação ao trabalho que envolve o PBF e o PSF é uma
iniciativa voluntária da unidade de ensino com a unidade de saúde. Observa-se que
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o trabalho é parcial, pois ocorre somente entre as áreas da saúde e da educação,
não ocorrendo a participação da assistência social, a qual poderia participar por
meio de um representante do CRAS que atende a mesma população da UE e da
US.
Referente à qualidade do PBF, constatamos, por meio das entrevistas, que
onze(11) entrevistados qualificam o PBF como um bom programa, três técnicos
acham o PBF um(01) programa regular e um(01)entrevistado acha o programa
ótimo, conforme demonstra o quadro:
Quadro 9: Avaliação do PBF
Número de Técnicos
Ótimo

1

Bom

11

Regular

3

Ruim

0

Péssimo

0

Total

15

Fonte: Selma Ramalho de Paula - Pesquisa de trabalho de conclusão do curso de Serviço social, 2010

Os entrevistados E03, E04 e E09 qualificam o PBF como bom pois acreditam
que o programa “apresenta problemas de fiscalização, tem famílias que estão
inclusas no programa e não necessitam e outras que precisam não recebem.”
Observa-se que os entrevistados acreditam que o programa precisa desenvolver
ações mais rigorosas para inserção das famílias no PBF, o que propiciará uma
melhor qualidade ao programa.
Os entrevistados E02 e E15 o nível de qualidade do Programa é bom, pois
“este atende parcialmente a família, incentiva a frequência escolar. É necessário
trabalhar a questão da conscientização da família da importância da educação na
vida dos seus filhos. E também trabalhar a trabalha questão pedagógica da criança”.
Ao analisar as sugestões, verifica-se que estas pontuam que a qualidade do
programa perpassa pela conscientização das famílias, no entanto, a forma como os
entrevistados sugerem trabalhar com a questão da conscientização está restrito à
área na qual atuam.
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As entrevistas também apresentaram as seguintes justificativas quanto à
qualidade do PBF:

“Bom, por que proporciona ajuda emergencial as famílias que precisam desse tipo de
ajuda, porém não emancipa a família e a torna dependente. O PBF não promove o
acesso da família às políticas públicas.”(E12 e E13)

Observa-se que as argumentações pontuam novamente a falta de um
trabalho por parte dos gestores que vise à emancipação das usuários do PBF.
Quando questionados sobre qual emancipação se referiam, ambos disseram tratarse da emancipação financeira das famílias do programa.
Os entrevistados E05 e E10 avaliam o programa como “bom, por que atende
minimamente as necessidades básicas das famílias das famílias que são
extremamente carentes que dele necessitam.” Esses entrevistados veem o
programa de forma positiva porque este atende famílias que se encontram em
situação de pobreza ou de estrema pobreza.
O entrevistado E06 qualifica o Programa como “bom, por que não atinge
objetivo da educação totalmente, diminuiu somente a evasão escolar”. Na
concepção desse entrevistado, a condicionalidade da educação, além cobrar a
frequência escolar, deve ser ampliada e abarcar objetivos da política da educação.
Para o entrevistado E08 o PBF é “bom, por que as famílias gostam do PBF”.
Ao analisar a “fala” verifica-se que o entrevistado qualificou o programa como bom a
partir do nível de satisfação das famílias usuárias do PBF que este atende na UE em
que trabalha.
O entrevistado E11 avalia o Programa como: “ótimo, por que atende as
famílias necessitadas do bairro”. Esse entrevistado também avalia e qualifica o PBF
a partir do grau de satisfação das famílias do bairro em que trabalha e reside. Foi
indagado se todas as famílias do bairro inseridas no programa realmente
necessitavam ser atendidas pelo PBF e a entrevistada afirmou que sim.
Outra argumentação apresentada trouxe que o Programa é, “regular, por que
impõe a família que mande seus filhos para escola somente, mas não a conscientiza
da real importância da educação.(E01)” Ao analisar a resposta, observamos que a
qualidade do PBF pode melhorar a partir do momento que comece a desenvolver
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um trabalho junto às famílias sobre a necessidade da educação na formação do
indivíduo. Aqui o termo “conscientizar” possui a conotação de “educar”.
O “Assistente de Educação” qualifica o Programa como “regular, por que o
PBF só considera a baixa renda, não considera desempenho escolar.” Ao analisar a
justificativa verifica-se que o entrevistado avalia o PBF somente a partir de um
critério do Programa, demonstrando que desconhece as exigências que o PBF faz
às famílias usuárias.
O entrevistado E14 afirma que o programa é, “regular, por que atende
somente a questão nutricional, gera acomodação na família, tanto para procurar
seus direitos, quanto para assumir suas obrigações (deveres), em resumo é um
programa assistencialista

que não resolve.” Observa-se que não há o

reconhecimento da importância do PBF como uma ação de transferência de renda,
sendo encarado quase sempre como uma ajuda e não como um direito. Apesar de
ser um programa que trouxe inovações no campo da assistência social, ainda não
conseguiu romper com o viés assistencialista. Na visão do entrevistado, o programa
coloca a família em uma situação cômoda.
Os entrevistados que acreditam que o PBF é um bom programa apresentam
aspectos semelhantes pontuados pelos três (03) entrevistados que acham o PBF
regular, assim como o entrevistado que acha ótimo.
As respostas da maioria dos entrevistados, independente de achar bom ou
regular o PBF, apresentam pontos em comum como a emancipação financeira dos
beneficiários, atendimento parcial das famílias, não estímulo da qualidade
educacional, falta de fiscalização das famílias beneficiárias, falta de conscientização
da real importância da educação, pois só exige que a família seja de baixa renda,
não observando o desempenho escolar, entre outros.
Na sequência, apresentar-se-á a opinião dos técnicos da educação sobre o
PBF para melhorar o processo de implementação do referido programa, bem como a
análise das sugestões.
Os entrevistados sugerem que é necessário:

“[...] realizar mais fiscalização principalmente as famílias que declaram renda
informal, acompanhar o que família faz com o dinheiro recebido [...]. Percebe-se que
há muitas famílias que recebem o beneficio e não precisa, limitar um prazo de
permanência das famílias no PBF. ”
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Observamos que as entrevistas trazem a noção de uma cidadania invertida,
onde os pobres precisam provar que estão realmente necessitados e num
determinado nível de pobreza para terem acesso aos programas assistenciais. As
políticas sociais estão norteadas pelo Capital, cabendo aos “não-cidadãos”
comprovarem sua “não-cidadania” para garantirem esse mínimo social.
De acordo com as entrevistas para melhorar a implementação, o PBF deve
priorizar:

“[...] ações que promovam conscientização e emancipação financeira das famílias
com participação da família em cursos de capacitação profissional . Deve trabalhar a
questão da informação com objetividade para esclarecer as famílias do
funcionamento do PBF. […]
desenvolver nas ações sócio educativo nas
comunidades porque muitas famílias desconhecem como funciona o programa e
também os seus direitos e principalmente seus deveres.

Os entrevistados acima apontam questões que foram destacadas com ênfase
nas entrevistas realizadas na área da educação. A emancipação é colocada como
porta de saída do programa, no entanto, é importante ressaltar que para emancipar
as famílias financeiramente é necessário desenvolver políticas eficientes de geração
de renda e trabalho. Tal questão demonstra que o município de Florianópolis não
desenvolve um

trabalho eficiente na área política de geração de renda. As

argumentações também trazem que há ausência de informação para as famílias em
relação ao funcionamento do PBF, denotando que o programa necessita trabalhar a
questão

da

informação

e

principalmente

desenvolver

uma

linguagem

de

comunicação que alcance os beneficiários.
O entrevistado E09 acredita que “há pouco profissionais para atender à
demanda que o referido programa tem.” Ao analisar a questão levantada e, se
considerarmos que o PBF de Florianópolis conta apenas com dois técnicos para
atender todas as famílias usuárias do programa, há urgência em aumentar o quadro
funcional.
Outras pontos que foram mencionadas pelos entrevistados:
“Aumentar o quadro de profissionais técnicos em todas as áreas envolvidas com o
programa (educação, saúde e assistência social) para atender as famílias. É
necessário agilidade no processo operacional no geral, ou seja, o processamento
das informações deve ser mais rápido.(E02 e E08)”
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As questões levantadas acima são de ordem técnico-administrativa, técnicooperativa e político-econômica; esta última é percebida quando se levanta a
necessidade de aumentar a renda per capita das famílias usuárias do programa.
O entrevistado E11 sugere que o PBF deve “aumentar a renda per capita para
que mais famílias recebam o beneficio.” A sugestão denuncia a demanda reprimida
que o Programa não trabalha no município.
O entrevistado E06 menciona que “há necessidade do PBF de Florianópolis
realizar um trabalho conjunto entre as escolas, as unidades de saúde e a secretaria
municipal da assistência social”. Denota-se que há fragilidade nas ações
intersetoriais e há urgência no desenvolvimento de um trabalho que vise à
intersetorialidade e que esta abarque as UE e as US.
A partir dessas respostas, é possível verificar que as questões que os
entrevistados julgam necessárias trabalhar para melhorar o processo de
implementação do PBF são: conscientização das famílias, emancipação financeira
das famílias que o programa atende, informação, fiscalização das famílias
beneficiárias do programa, aumento do corpo técnico nas áreas da assistência
social, educação e saúde, melhora do processamento das informações, ou seja,
melhorar o processo operacional do programa, entre outros pontos importantes.

3.4 TÉCNICOS DOS CRAS: ANÁLISE E RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

As entrevistas com os profissionais técnicos dos CRAS foram realizadas no
período de 13 a 22 do mês de outubro. Dos profissionais da área de assistência
social

lotados nos CRAS foram entrevistados

cinco(05) profissionais técnicos,

sendo todos os entrevistados do sexo feminino. Dessas, duas (02) têm de 20 a 30
anos, duas têm de 31 a 40 anos e uma(01) tem mais de 51 anos. Em relação ao
tempo de trabalho nos CRAS, três(03) das entrevistadas trabalham de 2 a 4 anos e
duas(02) trabalham de 5 a 10 anos. Três entrevistadas têm curso de especialização,
duas (02) em gestão social, uma em metodologia de atendimento à criança e
adolescente em situação de risco e duas (02) profissionais técnicas não possuem
especialização.

132

Todas as entrevistadas dos CRAS responderam que não receberam cursos e
palestras de qualificação referente ao PBF. Em relação às ações que os
profissionais dos CRAS desenvolvem com as famílias inseridas no PBF, são as
seguintes:

“Atendimento psico social individualizado; organização e planejamento de cursos de
qualificação profissional; orientações e encaminhamentos diversos ( jurídico, saúde,
educação e sócio assistenciais); articulação de rede; inserção produtiva, entre
outros.”(A.01)
“As ações do CRAS junto às famílias do PBF se dão através da concessão dos
benefícios eventuais, cursos de qualificação profissional.”(A.02)
“Não existe ações específicas às famílias atendidas pelo Bolsa. O atendimento é o
mesmo a todas as famílias cadastradas nos CRAS, ou seja: orientação,
acompanhamento, encaminhamentos diversos, oferta de cursos profissionalizantes,
entre outros, de acordo com a demanda trazida pela família.”(A.03)
“Projeto de Inclusão Produtiva através dos cursos de qualificação profissional.”(A.04)
“O atendimento é o mesmo a todas as famílias cadastradas nos CRAS, ou seja:
orientação, acompanhamento, encaminhamentos diversos, oferta de cursos
profissionalizantes, de acordo com a demanda trazida pela família.”(A.05)

A partir das respostas das assistentes sociais entrevistadas, verifica-se que os
CRAS não desenvolvem ações especificamente para as famílias dos PBF, sendo
que a principal atividade tem sido a de inclusão no mercado de trabalho através de
cursos de capacitação profissional. Somente a entrevistada A.01 menciona que faz
articulação com a rede. Os CRAS têm como um dos seus objetivos atender famílias
em situação de vulnerabilidade social, sendo assim, as famílias do PBF são público
dos CRAS, pois são atendidas pelo programa por encontrarem-se em situação de
vulnerabilidade social. Observa-se, a partir das respostas das assistentes sociais,
que não há distinção entre as famílias do PBF e os usuários dos CRAS que não
estão inclusos no programa.
Relativo à satisfação da operacionalidade sobre o PBF, das

cinco(5)

entrevistadas, uma respondeu que não e quatro responderam que acontece
parcialmente. Essas fazem sugestões para qualificar a operacionalidade do PBF,
conforme o exposto:
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“Investimento em recursos humanos e materiais; aumento de número de
atendimentos às famílias, suprindo a demanda e capacitação continuada para
profissionais dos CRAS para atendimento do PBF.”( A.01)
“Para o município dispor de uma operacionalização qualitativa é necessário:
estrutura, equipamentos, qualificação profissional, um sistema de informática e o
número adequado de profissionais, pois quando um item é insuficiente acaba por
interferir em outro, prejudicando a real operacionalização.”( A.02)
“A mudança seria em relação ao acesso das famílias para conseguir o primeiro
atendimento, (realizar o CADÚNICO) uma vez que atualmente as famílias tem que
ligar nas quintas-feiras para agendar e a maioria não consegue. Acredito que com o
atendimento nos CRAS isto não irá mais ocorrer, vejo que agilizará o atendimento.
Outra sugestão é uma parceria maior em relação aos CRAS para inserção das
famílias beneficiárias nos Cursos Profissionalizantes, uma vez que é mínima a
participação de Beneficiários do Bolsa.”( A.03)
“Faz se necessário aumentar a equipe técnica do PBF e dos CRAS para melhorar a
qualidade no atendimento as famílias que estão inseridas no programa e assim
qualificar a operacionalização deste.”( A.05)

Ao analisar as repostas acima verificou-se que três(3) entrevistadas trazem a
necessidade do aumento da equipe técnica e qualificação profissional. A
entrevistada A.03 menciona a necessidade de parceria entre os CRAS e o PBF.
Em relação à existência das condicionalidades para as famílias do PBF
receberem

o

beneficio,

quatro(4)

entrevistadas

concordam

com

as

condicionalidades e uma concorda parcialmente. Seguem as justificativas:

“Sim, porque se faz necessário tais critérios e o estabelecimento das
condicionalidades enquanto elemento de controle social das famílias inseridas no
PBF. Tais elementos fortalecem a releitura das famílias com o intuito de possibilitar o
processo emancipatório destes usuários.”(A.01)

A fala acima expõe que as condicionalidades são importantes como elemento
de controle social das famílias beneficiárias, no entanto, subentende-se que é
necessário o controle social sobre as famílias.
Já as entrevistadas A.02 e A.04 mencionam que:
“Em parte, porque as condicionalidades da educação e saúde acabam por exigir que
as famílias acessem estes serviços essenciais a vida, porém a condição renda per
capita acaba por excluir muitas famílias. A renda per capita exigida acaba por
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abranger as famílias a mercê das relações sociais.”(A.02)
“Sim, Porque irá fortalecer o compromisso da família com os serviços de educação,
saúde e assistência social, garantindo assim os direitos básicos da família.”(A.04)

As entrevistas acima afirmam que as condicionalidades são compromissos da
família com a saúde, educação e assistência social. É importante destacar que
novamente a resposta desta profissional da assistência social, tal como as repostas
dos entrevistados da educação e da saúde, traz apenas a responsabilidade da
família beneficiária com a saúde, educação e assistência social, no entanto não cita
o compromisso que os gestores das políticas públicas devem ter com a população
que possui direitos sociais.
As entrevistadas A.03 e A.05 mencionam que:
“Sim, porque é um Programa de Transferência de Renda, e deve haver uma
contrapartida das famílias a fim de assegurar os direitos destas crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, para que eles não perpetuem este
ciclo de pobreza. Vale lembrar que tanto a vacinação quanto a frequência escolar são
deveres dos pais, expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto não
está se cobrando nada que já não exista.”(A.03)
“Sim, porque é um Programa de Transferência de Renda, e deve haver uma
contrapartida das famílias. Tais elementos fortalecem as famílias com o intuito de
possibilitar o processo emancipatório.”(A.05)

Ao analisar as justificativas, verificamos que as condicionalidades são uma
contrapartida das famílias que recebem o benefício, observando que na resposta há
a conotação de que a família deve pagar a bolsa que recebe do Governo, porém não
há menção de que educação e saúde de qualidade é um direito de todos.
Ao inquirir às profissionais técnicas que mudanças poderiam ser feitas em
relação às condicionalidades, levando em consideração a realidade das famílias
atendidas pelo PBF de Florianópolis, estas responderam:
“No caso de Florianópolis, as condicionalidades devem ser mantidas. Pelo
conhecimento que se tem até hoje, a rede da saúde e educação tem demonstrado
retorno no repasse das informações.”( A.01)
“Como é um programa federal verifico que muitas vezes não consegue cumprir êxito
em virtude das diferentes realidades que o país apresenta, porém Florianópolis deve
investir no processo de esclarecimento sobre o PBF às famílias, a fim de cumprirem
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as condicionalidades.” (A.02)
“Não sei se seria em relação às condicionalidades, mas a escola teria que ser um
local mais atrativo, democrático, criativo, evitando assim a infrequência.”( A.03)
“As condicionalidades devem abranger também a questão de incentivo as famílias
não dependerem do benefício ofertado pelo governo federal, buscando através do
trabalho para a própria sobrevivência.”( A.04)
“Em relação às condicionalidades de educação e saúde acredito deve ser realizado
um trabalho sócio educativo com as famílias, pois estas não tem um entendimento
do real papel das condicionalidades no PBF.”( A.05)

As entrevistadas A.02 e A.05 citam em suas respostas a necessidade de um
trabalho de esclarecimento, ou seja, trabalhar a informação sobre o PBF. A
entrevistada A.03 acredita que as escolas devem trabalhar a questão da não
frequência; já a entrevistada A.04 afirma que as condicionalidades devem abarcar
incentivos para as famílias buscarem alternativas para a sobrevivência por meio do
trabalho e não da assistência social. A entrevistada A.01 afirma que as
condicionalidades têm demonstrado retorno no repasse das informações, por este
motivo devem ser mantidas.
Perguntamos às profissionais técnicas dos CRAS sugestões de ações que
poderiam ser realizadas pelo programa, visando à superação do descumprimento
das condicionalidades, as quais responderam:
“Acompanhamento social sistemático e campanha
condicionalidades do Programa Bolsa Família.” (A.01)

de

divulgação

das

“Um trabalho junto aos profissionais da área de saúde, pois percebo a dificuldade de
compreensão do PBF como um todo. Acredito, através da ação diária, que esta
questão da saúde não compreender as partes como um todo acaba por prejudicar o
acompanhamento das famílias, pois famílias muitas vezes acabam não atualizando o
cadastro no PBF, pois acreditam que ir à unidade de saúde pesar basta.”( A.02)
“Uma maior parceria entre os diversos órgãos desta rede: CRAS, PBF, Escolas,
Unidades de Saúde. Acredito que isto é um processo, e com uma melhor integração
os resultados serão melhores.”( A.03)
“Cursos de qualificação profissional, garantindo através deles a garantia da inserção
no mercado de trabalho. Também deve realizar atividades voltadas para a cidadania
com a finalidade de orientar as famílias sobre seus direitos e deveres.” (A.04)
“Realizar um trabalho que envolva os diversos órgãos da rede: CRAS, PBF, Escolas,
Unidades de Saúde, e com uma melhor integração serão melhores os
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resultados.”( A.05)

A

assistente

social

A.01

sugere

campanhas

de

divulgação

das

condicionalidades, já a profissional técnica A.02 sugere desenvolver um trabalho de
compreensão sobre o PBF junto aos técnicos da saúde. A entrevistada A.04 coloca a
necessidade de trabalhar ações voltadas à orientação das famílias e das assistentes
sociais. Já das entrevistadas A.03 e A.05 mencionam a necessidade de desenvolver
ações que visem à integração entre o PBF, Escolas, Unidades de Saúde e os CRAS.
Verificamos que somente duas (2) entrevistadas mencionam indiretamente
que o MDS deveria desenvolver estratégias para superação do descumprimento das
condicionalidades. A partir de 2006, o MDS tem como estratégia adotada a
articulação do PBF com o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), vinculado
à Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, com o propósito de
desenvolver uma

metodologia

de

acompanhamento

de

cada

família

que

considerasse sua situação concreta, suas vulnerabilidades e potencialidades,
visando a sua melhor orientação e utilização do conjunto de serviços e ações
previstos por ambos os programas. Na metodologia adotada, o não-cumprimento de
condicionalidades foi considerado um indicador de que a família deveria contar com
um acompanhamento mais próximo, de maneira a sentir-se apoiada a resolver suas
dificuldades, garantindo, dessa forma, os direitos de seus membros à educação e
aos cuidados básicos de saúde95.
Inquirimos

às

entrevistadas

exporem

seus

entendimentos

sobre

a

intersetorialidade, a partir do que é exposto na lei 10.836, de 2004, e no Decreto
5.209, de 2004, que regulamenta o PBF, e que propõem a intersetorialidade entre os
programas sociais e as políticas social públicas das áreas assistência social,
educação saúde, entre outras. Também perguntamos às assistentes sociais dos
CRAS se a intersetorialidade tem sido realizada no município de Florianópolis, as
quais responderam:

“Tal questão é bastante enfatizada na área das políticas públicas, como a
intersetorialidade. Sabendo que a temática da seguridade social (que compreende o
95

Em 2006, o MDS publicou as Orientações para acompanhamento das famílias beneficiárias do programa Bolsa
Família
no
âmbito
do
Sistema
Único
de
Assistência
Social
(SUAS),
http://www.redesabara.org.br/downloads/2009/famlia_orientao%20acompanhamento_mds.pdf<Acesso
em
20.07.2011
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tripé das políticas públicas, assistência social, saúde e seguridade social), tendo sido
debatido em relação ao exercício profissional envolvendo a intersetorialidade. A
tendência da prática profissional não pode mais ser desvinculada da interação de
outras políticas públicas, e não há como trabalhar tão somente a questão social sem
a troca e a construção de uma prática profissional voltada à intersetorialidade. Sim.
Na troca de informações; encaminhamentos diversos; atendimento intersetorial com
CRAS, PBF, CREAS, Conselhos de Direitos, educação, saúde e instituições não
governamentais, entre outros e a realização de visitas domiciliares
intersetorial.”(A.01)
“A intersetorialidade seria a soma das partes no todo. Um trabalho executado de
forma articulada entre esses diferentes setores. A intersetorialidade em nosso
município, atualmente é muito fragilizada, pois os setores apenas executam sua
função e não trocam informações, não discutem novas propostas para superar a
realidade apresentada.”(A.02)
“A intersetorialidade é a integração entre as diversas políticas, é mais do que cada
um apenas fazer o que lhe compete, é a busca de soluções em conjunto, para se
detecte onde acontecem as fragilidades desta rede. Em Florianópolis sei que existe
esta parceria, são iniciativas ainda tímidas, falta esta busca de soluções
práticas.”(A.03)
“A intersetorialidade se refere à articulação entre os setores de forma integrada a um
objetivo comum. No município esta questão esta fragmentada, porém em processo
de organização, sendo que já apresentou grandes avanços.”(A.04)
“Não domino o tema intersetorialidade, mas a partir do enunciado acredito que se
trata da integração entre os programas sociais e as diversas políticas sociais
públicas, no município de Florianópolis a partir do PBF acredito que a
intersetorialidade acontece de forma muito tímida e fragmentada.”(A.05)

