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RESUMO 

 

 

O presente trabalho avalia através de uma forma abrangente a gestão do 
Programa Bolsa Família dentro da Assistência Social no Município de Canoas, e 
tem por objetivo aperfeiçoar o número de beneficiados no Programa Bolsa 
Família. Para identificar tais fatores foi realizada uma análise dos dados 
qualitativos, onde foram identificados número de beneficiários, perfil e localização 
dentro do Município, e ainda foram realizadas três entrevistas com os gestores do 
Programa Bolsa Família. O método utilizado para coletar os dados foi através da 
pesquisa qualitativa delineada em estudo de caso, onde após a coleta de dados, 
foi feito um comparativo através de gráficos e tabelas e pela transcrição das 
entrevistas gravadas, realizou-se uma análise de conteúdo destas entrevistas. 
Através da análise dos dados, pode-se definir o perfil e o estilo de Gestão 
utilizada na construção do processo de Gestão do Programa Bolsa Família dentro 
do Município de Canoas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Município de Canoas, fundado em 1939, possui o segundo maior 

Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho. Localizada na região metropolitana de Porto 

Alegre, a cidade é sede de grandes empresas nacionais e multinacionais, além de 

nomes fortes nos ramos de gás, metal mecânico e elétrico. Na educação a cidade 

se destaca, pois tem a segunda maior rede de ensino do Estado, dentre elas, 

escolas públicas, particulares e três universidades. (CANOAS, 2015) 

Canoas é o município mais populoso da Região Metropolitana, com 

329.174 habitantes, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), para 2005. No Rio Grande do Sul, a cidade só fica atrás de 

Porto Alegre, Pelotas - zona sul do Estado - e Caxias do Sul, na Serra. Apresenta  

também o quarto maior colégio eleitoral gaúcho, com 210.646 eleitores, divididos 

em 598 seções. A cidade, que hoje é constituída apenas por zona urbana, 

segundo critérios do IBGE, teve como pioneiros grandes proprietários de terras, o 

primeiro deles foi o conquistador Francisco Pinto Bandeira. (CANOAS, 2015). 

No ano de 1871, com o início do povoamento de Canoas, houve a 

inauguração do primeiro trecho da estrada de ferro que ligaria São Leopoldo a 

Porto Alegre. Canoas pertencia aos municípios de Gravataí e São Sebastião do 

Caí. Em 1908, Canoas é elevada a Capela Curada, tendo por órago (santo que dá 

nome à igreja) São Luiz Gonzaga. Em 1938, assume a condição de Vila e, no ano 

seguinte, torna-se cidade e sede de município. Em 1937, a instalação do 3º 

Regimento de Aviação Militar (RAV), hoje o 5º Comando Aéreo Regional (V 

Comar), foi decisiva para a emancipação. O movimento emancipacionista foi 

liderado por Victor Hugo Ludwig, que levou ao general Flores da Cunha, 

interventor federal no Estado, as razões da emancipação. (CANOAS, 2015) 

As ações, avanços e conquistas do Município de Canoas, no seu 

desenvolvimento e na qualidade de vida da população, têm sido reconhecidos 

através de prêmios e programas sociais, de modo que o maior programa social 

executado em Canoas é o Bolsa Família. 

O Programa Bolsa Família é um programa de geração de renda criado pelo 

Governo Federal, que veio para combater a fome, a miséria, e promover a 
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emancipação das famílias em situação de maior pobreza no país, ou seja, inova o 

condicionamento da transferência de renda a compromissos assumidos pelas 

pessoas beneficiadas, sendo que a inserção no Programa Bolsa Família se 

destina às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per 

capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro 

mensal, junto com o acompanhamento das famílias ao acesso de direitos sociais 

básicos como: saúde, alimentação, educação e assistência social. (SOCIAL, 

2015). 

