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RESUMO 
 
 

O presente estudo trata-se de uma revisão documental, que é a busca 
sistematizada de informações já produzidas sobre determinado assunto. 
Pretende-se neste trabalho verificar a produção de conhecimento relacionado ao 
Programa Bolsa Família, bem como se as condicionalidades para receber o 
auxílio mensal foi cumprido ou não pelos beneficiários, no período de Jan/2014 a 
dez/2014 da cidade de Mirim Doce- SC. A busca foi realizada na base de dados 
on-line, site Portal Transparência Federal, DATASUS, Portal MEC – Frequência 
Escolar. Ressaltasse que de forma optativa as crianças e adolescentes menores 
de 16 anos, podem frequentar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV, localizado no CRAS do município. Neste artigo não será 
apresentado resultados, neste quesito. O assunto abordado torna-se relevante 
haja vista a complexidade e o aumento das Políticas Públicas em nosso país. 
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ABSTRACT 
 
 

This study deals with a desk review, which is the systematic search for information 
already produced on a given subject. It is intended this research was the 
production of knowledge related to the Family Grant Program , as well as 
conditionality to receive monthly aid has been fulfilled or not by beneficiaries in the 
period from January / 2014 to Dec / 2014 in the city of Mirim Doce-SC. The search 
was conducted in the online database, site Federal Transparency Portal, 
DATASUS, MEC Portal - School Attendance. Highlight that optative children and 
adolescents under 16 years old can attend the Living Services and Strengthening 
Linkages - scFv, located in the municipality CRAS. This article will not show results 
in this regard. The subject matter is relevant in view of the complexity and 
increased public policy in our country. 
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1 INTRODUÇÃO   
 
 

O município de Mirim Doce- SC possui uma população de 2.513 

habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010. No total 615 famílias estavam inscritas no Cadastro Único até 

dezembro de 2014.  Sendo que o PBF (Programa Bolsa Família) contemplou no 

total 126 famílias ao longo do mesmo ano. O município é considerado de pequeno 

porte, e apenas no ano de 1991 conseguiu a sua emancipação política, por 

intermédio da Lei 8356 (Publicada no DO 14.293 de 04/10/91), sancionada pelo 

então Governador do Estado, Vilson Pedro Kleinübing.  

Por ser um município pequeno, automaticamente a geração de 

empregos é deficitária e não comtempla empregos a todos, sendo que muito dos 

munícipes residirem na cidade, mas se obrigam a trabalharem nas cidades 

vizinhas a Mirim Doce com mão de obra barata. Consequentemente o município 

se desenvolve lentamente, isso porque grande parte da mão de obra não se 



 

 

 

 

 

encontra na cidade. Já outra parte da população se encontra no território rural, 

sendo que grande parte possuem boas condições de sustento, não vindo a 

necessitarem do auxílio mensal do Bolsa Família, bem como demais politicas 

públicas.   

A menção ao programa Bolsa Família, comumente remete a ideias 

carregadas de preconceitos, elaboradas a partir do senso comum e advindas da 

ignorância do funcionamento e mesmo dos objetivos do próprio programa. Para a 

classe mais favorecida, denominada a burguesia de nosso país, este auxilio do 

governo federal vem a ser mais uma forma de assistencialismo e subserviência 

do povo. Tal qual a burguesia segue o princípio da produtividade cada vez maior 

e em menor tempo possível, conhecido então como capitalismo, que está 

fortemente instaurado em nosso meio atual. Fato este, que em nossa sociedade 

acaba gerando críticas e exclusões conhecido como “efeito preguiça” ao que se 

denomina Bolsa Família.  