Conforme o exposto, é possível analisar que todas as entrevistadas possuem
algum nível de conhecimento sobre o tema intersetorialidade. A entrevistada A.01
afirma que a intersetorialidade ocorre no município por meio da troca de informações
e encaminhamentos diversos; já as entrevistadas A.02, A.03, A.04 e A.05 expõem
que a intersetorialidade ocorre de forma “tímida e fragmentada”.
Abaixo segue a resposta das entrevistadas referente aos encaminhamentos
que são realizados pelos CRAS quando se realizam atendimentos às famílias que
atendem os critérios do PBF, mas não se encontram inseridas no programa e não
possuem cadastro no CADÚNICO.
“Orientação sobre o PBF; suas condicionalidades; documentação
agendamento para realizar o cadastramento no CADÚNICO.”( A.01)

exigida;
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“O CRAS [...] ao atender a família que não está inserida no PBF apresenta as
condicionalidades exigidas, fica com os dados, envia uma relação ao PBF e agenda
horário, logo após comunica a família a data, hora e documentos necessários para o
cadastro, além disso, explica o funcionamento do PBF e entrega material de
divulgação do PBF.”( A.02)
“O usuário é orientado a entrar em contato com o referido Programa. Agora, com a
descentralização para os CRAS, agendaremos para que realize a inscrição no
CADÚNICO no próprio CRAS.”( A.03)
“Orientamos a família sobre o Programa e a documentação necessária para o
preenchimento do cadastro único e realizamos o encaminhamento da família para o
órgão do município responsável pelo cadastro.”( A.04)
“O usuário é encaminhado para o referido Programa a fim de realizar o
cadastro.”( A.05)

A partir das repostas das entrevistadas, percebe-se, no período em que foi
realizada a pesquisa, que todos os CRAS encaminhavam as famílias em situação de
vulnerabilidade social que atendiam os critérios do programa para a coordenação do
PBF. A partir do ano de 2011, os CRAS iniciaram o preenchimento manuscrito do
cadastro único, ocorrendo a descentralização de um procedimento da coordenação
do CADÚNICO para os CRAS e não a descentralização de atividades que envolvem
o atendimento das famílias beneficiárias do PBF. Segundo (Senna MCM, Burlandy L,
Monnerat GL, Schottz V, Magalhães, 2007.p.8,) a descentralização traz a
possibilidade de aproximação dos locais de risco dos agentes implementadores, que
terão mais conhecimento da realidade.
Em relação à estrutura de recursos humanos, físicos e materiais dos CRAS
de Florianópolis para atender à demanda das famílias do PBF,

três(03) das

entrevistadas responderam que acreditam que não e duas(01) responderam que os
CRAS possuem estruturas.
As entrevistadas apresentaram as seguintes argumentações:

“Não, como a realidade e a questão social estão em constante transformação,
acreditamos que o CRAS já comporta em si grande demanda de atendimento e
acompanhamento às famílias territorializadas. Sendo que no caso específico do PBF,
há necessidades de admissão de profissionais para o atendimento.”( A.01, A04 e
A.05)
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A situação apresentada acima remete ao fato de que, com a implantação da
política neoliberal, ocorreu um deslocamento de atribuições e responsabilidades no
trato das necessidades sociais da maior parte da população, do setor público para o
privado e, consequentemente, a minimização do Estado, com a redução dos gastos
sociais, precarizando as políticas sociais acompanhada de desmonte e regressão
dos direitos sociais. Por outro lado, a filantropização e a mercantilização foram
intensificadas, expandindo as ONGs, rompendo com padrões de universalidade e
provocando, nos termos de lamamoto (2001) uma profunda radicalização da questão
social.
Obteve-se também as seguintes justificativas:

“Não, o CRAS seria o espaço físico que disponibilizaria diversos serviços, porém
atualmente são os profissionais do PAIF que atendem a solicitação dos benefícios
eventuais, posteriormente irão realizar o cadastramento das famílias no PBF, quando
deveria dispor de espaço físico, equipamentos para receber profissionais do PASA,
PBF, Agente Jovem. Atualmente o CRAS não oferece espaço físico, equipamentos e
profissionais conforme a demanda posta para ser atendida.”( A.02)
A “Não, os CRAS estão em processo de expansão, porém atualmente existe um
número elevado de famílias referenciadas neste CRAS, sentimos que faltam ainda
recursos humanos, ou seja, mais pessoal, espaço físico maior e material para suprir
a demanda.” (A.04)

Ao analisar as respostas acima, elas nos remetem a uma reflexão, de acordo
com Brasil (2009e, p. 47):
O CRAS não pode ser compreendido simplesmente como uma
edificação. A disposição dos espaços e sua organização refletem a
concepção sobre trabalho social com famílias adotada pelo
município. Assim. são fatores que influenciam a estrutura e o
funcionamento do CRAS: as rotinas e metodologias adotadas; as
características do território e da população a ser atendida; a
importância dada à participação das famílias no planejamento e
avaliação dos serviços prestados e ações desenvolvidas; a
incidência de determinadas vulnerabilidades no território; os recursos
materiais e equipamentos disponíveis; o papel desempenhado pela
equipe de referência e sua concepção sobre famílias etc.

Ainda, em relação à estrutura dos CRAS, as entrevistadas trouxeram:
“Em parte, a maioria das famílias do Programa Bolsa-Família já são atendidas pelos
CRAS, assim não vejo problema no aumento da demanda. A estrutura física do
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CRAS necessita ser melhorada independente das famílias do Bolsa, pois não está de
acordo com o Guia de Orientações Técnicas do CRAS, que tem a definição da
estrutura ideal do CRAS. Recursos materiais também faltam, uma vez que houve um
assalto no CRAS há uns 08 meses, e o material roubado ainda não foi reposto, pois
temos que aguardar a licitação.”( A.03)

A partir das justificativas acima inferimos

que os CRAS não atendem os

dispostos:
Enquanto responsabilidade do município como cumprimento do
requisito de habilitação ao nível pleno da gestão do SUAS, a
estruturação do espaço físico do CRAS, preferencialmente em imóvel
estatal, deve conter uma sede própria e identificação. O ambiente
deve ser compatível com os serviços ali oferecidos, devendo abrigar,
no mínimo, três ambientes: "uma recepção, uma sala ou mais para
entrevistas e um salão para reunião com grupos de famílias, além
das áreas convencionais de serviços" (BRASIL, 2006d, p. 15).

Verificamos que os CRAS de Florianópolis não possuem estrutura física e
técnicas para atender aos resultados 96 estabelecidos no Guia de Orientações
Técnicas do CRAS.
Conforme o exposto acima, verificamos que os CRAS do município de
Florianópolis sofrem negligência por parte dos gestores.
Em relação às condições dos CRAS estarem aptos para realizar
atendimentos às famílias do PBF a partir de uma ação intersetorial entre assistência
social, saúde e educação, três(3) assistentes sociais responderam que não e
uma(01) assistente social acredita que os CRAS possuem condições. Já uma(01)
96

De acordo com Brasil (2006d, p. 68), os resultados esperados pelos CRAS são:• Prevenção da situação de
risco social no território referenciado pelo CRAS; Conhecimento do território e identificação de situações de
vulnerabilidade social e de risco pessoal e social (abusos, violência, negligência, abandono, trabalho infantil,
discriminação e outros); Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; Inserção da família, seus
membros e indivíduos na rede de serviços sócio-assistenciais e/ou em outros serviços públicos (de outras
políticas); Inclusão de pessoas com deficiência nos serviços e ações de assistência social no território do CRAS;
Redução do descumprimento de condicionalidades pelas famílias beneficiárias do PBF, referenciadas no
território do CRAS; Aumento do número de indivíduos com acesso aos documentos civis fundamentais para o
exercício da cidadania; Melhoria de situações intra familiares referidas pelas famílias e que agravam as situações
de vulnerabilidade social; Melhoria do contexto econômico, social, cultural e recreativo no território do CRAS;
Reconhecimento de direitos sociais, econômicos e políticos; Ampliação de espaços e oportunidades de
sociabilidade e protagonismo social; Impacto quanto à melhoria das condições de vida das famílias referenciadas
e indivíduos; Resolutividade das ocorrências de situação de vulnerabilidade social; Potencialização da rede sócio
assistencial dos municípios; Redução dos indicadores de exclusão social com impacto sobre os índices de
violência e taxa de pobreza; Promoção social das famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio
educativas privativas e restritivas de liberdade e em meio aberto. Informações Extraídas de:Orientações
Técnicas Centro de Referência de Assistência Social — CRAS. Brasília, 2009e. Disponível em
<http://www.mds.gov.br/suas/guia_protecao/crascentros-de-referencia-da-assistencia-social.pdf/>Acesso em: 20
de novembro de 2011.Grifo Nosso
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outra entrevistada afirma que os CRAS possuem condições parciais.
Obteve-se as seguintes justificativas:

“Atualmente não, há necessidade de recursos humanos e materiais para absorver o
atendimento desta demanda.”(A.01)
“Não, a credito que após a abertura dos novos 8 CRAS, será possível realizar um
trabalho intersetorial, porém a disponibilização de equipamentos será um dificultador.
Com a diminuição do número de atendimentos diários será possível prestar um
serviço mais qualitativo ao usuário e a rede sócio assistencial.”(A.02)
“Não, há necessidades de admissão de profissionais para o atendimento, aumento
do espaço físico, consequentemente é necessário mais recursos financeiros.”(A.05)

Ao analisar as respostas, verificamos que as três que responderam ‘não’
colocaram em suas justificativas a falta de equipamentos, de recursos humanos e de
espaço físico.
Uma das entrevistadas assim respondeu:
“Sim, porém sugiro que sejam promovidas reuniões periódicas entre estas políticas,
até para que cada um conheça a realidade do outro e diante disto, planejar o
trabalho em conjunto. Definir a atribuição de cada órgão.”(A.03)

Ainda em relação às condições dos CRAS estarem aptos para realizarem
atendimentos às famílias do PBF a partir de uma ação intersetorial entre assistência
social, saúde e educação, segundo a entrevistada A.04, os CRAS apresentam
condições parciais, pois “[...] falta condições técnicas para uma ação que abarque
um trabalho com a saúde e educação”.
Procurou-se, por meio das entrevistas, identificar os aspectos referentes à
concepção (institucional, administrativa, legal) que podem ser modificados para que
o programa atinja os objetivos propostos..As entrevistas trouxeram as seguintes
sugestões das profissionais técnicas dos CRAS:
“Aumento de recursos humanos e materiais; espaço físico apropriado; ações para
emancipação dos usuários com investimento em cursos de qualificação
profissional.”( A.01)
“Processo de divulgação amplo, pois as famílias assim como alguns profissionais
apresentam dificuldades de compreensão. Até mesmo porque o PBF é uma
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unificação dos programas bolsa escola, auxílio gás, nos primeiros anos muitas
famílias foram inscritas sem saberem as condicionalidades exigidas, tal ação deve
ser realizada para não colocar em risco a inserção das famílias no PBF.”( A.02)
“Em nosso município acredito que o número de profissionais de Serviço Social no
PBF é insuficiente para o atendimento da demanda. Desconheço quanto aos
aspectos institucionais e administrativos. A minha sugestão seria em relação a renda
per capita, acho muito baixa,mas sei que isto não depende de nosso município já
que é um Programa Federal.”( A.03)
“Ter profissional qualificado para a execução do trabalho. Espaço físico adequado
para atender a demanda (grupos, cursos).”( A.04)
“Estabelecer a participação das famílias nos cursos profissionalizantes como
condicionalidade para que estas venham atingir a emancipação financeira que o
programa propõe e consequentemente também diminuirá o número de desistentes
que há nos curso de capacitação ofertado pelo município.”( A.05)

Verifica-se, a partir das “falas” acima, que as quatro(4) primeiras entrevistadas
sugerem mudanças em justificativas que denotam aspectos administrativos para que
o PBF atinja os objetivos propostos. Apenas a entrevistada A.05 acredita que a
participação de membros

das famílias beneficiárias nos curso de capacitação

profissional deve ser exigido, assim como o acompanhamento da frequência escolar
e saúde da família. A argumentação exposta sugere mudanças de ordem jurídica na
estrutura do programa.
Ainda em relação à ação intersetorial, a legislação estabelece a ação
descentralizada do PBF, e entre o PBF e CRAS. Percebe-se que em Florianópolis a
descentralização não acontece. Os relatos que seguem das entrevistadas
demonstram as peculiaridades do município que impedem a descentralização.

“Falta de planejamento para estabelecer mudança de fato, hoje concentrada na
Secretaria Municipal de Assistência Social. Aumento de recursos humanos e
materiais, melhores condições de trabalho aos profissionais do CRAS e PBF,
reordenamento das ações como primeiro atendimento realizado pelo CRAS.”( A.01)
“As barreiras são: poucos profissionais, falta de equipamentos necessários para o
atendimento qualitativo. Para transpor essas barreiras é necessário que os gestores
executem o que consta na legislação, para que possamos superar essas barreiras
que dificultam um atendimento intersetorial.”( A.02)
“Dificuldades já existem no dia a dia nos CRAS, como citei anteriormente a falta de
recursos materiais. Penso que para trabalhar com o PBF precisaríamos estar mais
bem equipadas e com capacitações permanentes. No mais, as barreiras são
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transpostas na prática. A Secretaria da Assistência terá que dar o suporte necessário
para desenvolvermos as ações.”( A.03)
“A falta de formação referente ao Programa, a falta de recursos físicos, humano e
material.”( A.04)
“A falta de recursos materiais e de pessoal. As barreiras só poderão ser superadas a
partir de um comprometimento maior e mais eficiente dos gestores públicos.”( A.05)

Ao analisar as respostas, verifica-se que as entrevistadas trazem em suas
argumentações as barreiras que existem para que não ocorra a ação de
descentralização entre o PBF e o CRAS e também pontuam alternativas para que
estas sejam transpostas. Dentre as dificuldades apontadas e sugestões, as
entrevistadas colocam a falta de planejamento para estabelecer mudanças, hoje
concentrada na SEMASJ; reordenamento das ações, como primeiro atendimento
realizado pelo CRAS; execução do que consta na legislação por parte dos gestores;
suporte por parte da Secretaria da Assistência para que profissionais técnicos
possam desenvolver as ações; a falta de formação referente ao Programa e
comprometimento maior e mais eficiente dos gestores públicos.
Relativo às principais dificuldades enfrentadas pelas famílias em relação ao
cumprimento das condicionalidades (assistência social, educação e saúde), seguem
as questões pontuadas pelas entrevistadas:

“Baixa escolaridade; pouco acesso aos direitos sociais; questão cultural;
vulnerabilidade social extrema; pouca divulgação em relação às políticas públicas do
município.” (A.01)

“Baixa escolaridade; questão cultural; dificuldade ao acessar direitos sociais.”( A.05)

As justificativas acima destacam que a questão cultural das famílias é um
empecilho no cumprimento das condicionalidades. Acredita-se que escassez de
informação prejudica as famílias no cumprimento das exigências estabelecidas pelo
programa.
Outra entrevistada menciona que:
“Na condicionalidade educação acredito, pois culturalmente as famílias não
percebem como esta exigência é fundamental para romper seu processo sócio-
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histórico, porém em nosso município acredito que a condicionalidade assistência fica
fragilizada, pois as famílias compreendem que ao acessarem a saúde basta.” (A.02)

Ao analisar a resposta acima é importante ressaltar que o programa tem o
desafio de desenvolver mecanismos para quebrar uma

questão histórica na

sociedade brasileira que é incutir nas famílias pobres e extremamente pobres a
importância da educação no desenvolvimento do ser humano.
Outro ponto levantado por uma entrevistada foi:
“A principal dificuldade é a frequência escolar, pois muitas famílias tem dificuldade
em impor limites aos filhos maiores que não querem mais estudar. Há ainda famílias
que por vários motivos: saúde, filhos recém-nascidos, faz com que os filhos maiores
desempenhem uma função que não condiz com a idade e aceitam com que faltem às
aulas, muitas vezes por não ter outra opção.”( A.03)

A questão acima também pontua a frequência escolar, no entanto a
entrevistada

acredita que as dificuldades das famílias em atender às

condicionalidades abarcam questões que envolvem a distribuição das tarefas
domésticas.
Também foi constatado nas entrevistas que:
“A principal é o acesso a rede. A falta de vagas nas escolas, principalmente na
educação infantil (creches). E a dificuldade no atendimento no sistema de
saúde.”( A.04)

É importante salientar que, diferente das outras entrevistadas, é mencionado
que as dificuldades das famílias em cumprir as condicionalidades estão ligadas à
ineficiência do Estado em gerir as políticas públicas estruturantes.
Referente à visão que as assistentes sociais entrevistadas têm sobre o PBF
de Florianópolis., foi mencionado:
“Hoje funciona bem em função do comprometimento dos profissionais que ali atuam.
Porém, com planejamento, autonomia, reordenamento de ações e recursos humanos
e materiais, consequentemente, ocorrerão o aumento da demanda e novas ações
poderiam ser realizadas.”A.01)
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A “fala” acima coloca que o programa atualmente funciona bem em função do
comprometimento dos profissionais que ali atuam, no entanto, também ressalta
questões como “autonomia”. O termo autonomia está relacionado à ação dos
profissionais que atuam no programa e também sobre os recursos humanos, haja
vista que a equipe do PBF de Florianópolis tem apenas alguns funcionários efetivos
e quatro estagiários.
As entrevistas salientaram:
“Aponto que ao passar dos anos o PBF foi obtendo ajustes que colaboram para
expansão no município, acredito que mais famílias que cumprem as
condicionalidades deveriam receber os benefícios, porém deveriam ser estimuladas
a receber temporariamente, buscando assim, formas de superar a situação de
vulnerabilidade social, pois verificamos que muitas famílias não se movimentam para
romper com a situação em que se encontram. Não realizam os cursos
profissionalizantes, não buscam avançar na escolaridade e não acessam o mercado
de trabalho formal.”(A.02)

A assistente social acima destaca a necessidade da expansão do PBF para
que este abarque famílias que atendem ao critério de seleção mas que não são
atendidas pelo referido do programa. Ainda menciona que o programa deve
trabalhar com data limite de permanência das famílias e que a partir dessa medida
acredita-se que as famílias comecem a se movimentar para sair da situação cômoda
que o programa proporciona a elas com a transferência do valor monetário. As
questões ressaltadas instigam às seguintes reflexões: quais são os motivos ou
entraves que impendem as famílias de não se desenvolverem a ponto de não
conseguirem romper ou superar a situação de pobreza ou de extrema pobreza que
se encontram? O programa PBF tem estrutura para resolver questões que
perpassam por políticas públicas estruturantes, como política de trabalho e geração
de renda que está intimamente articulada à política econômica, política da saúde e
política da educação?
Obteve-se ainda:
“Um Programa de Transferência de Renda de extrema importância, mas que deve
ser melhorado, uma vez que o resultado satisfatório acontecerá quando a família
superar a condição que a fez ser inserida no Programa, por isto a necessidade da
inserção destas famílias em Cursos Profissionalizantes e outras atividades e ações
que visem a sua potencialidade e independência financeira.”(A.03)
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“O Programa tem como propósito auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade
social e econômica. O programa modificou a realidade de muitas famílias no
município, proporcionando a elas meios de suprir parte de suas necessidades
básicas. O Programa tem ainda muito que se adequar, oportunizando as famílias o
acesso a qualificação profissional e geração de oportunidade de emprego, para que
o cidadão não dependa de benefícios. Fica difícil ter um olhar mais amplo sobre o
Programa, pois está em processo de implantação nos CRAS, sendo o Programa
executado por um setor a parte. Onde apenas é realizado pelos CRAS a orientação e
encaminhamento da família para que possa ser incluída no PBF.”(A.04)

As assistentes sociais acima ressaltam que a emancipação financeira das
famílias beneficiárias pode ocorrer através da qualificação profissional. Tais questões
já foram enfatizadas pelos entrevistados da saúde e da educação. Outra questão é
que se deve trabalhar ações que visem às potencialidades das famílias. Em relação
aos pontos levantados até a presente análise da pesquisa, o programa traz em sua
constituição para solução destes pontos abordados pelas entrevistadas a
implementação dos programas complementares. Talvez a questão que fique para
uma reflexão futura é quais são estratégias que o município de Florianópolis adota
em relação aos programas complementares?
Outras questões destacadas foram:

“O Programa atende de forma parcial os objetivos propostos, pois a questão da
evasão escolar foi resolvida, no entanto deve-se trabalhar a questão da qualidade do
ensino, a necessidade da inserção destas famílias em Cursos Profissionalizantes e
outras atividades e ações que visem a independência financeira.”(A.05)

Conforme o exposto acima, o programa atende de forma parcial os objetivos
propostos, pois a questão da evasão escolar foi resolvida, mas deve-se trabalhar a
questão da qualidade do ensino e estimular as famílias a buscar a independência
financeira.
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3.4.1

Coordenadores do PBF e da Equipe do PBF da Assistência Social:

Análise e Resultados das Entrevistas

Neste item daremos seguimento à apresentação e análise da pesquisa. O
objetivo é ater-se na parte da pesquisa que foi realizada com os coordenadores do
PBF nas áreas da educação, da saúde e com a equipe da assistência social. Em
relação a esta última, é de extrema importância registrar que a referida equipe é
composta apenas por:

dois(02) funcionários, sendo que um(1) acumula a

coordenação do CADÚNICO e do PBF do referido município e o outro também
acumula funções nas quais desenvolvem atividades relacionadas ao PBF e
CADÚNICO.
As entrevistas com os coordenadores do PBF nas áreas da assistência social,
da educação, da saúde e assistente social do PBF foram realizadas nos dias 12,19,
22 de outubro de 2010 e 04 de novembro de 2010. Os entrevistados são todos do
sexo feminino. Das quatro(4) entrevistadas, duas(2) têm entre 30 a 40 anos e
duas(2) têm entre 40 a 50 anos. O tempo de trabalho das coordenadoras do PBF da
saúde e da educação desenvolvendo atividades voltadas ao programa é de 5 a 8
anos, já as profissionais que compõem a equipe do PBF da assistência social – a
profissional que desenvolve atividades relacionadas à coordenação do PBF e
CADÚNICO trabalha há 3 anos no referido programa e a outra profissional da equipe
do PBF da assistência social trabalha há 2 anos no programa. A coordenadora do
PBF da saúde é nutricionista com especialização em saúde da família, a
coordenadora do PBF da educação é pedagoga com especialização em educação
para ensino médio, a coordenadora do PBF da assistência social é assistente social
e possui especialização em assistência social e a assistente social do PBF possui
especialização em violência doméstica.
Em relação a cursos de capacitação e seminários, a coordenadora do PBF da
saúde respondeu que realizou um treinamento de capacitação voltado para
implantação do programa no início de suas atividades com o PBF. Já a
coordenadora do PBF da educação respondeu que realizou seminários do MEC,
MDS, Caixa Econômica Federal (CEF), todos voltados para capacitação do PBF. A
coordenadora do PBF da assistência social informou que não realizou curso de
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capacitação ou seminários quando iniciou suas atividades no PBF e a assistente
social do PBF respondeu que realizou curso de capacitação sobre o CADÚNICO.
Relativo à implantação do PBF em Florianópolis, seguem as respostas:

“O município, [...] tinha os programas remanescentes. […] No ano de 2005 todos os
municípios deveriam aderir ao Programa Bolsa Família então, foi criado o Termo de
Adesão do município de Florianópolis. [...] criou-se o Conselho Municipal de
Assistência Social. (Foram criados basicamente juntos). A Secretaria Municipal de
Assistência Social ficou responsável pela execução do Programa conjuntamente,
com as outras áreas que já eram áreas afins e já tinham condicionalidades. A partir
daquele momento iniciaram-se a fazer o acompanhamento e execução do PBF,
basicamente a gestão e execução. Logicamente continuaram, pois, já havia os
programas renascentes. Daquele momento em diante iniciou-se a trabalhar para um
Programa só.[...] em 2007 não tinha mais nenhum.[...]. Os cadastros do Vale
Alimentação foram feitos com os postos de saúde, o Bolsa Escola foi feito nas
escolas. Por isso, ainda temos resquícios da maneira errônea que foram feitos os
cadastros na época. Não deveria existir multiplicidade e várias famílias fizeram o
cadastro nas escolas, por causa das crianças, no posto de saúde porque tinha outra
faixa etária das crianças. Então tinha família que possuía três, quatro cadastros, isso
gerou um problema que até hoje têm reflexo. “Somente agora que estamos fazendo
essa limpeza e identificando quais as famílias que apresentam multiplicidade”.
(Coordenadora do PBF da Assistência Social, 2010)

Quando inquirimos à coordenadora do PBF como foi a organização para
colocar o PBF em prática, obteve-se o seguinte relato:

“Foi […] da noite para o dia. Na época do Termo de Adesão eu não estava aqui, mas
a Operador Master da frequência escolar(Coordenadora do PBF da Educação),
Glória e o Assistente Administrativo já estavam. Pelo que já conversamos com os
outros técnicos, a coisa não foi da melhor maneira. A base do Cadastramento Único
não era tão evoluída como é hoje, então na época gerou-se muitas multiplicidades.
Na época entravam pessoas sem CPF, sem documentação e isso tudo gerou
consequências até pouco tempo, agora que o sistema foi se aperfeiçoando, não
aceita mais responsável Familiar sem o CPF ou Título de Eleitor. Agora esses
cadastros não podem mais ficar abertos e já ficam organizados”. “A implementação
ainda continua ocorrendo, pois, a cada dia há um aperfeiçoamento. Na medida em
que o sistema encontra as falhas, ele vai tentando corrigir e a gente também. O
município procura sempre aprimorar-se para ir de acordo, para melhorar”.
(Coordenadora do PBF da Assistência Social, 2010)

A partir do relato da coordenadora do PBF, verificamos que não houve
planejamento prévio para iniciar o processo de implantação do PBF em Florianópolis
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e até recentemente percebe-se na execução e gestão os reflexos da falta de
planejamento inicial, pois a coordenação atual do programa ainda dispensa tempo
para desenvolver ações que visem à organização da base de CADÚNICO do PBF. A
organização da base de cadastro é de extrema importância, pois é a partir dela que
é possível quantificar e qualificar a demanda do programa. Ao analisar o exposto,
percebe-se que a coordenação atual trabalha com o pressuposto de que o processo
de implantação e implementação de um programa social é constante.
Em relação de como vem sendo operacionalizado o PBF de Florianópolis, foi
apontado que:
“Durante muito tempo ele foi operacionalizado aqui pela central, na Avenida Mauro
Ramos. Hoje depois de muito tempo tentando, até mesmo do conhecimento do
SUAS, NOB e toda a Política Nacional de Assistência Social, conseguimos
descentralizar os cadastros novos para os CRAS. Hoje a inserção das famílias no
PBF, já estão sendo feitas pelo CRAS. Hoje são cinco CRAS funcionando, mas
estamos em processo de implementação de mais oito CRAS 97. […] (Coordenadora
do PBF da Assistência Social, 2010)

De acordo com o exposto, observa-se que recentemente o PBF deu o
primeiro passo para descentralização do programa, ainda que esta primeira ação
tenha se iniciado com um procedimento que está ligado à coordenação do
CADÚNICO. Observa-se que, mesmo que tímida, a iniciativa é importante, pois
como afirma a coordenadora do PBF, com esta ação o programa se ajusta às
determinações da Política Nacional de Assistência Social.
As entrevistadas exprimem como ocorre a participação e o controle social do
PBF de Florianópolis.
“[…] o Conselho Municipal de Assistência (CMAS), sendo o responsável, neste caso,
sendo a instância de controle social do PBF. [...] O CMAS tem dentro das suas
atribuições, [...] possui como atribuição fiscalizar e acompanhar o PBF. Dentro do
conselho existe uma comissão específica para o Bolsa Família. [...] O grupo gestor
do Bolsa já existe, [...] eles estão se organizando para [...] realizar uma reunião
mensal de acompanhamento das ações do Bolsa Família. Existem representantes da
Secretaria de Assistência, saúde e Educação. No caso seriam um representante do
Bolsa Família que seria eu, um representante da educação e um da saúde, além dos
membros do conselho[...]”.[...]“A população agora tem vaga diretamente no conselho,
não precisa mais ser entidade. Anteriormente a representação se dava por meio de
97

No segundo semestre de 2010 período das atividades relacionadas ao campo da pesquisa,
Florianópolis contava com apenas (05)cinco CRAS em funcionamento em dezembro de 2011 conta
com (12) CRAS em funcionamento.
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ONGs ou através de entidades. Está última gestão foi composta diretamente pela
população, pelo cidadão. [...] Hoje temos dois membros da sociedade civil direta,
uma dessas duas pessoas eu tenho certeza que recebe o benefício do Bolsa
Família.”(Coordenadora do PBF da Assistência Social, 2010)
“Na área da saúde, eu não tenho participação direta dentro desse controle social. Ele
existe e está ligado ao desenvolvimento social e o que tem é a ligação com a
coordenação, que é diretamente na assistência social. Mas não especificamente
dentro do conselho que faz esse controle social, [...] Não conheço esse tipo de ação,
esta ação para nó não existe.”(Coordenadora do PBF da Saúde, 2010)

Também a Coordenadora do PBF da educação demonstrou conhecer a
mudança ocorrida na composição do Conselho Municipal da Assistência Social
-Comissão do PBF.

“O controle social é organizado dentro do conselho de assistência social. O conselho
está na verdade engatinhando, encaminhando. Buscamos nos organizar e fazer uma
reunião por mês. Embora o controle efetivo as famílias não aconteça. Participação:
“ocorre através da representação do conselho, com representantes da saúde,
educação e [...] uma […] representante da comunidade, que não me lembro do nome
dela.”(Coordenadora do PBF da Educação,2010)
“O controle social é organizado dentro do conselho de assistência social, dentro do
conselho foi criada uma comissão para realizar o controle social de acordo com a lei
10.836.04 que cria o PBF. São realizadas reuniões mensais. A participação ocorre
através da representação do conselho, com representantes da saúde, educação e da
assistência social com a participação da coordenadora do referido programa. A
participação da população atualmente é diretamente no conselho, não precisa mais
ser entidade.”(Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

Corroborando com Werneck, que afirma que:
A participação “social” constitui, indubitavelmente, uma prática de
cidadania e sua formalização como procedimento afeto às políticas
sociais descentralizadas é um traços democráticos da
institucionalidade brasileira pós-88. Mas a garantia (formal) de voz
aos pobres referenda também a suposição de que outras camadas
da população dela prescindem porque dispõem do mecanismo de
saída( HIRSCHMAN,1973 apud WERNWCK, 2009 p.38

Ainda citando a autora supracitada:
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“...controle social (leia-se pela e não da sociedade), gestão
participativa. Saudado com inovação, o modelo participativo,
constitucionalizado na saúde e na assistência social, expandiu-se
para outras política públicas. O cumprimento dos papéis, atribuições
e funções delegados a fóruns tem sido examinado, como ocorre com
as políticas sociais de “novo tipo”, [...]busca [...] dar voz à chamada
sociedade civil, em especial os conselhos municipais de saúde,
assistência social e demais.(WERNNECK, 2009 p.31)grifo da autora

Segundo o relato das coordenadoras do PBF da assistência social e da
educação e da assistente social da equipe do PBF, verifica-se que atualmente o
controle social do PBF ocorre dentro do CMAS e tem a participação de todas as
áreas envolvidas com o PBF e principalmente a participação direta de
representantes da sociedade civil, sendo que o processo de controle social se dá de
forma democrática. A coordenadora do PBF da saúde não tem conhecimento de
como ocorre a participação e o controle social do PBF, no entanto, a partir da fala da
coordenadora da saúde, observa-se que esta tem conhecimento de que existe o
controle social do programa e que este está ligado à assistência social.
Ao inquirir quais as responsabilidades das áreas de competência na
implementação do PBF no município de Florianópolis, obteve-se as seguintes
respostas:

“[...] Efetivamente, fazer o controle de frequência dessas crianças que pertencem às
famílias que recebem o benefício. Elas precisam ter uma porcentagem de frequência
escolar e aí a gente acompanha. E as escolas repassam e alimentam o sistema com
esta a frequência. “(Coordenadora do PBF da Educação,2010)

Na resposta acima é salientado que as ações que são de competência da
área da educação na implementação do PBF no município de Florianópolis são
meramente técnico operativas.
Também tivemos como resposta:
“[...] Fazer o acompanhamento da saúde. [...] as unidades da saúde na busca e
localização das famílias, na medida em que [...] recebe quem são as famílias
beneficiadas. [...] acompanhamento antropométrico e vacinação, possibilitando, as
família as consultas dentro do semestre e ações educativas com relação à questão
da saúde de uma forma ampla. [...] Estas pessoas são inseridas nas atividades
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educativas que já são desenvolvidas nas unidades de saúde”. “Nestas unidades
existem o Programa de Saúde da Família (PSF), dentro do município cada área é
coberta por uma equipe, esta equipe faz acompanhamento de todos os membros
desta área. Porém, o olhar é mais direcionado aqueles que estão dentro do PBF.”
[…] (Coordenadora do PBF da Saúde,2010)

Destaca-se na “fala” anterior que a saúde, ao desenvolver suas ações
voltadas ao PBF, realiza a articulação do PBF com o PSF, no entanto quando
perguntado para os entrevistados das US sobre o tema articulação, nenhum
entrevistado mencionou que nas atividades desenvolvidas com as famílias do PBF
houvesse trabalho socioeducativo sendo desenvolvido e também não houve menção
de ações que articulam o PBF com o PSF. Analisa-se que os entrevistados das US
não possuem compreensão que as determinações do MDS em relação à
condicionalidade da saúde abarcam preceitos básicos do PSF.
Ainda, as entrevistas trouxeram que:
“O município tem a responsabilidade de gestão, […] acompanhar as famílias que

estão em descumprimento de condicionalidades, ver por que estão em
descumprimento“. […] O acompanhamento das famílias, as visitas domiciliares, hoje
o Programa procura fazer na medida do possível, toda a demanda de visitas
domiciliares embora, [...] [...] a SEMASJ é responsável pela gestão, [...] A nossa
função seria a gestão, acompanhar se a família está recebendo, se ela não sacou
verificar o porquê, achar as famílias que não sacaram, eventualmente se a família
está com algum problema, saber se a família atualizou, se ela está no município ou
se não está. Estas são as funções [...] do Bolsa Família. O Bolsa Família é
responsável por acompanhar todas estas questões, como por exemplo, no caso de
auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) verificar quem são as famílias e por
que estão sendo auditadas.[...] Agora o acompanhamento das famílias em si, famílias
em descumprimento, as crianças que não estão comparecendo escola, são funções
mais específicas do CRAS. Hoje o CRAS não acompanha estas famílias em
descumprimento. ”(Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)
“Como assistente social do PBF sou responsável pelos cadastros das famílias que
são transferidas para Florianópolis; pelas visitas domiciliares nas quais é feito o
acompanhamento das famílias que estão inseridas no PBF, sendo feitas orientações
e encaminhamentos para rede sócia assistencial; e visitas institucionais como nos
postos de saúde e nas escolas da rede de ensino do município.” (Assistente Social
da Equipe do PBF-2010)

A partir das respostas acima, é possível analisar que as atividades
desenvolvidas em suas áreas são os procedimentos que o MDS orienta aos
municípios para gestão de implementação do programa, no entanto, verifica-se que
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o município atende parcialmente às determinações do programa, pois, atualmente,
os gestores de Florianópolis não promovem integralmente a descentralização do
PBF para os CRAS. Atualmente, os CRAS realizam somente o preenchimento do
formulário do CADÚNICO. As famílias que são atendidas pelos CRAS serão
inseridas futuramente no programa, caso atendam a todos os critérios de inserção
do PBF; primeiro, elas ficarão aguardando na fila de espera até serem incluídas Os
CRAS atualmente não atendem às famílias do PBF, pois, de acordo com as
orientações do MDF, eles teriam que atender às famílias que estão em
descumprimento das condicionalidades. A coordenadora do PBF da área da
assistência afirma que a coordenação do PBF faz o acompanhamento das famílias e
visitas domiciliares, convergindo com a informação da assistente social da equipe
do PBF.
Ao analisar a fala de ambas, é possível constatar que as visitas domiciliares
realizadas atualmente pelo PBF não têm somente como foco as famílias em
descumprimento de condicionalidades; observa-se um grande esforço das duas
técnicas do PBF para atender às demandas que as famílias do PBF apresentam,
tais como: acompanhamento das famílias beneficiárias que são encaminhadas para
a rede sócio assistencial do município, denúncias espontâneas, busca ativa através
de visitas domiciliares e institucionais dos beneficiários que não são localizados
pelos correios, entre outras. Desse modo, verifica-se que a descentralização integral
do PBF para os CRAS é primordial, pois é por meio dela que se pode promover a
intersetorialidade do PBF com os CRAS, havendo a possibilidade de planejar e
desenvolver ações intersetoriais entre o PBF o CRAS e articular ações deste último
com as escolas e as US e, assim, trabalhar de forma ampla com as famílias que
estão em descumprimento de condicionalidades, atendendo orientações do MDS, e
não somente realizando o acompanhamento das condicionalidades.
Em relação à integração(leia-se também relação intersetorial entre as
secretarias de saúde, educação e assistência social,as coordenadoras entrevistadas
da educação e saúde expuseram o seguinte:
“Isto é intersetorialidade que eles chamam. É uma proposta do MDS, que acontece
mais entre a educação e a assistência social. Na saúde a Coordenadora do PBF da
Assistência Social é que tem contato. [...] contato com a saúde agora, eu não tenho
nenhum. [...]”(Coordenadora do PBF da Educação,2010)
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“Existe uma integração, mas eu chamaria de informal pela necessidade do serviço. A
cada vigência a gente entra em contato com a assistência. Mais com a assistência
social do que propriamente com a educação. Na questão da localização, por
exemplo, a gente sempre esta em contato [...]. Inclusive eles já instalaram parte do
programa para a localização. […] Procuramos manter contato para solucionar as
dificuldades que encontramos. Ela não é uma integração rotineira,
[...].”(Coordenadora do PBF da Saúde,2010)

As coordenadoras do PBF da saúde e da educação afirmam que a articulação
acontece informalmente, ou seja, há articulação entre as secretarias a partir de
iniciativa espontânea dos coordenadores do programa. Também salientam que a
articulação ocorre apenas entre a coordenação da assistência social e da saúde ou
entre a coordenação do PBF da assistência social e da educação; não há
articulação entre as três áreas simultaneamente. A coordenadora da saúde ainda
menciona que a articulação acontece somente semestralmente, quando há vigência
(entende-se por vigência o acompanhamento da condicionalidade da saúde).
Ainda analisando a questão da integração entre as secretarias de saúde,
educação e assistência social, temos as seguintes justificativas das profissionais da
equipe da assistência social.

”Existe integração no que diz respeito aos técnicos, hoje nos temos um facilitador
que é os técnicos já se conhecerem e conhecer qual é a função um do outro. Só que
ainda acho que temos que passar pela questão dos gestores. Então, é muito
importante que os gestores tenham este envolvimento. Quem está na coordenação
são as pessoas que fazem esta integração são a Operador Master da frequência
escolar(Coordenadora do PBF da Educação), Coordenadora do PBF da Saúde e eu,
ou seja, quem está na ponta. Quando a gente chega dali para cima nos gestores,
prefeito, este pessoal não conhece e aí é mais complicado. Precisamos fazer com
que os gestores possam conhecer melhor o Programa e não somente aquilo que é
colocado pela mídia ou somente aquilo que chega de recursos, que é o mais
visualizado, o que mais interessa. Eles precisam conhecer o que está na ponta
mesmo, como o Programa se desenvolve e ter uma noção de como o Programa
funciona. “(Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)

“Sim, porém acredito que ela acontece parcialmente (de forma fragmentada), ou
seja, no nível de coordenação de PBF (Coordenadora do PBF da Assistência Social),
de Vigilância Nutricional (Coordenadora do PBF da Saúde e Operador Master da
frequência escolar (Maria) a integração está presente nas medidas que são tomadas
para resolver situações que ocorrem no dia a dia. No entanto, no nível de gestor não
vejo acontecer.“(Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

A articulação entre as áreas ocorre somente na coordenação do programa.
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Não é feito menção que a articulação entre as secretarias é extensiva às US e UE,
ou seja, a forma como é colocada a articulação pelas entrevistadas não alcança
todos os níveis do PBF. Verifica-se que os gestores das secretarias não detêm o
conhecimento do PBF.
Atualmente, no PBF de Florianópolis ocorrem ações promovidas pelas
coordenadoras do PBF que articulam as áreas da educação, saúde e assistência
social. Essas ações acontecem para dar solução às demandas pontuais, não
ocorrendo um trabalho contínuo que vise melhorar a implementação do PBF em
Florianópolis. Outro ponto importante que merece destaque

é colocado pela

coordenadora do PBF da assistência social, que é a falta de conhecimento dos
gestores em relação ao programa. Além disso, a integração pontual que acontece no
PBF não alcança os gestores que têm poder de decisão para promover ampliações
significativas no PBF. De acordo com Sposati, 2006 p. 137 “... a intersetorialidade
acontecerá à medida que diferentes representações da gestão municipal se
articulam e se integram a fim de atingir uma meta comum...”.
Relativo às ações que vêm sendo realizadas para que ocorra a
descentralização no que se refere à operacionalidade do PBF, esta questão foi
inquirida somente à coordenadora do PBF da assistência social e a assistente social
da equipe do programa.
Em relação à questão obteve-se as seguintes respostas:
“Antigamente todo o processo era centralizado aqui, toda a questão do
cadastramento era feita aqui. Agora a cerca de um mês, conseguimos descentralizar
e fazer com que o primeiro atendimentos das famílias fossem realizados no CRAS.
[...] Ainda estamos em processo de treinamento e acompanhamento do CRAS, para
que eles possam dar conta desta demanda. Estamos trabalhando em prol do SUAS,
pois, este preconiza que o CRAS é a porta de entrada. […] Acho um passo
importante para o processo de descentralização, […] aqui na central permanece a
questão da gestão e atualização dos cadastros com todas as famílias que são
cadastradas, [...]”.(Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)
Sim, atualmente os CRAS realizam o cadastro novo para a inserção das famílias no
programa, o cadastro para isenção de cobrança de taxa para concurso público, o
cadastro para a tarifa social da CELESC. (Assistente Social PBF,2010)

Com relação à operacionalização do programa, observa-se que as respostas
das entrevistadas trazem o mesmo ponto que já anteriormente foi citado pela
coordenadora do PBF da assistência social: o preenchimento do formulário do
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cadastro único pelos CRAS. Ao analisarmos, verifica-se que em seis anos de PBF, o
município de Florianópolis realizou a descentralização desse procedimento para os
CRAS, sendo que este procedimento ocorre parcialmente, pois os CRAS realizam
somente o preenchimento manual dos cadastros novos, ou seja, os CRAS não
realizam a digitação destes. A digitação é realizada pela coordenação do
CADÚNICO e PBF. Observa-se que o procedimento que foi descentralizado está
ligado diretamente à coordenação do CADÚNICO e indiretamente ao PBF. Faz- se
necessário esclarecer que a mesma coordenadora e equipe são responsáveis pelo
PBF e CADÚNICO e tal situação não ocorre em todos os municípios brasileiro.
Referente aos fatores que facilitam ou proporcionam a integração entre as
secretarias de saúde, educação e assistência social para o processo de
implementação do PBF. As entrevistas destacaram os seguintes pontos:
“[...] acho, [...] que é o entendimento, o conhecimento dos setores. [...] é muito
importante […] conhecer a função, saber o que a Coordenadora do PBF da Saúde[...]
faz, pois, sei que ela não tem somente a função do acompanhamento do Bolsa.[...]
ela é responsável por toda a questão da vigilância nutricional. Então este é um fator
limitador porque, a pessoa não tem todo aquele tempo disponível para trabalhar
somente em cima daquela função. Hoje […] chego à conclusão[...], quanto mais [...]
conhecimento tenho de como funciona em cada secretaria. Estou falando do
operacional[...]. é importante que a gente saiba como é operacionalizado na
educação e saúde. O entendimento é uma parte importante quando se fala na
interlocução. A inter-relação [...] a gente vai buscar. Tanto que [...]vem acontecendo
gradativamente embora, não seja da forma que queríamos ainda”.(Coordenadora do
PBF da Assistência Social,2010)
“Não existe uma coisa institucionalizada, a gente [...] se reúne sempre [...]. Porém a
cada início de vigência, [...] contatamos elas(equipe do PBF da assistência social)
que vem explicar como funciona dentro da assistência social. Para que o pessoal da
saúde tenha noção da questão do cadastro, da documentação [...], passamos esta
informação. A cada inicio ou no final de vigência temos um contato mais
próximo.”(Coordenadora do PBF da Saúde,2010)
“Acho que facilita ter trabalhado aqui tanto anos. Porque eu conheço o Bolsa Família,
sei como funciona, […] o Cadastramento Único, como é o trabalho das [...]
assistentes sociais[...].”(Coordenadora do PBF da Educação,2010)
“Os fatores são: as reuniões, os relatórios e os contatos entre os coordenadores e
técnicos das áreas da saúde, da assistência social e da educação que buscam
soluções para os problemas que surgem no cotidiano da ação
profissional.”(Assistente Social da Equipe do PBF)