Em contrapartida, para garantir o recebimento do benefício, as famílias 

precisam manter crianças e adolescentes na escola e garantir o calendário de 

vacinação de meninos (as) menores de 7 anos, mais de 99% estão com o 

calendário em dia. Além disso, as gestantes têm de fazer pré-natal e ir à rede 

pública de saúde para o acompanhamento do parto. (SOCIAL, 2015) 

O Programa Bolsa Família reforça o desenvolvimento das crianças, 

permitindo a ruptura do ciclo de pobreza dentre as gerações das famílias, 

oferecendo ao governo condições de priorizar a população mais vulnerável nas 

políticas sociais. É o programa social de transferência de renda que tem maior 

impacto sobre a renda das famílias e até mesmo na economia nacional, 

proporcionam melhores condições habitacionais, otimismo em relação ao bem-

estar das famílias, maior frequência e progressão escolar, melhoria na qualidade 

dos cuidados de saúde recebidos por mulheres grávidas, maior poder de decisão 

das mulheres no ambiente domiciliar. (SOCIAL, 2015). 

No Município de Canoas, cerca de mais de dez mil famílias são 

beneficiadas no Programa Bolsa Família e através de programas de trabalho, 

qualificação, oficinas de nutrição e palestras é que se dá o acompanhamento dos 

cadastrados nesse programa, essencial para a manutenção do benefício, 

ampliando as alternativas de alimentação às famílias beneficiadas; 

acrescentando, por fim, a ligação com outros programas sociais, como por 

exemplo, o Programa Minha Casa minha Vida que oferece moradia. 

 Considerando este cenário o problema de pesquisa que fundamentará este 

estudo consiste na investigação sobre como é possível qualificar o número de 

beneficiados no Programa Bolsa Família através da Assistência Social no 

Município de Canoas? 
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A partir disso mostra-se importante considerar que a gestão do Programa 

Bolsa Família dentro do segmento da assistência social, através da articulação 

das secretarias e do acompanhamento das condicionalidades, almeja ampliar o 

acesso dos beneficiários aos serviços da assistência social. Busca-se conhecer 

as ações entre as políticas e desenvolver estratégias, a fim de contribuir com a 

ampliação da cobertura do acompanhamento do Programa, proporcionando as 

condições necessárias para o acesso das famílias aos serviços básicos da 

assistência social. O conhecimento mais aprofundado acerca das ações do 

Programa no Município pode subsidiar a definição de práticas que promovam 

melhorias nos índices, e assim contribuir com o aperfeiçoamento da gestão do 

Programa Bolsa Família. (CANOAS, 2015). 

Nesse sentido, tem-se como objetivo geral para este estudo: Qualificar o 

número de beneficiados no Programa Bolsa Família através da Assistência Social 

no Município de Canoas. O desenvolvimento de esse objetivo dar-se através dos 

seguintes Objetivos Específicos: Identificar a aplicação do Programa Bolsa 

Família dentro do desenvolvimento social no Município de Canoas/RS; Verificar 

as condicionalidades previstas no Programa Bolsa Família dentro do 

desenvolvimento social no Município de Canoas; Apresentar dados dos 

beneficiados do Programa Bolsa Família por bairro dentro do Município de 

Canoas/RS e Identificar o perfil dos gestores do Programa Bolsa Família dentro 

da Assistência Social no Município de Canoas/RS. 

A base teórica do estudo inicia com a descrição da Assistência Social e 

suas proteções afiançadas, após uma breve descrição de algumas políticas 

públicas de transferência de renda, com maior ênfase no Programa Bolsa Família, 

objeto de estudo dessa análise.  

O referencial teórico está evidenciado em Fagundes (2011) e Irgang (2011) 

em experiências realizadas em outros Municípios, através de Silva (2011) traz 

Programas de Transferência de Renda, de Calgaro (2013) traz a visão dos atores 

e políticas públicas na reconfiguração do estado contemporâneo e 

complementando a estrutura está caracterizada no site do Ministério de 

Desenvolvimento Social. 

A metodologia é a base para delinear a forma de construção da pesquisa, 

onde será possível mostrar e demonstrar os resultados do Programa Bolsa família 
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dentro do Município de Canoas. De acordo com Thiollent (1998), a metodologia 

consiste na definição e, posteriormente, aplicação de métodos e procedimentos 

científicos com a finalidade de orientar o pesquisador quanto ao planejamento e à 

execução da pesquisa.  