 

 

Segundo esta crítica, um dos efeitos de outorgar um benefício 
condicionado ao fato de uma família possuir uma renda baixa pode levar 
a acomodação e diminuição da oferta de trabalho de seus membros. 
Fora o aspecto moral desta acomodação, ele poderia levar a uma 
depreciação do capital humano dos pobres ou a uma redução de sua 
rede social, assim, frustrando os próprios objetivos do programa, entre 
os quais se encontra a melhoria do capital humano das pessoas. 
(OLIVEIRA e SOARES 2012, apud CAMPELLO e NERI 2003,  p. 341). 

 

   

 

Como psicóloga integrante de uma equipe do Centro de Referência da 

Assistência Social – CRAS Família Cidadã surgiu o interesse por esse tema, pois, 

me deparo com vivências diárias ao assunto e ao público alvo que dele é 

beneficiário. Necessidade também, de conhecer e compreender as vicissitudes do 

meu novo campo de trabalho, proporcionando uma nova visão do campo de 

atuação do profissional de Psicologia na área da Assistência Social. Ocorre, tal 

oportunidade de me capacitar nesta área, fazendo-me crescer profissionalmente, 

aprofundando conhecimento acerca do tema. 



 

 

 

 

 

No âmbito acadêmico justifica-se a escolha deste tema por notar a sua 

relevância atual ao tema Políticas Públicas/ Programa Bolsa Família, 

considerando-se a constante exposição em toda a mídia nacional e também 

internacional. Desse modo, pesquisas com essa modalidade de política pública, 

podem servir para que a comunidade acadêmica dessa Universidade possa 

conhecer um pouco mais sobre o tema que vem se destacando na região onde se 

situa, assim como também no país. Além disto, este estudo poderá servir como 

fonte de dados para futuros acadêmicos que queiram se aperfeiçoar mais neste 

conteúdo.  

Ademais, o CRAS/Município/Gestores saberá através das análises 

realizadas, se surtiram resultados positivos ou negativos, fazendo com que as 

mesmas possam ser analisadas e adaptadas caso preciso for para o melhor 

funcionamento do programa no município, assumindo um caráter social. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERA 

 

Ao longo da história, o Brasil passou do estado de Monarquia a 

República nas centenas de anos de sua colonização, passando por diversos 

acontecimentos negativos e positivos que marcaram a história de nosso país. E 

para que nosso país chegasse ao cenário atual, um dos acontecimentos foram as 

Constituições Federais, sendo elas nos anos de: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 

1967 e a atual 1988 que está em vigor.  

A constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 

1988 é considerado um marco histórico para nosso país, isso porque, através da 

aprovação das ementas, leis e diretrizes inicia-se uma nova história dos direitos 

individuais e coletivos a serem seguidos tanto pelo Governo Federal, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, bem como o Cidadão. Estas conquistas foram 

implantadas nas mais diversas áreas de governo: Educação, Saúde, Economia, 

Assistência Social, entre outros, como demostra no Art. 1º A República Federativa 

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 



 

 

 

 

 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda 

nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 

(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 

 

Complemente-se a ideia no CAPÍTULO II Dos Direitos Sociais Art. 6o e 

7o da Constituição Federal, respectivamente: 

 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. (EC no 26/2000 e EC no 64/2010); 
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: (EC no 20/98, EC no 28/2000 e 
EC no 53/2006). 

 

 

 Assim sendo, todos os brasileiros, independente da condição social, 

cor, etnia ou religião, possuem direitos e deveres. Estes, estão pautados sob leis 

que foram criadas para normatizar o que se pode fazer ou não. Para que o 

cidadão exerça sua cidadania plena, é preciso conhecer e ter consciência da 

importância, colocando em prática seus direitos (exigindo e usufruindo) e deveres 

(exercendo).  

Portanto, o cidadão exerce a cidadania quando cumpre seus deveres 

com o Estado e a sociedade, e usufrui de seus direitos. O governo disponibiliza 

ao cidadão programas sociais que auxiliam a vida das famílias brasileiras, com a 

finalidade de beneficiar e igualar na medida do possível as grandes diferenças de 

poder econômico existente, e também no crescimento e desenvolvimento do país.   