Verificamos, a partir das respostas das coordenadoras do PBF da assistência
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social, da educação e da assistente social da equipe do PBF, que a integração entre
as áreas envolvidas na implementação do PBF são facilitadas pelo fato

das

coordenadoras das respectivas áreas se conhecerem e trabalharem com o
programa há algum tempo e também por terem algum conhecimento do trabalho que
cada área desenvolve. A coordenadora do PBF da saúde não coloca nenhum fator
que facilite ou proporcione a integração entre o PBF(assistência social), a saúde e a
educação, no entanto, ela afirma que a integração entre as áreas envolvidas na
implementação do PBF não é institucionalizada, ou seja, a articulação ocorre a partir
do comprometimento dos profissionais técnicos que estão na coordenação do PBF.
Relativo às ações desenvolvidas entre PBF, assistência social, a saúde e a
educação para implementar e efetivar a intersetorialidade, as entrevistadas
pontuaram o seguinte:
“[...] A ação que mais desenvolvemos com a secretaria de assistência é a questão da
localização das famílias. A cada vigência tem um monte de famílias não localizadas.
[...] Algumas vezes a gente tentou realizar ações com educação, mas nunca chegou
a desenvolver.[...] ”(Coordenadora do PBF da Saúde,2010)

A coordenadora do PBF da saúde menciona que a ação que a área da saúde
desenvolve é apenas a busca ativa que ocorre semestralmente, sendo tal ação
determinação do MDS.
Também obteve-se as seguintes respostas:
“As ações que são desenvolvidas através das reuniões e visitas institucionais, por
exemplo: quando os técnicos das escolas tem dúvidas em relação a algum
procedimento para o acompanhamento da frequência escolar, realizamos reunião ou
visita, na qual sempre há participação da Operadora Master de frequência escolar
(Coordenadora do PBF na Educação) e da coordenadora do PBF .”(Assistente Social
da Equipe do PBF)

“[...] [acho é o meu trabalho e o da Coordenadora do PBF da Assistência Social [...].
Efetivamente não existe uma parceria entre secretaria de educação e assistência,
[...]. Não existe nada direcionado, partindo da secretaria. Trocamos informações
sobre as crianças, eu e Assistente Social da Equipe do PBF vamos às visitas mais
específicas e a Assistente Social da Equipe do PBF vai às escolas junto comigo.
Essas ações que realizamos em conjunto. Mas não que seja a secretaria que está
fazendo essa intermediação, porque, nós enquanto profissionais que vimos a
necessidade.”(Coordenadora do PBF da Educação ,2010)
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A coordenação do PBF da educação e a assistente social da equipe do PBF
afirmam que realizam as visitas em conjunto.
Ainda foram pontuadas as seguintes ações:
“São as reuniões. Com relação à saúde participamos das reuniões nos postos de
saúde, com os enfermeiros chefes, reuniões semestrais de entrega das listagens do
Bolsa Família as unidades de saúde. [...] Com a educação acontece da mesma
forma, fazemos as reuniões com a educação, com as escolas e auxiliamos no
repasse das informações.[...] O MEC não se alimenta das informações do
cadastramento único e sim da base do senso. Este senso é atualizado uma vez por
ano, normalmente no mês de maio, às vezes as crianças estavam nas escolas mas
não aparecia. Percebendo os problemas que vinham acontecendo, traçamos uma
meta de trabalho interno, de passar todas as informações das crianças que foram
trocadas de escola por e-mail para a coordenadora do PBF na
educação[...].”(Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)

A coordenadora do PBF da assistência social menciona que a ação
desenvolvida entre a assistência social e saúde são reuniões semestrais. Já em
relação à educação, a coordenadora do PBF da assistência social afirma que, além
das reuniões, há troca de informações via e-mail, visando informar sobre mudanças
nos cadastros das famílias em relação às alterações escolares. Observa-se que
todas as respostas trazem ações pontuais para resolver questões apenas
operacionais, sendo verificado que não há planejamento de ações que visem
implantar e efetivar a intersetorialidade do PBF de Florianópolis. Para Sposati, 2006.
p.113:
“[...]Intersetorialidade [...] trata da combinação de ascendentes ou
mais descendentes de gestão.[...] o grau ascendente parte da gestão
intersetorial de cúpula onde os gestores dos setores se reúnem e
compões da base a partir da participação de sujeitos/ técnicos na
condução das ações.”

Ao analisar as “falas” acima verificamos que não foram mencionadas nas
ações a relação direta ou indireta com os gestores do referido programa.
De acordo com as coordenadoras da assistência social e educação , os
fatores, em Florianópolis que dificultam a intersetorialidade entre a Política de
Assistência Social, Política de Saúde e Política de Educação, são:
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“[...] é a questão dos gestores [...]. São secretarias distintas e infelizmente a
secretaria de educação tem um foco, um objetivo, a secretaria de saúde e de
assistência também. É muito complicado quando precisamos fazer um trabalho
conjunto, [...]. A dificuldade é quando os gestores não têm conhecimento [...].
Esbarramos na questão do não conhecimento e consequentemente o gestor acha
que não é necessário [...]. Falo da questão dos gestores em nível de secretária”.
(Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)
“Acho que é por falta de diálogo entre as secretarias. Essa conversa entre as
secretarias não existe. Acho que é a questão de enxergar o PBF como um Programa
importante, forte, valorizar e dar subsistência para realização das ações.”
(Coordenadora do PBF da Educação,2010)

Salienta-se nas falas que os fatores que dificultam a intersetorialidade entre
as políticas supracitadas são: foco e objetivos distintos das secretarias envolvidas e
também falta de diálogo entre estas. Os pontos mencionados remetem-nos a uma
análise a partir do que Inojosa, 2001:

“O aparato governamental preocupa-se com cada uma de suas fatias
e seus produtos, isoladamente. Dificilmente conseguimos perceber,
nos vários níveis de governo, a prática da avaliação de resultados.
Faz-se a avaliação dos produtos oferecidos: quantas consultas foram
realizadas, quantas cestas básicas estão sendo distribuídas, quais as
obras terminadas...” (INOJOSA, 2001p.104)

A inquirir a coordenadora da saúde sobre os fatores que dificultam a
intersetorialidade entre a Política de Assistência Social, Política de Saúde e Política
de Educação em Florianópolis, esta trouxe em sua “fala” as questões que seguem
abaixo:

”Os instrumentos que usamos não conversam entre eles. O sistema de
acompanhamento que a coordenadora do PBF da assistência social usa na
assistência social não é o mesmo da educação e da saúde. Apesar de todos eles
serem um sistema de dados, eu não tenho acesso, por exemplo, a família que
mudou de endereço e meu prontuário eletrônico não vai para o sistema da PBFassistência social e o que vale é a base de dados dela. Então, a gente tem este
problema com a base de dados.[...] O próprio sistema informatizado, pois, a rede não
é integrada. [...].” (Coordenadora do PBF da Saúde,2010)
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A coordenadora do PBF da saúde afirma que o dificultador é a falta de
integração no sistema operacional do PBF, ou seja, as informações da saúde, da
educação e da assistência social

não convergem, cada área trabalha com um

sistema informacional.
De acordo com a Assistente Social da Equipe do PBF, os fatores que
comprometem a intersetorialidade entre a Política de Assistência Social, Política de
Saúde e Política de Educação, no município são: “[...] a estrutura física, a formação
das equipes de técnicos, a organização da rede sócio assistencial do município e a
fraca integração entre os serviços assistenciais.” Ao analisar a “fala”, observa-se que
o município em questão deve trabalhar visando à superação da fragmentação e da
desarticulação que há na implementação da rede de serviços de proteção social
que, segundo a entrevistada, são os fatores que dificultam a intersetorialidade entre
a Política de Assistência Social, Política de Saúde e Política de Educação.
Ao indagar se os objetivos do PBF vêm sendo alcançados em Florianópolis,
obtemos as seguintes respostas:
“Acredito que sim. Não tenho isso contabilizado em números. Pensando na área da
saúde a gente tem uma rede ampla, em relação ao acesso aos serviços, [...]”
(Coordenadora do PBF da Saúde,2010)

A coordenadora do PBF da saúde acredita que o programa vem alcançado os
objetivos propostos,

justificando que Florianópolis possui uma ampla rede de

serviços de saúde e que há acesso aos serviços, no entanto, se verifica-se que a
justificativa da coordenadora do PBF da saúde não condiz com a realidade da saúde
do país e do município, que é noticiado pelos meios de comunicação diariamente.

“Bolsa tem alguns objetivos que é a questão da transferência de renda direta a
família que é para minimizar a situação de pobreza. Esta questão da transferência de
renda e do alivio imediato da pobreza, acredito que o Programa consegue
contemplar. […] o Bolsa Família pretende ampliar a questão dos direitos universais
de saúde e educação, a família ainda não tem o entendimento, ela precisa ter mais
entendimento, conhecimento e informação. O objetivo primordial seria este:
promover o alívio imediato da pobreza e que a famílias consiga sair da situação de
pobreza. Mas a gente sabe que existem muitas famílias que estão recebendo
durante muito tempo. Acredito que precisamos melhorar a questão do
acompanhamento, da informação, mostrar para a família que não é um beneficio
para a vida toda e sim temporário, [...] (Coordenadora do PBF da Assistência
Social,2010) grifo nosso
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A coordenadora do PBF da assistência social sinaliza que o programa
alcançou o objetivo principal. Ela também menciona um ponto importante: em
Florianópolis há famílias que recebem o benefício há muito tempo e que este
problema se dá porque a família não tem a informação de que o beneficio é
temporário, no entanto, ao analisar as colocações da entrevistada, esta destaca que
o programa necessita trabalhar “melhorar” pontos como: a “falta de informação e
acompanhamento das famílias beneficiárias”. De acordo com o Decreto 5.209/2004,
que regulamenta a Lei 10.836/2004, um dos objetivos propostos pelo programa é
“estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de
pobreza e extrema pobreza.” Porém, devemos salientar que a única ação que o
município desenvolve para que as famílias não necessitem do beneficio concedido
pelo programa e que alcancem autonomia financeira são os cursos de capacitação
profissional citados pelas assistentes sociais dos CRAS.

“Enquanto transferência de renda sim. Porém, enquanto autonomia da família acho
que em parte. [...]” (Coordenadora do PBF da Educação,2010)
“Acredito que parcialmente, pois através da transferência de renda direta o programa
consegue atender às necessidades nutricionais básicas e de vestuário das famílias
inseridas nele. Percebem-se tais situações presentes nos relatos dos beneficiários a
partir da visita domiciliar e do atendimento interno que são realizados aqui na
coordenação do PBF.” (Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

A assistente social da equipe do PBF e a coordenadora do PBF da educação
afirmam que o programa em Florianópolis alcançou parcialmente seus objetivos,
pois a minimização da situação de pobreza das famílias o programa alcançou.
Relativo ao acompanhamento das condicionalidades pelas secretarias da
assistência social, da saúde e da educação, as entrevistadas expuseram o seguinte:

“Na saúde é semestralmente, através do SISVAN, eles recebem via sistema as
listagem por bairro e dividem por postos de saúde. Então eles chamam os
responsáveis pelos postos de saúde e entregam as listagens no inicio da
vigência[...]. Na educação o acompanhamento é realizado bimestralmente, através
do site do Ministério da Educação no Projeto Presença. A Coordenadora do PBF da
educação abre, solicita este relatório e encaminha para as escolas. As escolas
preenchem (via online) e vai direto para o MEC. O MEC recebe e envia para o MDS,
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[...]Posteriormente coordenação do PBF da assistência social recebe a lista das
famílias que estão em descumprimento.(Coordenadora do PBF da Assistência
Social,2010
“O acompanhamento [...] da saúde, tem as duas vigências para se fazer o
acompanhamento. Cada vigência, coincide com o primeiro e o segundo semestre do
ano, a gente recebe pela página do ministério a lista das famílias que vamos
acompanhar. […] A gente promove esta reunião onde esclarecemos todos os dados,
todas as regras do Programa para os profissionais da saúde, inicia-se a localização
das famílias.[...] Quando não localiza, ou mudança de endereço, mudança de
município. Recebemos aqui no SISVAN e enviamos para a Coordenação da
Assistência Social[...].”(Coordenadora do PBF da Saúde,2010)
“As escolas [...] têm acesso ao sistema [...] acessam, preenchem o formulário e
encaminham. É o sistema da frequência escolar feito pelo MEC e disponibilizado
para as unidades de ensino. […] As escolas fazem as frequências das crianças,
fazem levantamento de quanto tempo as crianças frequentaram no bimestre e
repassam as informações para o sistema. E um sistema operacional, onde eles
conseguem informar a frequência e a justificativa. Neste sistema cada baixa
frequência deve ser justificada. As informações passadas pela escola vão para o
MEC e este repassa para o MDS. O MDS que faz o bloqueio dos benefícios. [...]
Acompanho o trabalho que elas fazem na escola. ”(Coordenadora do PBF da
Educação,2010)

A falas acima confirmam que nas condicionalidades direcionadas às famílias
beneficiárias do PBF, como “agenda de compromissos”, não estão em questão a
qualidade educacional e o nível de aprendizagem do educando e o acesso aos
serviços de saúde, mas sim, a garantia de permanência no PBF, ou seja, o
recebimento ou não do benefício.. Nesse caso, o critério de condicionalidade resulta
em penalização às famílias, causando mais desconforto social. Caberia ao Estado,
portanto, assegurar melhores condições de ensino e saúde, assegurando acesso de
qualidade às políticas públicas estruturantes.

“Na assistência social, através dos relatórios, do contato com a rede de ensino do
município, das visitas domiciliares nas quais é verificado o motivo do
descumprimento da condicionalidade. Também através de encaminhamentos para a
rede de serviço assistencial, para solução da situação que levou a família ao
descumprimento da condicionalidade, e pelo acompanhamento à família para que a
mesma não chegue a perder o benefício.”(Assistente Social da Equipe do
PBF,2010)

É importante salientar que na resposta acima que a coordenação do PBF da
assistência social prioriza os casos de descumprimento de condicionalidade mais
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urgentes para realização das visitas domiciliares, pois além da realização dessas
visitas para verificar os descumprimentos, a assistente social da equipe do PBF
realiza visitas domiciliares para averiguação de denúncias, visitas institucionais,
encaminhamentos para redes sócio assistenciais, acompanhamento dos cadastros
das famílias que migram de outros municípios do país; faz-se necessário relembrar
que o programa conta somente com esta assistente social. Contudo, verificou-se
que no município em estudo não existe um acompanhamento sistemático das
famílias beneficiárias, e sim, apenas medidas

em situações emergenciais. A

incipiente articulação entre os diferentes setores, como já foi exposto em diversos
pontos já analisados até o presente momento desta pesquisa, é um dos fatores que
poderia explicar essa deficiência no acompanhamento das famílias beneficiárias do
programa.
A partir das respostas pode-se inferir que o município atende às orientações
estabelecidas

pelo

MDS

no

que

diz

respeito

ao

acompanhamento

das

condicionalidades. As entrevistadas trazem pontualmente como cada área realiza o
acompanhamento das condicionalidades.
Ao questionar se a forma como é realizado o acompanhamento das
condicionalidades traz algum ônus para a família que está inserida no Programa,
obteve-se as seguintes respostas.
“Ônus eu acredito que não. Só a única coisa que exige que a família tenha certa
responsabilidade de mandar as crianças seja para a escola ou para o posto de
saúde.” (Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)
”Não, o acompanhamento na saúde daquela população, [...] se é identificada alguma
situação de saúde ela já é encaminhada.[...] (Coordenadora do PBF da Saúde,2010)
“Não, a frequência escolar é muito rápida. Como ela ocorre de dois em dois meses,
[...]. Quando há um envio de frequência, no mês seguinte ela já vai sofrer a sanção”
(Coordenadora do PBF da Educação,2010)
“
“Não, porque através das condicionalidades a família acessa os seus direitos e é
dever também do responsável legal do beneficio o acompanhamento das
condicionalidades.” (Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

Todas as entrevistadas colocam que a forma como é realizado o
acompanhamento das condicionalidades do programa no município não traz ônus
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para as famílias beneficiárias.
De acordo com Senna MCM, Burlandy L, Monnerat GL, Schottz V,
Magalhães(2007 p.90):

“[...] são prerrogativas dos municípios manter atualizado o sistema
de informação e ofertar os serviços relativos às condicionalidades,
pode-se imaginar que inúmeros problemas relativos às diferentes
capacidades financeira e gerencial dos municípios interferirão no
atendimento de tais requisições. Assim, não se pode deixar de
levantar a possibilidade de que famílias sejam punidas em razão da
incapacidade de muitos municípios em manter atualizado o repasse
de informação para o MDS. Com efeito, a literatura que trata do
processo recente de descentralização das políticas sociais no Brasil,
dentre os quais se destaca o estudo de Arretche (2000), assinala
que, em geral, os municípios brasileiros ainda têm apresentado
muitas fragilidades na oferta de serviços de educação e saúde,
comprometendo
o
processo
de
implementação
das
condicionalidades do PBF. Um outro elemento a ser destacado é
que, embora o município assine um termo de adesão ao Programa
comprometendo-se a ofertar adequadamente os serviços básicos
previstos nas condicionalidades, a legislação não prevê ações de
responsabilização e punição para os municípios inadimplentes....”

No entanto, se o município não oferece serviços em quantidade suficiente
para atender toda a demanda do programa, as condicionalidades podem gerar ônus
para a família e esta pode ser punida e, como ressaltam Senna MCM, Burlandy L,
Monnerat GL, Schottz V, Magalhães, 2007. p. 90, na prática “é sobre as famílias que
recai,

quase

exclusivamente,

a

responsabilidade

pelo

cumprimento

das

condicionalidades”.
Ao perguntarmos a qual instância ou secretaria compete informar sobre as
condicionalidades que o PBF impõe à família e em qual momento a família é
informada sobre as condicionalidades, as entrevistadas informaram o seguinte:

“A competência é da secretaria de assistência. Procuramos dar algum tipo de
informação quando a família faz ou atualiza o cadastro. Agora estamos em vista de
modificar esta questão da informação. Teremos um documento especifico para a
inserção dela, dizendo o que ela deve fazer depois de ter feito o cadastro e outro
(informativo), para essa família quando vem atualizar o cadastro. Antes a gente
falava muito isto durante o atendimento” (Coordenadora do PBF da Assistência
Social,2010)
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”No município eles recebem um livrinho, uma cadernetinha, que fala do Programa,
fala das condicionalidades e a competência de cada um. A responsabilidade da
família em ser acompanhada e a responsabilidade dos setores. [...] No
acompanhamento da saúde a gente orienta sempre. [...]. A cada vez que tentamos a
localização são feitos cartazes, faz a busca dessas famílias. Tentamos trabalhar com
a informação, que eles tem direito mais também responsabilidades” (Coordenadora
do PBF da Saúde,2010)
“Cabe sim a secretaria de assistência social quando faz o cadastro fazer essa
informação. Mas que mesmo assim a família se perde pela demora na liberação do
benefício”(Coordenadora do PBF da Educação,2010)
Acredito que compete a todas as áreas envolvidas com o PBF. À assistência social,
no momento da triagem da família, nas visitas domiciliares e também através
informes. À educação, no momento das reuniões com os pais, da matrícula e re
matrícula e ao longo do acompanhamento educacional das crianças que são
atendidas pelo programa. À saúde, quando a família usa os serviços médicos da
unidade de saúde. (Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

As coordenadoras do PBF das áreas da assistência social, da educação e da
saúde colocam que compete à Secretaria de Assistência Social – coordenação do
PBF - informar sobre as condicionalidades que o PBF impõe à família. Já a
assistente social da equipe do PBF afirma que acredita que todas as secretarias
envolvidas devem informar às famílias do PBF de forma sistemática. Ao analisar a
resposta da assistente social do PBF podemos corroborar com ela, pois esta
apresenta uma ação articulada para se trabalhar a questão da informação no
programa.
De acordo com as entrevistadas, as principais dificuldades enfrentadas pelas
famílias em relação ao cumprimento das condicionalidades são:
“Acho que é a questão da informação. Pois, a famílias sabe que tem que ir, porém,
não sabe o porquê que tem que ir. A questão, é [...] ignorância cultural. São situações
que a família necessita de orientação. Então a criança é mandada para a escola: “vai
para a escola senão não recebe o Bolsa Família”, [...]esta criança tem que ir para
escola, entendo que isso é importante para o futuro dela. O Bolsa Família é somente
um incentivo para que possa chegar na escola, com material escolar, com lanche ou
com aquilo que a família ache importante estar utilizando naquele
momento.”(Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)
“[...], o que visualiza, é que não conseguimos a localização e quando localizam tem
famílias que não aparecem. Deixamos recado via agentes de saúde, [...]. As vezes a
família trabalha, ai eu não sei te dizer se essa é uma dificuldade da família, ou a falta
de vinculo. Eles não entendem que tem também essa responsabilidade, [...].
”(Coordenadora do PBF da Saúde,2010)

166

“O que acontece é a demora entre fazer o cadastro e a liberação dos benefícios.
Quando a famílias realiza o cadastro ela não vai receber daqui a um mês. […] Muitas
esquecem que tem cadastro no Programa. Então
acho que isso é
complicado.”(Coordenadora do PBF da Educação,2010)
“A questão cultural, pois não há um entendimento dos beneficiários que saúde e
educação são direitos que devem ser acessados. Também a falta de informação e a
mudança de endereço.”(Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

A coordenadora do PBF da educação afirma que a demora da inserção da
família no programa é o fator preponderante enfrentado pelas famílias. Em relação
ao cumprimento das condicionalidades, a coordenadora do PBF da saúde acredita
que falta entendimento por parte da família que esta tem a responsabilidade de
cumprir as condicionalidades. Já a coordenadora do PBF da assistência social e a
assistente social do PBF afirmam que a falta de informação é a principal dificuldade
enfrentada pelas famílias em relação ao cumprimento das condicionalidade. É
possível analisar que a questão da informação deve ser trabalhada por todas as
áreas que estão envolvidas no atendimento das famílias beneficiárias.
Sobre as condicionalidades, as entrevistadas exprimiram as seguintes
opiniões:

“[...], acho que é mínimo que se tem que exigir [...]. As condicionalidades são
importantes, não poderia não ter. É uma forma de responsabilização das famílias. [...]
Não é somente entrar no Programa e receber o benefício, [...]. é interessante não
enxergar essa condicionalidade como uma punição. Na saúde ela é longa a solução,
a gente critica muito isto. Pois, a pessoa não vem e não é desligada, [...] o que
deveria ser trabalhado com elas é a importância do acompanhamento da saúde.
Facilitaria se a gente dissesse para [...] a família se não vir, será desligada, isso
obrigaria a família a vir. [...].” (Coordenadora do PBF da Saúde,2010)
“Acho [...] importante, pois é o mínimo de comprometimento que as famílias tem que
ter com a educação e a saúde. Mesmo com tudo isso a gente sabe de casos de
famílias que não estão nem aí, não levam as crianças na escola, os abandonos, das
baixas frequências. Já que o Programa não consegue estipular um prazo para
emancipar essas famílias, acho que tem que ter um mínimo de exigência da
família”(Coordenadora do PBF da Educação,2010)

As coordenadoras do PBF da educação e da saúde trazem a mesma
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argumentação que os entrevistados das US, UE e dos CRAS, que as
condicionalidades são o mínimo que se deve exigir das famílias beneficiárias do
programa. Ao analisar as argumentações, verificamos que na visão das últimas
coordenadoras é somente ressaltado o compromisso das famílias. Nas falas não foi
identificado que para o Governo Federal o mais importante do que acompanhar e
cobrar o cumprimento das condicionalidades, ou penalizar as famílias que não
conseguem cumprir as condicionalidades, o primordial é identificar os motivos que
levaram ao descumprimento destas, tendo em vista que o PBF desenvolve ações
para grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, os
prefeitos e gestores de todas áreas envolvidas com o programa têm papel de suma
importância, visto que compete ao poder público verificar as razões do
descumprimento e de fato atuar na resolução dessa questão em prol da família.
Ainda sobre as condicionalidades obtiveram-se as seguintes colocações:
“As condicionalidades são positivas. Temos uma realidade diferente da região
nordeste e norte do país que tem a questão do distanciamento, muitas dela precisam
pegar barcos, tem crianças que precisam ir a pé quilômetros. Nossa realidade no Sul
não é tão extrema, por isso que acho as condicionalidades importante, [...]. Mas a é
questão de utilizar estas condicionalidades de forma positiva e não punitiva”.
(Coordenadora do PBF da Assistência Social,2010)
As condicionalidades são importantes, pois é o comprometimento que o Estado e os
responsáveis pela família tem com a educação e a saúde dos outros membros da
família. (Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

De acordo com Campos Filho (2007):
O cumprimento das condicionalidades tem, como principal objetivo,
contribuir para a ruptura do ciclo de reprodução da pobreza entre
gerações. Seu descumprimento é considerado um indicador de
vulnerabilidade da família, a qual, mais do que ser punida por sua
falta, deveria receber uma atenção especial do poder público para
que sua inadimplência fosse resolvida.(CAMPOS FILHO,2007.p.50)

Verifica-se que a coordenadora do PBF da assistência social da equipe do
PBF acredita que as condicionalidades são positivas, mas o programa deve utilizálas de forma não punitiva. A assistente social da equipe do PBF justifica que as
condicionalidades

são

legítimas

quando

argumenta

que

estas

são

de

168

comprometimento do Estado e da família. Deve -se ressaltar que o modo como o
programa atua no referido município ocorre nos demais municípios do Brasil, ou
seja, é cobrado das famílias o cumprimento das condicionalidades. Já os gestores
(leia-se prefeitos e secretários municipais) do programa não são cobrados e muito
menos punidos quando são omissos na prestação dos serviços assistenciais de
saúde e educação.
Levando em consideração a realidade do município e das famílias
cadastradas no PBF, inquirimos as entrevistadas se há aspectos que devem ser
modificados no PBF relativos à sua concepção, como aspectos institucionais,
administrativos, legais. Obtiveram-se as seguintes considerações:

“[...] não pode dizer que administrativamente o Programa está cem por cento, [...].
Hoje estamos tentando mudar de sala para melhor o espaço físico, porque acho a
estrutura física muito importante. Tentamos melhorias na equipe técnica, que sempre
temos dificuldades. […] Melhoramos progressivamente. [...] A gente sempre precisa
melhorar, sempre buscando alguma melhoria.” (Coordenadora do PBF da Assistência
Social,2010)
“Em parte, pois acredito que é necessário realizar ajustes para colocar em prática
outros pontos que o programa propõe e que não foram alcançados, por exemplo, a
emancipação das famílias. Para trabalhar a emancipação das famílias o programa
precisa necessariamente de mais técnicos envolvidos com tal questão,
consequentemente a falta de profissionais no PBF é um problema com aspectos
administrativos.” (Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

De acordo com a NOB-RH/SUAS98, a responsabilidade e atribuições dos
gestores municipais:

“Dotar a gestão de uma institucionalidade responsável, do ponto de
vista operacional, administrativo e técnico político, criando os meios
para efetivar a política de assistência social; destinar recursos
financeiros para a área, compor os quadros do trabalho específicos e
qualificados por meio da realização de concursos públicos; contratar
e manter o quadro de pessoal necessário à execução da gestão e
dos serviços sócio assistenciais; Oferecer condições adequadas de
trabalho quanto ao espaço físico, material de consumo e
permanente.”
98

NOB-RH/SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS NORMA OPERACIONAL BÁSICA DE
RECURSOS HUMANOS DO SUAS, BRASIL,2006
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Destaca-se que o município em questão é omisso no atendimento das
diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Assistência Social. Como já foi
ressaltado na III seção deste trabalho, o programa PBF conta apenas com duas
assistentes sociais e quatro estagiárias em sua equipe.
As entrevistadas também pontuaram o seguinte:

”Não sei se no nível de cadastramento, porque do acompanhamento da saúde a
dificuldade é na questão do sistema [...]. É mais uma questão de modificação na
sistemática operacional. O bolsa é amarrado em um sistema que é grande, porém
difícil de fazer qualquer alteração, [...] Isso é uma dificuldade para nós, pois por ele
ter essa abrangência de federação tem coisas pontuais que causam dificuldades.
Esta é uma questão que poderia ser melhorada e adaptada[...].” (Coordenadora do
PBF da Saúde,2010)

A coordenadora do PBF da saúde pontua que uma das dificuldades do PBF é
de ordem operacional, esta se refere a demora no trânsito das informações entre o
MS e o MDS.
Já a Coordenadora do PBF da Educação exprimiu:
“Acho que é a questão do tempo das famílias no Programa. Tem algumas coisas que
deveriam ser mais práticas e rápidas. Acho que não deveria ser um Programa sem
tempo determinado. Até mesmo porque o número de famílias que a gente tem na fila
de espera é muito grande e tem muitas famílias que estão recebendo há muito
tempo, desde que o Programa começou. Acho que deveria ter uma mudança de
legislação, porque ela não prevê isso”

Ao analisar a “fala” acima se observa que a coordenadora do PBF da
educação coloca uma questão de ordem legal, que é estabelecer o tempo que a
família pode permanecer no programa, porém, como estabelecer o tempo em que
uma família deve permanecer quando os gestores do programa não desenvolvem
projetos e programas eficientes que visem proporcionar educação, saúde, habitação
e geração de renda e trabalho, como preconiza a Constituição Federal?
Ao indagar as entrevistadas sobre ações que promovam ou visem à
emancipação das famílias atendidas pelo programa, obteve-se as seguintes
respostas:
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“Não diretamente. O CRAS hoje tem o programa de qualificação profissional, que
procura trabalhar com as famílias que são do bolsa e CADÚNICO. O CRAS faz uma
triagem, pois, a prioridade é para essas famílias. Logicamente que ele não fecha as
portas para quem não é, mas procura identificar e mandar para os cursos de
qualificação profissional com o intuito de emancipar estas famílias” .(Coordenadora
do PBF da Assistência Social,2010)
“[...]. Não trabalhamos diretamente com a formação […]. Os Programas de formação
profissional, que existem nos CRAS. O programa de saúde da família, possui ações
que envolvem as famílias do bolsa, porém não existe uma ação específica de
emancipação na saúde” “ os CRAS realizam mais essa função”(Coordenadora do
PBF da Saúde,2010)
“O CRAS, não sei como está agora, mas existe uma parceria com o CRAS. O CRAS
oferece cursos que visam à emancipação das famílias.” (Coordenadora do PBF da
Educação,2010)
“Os cursos profissionalizantes promovidos pelos CRAS são ações que visam à
emancipação das famílias inseridas no PBF, porém faltam palestras e mais
cursos.”(Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

A emancipação financeira fortemente destacada converge com a visão do
Governo Federal: “o público-alvo do Programa Bolsa Família como prioritário para
ações de geração de emprego e renda, tendo em vista promover o desenvolvimento
sustentado das famílias, além de fortalecer sua auto estima e dignidade”.
MDS99,2006.
Destaca-se que um forte meio de as famílias pobres se emanciparem é por
meio do trabalho, por isso torna-se imprescindível a articulação do Programa Bolsa
Família com programas de geração de trabalho e renda, como forma de melhorar a
condição de vida dos cidadãos excluídos do mercado formal de trabalho. Daí a
importância da implementação e/ou fortalecimento de políticas públicas ligadas à
inclusão produtiva, que são ações que investem no desenvolvimento local,
destinadas às famílias pobres, estimulando o empreendedorismo solidário, junto aos
demais órgãos de governo, empresas brasileiras e movimentos sociais...MDS, 2006.
No entanto, ao longo da análise dos resultados, foi salientado pelos
entrevistados da educação, da saúde e da assistência social que a articulação do
PBF com as políticas públicas é frágil e, segundo Magalhães (2007, p.13), “a fraca
articulação com iniciativas voltadas à inserção ocupacional tende a dificultar o
99

Informações extraídas do Guia de ações de trabalho e renda - MDS, 2006
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processo de autonomização das famílias”.
Referente ao PBF, as entrevistadas têm as seguintes opiniões:
“[...], o Programa teve um efeito muito bom em regiões mais desprivilegiadas. [...]
percebo que ele tem um efeito bom, quando vamos às unidades de saúde e falamos
para família que ela será desligada do programa, ela vai e corre atrás. A questão do
acesso financeiro mesmo e isso tem um impacto na vida daquela família. Talvez a
gente tenha que apreender a trabalhar um pouco mais nessa questão da consciência
tanto do profissional[...] pois, não é só aquela coisa técnica do
atendimento.”(Coordenadora do PBF da Saúde,2010)
“O programa estabelece vários objetivos e acredito que alcançou o objetivo
reduzindo o número de brasileiros em condição de extrema pobreza. A maioria das
famílias utiliza o beneficio para suprir suas necessidades básicas com alimentação e
vestuário. No entanto é necessário planejar um trabalho conjunto entre as áreas
envolvidas na gestão do programa para alcançar todos os objetivos propostos pelo o
PBF.”(Assistente Social da Equipe do PBF,2010)

A coordenadora do PBF da saúde coloca que o programa teve um efeito bom,
já a assistente social da equipe do PBF afirma que o programa reduziu o número de
brasileiros em condição de extrema pobreza.
De acordo com Telles, 1994 apud Monnerat, 2009:

[...] os direitos sociais à inserção no mundo do trabalho, que a noção
mesma de pobreza é construída entre nós, onde a obstrução de
garantias universais promove a dicotomia entre trabalhador e pobre
incivil. Assim, o trabalho irregular e informal caracteriza o pobre e não
o trabalhador porque não conforma direitos sociais. (TELLES, 1994
APUD MONNERAT, 2009.p.17)

As entrevistadas também salientaram:
“[...]. Acho que já está no momento de ter uma data de saída […]. A família deveria
ter um tempo máximo de recebimento, por exemplo, se a família foi selecionada e
começou a receber então, ela sabe que em dois anos vai perder o beneficio. Porque
assim a família vai lutar para sair daquela situação. Há família querendo ou não,
acaba se acomodando um pouco[...]. As famílias podem [...] permanecer recebendo
uns cinco, seis anos [...] é muito tempo. Isso não incentiva a família a correr atrás
daquilo que ela tem que buscar: estudo, qualificação profissional[...]. ”(Coordenadora
do PBF da Assistência Social,2010)
“Penso que tem que quebrar com esta coisa da acomodação da família”. Pontos
positivos: a frequência das crianças na escola que trouxe as crianças para a escola,
elas tem que estar dentro da escola. Saúde: é uma força a família a fazer o
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acompanhamento[..]. Ponto Negativo: Infelizmente muitas famílias se acomodam.
Como é um Programa que não estipula um tempo para a emancipação, elas acabam
se acomodando e recebendo muito tempo. É como se fosse uma moleza, que não
quer mais largar. [...].”(Coordenadora do PBF da Educação,2010)

Verifica-se que as coordenadoras acreditam que o programa deve estabelecer
um período de permanência da família no PBF, pois a partir do momento que isso for
feito, a família vai buscar alternativas para sair da situação cômoda que o programa
proporciona. Elas também destacam que há famílias que são atendidas pelo
programa do município há seis anos. Ao analisar os relatos dessas últimas
entrevistadas,

verifica-se

que

elas

trazem

em

suas

argumentações

a

responsabilização das famílias para buscar sua emancipação. Percebe-se que a
compreensão que elas fazem das famílias que são atendidas pelo programa é que
estas são responsáveis pela condição em que se encontram e que depende
exclusivamente delas desenvolverem estratégias para alcançar a porta de saída do
programa. As opiniões de todas as entrevistadas trazem a face assistencialista do
programa, ou seja, reduz o programa a mera transferência de renda.
Destaca-se que o programa estabelece um ciclo de dependência das famílias
e das gerações futuras destas, pois quando elas estão sendo atendidas pelo
programa há seis anos e não há um trabalho efetivo dos gestores para promover
programas e projetos que visem geração de renda, trabalho, qualidade nos serviços
de saúde e educação. Muito provavelmente as próximas gerações permanecerão no
programa.

3.4.2 Similaridades dos Resultados das Entrevistas entre as Áreas da Saúde,
da Educação e da Assistência Social

Neste item proponho-me a apresentar os pontos semelhantes identificados a
partir das entrevistas realizadas com os profissionais e técnicos das áreas da
assistência social, saúde e educação.
Ao analisar os resultados da pesquisa constata-se que a descentralização do
poder está pouco presente devido a falta de autonomia das famílias beneficiárias
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decorrentes dos próprios traços da população atendida: pobreza, baixo nível de
qualificação profissional e de escolaridade dos adultos das famílias, limitado acesso
a informações, o que acaba comprometendo a ação intersetorial do referido
programa, pois estes sujeitos não participam do controle social do PBF.
No que diz respeito ao processo de descentralização do PBF para os CRAS,
ressalta-se que instituições descentralizadas:

[…] podem mais facilmente articular os interesses dos excluídos,
garantindo igualdade de acesso, ao mesmo tempo em que viabiliza a
articulação e implementação de políticas de desenvolvimento de
modo a aumentar a eqüidade e fortalecer as unidades regionais e
sub-regionais, permitindo aos líderes políticos a apreensão dos
problemas e prioridades do desenvolvimento (RONDINELLI,
1981:139 apud JUNQUEIRA, 1997. p. 34).

Segundo Junqueira(1997.p.34) “a descentralização como um processo de
transferência de poder de decisão determina sua redistribuição como resposta a
centralização. Essa redistribuição do poder também é uma decisão política,
denominada de político-administrativa ou territorial...”
Em decorrência dos resultados da pesquisa, ressaltamos alguns pontos
relacionados ao objeto do presente estudo cujo registro é relevante. Estes são:
controle social, emancipação financeira(autonomia financeira)

e a questão de

gênero.
Percebe-se e acredita-se que é de extrema importância destacar que nas três
áreas em estudo foi recorrente nas “falas” dos entrevistados que a questão da
fiscalização possui uma conotação de controle social sob as famílias. Verifica-se que
os entrevistados apontam a fiscalização como necessária na gestão do PBF de
Florianópolis, no entanto, faz-se necessário esclarecer e salientar que a
fiscalização, que é tão pautada pelos entrevistados, não é a fiscalização da gestão
do referido programa e sim das famílias beneficiárias do PBF, ou seja, a maioria dos
entrevistados acreditam que os gestores do PBF devem fiscalizar (controlar) as
famílias que são atendidas pelo programa.
O controle social pode ser abordado sob diversos aspectos. Nas sociedades
modernas, essa discussão é presente sob dois ângulos polares: o primeiro, diz
respeito ao controle que os cidadãos exercem sobre Estado, e esse debate
determina o próprio processo de fundação do Estado Moderno; o segundo, está
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relacionado ao controle que o estado exerce sobre os cidadãos. Observa-se, a partir
dos resultados da pesquisa apresentados, que os entrevistados comungam com o
último aspecto apresentado, pois constatou-se que eles acreditam que o Estado vem
sendo negligente no controle das famílias beneficiários do PBF.
É possível identificar, segundo Bobbio,2000 apud Campos, 2006, que há:

“duas formas principais de controle social, sendo uma relacionada à
área dos controles externos e a outra que diz respeito aos
mecanismos de controle externos. A primeira forma de controle está
relacionada aos mecanismos de representação destinados à
manutenção da ordem de controle. São exemplos desta modalidade
as legislações restritivas, os tribunais, as polícias etc. Trata-se de um
controle exercido verticalmente, de cima para baixo, de forma
centralizada e quase sempre autoritária. A segunda forma de controle
é mais sutil, porém mais avassaladora. Esse controle,
horizontalmente construído, ocorre como produto de uma
socialização que naturaliza as desigualdades sociais e indivíduos,
que justifica privilégios e que consente discriminações...”( BOBBIO,

2000 apud CAMPOS, 2006.p.103-104)

Outro ponto que a maioria dos entrevistados trouxeram com muita ênfase foi
a questão das condicionalidades como forma de retribuição das famílias
beneficiárias pelo valor monetário que estas recebem do Estado. A maioria dos
entrevistados também apontaram que as condicionalidades são uma

forma de

cobrar das famílias que elas cumpram as obrigações prescritas nas legislações,
como a CF e o ECA. Para entendermos a percepção dos entrevistados, acredita-se
que merece ser abordada a questão reconhecida no PBF que se refere à
nomenclatura dada aos seus usuários, chamados pelo Programa, nacionalmente, de
"beneficiários". Segundo o dicionário Aurélio Eletrônico Século XXI (1999), a
definição da palavra "beneficiário" é: “aquele que recebe ou usufrui benefício ou
vantagem”. No entanto, benefício é um serviço ou um bem que se faz gratuitamente,
ou seja, um favor ou graça.
De acordo com May (2007, p.44) a relação entre direito e favor está embutida
em nossa sociedade e o Programa Bolsa Família não foge à regra quando reafirma,
por meio do modo como nomeia seus usuários, resquícios da cultura do favor que
marca a trajetória da assistência social no Brasil. Os usuários do Programa são
reconhecidos como pessoas que recebem um favor, portanto, pessoas que devem
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algo a alguém. O termo “benefício” não é entendido como um direito desses
indivíduos e dever do Estado, mas sim, um favor do poder público. Esse modo de
tratamento facilita a entrada no campo do clientelismo e do assistencialismo,
retrocedendo a ideia da assistência social como um direito social.
Deve-se salientar que foi apontado a necessidade do PBF de emancipar
financeiramente (autonomia financeira) as famílias atendidas pelo referido programa.
Segundo Sposati (2001), autonomia é a capacidade e possibilidade do cidadão em
suprir suas necessidades vitais, culturais, especiais, sociais, políticas e usufruir de
segurança social e pessoal.
A autonomia abrange a capacidade do indivíduo de auto suprir-se, desde o
mínimo de sobrevivência até as necessidades mais específicas, como dignidade e
liberdade humanas. Para tanto, devemos considerar que o Programa deve criar
condições para que ocorra a emancipação de seus beneficiários e não emancipálos. Assim, deve estar associado a um conjunto de programas e/ou serviços sociais
públicos eficientes com vistas à proteção social e ao desenvolvimento da família e
não somente emancipação ou autonomia financeira.
Porém, o objetivo do Programa Bolsa Família, qual seja, promover a
emancipação das famílias em condições de vulnerabilidade social no país, não vem
sendo alcançado, fato que se torna impossível de acontecer quando oferecido da
forma como vem sendo, isoladamente.
Na busca pela tentativa de emancipação, não a encontrando por meio do
PBF, as famílias participam de cursos profissionalizantes. Todavia, depararam-se
com mais um processo de serviços sociais públicos que acontecem de forma isolada
e sem continuidade, visto que as entrevistadas dos CRAS e a coordenadora do PBF
não citam se o programa ou os CRAS possuem controle dos beneficiários do
referido programa que fizeram os cursos profissionalizantes dos CRAS e
conseguiram inserção no mercado de trabalho, nem tão pouco receberam
acompanhamento após o término dos cursos.
Os programas e serviços, bem como seus profissionais devem buscar junto

às famílias alternativas e possibilidades de superação da condição posta,
trabalhando na garantia dos direitos sociais e no estímulo ao exercício da cidadania.
Para tanto, são necessários projetos de inclusão social juntamente com a articulação
dos programas, projetos e serviços sociais que atendam às famílias na condição de
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vulnerabilidade, bem como ações que atuem de forma paralela quando se tratam de
atender a um mesmo fim, permitindo, assim, que se multipliquem os recursos para
que as ações deixem de ser focalizadas.
Esses cidadãos, dependentes de políticas públicas para sobreviverem,
precisam conquistar autonomia que não inclua somente a capacidade do indivíduo
de se auto suprir, que pode ser desde o mínimo de sobrevivência até as
necessidades mais específicas, como a de liberdade e dignidade humanas, ou seja,
precisam se emancipar socialmente.
Porém, o que precisa ser questionado é como o Programa está trabalhando
no sentido de proporcionar condições para os sujeitos que por ele são atendidos
para alcançarem a emancipação. O que é necessário entender é que não se trata
apenas de ter ou não um trabalho para poder ser independente financeiramente,
mas sim, constatar que muitas vezes os sujeitos não têm perfil de empregabilidade.
Há aqueles que não têm escolaridade alguma e apresentam dificuldades de criar
mecanismos de autodesenvolvimento.
Todavia, para haver emancipação por parte das famílias em condição de
vulnerabilidade social, na concepção de Abreu (2002) é necessário alterar a relação
entre usuários e serviços institucionais assistenciais na medida em que estes
passem a ser vistos pelo usuário como direito e, consequentemente, negada como
benesse. Assim, a população usuária dos serviços sócio assistenciais passa a
exercitar seu mecanismo de controle, bem como se fortalecerem como classe,
fortalecendo também a colaboração na busca por respostas aos seus interesses
públicos e suas necessidades sociais.
O processo de emancipação somente será possível com a articulação entre
os benefícios e serviços de atenção imediata às necessidades básicas, programas
de geração de trabalho e renda, projetos de combate à pobreza e o acesso às
demais políticas estruturais. Ou seja, torna-se necessário combinar distribuição de
renda, amplo acompanhamento social e geração de renda para as famílias
contempladas, resgatando, assim, a dignidade e a autoestima dos trabalhadores e
trabalhadoras sem emprego, reconhecendo os direitos sociais, necessários à
universalização da cidadania.
No entanto, faz-se necessário a construção de estratégias de capacitação,
mobilização e organização dos cidadãos em situação de pobreza na busca pela
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construção de uma cultura contraposta à cultura dominante. Não diferente a esse
pensamento, Santos (1996) nos traz que o processo de emancipação passa pelo
aprofundamento e alargamento da democracia. A constante necessidade de se
continuar à luta pelo exercício da democracia, que não se limita a compensar as
lacunas do Estado nem tão pouco o dispensa de suas obrigações sociais perante à
cidadania, mas sim implica a valorização da história, experiência e cultura da
comunidade.