A pesquisa é desenvolvida através de um estudo de caso sobre o 

Município de Canoas, em que busca analisar os beneficiados do Programa Bolsa 

Família. O plano de coleta de dados tem caráter secundário, pois o Município 

através da Secretaria de Desenvolvimento Social já possui dados tabulados e 

classificados sobre o Programa Bolsa família divididos por bairros dentro do 

Município, sendo possível fazer algum tipo de tratamento se for necessário e de 

utilização direta no texto.   

 Portanto, o delineamento da pesquisa tem caráter qualitativo, onde através 

da pesquisa qualitativa é possível identificar o perfil de gestores responsáveis 

pela Gestão do Programa Bolsa Família no Município de Canoas, e ainda é 

possível analisar e identificar dados sobre os principais beneficiados pelo 

Programa e onde os mesmos estão inseridos dentro do Município, ou seja, tabular 

dados já existentes na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que se 

possa observar de tal forma onde será possível visualizar a maior abrangência do 

Programa.  

Após é evidenciada a apresentação dos dados levantados, onde se mostra 

possível apresentar os dados sobre o Programa e sua Gestão no Município de 

Canoas. Por fim, nas considerações finais se identificam o aprendizado e a 

contribuição dessa análise para a Gestão atual no Município.  
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1  A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 Neste capítulo será apresentado um breve resgate histórico da trajetória 

percorrida pela Assistência Social no Brasil, bem como dificuldades e 

peculiaridades para atingir as conquistas alcançadas, até o momento em que as 

proteções foram divididas e se tornaram afiançadas. 

O percurso histórico da Assistência Social foi marcado por um caráter 

filantrópico e caritativo, desde o Brasil Colônia, sobre a liderança da Igreja e dos 

então chamados “homens bons”, caracterizada pelo recolhimento e distribuição 

de esmolas. (BRASIL, 2010). Assim, associados à tutela e ao controle dos grupos 

assistidos, com as questões de higiene e saúde da população, passando assim,  

a fomentar a disciplina e a preparação para o trabalho a partir da segunda metade 

do século XIX, já no início do século XX, fortalecendo as lutas sociais e 

trabalhistas, o estado foi obrigado a aumentar sua ação na rede social. A 

Revolução de 1930 conduziu então a questão social para o centro da agenda 

pública. (BRASIL, 2010) 

A assistência social no Brasil participa de um projeto político de 

democratização do Estado e da Sociedade, em resposta às demandas históricas 

relativas ao enfrentamento da desigualdade e consolidação do SUAS (Sistema 

Único da Assistência Social) não está restrita aos aprimoramentos gerenciais, 

mas ao alargamento do Estado, corrigindo o histórico de negação de direitos que 

só contribui para reproduzir desigualdade de renda, riqueza e poder.  (BRASIL, 

2012). As políticas públicas de proteção social são orientadas por princípios e 

diretrizes que demandam o necessário fortalecimento de mecanismos e 

processos democráticos, construídos a partir de pactos entre os entes federados 

e materializados nas regulamentações que qualificam democraticamente a esfera 

pública estatal, impulsionados por uma direção política. (BRASIL, 2012). 

  A modernização parte de um papel conservador, um processo de 

desenvolvimento pelo qual o Brasil se industrializou e assim progredindo 

economicamente, característica de um ritmo lento às transformações ocorridas no 

país neste período, pois o novo aparece como extensão do velho, de um passado 

marcado pela escravidão e pelas péssimas condições de trabalho. (LAMAMOTO, 

2011). Logo, é muito típico no país atualmente se encontrar relações sociais 

arcaicas em setores avançados da economia, como por exemplo, clandestinidade 
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e precarização nas relações de trabalho, diminuição dos direitos trabalhistas e 

sociais, e assim por diante. (LAMAMOTO, 2011).  