Para possuir acesso aos vários programas sociais, de primeiro 

momento, é necessário e indispensável realizar o Cadastro Único Familiar que é 

um instrumento que identifica e caracteriza os mais pobres e permite conhecer a 



 

 

 

 

 

realidade socioeconômica das famílias de baixa renda. Este cadastro é realizado 

na Secretária de Assistência Social dos municípios. O governo federal consolida 

os dados coletados no Cadastro Único para formular e programar políticas 

específicas, que contribuem para a redução das vulnerabilidades sociais a que 

essas famílias estão expostas. Isso ocorre através de sistema informatizado 

nacional, de fácil acesso para consultas.  

Após inclusão dos dados de todos os membros familiares que (moram 

na mesma residência) no sistema nacional do Cadastro Único, coordenado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), os mesmos, 

serão identificados pelo NIS (Número de Identificação Social), incluídos nos 

critérios específicos de elegibilidade dos programas sociais disponibilizados pelo 

Governo Federal. Diversos são os programas sociais:  

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (2001), substituído 

pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS;  

• Passe Livre (2001); 

• Tarifa Social de Energia Elétrica (2002) revisão 2010; 

• Carteira do Idoso (2003); 

• Programa Brasil Alfabetizado (2003); 

• Programa Bolsa Estiagem – Auxílio Emergencial Financeiro (2004); 

• Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Adolescente (2005); 

• Programa Mais Educação (2008); 

• Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV (2009); 

• Programa de Cisternas (2009); 

• Água para Todos (2011); 

• Aposentadoria para Donas de Casa (2011); 

• Telefone Popular – Acesso Individual Classe Especial – AICE (2011); 

• Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental (2011); 

• Carta Social (2011); 

• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC (2011); 

• Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais (2011) 

• Ação Brasil Carinhoso (2012); 



 

 

 

 

 

• Isenção de pagamento de taxa de inscrição em Concursos Públicos (2009). 

 

 Não desconsiderando os demais programas, mas, sim o que 

possivelmente gera maior impacto nas famílias brasileiras, que veio para 

colaborar com auxílio financeiro familiar e tem como principal objetivo combater 

as desigualdades sociais do país, diminuindo gradativamente a pobreza e 

ocasionando chances aos membros da família de possuir maiores oportunidades, 

tal qual, estimulando a diminuição de assistencialismo. Consequentemente, 

esperasse de forma gradativa a diminuição de tempo pelo recebimento do 

benefício, e o principal, a oportunidade da emancipação do poder familiar, sendo 

este o campo de pesquisa/projeto do meu estudo: Programa Bolsa Família 

(2003). 

 

 

2.1 BOLSA FAMILIA  

 

            Criado em 2003, por meio da Medida Provisória nº 132, e que mais tarde 

se tornou Lei sob o nº 10.836 em 09 de Maio de 2004, quando o então Luiz Inácio 

Lula da Silva era presidente do Brasil. O programa que tem como principal 

objetivo a transferência de renda as famílias para o enfrentamento da pobreza e 

de desigualdade social seja amenizado. Para que as famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 154,00 por pessoa 

tenham direito de receber o benefício do Programa Bolsa Família, a primeira 

condicionalidade necessária é o grupo familiar estar vinculado no Cadastro Único 

(Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), como já 

mencionado anteriormente. 

 

Que conforme a 2º edição do Manual de Gestão do Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal (p. 05), nada mais é:  

 

 

 



 

 

 

 

 

Um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das 
famílias brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado para diversas 
políticas e programas sociais voltados a este público. Por meio de sua 
base de dados, é possível conhecer quem são, onde estão e quais são 
as principais características, necessárias e potencialidades da parcela 
mais pobre e vulnerável da população. 
 