Essa

valorização

constitui,

por

excelência,

a

pedagogia

da

emancipação.
Para acontecer a emancipação é essencial valorizar a participação dos
sujeitos como cidadãos de direito, a fim de que eles se tornem protagonistas de sua
própria história e sujeitos independentes, sem necessidade da intervenção dos
programas, projetos e serviços sociais públicos para sua autossustentação.
Dessa forma, podemos constatar que não basta apenas transferência de
renda financeira e oferta de cursos profissionalizantes sem que aconteça uma
articulação por parte das unidades que promovam esses serviços. Caso houvesse a
articulação, aconteceria um acompanhamento de forma mais aprofundada e
eficiente tanto por parte do Programa Bolsa Família como pelos CRAS e,
consequentemente, comprovar-se-ia a eficiência das políticas públicas no trato com
as famílias atendidas.
Faz se necessário destacar que os resultados da pesquisa apontaram que no
âmbito teórico o Programa traz na sua constituição legal a intersetorialidade como
um mecanismo para ser aplicado na sua gestão.
Saliento que todas as coordenadoras possuem formação condizente com a
área em que atuam. Outro ponto importante é o acúmulo de conhecimento que as
coordenadoras do PBF das três áreas estudadas possuem sobre suas respectivas
áreas de atuação, o que é um fator importante e que pode vir a contribuir para que
as ações articuladas aconteçam pontualmente e se desenvolvam, podendo tornar-se
uma prática intersetorial. As coordenadoras podem promover a troca de saberes
entre os setores, expandindo para os técnicos e gestores,

buscando, assim,

respostas de forma integrada aos desafios que o programa apresenta.
Vale registrar que no âmbito ético-político o estudo demonstrou que as
relações não necessariamente obedecem à hierarquia pré-definida, e que elas se
concentram principalmente nos cargos de médio e baixo escalão da hierarquia, do

178

mesmo modo que as ações intersetoriais não necessariamente são resultados de
um planejamento prévio, com estratégias delimitadas e metas estabelecidas.
Podemos então considerar que as ações intersetoriais na implementação do
Programa fogem um pouco da formalidade burocrática hierárquica. Podemos
considerar que existe, portanto, um espaço aberto para o estabelecimento de
relações não formalizadas ao desenvolvimento de ações que reflitam o
entendimento da realidade e do reconhecimento de certas necessidades
apresentadas, e não fruto de normas e regras operacionais. Por um lado, há
aparente informalidade e baixa regulamentação quanto as ações intersetoriais, por
outro, há ausência de regulamentação rígida que delimita as ações dos
coordenadores e técnicos, o que permite que futuramente se desenvolva uma
gestão intersetorial, considerando cada realidade encontrada, podendo ocorrer tanto
um efeito nocivo como construtivo.
Pontuamos que no âmbito técnico-operativo a pesquisa nos mostrou em seus
resultados uma centralização nas funções de coordenação do PBF. Com base nos
resultados apresentados pela análise, podemos arriscar dizer que o processo de
horizontalização pode estar sendo iniciado. Tal situação é constatada na
proximidade das coordenadoras do PBF, o que pode contribuir para que ocorra uma
gestão intersetorial na implementação do Programa no município. Outra questão no
âmbito técnico-operativo que o estudo apresentou é que no município de
Florianópolis a gestão do PBF está alocada dentro da secretaria municipal de
assistência social.
Gostaríamos de registrar alguns pontos que a pesquisa apresentou e que
comprometem o processo de implementação do PBF de Florianópolis a partir de
uma perspectiva intersetorial.
Primeiramente, no âmbito teórico, a partir da análise dos documentos oficiais
que regulam a implementação do PBF nos municípios, constatou-se que o Programa
demorou a apresentar clareza sobre o conceito de intersetorialidade, assim como
construir parâmetros que orientassem sobre os mecanismos e instrumentos que os
municípios necessitam criar e desenvolver para traçar estratégias e ações conjuntas
entre os setores. A situação descrita pode ter acarretado a falta de clareza em uma
definição de intersetorialidade como modelo de gestão, o que foi percebido na
pesquisa. No entanto, isso não tem se apresentado como um impedimento para o
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desenvolvimento de ações articuladas entre as coordenadoras do PBF.
Quanto ao conceito de intersetorialidade para os coordenadores do PBF, os
técnicos dos CRAS e das US e UE, foi possível verificar que tanto os coordenadores
do PBF e os técnicos dos CRAS e das US e UE apresentam uma noção ainda muito
vaga sobre o conceito de intersetorialidade.
Há falta de conhecimento dos gestores em relação ao PBF e ao
funcionamento dele. Segundo Junqueira(2004. p.28), para que a ação intersetorial
ocorra, “o conhecimento deve ser partilhado no interior das organizações gestoras
das políticas sociais, e isso vai depender, principalmente, da mudança das práticas
organizacionais e das relações sociais que se estabelecem entre os diversos atores
organizacionais.” As ações intersetoriais deverão ser privilegiadas pela “integração
de saberes e experiências em prejuízo da setorialização e da autonomização. Os
atores organizacionais [...] passam a ser considerados como sujeitos capazes de
perceberem de maneira integrada os seus problemas e identificar soluções
adequadas à sua realidade social.” (JUNQUEIRA,2004. p.28)
Em meio às questões levantadas na pesquisa, foi possível constatar que, no
âmbito ético-político, há falta de

interesse e de participação dos gestores no

processo de implementação da gestão do PBF. Considera-se que em Florianópolis o
Programa possui na sua gestão uma “hierarquia verticalizada, piramidal, em que os
processos percorrem vários escalões, mas as decisões são tomadas apenas no
topo,

não

na

base...”(INOJOSA,2001.p.103),

o

que

reflete

um

“aparato

governamental, uma pirâmide fatiada, que raramente olha para os grupos
populacionais, para os conjuntos de pessoas, atento para as vulnerabilidades e
oportunidades que os identificam.” (INOJOSA,2001. p.104)
A pesquisa evidenciou que no âmbito técnico-operativo também há fatores
que comprometem uma gestão intersetorial no PBF do município. A falta de recursos
humanos nas três áreas pesquisadas é visível, no entanto, a área da assistência é a
que apresenta a situação mais crítica, pois esta conta com apenas duas assistentes
sociais para atender toda a demanda do PBF. Os CRAS do município possuem
assistente social em cada unidade para atender todas as famílias.. A escassez de
recursos humanos nos CRAS impossibilita a descentralização do PBF para os
CRAS.
A insuficiência de recursos materiais em todas as áreas pesquisadas é uma
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questão que deve ser salientada no processo de implementação do PBF e que
compromete a implantação de uma gestão intersetorial e descentralizada. No
entanto, a área mais crítica são os CRAS. Destacarei somente um ponto que
considero que dará dimensão do problema. Atualmente, para as visitas técnicas dos
CRAS de Florianópolis sejam realizadas, é disponibilizado um carro para
aproximadamente doze(12) CRAS.. Conforme verifica-se, os CRAS não possuem
carros suficientes para o deslocamento dos profissionais que realizam as visitas
domiciliares que o programa PAIF demanda.
Os mecanismos de comunicação entre as áreas da educação, saúde e da
assistência social são reuniões pontuais entre as coordenadoras e visitas
institucionais. Esses mecanismos são fundamentais para que as ações intersetoriais
sejam desenvolvidas pelas coordenadoras das três áreas envolvidas, no entanto, é
necessário que comecem a ter periodicidade e se transformem em uma prática
intersetorial para que assim sejam estendidos aos técnicos das US e UE. Para que
os mecanismos de comunicação se fortaleçam é necessário espaço físico. Observase que ainda carece garantir a periodicidade na troca de informações entre os
sujeitos envolvidos na implementação do Programa.
A fragilidade da rede de serviços sócio assistenciais do município também
compromete a ação intersetorial do Programa com as demais áreas. De acordo com
Junqueira e Inojosa (2008. p.178), por meio das redes seus participantes:

[...]vivem do fluxo das relações. [….], muitos atores podem articularse em rede, mobilizadas por visões e objetivos compartilhados, para
transformar situações. Redes acolhem entes autônomos, com suas
identidades peculiares, para, em um relacionamento horizontal,
realizarem ações com parceria, articulando múltiplos saberes,
experiências e poderes, os quais tornam o conjunto mais apto para
lidar com os complexos problemas apresentados à gestão social.

Segundo Junqueira (2004. p. 30), a “ gestão intersetorial e de rede cria novas
possibilidades de intervenção, gerando em cada um de seus membros a
participação que viabiliza a reconstrução da sociedade[...], ocasiona a criação de
respostas novas aos problemas sociais, tornando mais eficaz a gestão social, que se
caracteriza por ser intersetorial, articulando instituições e pessoas para construírem
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projetos, recuperar a vida...”
O processo de descentralização do PBF para os CRAS é algo necessário
para viabilizar a gestão intersetorial que o Programa necessita para realizar um
acompanhamento das famílias beneficiárias. Ao realizar a descentralização, o
município também atenderá a orientação do MDS, o qual coloca para os municípios
que por intermédio da articulação entre o PBF e o PAIF os municípios realizarão as
ações de transferência de renda e um trabalho socioeducativo.
A exposição que fizemos até aqui, procura dar conta de responder o objetivo
da pesquisa. É evidente que ao analisarmos um caso específico, como o de
Florianópolis, não pretendemos generalizar os resultados obtidos a todo e qualquer
modelo de gestão intersetorial, mas apenas fornecer elementos substantivos à
discussão sobre o tema. O desenvolvimento e a maturação desse debate podem, de
fato, melhorar de forma considerável, quer o nosso conhecimento sobre o conceito
de intersetorialidade e a forma como vem sendo empregado, quer compreender o
funcionamento da intersetorialidade como modelo de gestão do Programa Bolsa
Família. Não pretendemos com isso esgotar a discussão sobre intersetorialidade,
visto que são diversos os modelos de gestão por meio dos quais os municípios
aplicam a intersetorialidade na implementação do PBF.
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4 CONSIDERAÇÕES

Segundo Bronzo(2010) a intersetorialidade tem sido reiterada e afirmada em
produções teóricas e nas discussões sobre políticas públicas sociais, principalmente
quando o teor tem relação ao combate à pobreza e a desigualdade. Contudo, devese considerar que transformá-la na base estruturante das intervenções significa
encarar limites e desafios. As dificuldades a serem enfrentadas são muitas, porém,
vamos elencar somente algumas que consideramos relevantes. Primeiro, a forma
como o país se organizou para desenvolver a gestão das políticas públicas ao longo
do seu processo histórico. por um longo período o Brasil optou por uma gestão
pública pautada em estruturas verticais e setoriais; segundo ponto, as diferentes
aplicações de conceitos sobre a intersetorialidade na literatura e nos programas
sociais, principalmente o PBF a partir do estudo desenvolvido em Florianópolis, e
terceiro, a falta de clareza em uma definição de intersetorialidade como modelo de
gestão para as politicas públicas.
No entanto, mesmo com as dificuldades apresentadas o Brasil nos últimos
tempos vem delineando contornos na estrutura das politicas públicas sociais que
denota orientações para uma gestão intersetorial e descentralizada.
Ao analisar o processo de implementação da seguridade social no Brasil,
verifica-se que este propõem uma articulação entre a seguridade social, a
previdência social e a saúde. O tripé da seguridade social é conformado de uma
política contributiva que é a previdência social; de uma politica universal, que é a
saúde, e de uma política seletiva, que é a assistência social. A partir do tripé da
seguridade social, o Brasil adota a concepção de direitos universais como parte da
condição de cidadania que, até ocorrer a democratização do país, era restrito
apenas aos trabalhadores formais.
O conceito de intersetorialidade traz a proposta de construir interconexões
entre setores e instituições governamentais (e não governamentais), propondo o
enfrentamento de problemas sociais complexos que ultrapassem a alçada de um só
setor de governo ou área de política pública. A seguridade social também visa o
enfrentamento dos problemas sociais. Observa-se que tanto a intersetorialidade
como a seguridade social trazem a integração entre as políticas públicas sociais. No
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entanto, devemos considerar que os diferentes atores envolvidos no processo de
implementação da seguridade social e gestão pública é que vai determinar que
modelo de gestão intersetorial que será adotado para implantar a rede de proteção
social; esses atores têm como norte as políticas públicas sociais.
Segundo Monnerat e Souza (2010, p.46), “a partir de 2003 a Política de
Assistência Social vai imprimir

condições

políticas e econômicas favoráveis, a

intersetorialidade passa a ser a tônica dos debates no campo da assistência social.
No entanto desde de 1990 teóricos do campo da assistência social já advogavam
que a políticas públicas sociais e programas sociais articuladas significavam um
ganho qualitativo na intervenção pública.”
A partir de 2004, o Governo Federal tem investido na formulação de
programas sociais com desenho intersetorial. Esses, é claro, estão em concernência
com a Política de Assistência Social, que traz na constituição jurídico legal a
intersetorialidade como essencial para garantia dos direitos de cidadania, além
disso, o SUAS prevê que as ações no campo da assistência social necessitam
ocorrer em sintonia e articulação com outras políticas públicas. Segundo Simões
(2009, p. 46 apud Monnerat e Souza), o SUAS tem como principais pressupostos a
territorialidade, a descentralização e a intersetorialidade. Entende-se que o
paradigma desse sistema articula a descentralização com a intersetorialidade, uma
vez que o objetivo visado é promover a inclusão social ou melhorar a qualidade de
vida, resolvendo os problemas concretos que incidem sobre a população de um
dado território.
Os programas de transferência de renda com condicionalidades vêm
ocupando um lugar de destaque nas políticas de combate à pobreza em diversos
países. Esse fato deve-se, em grande parte, a seu desenho, que combina ações
imediatas de alívio da pobreza com outras, cujos efeitos apenas serão sentidos a
médio e longo prazo. O Brasil, pioneiro na implementação desse modelo,
recentemente voltou a protagonizar o debate em torno dele, com o lançamento, em
outubro de 2003, do Programa Bolsa Família, que unificou os principais programas
federais de transferência de renda com condicionalidades.
O PBF traz em sua constituição jurídica um desenho de articulação
intersetorial inovador, pois o Programa tem como estratégia a gestão intersetorial, a
qual o articula com as políticas estruturantes, visando retirar as famílias beneficiárias
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da condição de extrema pobreza ou e de pobreza em que se encontram. Verifica-se
que PBF está em consonância com a Política Nacional de Assistência Social(PNAS)
e, consequentemente, está articulado a ela. Na instituição jurídico legal, o PBF
estabelece uma gestão intersetorial e descentralizada entre as esferas: federais,
estaduais e municipais. Ao analisar o exposto, podemos inferir que a proposta
intersetorial está de acordo com o conceito de intersetorialidade colocado por
Bronzo (2010. p.129):

a intersetorialidade consiste em uma estratégia de gestão que se
apresenta em diversos níveis da implementação e que se define pela
busca de formas mais articuladas e coordenadas das políticas e
setores governamentais, pautada pela necessidade de uma
abordagem mais abrangente sobre a pobreza e as condições de sua
produção e reprodução social.(BRONZO,2010. p.129)

No entanto, a análise dos documentos oficiais que regulam a implementação
do PBF nos municípios demonstrou que o Programa demorou a apresentar clareza
sobre o conceito de intersetorialidade, assim como construir parâmetros que
orientassem sobre os mecanismos e instrumentos que os municípios necessitam
criar e desenvolver para traçar estratégias e ações conjuntas entre os setores.
A partir da GM/MDS nº 148, de 27 de abril de 2006, o programa dá ênfase no
acompanhamento

e

controle

das

condicionalidades

exigidas

das

famílias

beneficiárias e aos programas complementares. Os programas complementares são
abordados no Decreto nº 5.209/04, o qual tem como objetivo “apoiar iniciativas para
instituição de políticas públicas sociais visando promover a emancipação das
famílias beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal.”
A partir da prioridade que o Programa dá ao acompanhamento das
condicionalidades, infere-se que a gestão intersetorial orientada pelo PBF está
pautada numa prática intersetorial com aspectos técnico-operativos, pois os
documentos analisados não trazem em seu teor que os municípios devem oferecer
quantidade e qualidade aos serviços em que as condicionalidades estão atreladas.
Outro ponto a considerar é que o município atualmente realiza o acompanhamento
das condicionalidades, mas não desenvolve ações intersetoriais que visem o
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acompanhamento das famílias beneficiárias que estão em descumprimento das
condicionalidades.
A intersetorialidade é a articulação entre sujeitos de setores sociais diversos
e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, para enfrentar problemas
complexos. É uma nova forma de trabalhar, de governar e de construir políticas
públicas

que

pretendem

possibilitar

a

superação

da

fragmentação

dos

conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na
qualidade de vida da população.
Segundo Campos (2000), “a ação intersetorial não é um processo
espontâneo. Depende de uma ação deliberada, que pressupõe o respeito à
diversidade e às particularidades de cada setor ou participante. Envolve a criação de
espaços comunicativos, a capacidade de negociação e também trabalhar os
conflitos para que finalmente se possa chegar, com maior potência, às ações. Ações
que não necessariamente implicam na resolução ou enfrentamento final do
problema principal, mas que implicam na acumulação de forças, na construção de
sujeitos, na descoberta da possibilidade de agir”.
Os caminhos da construção da intersetorialidade são difíceis, pois o novo é
novo, mas também é incompleto, cheio de imperfeições e desafios, vem sempre
carregado do velho e precisa sempre ser reinventado outra vez. E aprender a
conviver com a incerteza, com a insegurança de não dispor de todas as respostas é
parte importante do processo. Por isso mesmo, esses não são caminhos fáceis;
envolvem sofrimento e confusão, ao lado do prazer da descoberta de novos olhares,
novas possibilidades e novas saídas.
Devemos considerar que uma gestão intersetorial depende de diversos
fatores como: vontade dos diferentes atores envolvidos; do interesse desses atores;
da visão de mundo dos atores; da formação desses atores.
É importante registrar que entendemos que a gestão intersetorial para
políticas públicas sociais não é a única solução e também não e a solução.
Consideramos que a gestão intersetorial pode ser encarada como um dos
mecanismos a ser utilizados para implantação e implementação tanto das políticas
públicas sociais como para os programas sociais, entre eles, o PBF.
Para finalizar este trabalho, gostaríamos de lembrar que a intersetorialidade
como modelo de gestão de políticas públicas institucionalizada é um fenômeno
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ainda recente, em construção. Nesse sentido, acreditamos que esteja se abrindo
uma agenda de pesquisa para estudos futuros, visto que este trabalho não
pretendeu esgotar o debate sobre o assunto, mas apenas levantar algumas
questões, abordar alguns aspectos do funcionamento da intersetorialidade, além de
fomentar a discussão sobre este modelo de gestão. A relevância do tema, assim
como o aumento no número de políticas públicas sociais que adotam a
intersetorialidade como modelo de gestão, traz à tona a necessidade de expansão e
aprofundamento das pesquisas sobre a intersetorialidade nas políticas públicas.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento
Nº________
Por meio deste documento você está sendo convidado a participar da
Pesquisa exploratória, com fins acadêmicos “Programa de Condicionada de Renda e
a Intersetorialidade”. Esta tem por objetivo” Analisar os fatores que no âmbito da
implementação do PBF possibilitam e ou comprometem a articulação entre as áreas
da assistência social, saúde e educação e consequentemente uma ação
intersetorial”.
Por intermédio do presente termo são-lhes garantidos os seguintes direitos:
Solicitar, a qualquer tempo, mais esclarecimentos sobre a pesquisa;
Privacidade sobre os nomes, bem como quaisquer outras informações que julgue
relevante;
Ampla possibilidade de negar-se a responder quaisquer questões ou a fornecer
informações que julgue prejudicial à sua integridade física, moral e social;
Desistir, a qualquer tempo, de participar da pesquisa.
Você está recebendo uma cópia deste termo, sendo que nele constam os
contatos da pesquisadora e da orientadora, podendo a qualquer momento tirar
dúvidas e solicitar esclarecimentos.
Eu,..........................................................declaro

estar

ciente

das

informações

constantes neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e entendo que terei
privacidade de dados pessoais e de participação na pesquisa. “Poderei solicitar, a
qualquer tempo, esclarecimento sobre a pesquisa; recusar a fornecer informações
que julgue prejudicial; solicitar a não inclusão em documento de quaisquer
informações que já tenha fornecido; e desistir, a qualquer momento, de participar
desta pesquisa. Ainda, estou ciente de que uma cópia deste termo permanecerá
arquivada pela acadêmica do curso de Serviço Social da Universidade Federal de
Santa Catarina, responsáveis pela pesquisa”.

Florianópolis,__________de______________de 2010.
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_______________________________________
Assinatura do Participante
Pesquisadores:
______________________________________
Selma Ramalho de Paula
Orientadora da Pesquisa:
____________________________________
Profª Rosana de Carvalho Martinelli Freitas
Dados da Pesquisadora
Selma Ramalho de Paula
Telefone:
Departamento de Serviço Social – Centro Sócio Econômico – Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
E-mail: selmarp@yahoo.com.br
Endereço:
Dados da Orientadora
Profª Rosana de Carvalho Matinelli Freitas
Departamento de Serviço Social – Centro Sócio Econômico – Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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APÊNDICE B - Entrevista para os Coordenadores do PBF e equipe da
Assistência Social

Secretaria:
Entrevistadora:
Entrevistada:

1 - Código do questionário:
1.1 Data:
1.2 Hora do inicio:
1.3 Hora de término:
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Esta pesquisa faz parte de um trabalho monográfico, requisito para obtenção
do título de Bacharel em Serviço Social da UFSC. Todas as informações aqui
contidas serão utilizadas apenas com finalidade científica, sendo garantido o sigilo.
Agradecemos sua colaboração por ser ela muito importante.