No período da escravidão a “questão social” se evidenciava através da 

expropriação do escravo do produto de seu próprio trabalho, por ser propriedade 

do seu senhor, a quem pertencia sua liberdade. (LANNI, 1991). Com a Abolição, 

nasce uma nova configuração da “questão social” que com a emergência do 

trabalho livre se apresenta através da luta por melhores condições de trabalho, a 

partir deste período iniciou-se um processo de grande valorização do trabalho, 

onde o mesmo foi considerado “necessário e produtivo, no sentido de produzir a 

mercadoria e lucro, de ser indispensável à vida do indivíduo e da sociedade” 

(LANNI, 1991, p. 8). 

Diante da conjuntura atual, de lutas enfraquecidas, de sucateamento do 

espaço público, de precarização e banalização das relações de trabalho perante o 

ser humano, é necessário destacar que mesmo com a modernização da 

sociedade brasileira houve um retrocesso no campo dos direitos e da cidadania. 

Ao analisar a trajetória histórica do Brasil que sucumbe hoje num contexto de 

mundialização da economia, diz que a história do desenvolvimento do país revela 

à escassa “modernização” alcançada em determinadas esferas da sociedade, 

enquanto nas principais esferas da economia tudo parece muito próspero, 

diversificado e moderno. (LANNI, 1991, p. 10). 

A Constituição de 1988 inscreveu a Assistência social como política 

pública, proporcionando proteção ao povo brasileiro por uma série de medidas 

públicas adotadas contra as privações econômicas e sociais, trazendo a garantia 

de direitos e de melhores condições de vida, um importante marco na história e 

um constante avanço nos direitos sociais. O artigo primeiro da Lei Orgânica da 

Assistência Social define da seguinte forma: "a assistência social, direito do 

cidadão e dever do estado, e política de seguridade social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 

(BRASIL, 1993, p.1). 

A Assistência Social é dividida por proteções afiançadas como a Proteção 

Social Básica e a Proteção Social Especial. 
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1.1 Proteção Social Especial 

 

 A Proteção Social Especial é a estrutura de atendimento assistencial que 

requer um atendimento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, 

sendo destinada a pessoas e famílias que estão em situação de risco, sejam no 

convívio pessoal ou coletivo, se tratando de abandono, maus tratos físicos e 

psicológicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, etc. 

Esse atendimento tem uma gestão mais complexa e compartilhada com os 

órgãos do poder judiciário. Essa proteção é destinada a indivíduos que tiveram 

seus direitos violados e, ou ameaçados e cuja convivência com a família de 

origem seja considerada prejudicial a sua proteção e desenvolvimento, como 

idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas em situação de 

rua e jovens. (BRASIL, 2010). 

 

 Essa proteção é dividida por dois graus de complexidade como: Proteção 

Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social de Alta Complexidade.  

 

1.1.1 Proteção Social de Média Complexidade 

 

 A Proteção social de média complexidade é destinada ao atendimento de 

famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujo seus vínculos familiares 

não foram rompidos, onde são oferecidos os seguintes acompanhamentos: 

            

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos; 

 Serviço Especializado de Abordagem Social; 

 Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC); 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
(BRASIL, 2010, p.49) 
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1.1.2 Proteção Social de Alta Complexidade 

    

 A Proteção Social de Alta Complexidade é destinada ao atendimento de 

famílias e indivíduos com seus direitos violados e com seus vínculos familiares 

rompidos, ou seja, garantia de proteção integral, onde são oferecidos os 

seguintes acompanhamentos: 

 

 Serviço de Acolhimento Institucional; 

 Serviço de Acolhimento em República; 

 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

 Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências. (BRASIL,2010,p.49) 

 

 Os serviços de Proteção Social Especial serão executados nos Centro de 

Referência Especial em Assistência Social (CREAS) nos casos de atendimentos, 

pelos Abrigos Municipais no caso de abrigagem de crianças e adolescentes, 

Albergue e Centro Pop nos casos de tratamento e abrigagem de idosos e 

indivíduos em situação de rua. (BRASIL, 2010). 