 

Porém, para que as famílias continuem recebendo este recurso 

financeiro e demais benefícios, precisam estar em dia com os compromissos na 

área da saúde, educação e assistência social, sendo eles:  

 

 

� Saúde 

• Gestantes ou mulheres que estejam amamentando, devem estar em dia 

com os exames pré-natal; 

• Comparecer às consultas regulamente ao posto de saúde mais próximo de 

sua casa, tendo em mãos o cartão de gestante; 

• Participar de atividades educativas que são oferecidas pelas equipes de 

saúde, antes e após o nascimento do bebê; 

• Relativamente às crianças menores de sete anos, é dever de seus 

responsáveis levar para vacinação sempre que necessário, mantendo atualizado 

o cartão de vacinação; 

• Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do seu filho junto ao 

posto de saúde. 

 

� Educação 

• Os filhos entre 6 a 17 anos devem estar matriculados na escola; 

• As crianças e adolescente de 6 a 15 anos, devem ter frequência mínima de 

85%; 

• Para os jovens de 16 e 17 anos, frequência de 75%. 

 

� Assistência Social 

• De forma opcional as crianças e adolescentes menores de 16 anos, 

frequência mínima de 85%, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, localizados no CRAS dos municípios. 



 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, todas estas condicionalidades se fazem necessárias, e a 

eficácia de suas ações depende das três esferas de governo, porém, em 

contrapartida do total compromisso e assiduidade da família a comparecerem e 

colaborarem com estas ações.  

Para que este ciclo continue a estar sempre em movimento, não 

necessitando de ações como advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento 

do beneficio, que são as penalidades impostas quando do não cumprimento das 

condicionalidades.  

Ressalta-se que a família inserida no Cadastro Único, não 

automaticamente significa sua entrada ao PBF (Programa Bolsa Família), isso 

porque o perfil necessário para este benefício é a renda per capita familiar estar 

adequada aos padrões exigidos. Por outro lado à família poderá estar inserida em 

algum outro programa social, mencionados acima, as condicionalidades 

existentes.  

As famílias que recebem o benefício estão vinculadas junto ao Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) do município que é a principal porta 

de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A equipe técnica do 

serviço (Psicólogo e Assistente Social) são os responsáveis pela organização e 

oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco 

social, buscando trabalhar com os indivíduos a proteção, promoção e 

empoderamento destas famílias para que o mais breve possível consigam mudar 

a situação.  

Vale ressaltar ainda, que o principal serviço ofertado pelo CRAS é o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Este serviço 

consiste em um trabalho de caráter continuado que busca fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos familiares, e promovendo 

também o acesso e usufruto de direitos para a melhoria da qualidade de vida de 

todos os membros do grupo familiar atendidos pela equipe.  

Destaca-se que a execução dos serviços é obrigatória e exclusiva tanto 

para a equipe de apoio, quando para um membro, ou mais, das famílias que se 

encaixam nas oficinas e cursos oferecidos no local. 



 

 

 

 

 

No CRAS de Mirim Doce – SC, no ano de 2014 foram oferecidos 

oficinas para crianças que frequentaram o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e mulheres inseridas no PAIF, que 

participaram de palestras, cursos.  Diversos trabalhos foram confeccionados com 

a técnica de patchwork, crochê e costura industrial.  Já para a população idosa 

todas as quartas feira no período da tarde, eles se encontram no Centro de 

Convivência do Idoso, para dançar, conversar e realizar jogos como baralho, 

dominó e bingo. 

O principal objetivo é a integração e divertimento nesta população, que 

com frequência vivenciam a rejeição e abandono por parte de seus familiares. 

Tentou-se por diversas às vezes realizar grupos e oficinas com homens 

beneficiários do programa bolsa famílias, porém, sem sucesso pela falta de 

adesão dos mesmos, pelo preconceito e desconhecimento dos benefícios 

posteriores.  