2- Dados do entrevistado: Nome:

(opcional)

2.1- Idade:
2.2- Qual é a sua formação?
2.3- Possui alguma especialização?
2.4-Qual?
2.5- Qual é a sua função?
2.6- Há quanto tempo atua no Secretaria – PBF?
2.7- Quando iniciou suas atividades voltadas ao Programa Bolsa Família (PBF)
participou de algum curso de capacitação, seminário, ou outro evento relacionado ao
programa?
1- ( ) sim 2- ( ) não. 2.8- Se sim qual?
3- Como foi a implantação do PBF em Florianópolis?
4- Como vem sendo operacionalizado o PBF de Florianópolis?
5- Como ocorre a participação e o controle social do PBF de Florianópolis?
6-

Quais são as responsabilidades de sua área na implementação do PBF no

município de Florianópolis?
7- Existe integração entre as entre as secretárias de saúde, educação e assistência
social relativo ao PBF?
8- Atualmente há ações sendo realizadas para que ocorra a descentralização no
que se refere a operacionalidade do PBF?
9-

Quais são os fatores que facilitam ou proporcionam a integração entre as

secretárias de saúde, educação e assistência social

para o processo de

implementação do PBF? 9.1- Como ocorre?
10- Quais são as ações desenvolvidas entre PBF(assistência social) a saúde e a
educação para implementar e efetivar a intersetorialidade?
11- A lei 10.836 de 2004 e o Decreto 5.209 de 2004 que regulamenta o PBF propõe
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a intersetorialidade. Quais os fatores, em Florianópolis,

que dificultam a

intersetorialidade entre a Política de Assistência Social, Política de Saúde e Política
de Educação?
12- Os objetivos do PBF vem sendo alcançados em Florianópolis? 1-( ) sim 2-( )
não 3-( ) em parte. 12.1- Como?
13- Como é realizado o acompanhamento das condicionalidades pelas secretarias
da assistência social, da saúde e da educação?
14- A forma como é realizado o acompanhamento das condicionalidades traz algum
ônus para a família que esta inserida no programa? 1-( ) sim 2- ( ) não 3- ( )em
parte. 14.1- Se sim, que tipo?
15- De acordo com a realidade do município e das famílias cadastradas no PBF, há
aspectos referentes a concepção institucional, administrativa, legal, que deveriam
ser modificados? 1-( )sim 2-( )não 3- ( ) em parte 15.1-Justifique:
16- O PBF de Florianópolis possui ações que promovam ou visem a emancipação
das famílias atendidas pelo programa?
17- Compete a qual instância ou secretaria informar sobre as condicionalidades
que o PBF impõe a família e em qual momento a família é informada sobre as
condicionalidades?
18- Na sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias
em relação ao cumprimento das condicionalidades?
19- Qual a sua opinião sobre as condicionalidades?
20- Qual a sua opinião sobre o PBF?
21- Observações da entrevistadora
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PARA OS ASSISTENTE SOCIAL
DO CRAS
Centro Referência de Assistência Social:
Entrevistadora:
Entrevistada:

1 - Código do questionário:
1.1 Data:
1.2 Hora do inicio:
1.3 Hora de término:
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Esta pesquisa faz parte de um trabalho monográfico, requisito para obtenção
do título de Bacharel em Serviço da UFSC. Todas as informações aqui contidas
serão utilizadas apenas com finalidade científica, sendo garantido o sigilo.
Agradecemos sua colaboração por ser ela muito importante.

2-Dados do entrevistado:Nome:

(opcional)

2.1- Idade:
2.2- Há quanto tempo atua no CRAS:
2.3- Possui alguma especialização:
2.4- Quando iniciou suas atividades no CRAS recebeu alguma qualificação para
atuar junto ao Programa Bolsa Família ( PBF)?1- ( ) sim 2- ( ) não. 2.5- Se sim qual?
3- Quais são as ações que o CRAS desenvolve com as famílias inseridas no PBF?
4- A partir do seu conhecimento sobre o PBF sua operacionalização vem sendo
satisfatória? 1-( )sim 2-( )não 3-( )em parte. 4.1- Se não quais as mudanças que
sugere para qualificar a operacionalidade do PBF?
5- Você concorda com existência de condicionalidades para as famílias receberem
o beneficio do PBF? 1- ( ) sim 2- ( ) não 3- ( ) em parte. 5.1- Porque?
6-

Levando em consideração a realidade das famílias atendidas no PBF de

Florianópolis o que pode mudar em relação as condicionalidades?
7- De acordo com a realidade das famílias inseridas no PBF do município que
ações você sugere que sejam realizadas pelo programa, visando a superação do
descumprimento das condicionalidades?
8- A lei 10.836 de 2004 e o Decreto 5.209 de 2004 que regulamenta o PBF, propõem
a intersetorialidade entre os programas sociais e as políticas sociais públicas das
áreas assistência social, educação saúde entre outras, a partir do exposto o que
você entende por esta intersetorialidade? 8.1- Esta intersetorialidade tem sido
realizada no município de Florianópolis? 8.2- Como?
9- Quando você identifica em seu atendimento uma família que atende os critérios
do PBF mas, não encontra-se inserida no programa e não possui cadastro no
CADÚNICO, quais são os encaminhamentos realizados?
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10- De acordo com o SUAS os “CRAS são a porta de entrada para as famílias
acessarem as

políticas sociais públicas e programas sociais”. Atualmente este

CRAS de Florianópolis possui recursos humanos, físicos e materiais para atender a
demanda inclusive as famílias do PBF? 1-( ) sim 2-( ) não 3-( ) em parte. 10.1Justifique
11- Este CRAS está apto para atender as famílias do PBF a partir de uma ação
intersetorial entre assistência social, saúde e educação? 1-( ) sim 2-( ) não 3-( ) em
parte. 11.1- Justifique
12- Que mudanças você sugere em relação a concepção do programa,(aspectos
jurídicos, institucionais e administrativos) para que o PBF atinja os objetivos
propostos?
13- Ainda sobre a ação intersetorial, verificamos que legislação estabelece a ação
descentralizada do PBF, entre o PBF e CRAS, por exemplo: o atendimento das
famílias atendidas pelo programa, o que ainda não acontece em Florianópolis. Quais
são as barreiras encontradas em sua opinião? 13.1 Como podem ser transpostas
essas barreiras?
14- Na sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias
em relação ao cumprimento das condicionalidades (assistência social,educação e
saúde)?
15- Qual o seu olhar sobre o PBF do município de Florianópolis?
16- Observações da entrevistadora:
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APÊNDICE D -

QUESTIONÁRIO PARA OS

SAÚDE

Unidade de Saúde:
Entrevistadora:
Entrevistada:

1 - Código do questionário:
1.1 Data:
1.2 Hora do inicio:
1.3 Hora de término:

TÉCNICOS DA
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Esta pesquisa faz parte de um trabalho monográfico, requisito para obtenção
do título de Bacharel em Serviço Social da UFSC. Todas as informações aqui
contidas serão utilizadas apenas com finalidade científica, sendo garantido o sigilo.
Agradecemos sua colaboração por ser ela muito importante.

2 Dados do entrevistado:Nome:

(opcional)

2.1 - Sexo: 1- ( ) Feminino 2- ( ) Masculino
2.2 - Idade:
2.3 - Há quanto tempo trabalha na Unidade de Saúde?
2.4 - Qual é a sua formação?
2.5 - Qual a sua função?
2.6 - Há quanto tempo você desenvolve atividades relacionadas ao Programa Bolsa
Família ( PBF)?
3- Qual foi o critério de escolha para você desenvolver as atividades voltada ao
PBF?
4- Já participou de alguma

capacitação em relação ao PBF promovido pela

prefeitura? 1- ( ) sim 2 - ( ) não 4.1 - Se sim quando?
5- Você conhece o PBF? 1- (X ) sim 2- ( ) não. 5.1 - Se sim foi através de: 1- ( )
através de curso 2- ( ) palestra 3- ( ) seminário 4- ( ) cartilha informativa 5- ( )
apostila fornecida pelo Prefeitura de Florianópolis 6- ( ) pesquisa na internet 7- ( )
informações obtidas através de colegas de trabalhos 8- ( ) informações
disponibilizada pelo chefia imediata 9-( ) não sabe 10- ( ) não respondeu 11- ( ) todas
12- ( ) outros. Se outros, quais?
6- Conhece os principais critérios e condicionalidades que a família precisa atender
para receber o benefício do PBF? 1- ( ) sim 2- ( ) não. 6.1- Se sim quais são?
7- Você concorda com as exigências que o PBF faz as famílias? 1- () sim 2- ( ) não
8- O que acontece com as famílias que deixam de atender as condicionalidades do
PBF?
9 - Quais são as atividades que você desenvolve relacionadas ao PBF? 9.1- Como
você as desenvolve?
10 - Ocorre articulação do PBF(assistência social), com a saúde e a educação para
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a operacionalização do programa?
1- ( ) sim 2- não ( ). 10.1- Se sim como acontece.
11- Você recebe material informativo sobre o PBF para auxiliá-lo nas atividades que
você desenvolve relacionada ao programa? 1- ( ) sim 2- ( ) não. 11.1- Se sim que
tipo?
12- Você recebe material informativo sobre o PBF para os usuários? 1- ( ) sim 2- ( )
não. 12.1- Se sim que tipo?
13- Quando você tem dúvidas em relação ao PBF como faz para esclarecê-las?
14-

Para que órgão você envia as informações obtidas das famílias que estão

inseridas no PBF?
1- ( ) Vigilância Nutricional - SISVAN 2- ( ) para sua chefia imediata 3- ( ) outros.
14.1- Se outros,quem?
15- Você conhece ou participa de algum tipo de ação voltada para integração da
Secretaria de Saúde, Educação e Assistência em torno da implementação do PBF?
1- ( ) sim 2- ( ) não. 15.1- Se sim, que tipo de ação?
16- O que você acha do PBF? 1- ( ) Ótimo 2- ( ) Bom 3- ( ) Regular 4- ( ) Ruim 5- ( )
Péssimo.
17-

Na sua opinião o que pode ser realizado para melhorar o processo de

implementação do PBF?
18 – Observações da entrevistadora.
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APÊNDICE E -

QUESTIONÁRIO PARA OS

EDUCAÇÃO

Unidade de Ensino:
Entrevistadora:
Entrevistado(a):

1 - Código do questionário:
1.1 Data:
1.2 Hora do inicio:
1.3 Hora de término:

TÉCNICOS DA
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Esta pesquisa faz parte de um trabalho monográfico, requisito para obtenção
do título de Bacharel em Serviço Social da UFSC. Todas as informações aqui
contidas serão utilizadas apenas com finalidade científica, sendo garantido o sigilo.
Agradecemos sua colaboração por ser ela muito importante.

2 - Dados do entrevistado: Nome:

(opcional)

2.1 - Sexo: 1- ( ) Feminino 2- ( ) Masculino
2.2 – Idade:
2.3 - Há quanto tempo trabalha na Unidade de Ensino?
2.4 - Qual é a sua formação?
2.5 - Qual a sua função?
2.6 - Há quanto tempo você desenvolve atividades relacionadas ao Programa Bolsa
Família ( PBF)?
3- Qual foi o critério de escolha para você desenvolver as atividades voltada ao
PBF?
4- Já participou de alguma

capacitação em relação ao PBF promovido pela

prefeitura? 1- ( ) sim 2 - ( ) não 4.1 - Se sim quando?
5- Você conhece o PBF? 1- ( ) sim 2- ( ) não. 5.1 - Se sim foi através de: 1- ( )
através de curso 2- ( ) palestra 3- ( ) seminário 4- ( ) cartilha informativa 5- ( )
apostila fornecida pelo Prefeitura de Florianópolis 6- ( ) pesquisa na internet 7- ( )
informações obtidas através de colegas de trabalhos 8- ( ) informações
disponibilizada pelo chefia imediata 9-( ) não sabe 10- ( ) não respondeu 11- ( ) todas
12- ( ) outros. Se outros, quais?
6- Conhece os principais critérios e condicionalidades que a família precisa atender
para receber o benefício do PBF? 1- ( ) sim 2- ( ) não. 6.1- Se sim quais são?
7- Você concorda com as exigências que o PBF faz as famílias? 1- ( ) sim 2- ( ) não
8- O que acontece com as famílias que deixam de atender as condicionalidades do
PBF?
9 - Quais são as atividades que você desenvolve relacionadas ao PBF? 9.1- Como
você as desenvolve?
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10 - Ocorre articulação do PBF, com a saúde e a educação para a operacionalização
do programa?
1- ( ) sim 2- não ( ). 10.1- Se sim como acontece?
11- Você recebe material informativo sobre o PBF para auxiliá-lo nas atividades que
você desenvolve relacionada ao programa? 1- ( ) sim 2- ( ) não. 11.1- Se sim que
tipo?
12- Você recebe material informativo sobre o PBF para os usuários? 1- ( ) sim 2- (X
) não. 12.1- Se sim que tipo?
13- Quando você tem dúvidas em relação ao PBF como faz para esclarecê-las?
14-

Para que órgão você envia as informações obtidas das famílias que estão

inseridas no PBF?
1- ( ) Gerência de Informações Educacionais 2- ( ) para sua chefia imediata 3- ( )
outros. 14.1- Se outros,quem?
15- Você conhece ou participa de algum tipo de ação voltada para integração da
Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social em torno da implementação do
PBF? 1- ( ) sim 2- ( ) não. 15.1- Se sim, que tipo de ação?
16- O que você acha do PBF? 1- ( ) Ótimo 2- ( ) Bom 3- ( ) Regular 4- ( ) Ruim 5- ( )
Péssimo.
17-

Na sua opinião o que pode ser realizado para melhorar o processo de

implementação do PBF?
18 – Observações da entrevistadora.
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Anexo A - Localização do Universo da Pesquisa e dos Sujeitos da
Pesquisa

Figura 1- Mapa de Localização do Universo Pesquisado.
Mapa adaptado de Prefeitura Municipal de Florianópolis - Geoprocessamento Corporativo 2009 e
IPUF – 2003. In: CAMPOS, Édson Telê. p. 71 , por Selma Ramalho de Paula e Clarice T. Bianchin
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ANEXO B - LEI DE CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA

LEI N. 10.836 de 9 de JANEIRO de 2004
Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa
Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades.
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação
dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do
Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima
vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei n° 10.219, de 11 de abril de
2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o
10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada
à Saúde – Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de
setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto n° 4.102, de 24
de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo
Decreto n° 3.877, de 24 de julho de 2001.
Art. 2° Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em
regulamento:
I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de extrema pobreza;
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição
gestantes, nutrizes, crianças entre O (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15
(quinze) anos.
§ 1° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com
ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico,
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vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;
II - nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de idade
para o qual o leite materno seja o principal alimento;
III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos
por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.
§ 2° O valor do benefício mensal a que se refere o inciso I do caput será de R$
50,00 (cinqüenta reais) e será concedido a famílias com renda per capita de até R$
50,00 (cinqüenta reais).
§ 3° O valor do benefício mensal a que se refere o inciso II do caput será de R$
15,00 (quinze reais) por beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco
reais) por família beneficiada e será concedido a famílias com renda per capita de
até R$ 100,00 (cem reais).
§ 4° A família beneficiária da transferência a que se refere o inciso I do caput poderá
receber, cumulativamente, o beneficio a que se refere o inciso II do caput ,
observado o limite estabelecido no § 3º.
§ 5° A família cuja renda per capita mensal seja superior a R$ 50,00 (cinqüenta
reais), até o limite de R$ 100,00 (cem reais), receberá exclusivamente o benefício a
que se refere o inciso II do caput , de acordo com sua composição, até o limite
estabelecido no § 3º.
§ 6° Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de
situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2° e 3° poderão ser
majorados pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e
de estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo único do art. 6°.
§ 7° Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do art.
1°, à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família,
deixarão de receber os benefícios daqueles programas.
§ 8° Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos
benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola,
Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no
Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo.
§ 9° O benefício a que se refere o § 8° será mantido até a cessação das condições
de elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem.
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§ 10º O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá
excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2º, nos casos de
calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo
Federal, para fins de concessão do benefício básico em caráter temporário,
respeitados os limites orçamentários e financeiros.
§ 11º Os benefícios a que se referem os incisos I e II do caput serão pagos,
mensalmente, por meio de cartão magnético bancário, fornecido pela Caixa
Econômica Federal, com a respectiva identificação do responsável mediante o
Número de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal.
§ 12º Os benefícios poderão, também, ser pagos por meio de contas especiais de
depósito a vista, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 13º No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com
prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos
reverterão automaticamente ao Programa Bolsa Família.
§ 14º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à
mulher, na forma do regulamento.
Art. 3° A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de
condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao
acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento)
em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em
regulamento.
Art. 4° Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da
República, o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família, com a
finalidade de formular e integrar políticas públicas, definir diretrizes, normas e
procedimentos sobre o desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa
Família, bem como apoiar iniciativas para instituição de políticas públicas sociais
visando promover a emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas
esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as competências,
composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo.
Art. 5º O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com
uma Secretaria-Executiva, com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e
avaliar a operacionalização do Programa, compreendendo o cadastramento único, a
supervisão do cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento de sistema de
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monitoramento, avaliação, gestão orçamentária e financeira, a definição das formas
de participação e controle social e a interlocução com as respectivas instâncias, bem
como a articulação entre o Programa e as políticas públicas sociais de iniciativa dos
governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.
Art. 6° As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das dotações
alocadas nos programas federais de transferência de renda e no Cadastramento
Único a que se refere o parágrafo único do art. 1°, bem como de outras dotações do
Orçamento da Seguridade Social da União que vierem a ser consignadas ao
Programa.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de
beneficiários do Programa Bolsa Família com as dotações orçamentárias existentes.
Art. 7° Compete à Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família promover os
atos administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira
dos recursos originalmente destinados aos programas federais de transferência de
renda e ao Cadastramento Único mencionados no parágrafo único do art. 1°.
§ 1° Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de gestão
necessários à execução orçamentária e financeira, em caráter obrigatório, para
pagamento dos benefícios e dos serviços prestados pelo agente operador e, em
caráter facultativo, para o gerenciamento do Programa Bolsa Família, serão
realizados pelos Ministérios da Educação, da Saúde, de Minas e Energia e pelo
Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome,
observada orientação emanada da Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família
quanto aos beneficiários e
respectivos benefícios.
§ 2° No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos Programas
Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás continuarão a ser executadas
orçamentária e financeiramente pelos respectivos Ministérios e órgãos responsáveis.
§ 3° O exercício de 2004, as dotações relativas aos programas federais de
transferência de renda e ao Cadastramento Único, referidos no parágrafo único do
art. 1°, serão descentralizadas para o órgão responsável pela execução do
Programa Bolsa Família.
Art. 8° A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e
governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de
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esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação
comunitária e o controle social.
Art. 9° O controle e a participação social do Programa Bolsa Família serão
realizados, em âmbito local, por um conselho ou por um comitê instalado pelo Poder
Público municipal, na forma do regulamento.
Parágrafo único. A função dos membros do comitê ou do conselho a que se refere o
caput é considerada serviço público relevante e não será de nenhuma forma
remunerada.
Art. 10º O art. 5° da Lei n° 10.689, de 13 de junho de 2003, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
"Art. 5° As despesas com o Programa Nacional de Acesso à Alimentação correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual, inclusive
oriundas do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pelo art. 79 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias." (NR)
Art. 11º Ficam vedadas as concessões de novos benefícios no âmbito de cada um
dos programas a que se refere o parágrafo único do art. 1°.
Art. 12º Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do
Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições a serem pactuadas
com o Governo Federal, obedecidas as formalidades legais.
Art. 13º Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos
benefícios do Programa a que se refere o caput do art. 1°.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios
eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.
Art. 14º A autoridade responsável pela organização e manutenção do cadastro
referido no art. 1° que inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas
das que deveriam ser inscritas, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, ou
contribuir para a entrega do benefício a pessoa diversa do beneficiário final, será
responsabilizada civil, penal e administrativamente.
§ 1° Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que dolosamente utilizar o
benefício será obrigado a efetuar o cimento da importância recebida, em prazo a ser
estabelecido pelo Poder Executivo, acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e de 1% (um por
cento) ao mês, calculados a partir da data do recebimento.
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§ 2° Ao servidor público ou agente de entidade conveniada ou contratada que
concorra para a conduta ilícita prevista neste artigo aplica-se, nas condições a
serem estabelecidas em regulamento e sem prejuízo das sanções penais e
administrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente
pagos, atualizada, anualmente, até seu pagamento, pela variação acumulada do
índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 15º Fica criado no Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família
um cargo, código DAS 101.6, de Secretário-Executivo do Programa Bolsa Família.
Art. 16º Na gestão do Programa Bolsa Família, aplicar-se-á, no que couber, a
legislação mencionada no parágrafo único do art. 1° , observadas as diretrizes do
Programa.
Art. 17º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 9 de janeiro de
2004; 183 o da Independência e 116° da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Dirceu de Oliveira e Silva
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Anexo C- DECRETO Nº 5.209 DE 17 DE SETEMBRO DE 2004
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 5.209 DE 17 DE SETEMBRO DE 2004.
Regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa
Família, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no
10.836, de 9 de janeiro de 2004, DECRETA:
Art. 1º O Programa Bolsa Família, criado pela Lei no 10.836, de 9 de janeiro de
2004, será regido por este Decreto e pelas disposições complementares que
venham a ser estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.
Art. 2º Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além de
outras
atribuições que lhe forem conferidas, a coordenação, a gestão e a operacionalização
do Programa Bolsa Família, que compreende a prática dos atos necessários à
concessão e ao pagamento de benefícios, a gestão do Cadastramento Único do
Governo Federal, a supervisão do cumprimento das condicionalidades e da oferta
dos programas complementares, em articulação com os Ministérios setoriais e
demais entes federados, e o acompanhamento e a fiscalização de sua execução.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Da Finalidade do Programa Bolsa Família
Art. 3º O Programa Bolsa Família tem por finalidade a unificação dos procedimentos
de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal e do
Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto no 3.877, de 24
de julho de 2001.
§ 1º Os programas de transferência de renda cujos procedimentos de gestão e
execução foram unificados pelo Programa Bolsa Família, doravante intitulados
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Programas Remanescentes, nos termos da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
são:
I - Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação – "Bolsa Escola",
instituído
pela Lei no 10.219, de 11 de abril de 2001;
II - Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA – "Cartão Alimentação",
criado pela Lei no 10.689, de 13 de junho de 2003;
III - Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à saúde – "Bolsa Alimentação",
instituído pela Medida Provisória no 2.206-1, de 6 de setembro de 2001; e
IV - Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto no 4.102, de 24 de janeiro de
2002.
§ 2º Aplicam-se aos Programas Remanescentes as atribuições referidas no art. 2º
deste Decreto, cabendo ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
disciplinar os procedimentos necessários à gestão unificada desses programas.
Art.4º Os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos seus
beneficiários, sem prejuízo de outros que venham a ser fixados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são:
I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação
e assistência social;
II - combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional;
III - estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de
pobreza e extrema pobreza;
IV - combater a pobreza; e
V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações
sociais do
Poder Público.
Seção II
Do Conselho Gestor do Programa Bolsa Família
Art. 5º O Conselho Gestor do Programa Bolsa Família - CGPBF, órgão colegiado de
caráter deliberativo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, previsto pelo art. 4º da Lei no 10.836, de 2004, e na Lei no 10.869, de 13 de
maio de 2004, tem por finalidade formular e integrar políticas públicas, definir
diretrizes, normas e procedimentos sobre o desenvolvimento e implementação do
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Programa Bolsa Família, bem como apoiar iniciativas para instituição de políticas
públicas sociais visando promover a emancipação das famílias beneficiadas pelo
Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.
Art. 6º O CGPBF será composto pelos titulares dos seguintes órgãos e entidade:
I - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o presidirá;
II - Ministério da Educação;
III - Ministério da Saúde;
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
V - Ministério da Fazenda;
VI - Casa Civil da Presidência da República; e
VII - Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único. O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome poderá convidar a participar das reuniões representantes de órgãos das
administrações federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, de entidades
privadas, inclusive organizações não-governamentais, de acordo com a pauta da
reunião.
Art. 7º Fica criado o Comitê Executivo do CGPBF, integrado por representante do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o coordenará, e por
representantes dos demais órgãos e entidade a que se refere o art. 6º, com a
finalidade de implementar e acompanhar as decisões do CGPBF.
Parágrafo único. Os representantes referidos no caput e seus respectivos suplentes
serão
indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidade representados e
designados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Art. 8º O CGPBF poderá instituir grupos de trabalho, em caráter temporário, para
analisar
matérias sob sua apreciação e propor medidas específicas necessárias à
implementação de suas decisões.
Art. 9º Ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome caberá prover
apoio técnico-administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
CGPBF e seus grupos de trabalhos.
Art.10º A participação no CGPBF será considerada prestação de serviço relevante e
não remunerada.
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Parágrafo único. Não será remunerada a participação no Comitê Executivo e nos
grupos de trabalho referidos no art. 7º e 8°, respectivamente.
Seção III
Das Competências e das Responsabilidades dos Estados, Distrito Federal e
Municípios na Execução do Programa Bolsa Família.
Art.11º A execução e gestão do Programa Bolsa Família dar-se-á de forma
descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federados,
observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.
§ 1º Os entes federados poderão aderir ao Programa Bolsa Família por meio de
termo específico, observados os critérios e as condições estabelecidas pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
§ 2º As adesões e os convênios firmados entre os entes federados e a União no
âmbito dos programas remanescentes, que se encontrarem em vigor na data de
publicação deste Decreto, terão validade até 31 de dezembro de 2005.
Art. 12º Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 11, e com vistas a garantir a efetiva
conjugação de esforços entre os entes federados, poderão ser celebrados termos de
cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, observada, no que
couber, a legislação específica relativa a cada um dos programas de que trata o art.
3º.
§ 1º Os termos de cooperação deverão contemplar a realização, por parte dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de programas e políticas sociais
orientadas ao público beneficiário do Programa Bolsa Família que contribuam para a
promoção da emancipação sustentada das famílias beneficiárias, para a garantia de
acesso aos serviços públicos que assegurem o exercício da cidadania,
contemplando a possibilidade de aporte de recursos financeiros para ampliação da
cobertura ou para o aumento do valor dos benefícios do Programa Bolsa Família.
§ 2º Por ocasião da celebração do termo de que trata o caput, os entes federados
poderão indicar instituição financeira para realizar o pagamento dos benefícios em
sua territorialidade, desde que não represente ônus financeiro para a União,
mediante análise de viabilidade econômico-financeira e contrato específico, a ser
firmado entre a instituição indicada e o Agente Operador do Programa Bolsa Família.
§ 3º O contrato firmado com base no § 2º deverá receber a anuência formal e
expressa do
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Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, bem assim a anuência do
ente federado a que se relaciona.
Art. 13º Cabe aos Estados:
I - constituir coordenação composta por representantes das suas áreas de saúde,
educação, assistência social e segurança alimentar, quando existentes, responsável
pelas ações do Programa Bolsa Família, no âmbito estadual;
II - promover ações que viabilizem a gestão intersetorial, na esfera estadual;
III - promover ações de sensibilização e articulação com os gestores municipais;
IV - disponibilizar apoio técnico-institucional aos Municípios;
V - disponibilizar serviços e estruturas institucionais, da área da assistência social,
da
educação e da saúde, na esfera estadual;
VI - apoiar e estimular o cadastramento pelos Municípios;
VII - estimular os Municípios para o estabelecimento de parcerias com órgãos e
instituições municipais, estaduais e federais, governamentais e não-governamentais,
para oferta dos programas sociais complementares; e
VIII - promover, em articulação com a União e os Municípios, o acompanhamento do
cumprimento das condicionalidades.
Art. 14º Cabe aos Municípios:
I - constituir coordenação composta por representantes das suas áreas de saúde,
educação, assistência social e segurança alimentar, quando existentes, responsável
pelas ações do Programa Bolsa Família, no âmbito municipal;
II - proceder à inscrição das famílias pobres do Município no Cadastramento Único
do Governo Federal;
III - promover ações que viabilizem a gestão intersetorial, na esfera municipal;
IV - disponibilizar serviços e estruturas institucionais, da área da assistência social,
da educação e de saúde, na esfera municipal;
V - garantir apoio técnico-institucional para a gestão local do programa;
VI - constituir órgão de controle social nos termos do art. 29º;
VII - estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e
federais, governamentais e não-governamentais, para oferta de programas sociais
complementares; e
VIII - promover, em articulação com a União e os Estados, o acompanhamento do