 

 

1.2 Proteção Social Básica 

 

 A Proteção Social Básica trabalha com a prevenção de possíveis situações 

que possam ocorrer no convívio familiar, juntamente com fortalecimento de 

vínculos familiares e coletivos, cujo público alvo é famílias em situação de 

vulnerabilidade social decorrentes de inúmeras situações, onde os vínculos não 

foram rompidos. Realiza o encaminhamento da população para as demais 

políticas públicas e sociais, possibilitando o acesso às ações intersetoriais, 

resultante de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, a 

socialização e o acolhimento. Dentre eles são:  

 

 Programa de atenção integral às famílias. 

 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 
de vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de 
sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. 

 Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na 
faixa etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o 
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fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

 Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados 
para jovens e adultos. (PNAS, 2004, p.34). 

 

 

 Os serviços de Proteção Social Básica são executados nos Centro de 

Referência em Assistência Social (CRAS), ou seja, unidade pública estatal de 

base territorial localizado em áreas de vulnerabilidade social, que atende um total 

de 1.000 famílias/ano, é referência para o desenvolvimento de todos os serviços 

socioassistenciais de proteção básica do SUAS, de caráter preventivo, protetivo e 

proativo no seu território de abrangência. (BRASIL, 2010). 

 

 

Fundo Municipal da Assistência Social – FNAS 

 O FNAS proporciona recursos e meios para financiar o benefício de 

prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos dentro da 

assistência social. Sendo necessário para o repasse do recurso que o conselho e 

o fundo municipal de assistência social estejam ativos. (BRASIL, 2013). Para o 

repasse dos recursos o plano de assistência social tem que estar previsto no 

artigo 30 da LOAS e na Norma Operacional Básica/SUAS, deverá ser desdobrado 

em plano de ação anual, cujas informações são lançadas e validadas pelo órgão 

gestor municipal. Os conselhos são instituídos pelo Município mediante lei 

específica que determina sua composição, suas atribuições e as competências 

que serão exercidas. Composição de 50% de representantes governamentais e 

50% de representantes da sociedade civil. (BRASIL, 2013) 

 O Sistema Único da Assistência Social é um sistema público cuja função, é 

a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção 

social brasileira, de caráter não contributivo, descentralizado e participativo. 

(BRASIL, 2010). Possui os seguintes eixos estruturantes: 

 

 Descentralização político-administrativa; 

 Territorialização; 

 Matricialidade sociofamiliar; 

 Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade civil; 

 Financiamento; 

 Controle social; 
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 Participação popular/cidadão usuário; 

 Política de recursos humanos, informação, monitoramento e 
avaliação. (BRASIL, 2010, p.50) 

 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

Neste capítulo, mostraremos dentre as políticas públicas já existentes, as 

de transferência de renda que se divide em garantia de renda, com maior 

destaque ao Programa Bolsa Família, acesso aos serviços dentro dos segmentos 

da saúde, assistência social e educação e inclusão produtiva que traz o acesso à 

qualificação profissional. 

No século XXI inicia-se o Sistema Brasileiro de Proteção Social registrado 

pela incapacidade de enfrentar a pobreza e a desproteção social do número de 

trabalhadores fora do mercado de trabalho ou em empregos informais e precários 

de baixa remuneração. (SILVA, 2011). O Sistema de Proteção Social tem sido 

caracterizado por políticas compensatórias desligadas da política de 

desenvolvimento econômico, o que tem viabilizado a renda com base na 

informalidade, deixando a maioria dos trabalhadores excluídos dos serviços 

sociais.  (SILVA, 2011) 

A trajetória histórica dos Programas de Transferência de Renda no Brasil é 

dividida em cinco momentos importantes. O primeiro deles ocorreu, em 1991, com 

a apresentação do Projeto de Lei n. 80/1991 que previa a garantia de uma renda 

mínima para todo brasileiro a partir de 25 anos de idade, já no segundo momento 

entre os anos de 1991 e 1993 quando é proposta por Camargo uma transferência 

monetária de renda a famílias que tivessem crianças de 5 a 16 anos de idade 

matriculadas em escolas públicas, cujo objetivo seria o enfrentamento da pobreza 

e a articulação de uma política compensatória a uma estruturante, e no terceiro 

momento iniciado em 1995 foi concretizado o debate sobre Programas de 

Transferência de Renda, período em que foram implantadas as primeiras 

experiências de programas chamados de Renda Mínima ou Bolsa-Escola. 