Todas estão ações desenvolvidas ao longo do ano de 2014, foram 

finalizadas com comprometimento e sucesso da maioria dos envolvidos (equipe 

técnica e famílias). Os principais objetivos buscados foi proporcionar o 

empoderamento familiar, a fim de modificar a situação atual. Isso ocorreu 

basicamente porque o objetivo da equipe técnica era atingir o principal membro 

familiar, a Mulher/Mãe que na grande maioria esta à frente na autonomia familiar, 

influenciando os demais membros, marido e filhos a seguir seus passos. 

             Como curiosidade que vale ressaltar neste presente estudo, o titular, o 

responsável familiar na maioria das vezes é em nome da pessoa do sexo 

feminino, isso porque, se acaso o grupo familiar se dissolva, separação do casal, 

entre outros imprevistos que possam vir a ocorrer, o recebimento mensal do 

benefício fica garantida a mulher e seus filhos, caso tenha.  

 

Também conforme o próprio site do MDS traz: 

 

 

Com autonomia, elas utilizam o benefício para comprar alimentos e 
roupas, participam do planejamento familiar e buscam qualificação para 
melhorar as condições de vida da família. Para gestores, pesquisadores 
e estudiosos do tema, é praticamente unânime a visão de que um dos 
grandes acertos do Bolsa Família foi privilegiar a titularidade das 



 

 

 

 

 

mulheres. Do total das famílias atendidas pelo programa, 93% são 
chefiadas por mulheres e, destas, 68% são negras.  

 

 

 

Esta informação vem ao encontro com que Medeiros (et al 2007 apud 

Moreira 2010, p. 12) discutem sobre o reforço do papel feminino favorável na 

administração do recurso, isso porque a mulher que quase na sua totalidade é o 

esteio/suporte da família, pelo fato de exercerem papéis sociais mais relacionados 

aos cuidados com os filhos e também ao cotidiano da casa, enquanto o papel do 

marido está mais focado no trabalho diário para proporcionar o sustento da 

família.  

Em análise fica evidente que o protagonismo e empoderamento 

feminino no programa bolsa família auxiliam em um primeiro momento na 

independência, autonomia e cidadania das mulheres.  

 

 

O site do MDS traz uma importante informação quanto ao assunto:  

  

 

Pesquisas mostram que a maior parte do investimento, que hoje 
representa cerca de R$ 687 milhões mensais, vai para a alimentação, 
educação e vestuário infantil. Muitas das mulheres que hoje são 
beneficiadas, antes do Bolsa Família não tinham acesso a nenhum 
recurso e viviam numa situação de privação ou dependiam da 
solidariedade e da caridade da comunidade onde moram para se manter 
ou manter suas famílias. Além do alívio imediato da pobreza e da 
desigualdade proporcionado pelo benefício, já comprovado, estas 
mulheres podem pensar numa vida diferente para seus filhos no futuro. 
Elas mantêm seus filhos na escola e frequentam os serviços de saúde e 
apoiam que o Programa tenha contrapartidas das famílias. 

 

 

Para chegar a esta conquista atual, o feminismo precisou enfrentar 

muitas desigualdades ao longo dos anos, onde antes eram vistas apenas como 

donas de casa, cuidadoras dos filhos e submissas as ordens dos maridos, e como 

complemento do mesmo. Com o passar dos anos as lutas promovidas pelas 

mulheres sugiram efeitos positivos. Concomitantemente, conquistam espaço no 



 

 

 

 

 

mercado de trabalho, respeito, autonomia e liberdade individual, em um país 

democrático, em desenvolvimento.  

 

         

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa de levantamento e 

análise documental dos registros contidos nas Secretárias da Educação, Saúde e 

Assistência Social do município de Mirim Doce - SC. Através de relatórios online 

mensais e bimestrais das 126 famílias beneficiadas no período de janeiro/2014 a 

dezembro/2014 nas três esferas (secretárias), envolvidas diretamente como o 

programa.  