222

cumprimento das condicionalidades.
Art. 15º Cabe ao Distrito Federal:
I - constituir coordenação composta por representantes das suas áreas de saúde,
educação, assistência social e segurança alimentar, quando existentes, responsável
pelas ações do Programa Bolsa Família, no âmbito do Distrito Federal;
II - proceder à inscrição das famílias pobres no Cadastramento Único do Governo
Federal;
III - promover ações que viabilizem a gestão intersetorial;
IV - disponibilizar serviços e estruturas institucionais, da área da assistência social,
da educação e da saúde;
V - garantir apoio técnico-institucional para a gestão local do programa;
VI - constituir órgão de controle social nos termos do art. 29º;
VII - estabelecer parcerias com órgãos e instituições do Distrito Federal e federais,
governamentais

e

não-governamentais,

para

oferta

de

programas

sociais

complementares; e
VIII - promover, em articulação com a União, o acompanhamento do cumprimento
das condicionalidades.
Seção IV
Do Agente Operador
Art. 16º Cabe à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do
Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições pactuadas com o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, obedecidas as exigências
legais.
§ 1º Sem prejuízo de outras atividades, a Caixa Econômica Federal poderá, desde
que pactuados em contrato específico, realizar, dentre outros, os seguintes serviços:
I - fornecimento da infra-estrutura necessária à organização e à manutenção do
Cadastramento Único do Governo Federal;
II - desenvolvimento dos sistemas de processamento de dados;
III - organização e operação da logística de pagamento dos benefícios;
IV - elaboração de relatórios e fornecimento de bases de dados necessários ao
acompanhamento, ao controle, à avaliação e à fiscalização da execução do
Programa Bolsa Família por parte dos órgãos do Governo Federal designados para
tal fim.
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§ 2º As despesas decorrentes dos procedimentos necessários ao cumprimento das
atribuições de que trata o § 1o, serão custeadas à conta das dotações
orçamentárias consignadas ao Programa Bolsa Família.
§ 3º A Caixa Econômica Federal, com base no § 2o do art. 12 e com a anuência do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, poderá subcontratar
instituição financeira para a realização do pagamento dos benefícios.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
Seção I
Da Seleção de Famílias Beneficiárias
Art. 17º O ingresso das famílias no Programa Bolsa Família ocorrerá por meio do
Cadastramento Único do Governo Federal, conforme procedimentos definidos em
regulamento específico.
Art. 18º O Programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$
100,00 e R$ 50,00, respectivamente.
§ 1º As famílias elegíveis ao Programa Bolsa Família, identificadas no
Cadastramento Único do Governo Federal, poderão ser selecionadas a partir de um
conjunto de indicadores sociais capazes de estabelecer com maior acuidade as
situações de vulnerabilidade social e econômica, que obrigatoriamente deverá ser
divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
§ 2º O conjunto de indicadores de que trata o § 1o será definido com base nos
dados relativos aos integrantes das famílias, a partir das informações constantes no
Cadastramento Único do Governo Federal, bem como em estudos sócioeconômicos.
§ 3º As famílias beneficiadas pelos Programas Remanescentes serão incorporadas,
gradualmente, ao Programa Bolsa Família, desde que atendam aos critérios de
elegibilidade do Programa Bolsa Família, observada a disponibilidade orçamentária
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e financeira.
§ 4º As famílias beneficiadas pelos Programas Remanescentes, enquanto não forem
transferidas para o Programa Bolsa Família nos termos do § 3º, permanecerão
recebendo os benefícios no valor fixado na legislação daqueles Programas, desde
que mantenham as condições
de elegibilidade que lhes assegurem direito à percepção do benefício.
Seção II
Dos Benefícios Concedidos
Art. 19º Constituem benefícios financeiros do Programa Bolsa Família:
I - benefício básico: destina-se a unidades familiares que se encontrem em situação
de extrema pobreza;
II - benefício variável: destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição:
a) gestantes;
b) nutrizes;
c) crianças entre zero e doze anos; ou
d) adolescentes até quinze anos; e
III - benefício variável de caráter extraordinário: constitui-se de parcela do valor dos
benefícios das famílias remanescentes dos Programas Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás que, na data da sua incorporação ao
Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado para o Programa Bolsa
Família.
§ 1º Para fins do Programa Bolsa Família, a Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
regulamentará a concessão de benefícios variáveis à gestante e à nutriz, visando
disciplinar as regras necessárias à operacionalização continuada desse benefício
variável.
§ 2º O benefício variável de caráter extraordinário de que trata o inciso III terá seu
montante arrendondado para o valor inteiro imediatamente superior, sempre que
necessário.
Art. 20º Os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família poderão ser
complementados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, observado o
constante no art. 12º.
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Art. 21º A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter
temporário e não gera direito adquirido.
Seção III
Do Pagamento e da Manutenção dos Benefícios
Art. 22º Selecionada a família e concedido o benefício serão providenciados, para
efeito de pagamento:
I - pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, a notificação da concessão à Caixa
Econômica Federal;
II - pela Caixa Econômica Federal:
a) a emissão, se devida, de cartão de pagamento em nome do titular do benefício;
b) a notificação da concessão do benefício ao seu titular;
c) a entrega do cartão ao titular do benefício; e
d) a divulgação, para cada ente federado, do calendário de pagamentos respectivo.
Art. 23º O titular do cartão de recebimento do benefício será preferencialmente a
mulher ou, na sua ausência ou impedimento, outro responsável pela unidade
familiar.
§ 1º O cartão de pagamento é de uso pessoal e intransferível e sua apresentação
será obrigatória em todos os atos relativos ao Programa Bolsa Família.
§ 2o Na hipótese de impedimento do titular, será aceito pela Caixa Econômica
Federal declaração da Prefeitura ou do Governo do Distrito Federal que venha a
conferir ao portador, mediante devida identificação, poderes específicos para a
prática do recebimento do benefício.
§ 3º Mediante contrato com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e a Caixa Econômica Federal, os benefícios poderão ser pagos por meio de
contas especiais de depósito à vista, observada a legislação aplicável.
Art. 24º Os valores postos à disposição do titular do benefício, não sacados ou não
recebidos por noventa dias, serão restituídos ao Programa Bolsa Família, conforme
disposto em contrato com o Agente Operador.
Parágrafo único. Fica suspensa a concessão do benefício caso a restituição de que
trata o caput ocorra por três vezes consecutivas.
Art. 25º As famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família permanecerão com os
benefícios liberados mensalmente para pagamento, salvo na ocorrência das
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seguintes situações:
I - comprovação de trabalho infantil na família, nos termos da legislação aplicável;
II - descumprimento de condicionalidade que acarrete suspensão ou cancelamento
dos
benefícios concedidos, definida na forma do § 4º do art. 28º;
III - comprovação de fraude ou prestação deliberada de informações incorretas
quando do
cadastramento;
IV - desligamento por ato voluntário do beneficiário ou por determinação judicial;
V - alteração cadastral na família, cuja modificação implique a inelegibilidade ao
Programa; ou
VI - aplicação de regras existentes na legislação relativa aos Programas
Remanescentes, respeitados os procedimentos necessários à gestão unificada,
observado o disposto no § 2º do art. 3º.
Parágrafo único. Comprovada a existência de trabalho infantil, o caso em questão
deverá ser encaminhado aos órgãos competentes.
Art. 26º Os atos necessários ao processamento mensal dos benefícios e das
parcelas de pagamento serão editados segundo regras estabelecidas em ato do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria
Nacional de Renda de Cidadania.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E FISCALIZAÇÃO
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
Seção I
Do Acompanhamento das Condicionalidades
Art. 27º. Considera-se como condicionalidades do Programa Bolsa Família a
participação efetiva das famílias no processo educacional e nos programas de saúde
que promovam a melhoria das condições de vida na perspectiva da inclusão social.
Parágrafo único. Caberá aos diversos níveis de governo a garantia do direito de
acesso pleno aos serviços educacionais e de saúde, que viabilizem o cumprimento
das condicionalidades por parte das famílias beneficiárias do Programa.
Art. 28º São responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das
condicionalidades vinculadas ao Programa Bolsa Família, previstas no art. 3º da Lei
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no 10.836, de 2004:
I - o Ministério da Saúde, no que diz respeito ao acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil, da assistência ao pré-natal e ao puerpério, da vacinação,
bem como da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos; e
II - o Ministério da Educação, no que diz respeito à freqüência mínima de oitenta e
cinco por cento da carga horária escolar mensal, em estabelecimentos de ensino
regular, de crianças e adolescentes de seis a quinze anos.
§ 1º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o apoio,
a articulação intersetorial e a supervisão das ações governamentais para o
cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, bem assim a
disponibilização da base atualizada do Cadastramento Único do Governo Federal
aos Ministérios da Educação e da Saúde.
§ 2º As diretrizes e normas para o acompanhamento das condicionalidades dos
Programas Bolsa Família e Remanescentes serão disciplinadas em atos
administrativos conjuntos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e o Ministério da Saúde, nos termos do inciso I, e o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Educação, nos termos
do inciso II.
§ 3º Os Estados, Distrito Federal e Municípios que reunirem as condições técnicas e
operacionais para a gestão do acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família poderão exercer essa atribuição na forma disciplinada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Saúde,
nos termos do inciso I, e o Ministério da Educação, nos termos do inciso II.
§ 4º A suspensão ou cancelamento dos benefícios concedidos resultante do
acompanhamento das condicionalidades serão normatizados em ato administrativo
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
§ 5º Não serão penalizadas com a suspensão ou cancelamento do benefício as
famílias que não cumprirem as condicionalidades previstas, quando não houver a
oferta do respectivo serviço ou por força maior ou caso fortuito.
Seção II
Do Controle Social
Art. 29º O controle e participação social do Programa Bolsa Família deverão ser
realizados, em âmbito local, por um conselho formalmente constituído pelo Município
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ou pelo Distrito Federal, respeitada a paridade entre governo e sociedade.
§ 1º O conselho de que trata o caput deverá ser composto por integrantes das áreas
da assistência social, da saúde, da educação, da segurança alimentar e da criança e
do adolescente, quando existentes, sem prejuízo de outras áreas que o Município ou
o Distrito Federal julgar conveniente.
§ 2º Por decisão do Poder Público municipal ou do Distrito Federal, o controle social
do Programa Bolsa Família poderá ser realizado por conselho ou instância
anteriormente

existente,

garantidas

a

paridade

prevista

no

caput

e

a

intersetorialidade prevista no § 1º.
§ 3o Os Municípios poderão associar-se para exercer o controle social do Programa
Bolsa
Família, desde que se estabeleça formalmente, por meio de termo de cooperação
intermunicipal, a distribuição de todas as competências e atribuições necessárias ao
perfeito acompanhamento dos Programas Bolsa Família e Remanescentes
colocados sob sua jurisdição.
Art. 3º. O controle social do Programa Bolsa Família no nível estadual poderá ser
exercido
por conselho, instituído formalmente, nos moldes do art. 29º.
Art. 31º Cabe aos conselhos de controle social do Programa Bolsa Família:
I - acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização da execução do Programa Bolsa
Família, no âmbito municipal ou jurisdicional;
II - acompanhar e estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas
sociais para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;
III - acompanhar a oferta por parte dos governos locais dos serviços necessários
para a realização das condicionalidades;
IV - estimular a participação comunitária no controle da execução do Programa
Bolsa Família, no âmbito municipal ou jurisdicional;
V - elaborar, aprovar e modificar seu regimento interno; e
VI - exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares do
Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Art. 32º Para o pleno exercício, no âmbito do respectivo Município ou, quando for o
caso, do Estado ou do Distrito Federal, das competências previstas no art. 31º, ao
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conselho de controle social será franqueado acesso aos formulários do
Cadastramento Único do Governo Federal e aos dados e informações constantes
em sistema informatizado desenvolvido para gestão, controle e acompanhamento do
Programa Bolsa Família e dos Programas Remanescentes, bem como as
informações relacionadas às condicionalidades, além de outros que venham a ser
definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
§ 1º A relação de beneficiários do Programa Bolsa Família deverá ser amplamente
divulgada pelo Poder Público municipal e do Distrito Federal.
§ 2º A utilização indevida dos dados disponibilizados acarretará a aplicação de
sanção civil e penal na forma da lei.
Seção III
Da Fiscalização
Art. 33º A apuração das denúncias relacionadas à execução dos Programas Bolsa
Família e Remanescentes será realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania.
§ 1º Os documentos que contêm os registros realizados no Cadastramento Único do
Governo Federal deverão ser mantidos pelos Municípios e Distrito Federal pelo
prazo mínimo de cinco anos, contados da data de encerramento do exercício em
que ocorrer a inclusão ou atualização dos dados relativos às famílias cadastradas.
§ 2º A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania poderá convocar beneficiários,
bem como agentes públicos responsáveis pela execução do Programa Bolsa Família
e dos Programas Remanescentes, os quais ficarão obrigados a comparecer e
apresentar a documentação requerida, sob pena de sua exclusão do programa ou
de responsabilização, nos termos da lei.
Art. 34º Sem prejuízo de sanção penal, o beneficiário que dolosamente utilizar o
benefício será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida, no prazo
máximo de sessenta dias, contados a partir da data de notificação ao devedor,
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de
Custódia - SELIC, e de um por cento ao mês, calculados a partir da data do
recebimento.
Art. 35º Constatada a ocorrência de irregularidade na execução local do Programa
Bolsa Família, conforme estabelecido no art. 14 da Lei no 10.836, de 2004, que
ocasione pagamento de valores indevidos a beneficiários do Programa Bolsa
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Família, caberá à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, sem prejuízo de
outras sanções administrativas, civis e penais:
I - determinar a suspensão dos pagamentos resultantes do ato irregular apurado;
II - recomendar a adoção de providências saneadoras do Programa Bolsa Família ao
respectivo Município ou Distrito Federal, para que providencie o disposto no art. 34º;
III - propor ao Poder Executivo Municipal ou do Distrito Federal a aplicação de multa
ao agente público ou privado de entidade conveniada ou contratada que concorra
para a conduta ilícita, cujo valor mínimo será equivalente a quatro vezes o montante
ilegalmente pago, atualizado anualmente até a data do seu pagamento, pela
variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; e
IV - propor à autoridade competente a instauração de tomada de contas especial,
com o objetivo de submeter ao exame preliminar do Sistema de Controle Interno e
ao julgamento do Tribunal de Contas da União os casos e situações identificados
nos trabalhos de fiscalização que configurem a prática de ato ilegal, ilegítimo ou
antieconômico de que resulte dano ao Erário, na forma do art. 8º da Lei no 8.443, de
16 de julho de 1992.
§ 1º Os créditos à União decorrentes da aplicação do disposto nos incisos II e III do
caput
deste artigo, serão constituídos à vista dos seguintes casos e situações relativos à
operacionalização do Programa Bolsa Família:
I - apropriação indevida de cartões que resulte em saques irregulares de benefícios;
II - prestação de declaração falsa que produza efeito financeiro;
III - inserção de dados inverídicos no Cadastramento Único do Governo Federal de
Programas Sociais do Governo Federal que resulte na incorporação indevida de
beneficiários no programa;
IV - cobrança de valor indevido às famílias beneficiárias por unidades pagadoras dos
Programas Bolsa Família e Remanescentes; ou
V - cobrança, pelo Poder Público, de valor associado à realização de cadastramento
de famílias.
§ 2º Os casos não previstos no § 1o serão objeto de análise e deliberação do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria
Nacional de Renda de Cidadania.
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§ 3º Do ato de constituição dos créditos estabelecidos por este artigo, caberá
recurso ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o qual
deverá ser fundamentado e apresentado no prazo máximo de trinta dias a contar da
data de notificação oficial.
§ 4º O recurso interposto nos termos do § 3o terá efeito suspensivo.
§ 5º A decisão final do julgamento de recurso regularmente interposto deverá ser
pronunciada dentro de sessenta dias a contar da data de recebimento das
alegações e documentos do contraditório, endereçados à Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania, em Brasília – DF.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 36º As informações e os procedimentos exigidos nos termos deste Decreto, bem
assim os decorrentes da prática dos atos delegados na forma do art. 8o da Lei no
10.836, de 2004, poderão ser encaminhados por meio eletrônico, mediante a
utilização de aplicativos padronizados de utilização obrigatória e exclusiva.
Parágrafo único. Os aplicativos padronizados serão acessados mediante a utilização
de senha individual, e será mantido registro que permita identificar o responsável
pela transação efetuada.
Art. 37º A partir da data de publicação deste Decreto, o recebimento do benefício do
Programa

Bolsa

Família

implicará

aceitação

tácita

de

cumprimento

das

condicionalidades a que se referem os arts. 27º e 28º.
Art. 38º Até a data de publicação deste Decreto, ficam convalidados os quantitativos
de benefícios concedidos a partir da vigência da Medida Provisória no 132, de 20 de
outubro de 2003,
e os recursos restituídos nos termos do art. 24º
Art. 39º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Patrus Ananias