 

Quanto à pesquisa documental, uma pessoa que deseja empreender uma 
pesquisa documental deve, com o objetivo de constituir um corpus 
satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações 
interessantes. (CELLARD, 2008, p. 298). 

 

 

             

Sendo assim pode-se dizer que a pesquisa é feita para levantar dados 

e obter conhecimento sobre determinado assunto, tornando-o mais claro, e 

podendo o mesmo ser concluído de forma eficaz, na qual possa obter um 

resultado em que será possível verificar, o cumprimento ou não das 

condicionalidades do programa.  

A partir da coleta de dados, será possível a análise dos resultados 

obtidos e poderá se ter uma visão geral dos aspectos que merecem maior 

comprometimento dos profissionais, bem como das famílias para uma maior 

eficácia do programa e suas vantagens, objetivando auxiliar a família a superar as 

dificuldades enfrentadas, para diminuição da vulnerabilidade social, por meio da 

equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que é a porta de 

entrada ao beneficiário.  

 

 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS  

 

 A seguir, os principais pontos encontrados ao longo da etapa desta 

pesquisa (Análise Documental). Lembra-se que ao longo do ano de 2014, no total, 

126 famílias receberam o beneficio Bolsa Família.  

Na condicionalidade saúde no 1º semestre de 2014 correspondente a 

1º vigência, conforme pesquisa ao DATASUS, 97 famílias estavam cadastradas. 

Entre elas 91 famílias foram acompanhadas neste período. As famílias 

localizadas não acompanhadas foram 02, já as famílias não localizadas foram 04. 

Em relação ao 2º semestre de 2014 que corresponde a 2º vigência, as famílias 

cadastradas caíram para 90, conforme cadastradas no sistema. Entre elas 78 

famílias foram acompanhadas. 04 delas não localizadas e 08 famílias não 

visitadas. Os dados nos mostram que na condicionalidade saúde a maioria das 

famílias cumpriu o requisito, levando seus filhos menores de 07 anos para 

vacinação e vigilância nutricional.  

Em conversa com a responsável pelo fornecimento e alimentação dos 

dados no sistema DATASUS, o índice pequeno de pessoas que não foram 

acompanhadas ou não localizadas, ocorre pelo motivo de famílias que moravam 

no município e no decorrer do ano migraram para outras cidades, não justificando 

a saída do grupo familiar.  

Resultando no prejuízo quanto ao município que investiu neste grupo 

familiar, tanto quanto, a própria família que abandonou os benefícios do 

programa. Quanto as 03 gestantes beneficiarias todas elas realizaram 

acompanhamento médico – pré-natal com sucesso. 

Ao que se refere à condicionalidade educação, o município conta com 

08 unidades educacionais/escola, sendo 07 delas municipal e 01 estadual. A 

seguir, dados encontrados: 

Em fevereiro e março/2014, eram 136 alunos que estavam cadastrados 

no sistema como beneficiários do programa bolsa família no município, sendo que 

85,29% obtiveram frequência maior ou igual a 85% equivalente a 116 alunos, e o 

restante 14,71% não alcançaram a porcentagem mínima de 85%, o que resulta 

em 20 alunos.  



 

 

 

 

 

Nos meses de abril e maio novamente foram 136 alunos cadastrados, 

onde 86,76% (118 alunos) obtiveram frequência maior ou igual a 85% conforme 

condicionalidade do programa. Apenas 13,24%, ou seja, 18 alunos não atingiram 

a média imposta. Em junho e julho repetiu-se a quantidade de 136 alunos 

matriculados. 

 Os resultados mostram que 94,12% (128 alunos) cumpriram com a 

frequência escolar de 85% ou mais, e apenas 5,88% (08 alunos) não cumpriram 

com suas obrigações. Reproduziram os 136 alunos matriculados nos meses de 

agosto e setembro/2014, mas no mês de agosto 97,06% (132 alunos) obtiveram 

frequência igual ou maior a 85%, restando 2,94% (04 alunos) que não alcançaram 

a média exigida.  

Logo no mês seguinte em setembro/2014, 130 alunos (95,59%) 

frequentaram a unidade escolar regularmente e o restante 4,41% (06 alunos) 

tiveram desempenho menor que o esperado. E por último nos meses de outubro e 

novembro a quantidade de alunos matriculados caiu para 124, mas de forma 

curiosa estes tiveram 100% de frequência escolar exigida.  

Em conversa com a responsável pela alimentação do sistema Portal 

MEC – Frequência Escolar, as crianças que não obtiveram a frequência escolar 

mínima estabelecida pelo programa, se repete novamente a questão que o grupo 

familiar migraram para outras regiões, ou foram crianças que por um período de 

tempo ficaram afastadas por motivo de doença. Poucos destes foram os que 

realmente abandonaram de vez a escola, por desinteresse ou para a entrada no 

mercado de trabalho.  

Vale ressaltar que de forma optativa as crianças e adolescentes podem 

frequentar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, situado junto 

ao CRAS. Os mesmos compareceram com assiduidade ao longo do ano, por 

perceberem que os encontros são construtivos a eles e que consequentemente 

repassam o que for aprendido para seus familiares, assim mudando aos poucos a 

visão de mundo, proporcionando o empoderamento familiar. É importante 

destacar que ao longo do ano nenhuma atitude quanto a bloqueio ou suspensão 

do beneficio precisou ser realizado no município, mostrando que todas as partes 

que compõem a esta política pública está em favorecimento.  



 

 

 

 

 

Por fim, pesquisa realizada recentemente pelo Instituto de Pesquisa e 

Economia Aplicada (IPEA) em -02/09/15, revela que Santa Catarina é o estado 

brasileiro com a maior quantidade de municípios designados na faixa de baixa 

vulnerabilidade social no Brasil, totalizando 44,4%. Um dos motivos para que este 

percentual siga abaixo da média, é contar com os equipamentos públicos como 

os CRAS e CREAS instalados em todo território estadual. (SITE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SC, 2015).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com esta revisão documental conseguiu-se concluir que o município 

vem se empenhando diariamente para não ocorram, incidências de bloqueio, 

suspensão ou cancelamento do beneficio que ainda é considerado como um 

problema social no país.  

O governo também tem feito esforços para que essa realidade seja 

modificada através de ações de prevenção. Os resultados mostram que os 

beneficiários do programa bolsa família estão na sua grande maioria cumprindo 

com as condicionalidades, mas diariamente se vivencia os beneficiários tentarem 

não exercer com o seu papel, na falsa ilusão que não serão percebidos em meio 

ao grande público, sendo esta uma barreira encontrada.  

Cabe à equipe multidisciplinar continuar a minimizar esta barreira para 

adesão voluntaria das famílias em desempenhar com as condicionalidades. Os 

profissionais têm a responsabilidade de bem assistir as famílias, encorajá-las e 

educá-las diante de situações que envolvam o crescimento familiar.  

Objetivar a criação de uma consciência crítica nos indivíduos, 

proporcionando-lhes analisar e refletir sobre a importância de cumprir com as 

condicionalidades, necessidade que ocorra a identificação que no presente 

momento recebem e precisam do auxilio financeiro, mas, que podem mudar esta 

situação se desejarem, ocorrendo assim à emancipação e empoderamento das 

famílias mirindocenses respeitando-se relevantes hábitos e costumes familiares 

existentes.  

Contudo, a eficiência de um processo educativo depende do nível de 

motivação dos beneficiários, da repetição dos assuntos abordados e da assídua 



 

 

 

 

 

participação da família. Ou seja, todo o sistema precisa estar em constante 

conformidade, para o bom andamento e eficácia do programa, proporcionando a 

prevenção de situações de vulnerabilidades familiares, bem como promoção de 

qualidade de vida. 
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