(SILVA, 2011). 

O quarto momento foi marcado no ano de 2001, onde o governo Fernando 

Henrique Cardoso foi pioneiro na expansão em programas de transferência de 

renda, dentre eles, o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Programa auxílio gás, o 
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PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o BPC (Benefício de 

Prestação Continuada). (RAMOS, 2012). Já no quinto momento no ano de 2003, 

no governo do Luis Inácio Lula da Silva foi implantado na sua primeira gestão o 

Programa Fome Zero cuja estratégia era o enfrentamento à fome e à pobreza no 

Brasil, que logo após se tornou o tão conhecido Programa Bolsa Família, portanto 

foi feita a unificação dos programas sociais, mudando assim a própria concepção, 

ideológica e filosófica, dos programas de transferência de renda, ou seja, essa 

mudança conceitual é perceptível na própria estruturação da proposta de governo 

para o segundo mandato, publicada em 1998. (RAMOS, 2012). 

Nesse período também, a Renda de Cidadania proposta por Suplicy foi 

sancionada. Além disso, em janeiro de 2004, foi criado o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, substituindo o Ministério da 

Assistência Social e o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 

Combate à Fome, constatando-se nesse período um aumento significativo no 

orçamento anual destinados aos programas de transferência de renda. (SILVA, 

2011) 

Os Programas de Transferência de Renda visam garantir uma renda 

mínima às famílias mais pobres, com a intenção de dirimir problemas de 

desigualdade social, esses programas não estimulam de maneira significativa à 

acumulação de capital humano das novas gerações. (RAMOS, 2012). Em outros 

países existem programas similares de transferência de renda. No Brasil, criou-se 

uma tecnologia de políticas públicas de alcance aos mais pobres, o desafio está 

em aumentar a eficiência e a eficácia das políticas sociais, ou seja, inserção dos 

beneficiários dos programas no mercado de trabalho, obtendo assim autonomia e 

independência. (RAMOS, 2012). 

A Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto n° 5.209, de 17 de 

setembro de 2004, que estabelece o programa e cria os critérios do perfil dos 

assistidos no combate à pobreza. Ao mesmo tempo em que os critérios de renda 

e, por conseguinte, os acessos ao universo do consumo ficam claros na definição 

do Programa Bolsa Família, o artigo 4º do Decreto nº 5.209/04 deixa estabelecido 

também à ação integral do programa, com relação aos objetivos de inclusão 

social. (RAMOS, 2012). 

 

 



21 

 

 

2.1 Brasil sem Miséria 

 Em Junho de 2011, o Plano Brasil sem Miséria foi criado para cumprir o 

compromisso firmado pela Presidenta Dilma Roussefff na construção de um país 

sem extrema pobreza, onde dispõe de um conjunto de programas e ações de 

incremento da formação técnica e profissional das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social inscrita no Cadúnico. (BRASIL, 2013). 

O Município pode inovar utilizando instalações, programas e serviços já 

existentes, com a possibilidade de recursos financeiros mais expressivos, 

apoiando assim a busca ativa na Gestão do Cadastro Único. O Plano Brasil sem 

Miséria criou novos programas, serviços, ações e equipamentos como:  

 Ação do Brasil Carinhoso 

 Pronatec Brasil sem Miséria 

 Acessuas trabalho 

 Programa de Fomento às atividades produtivas rurais 

 Programa Bolsa Verde 

 Estratégia de Busca Ativa 

 Equipes volantes da Assistência Social 

 Lanchas da Assistência Social. (BRASIL, 2013, p.10). 
 

  

O Brasil sem miséria é dividido em três eixos de atuação: garantia de 

renda, acesso a serviços e inclusão produtiva. 

 

2.1.1 Garantia de renda: Definem as garantias monetárias efetivadas as famílias, 

como: O benefício de prestação continuada (BPC) e o Bolsa Família. 

 

Benefício de Prestação Continuada – BPC  

 

Em 1996 foi implantado o BPC (Benefício de Prestação Continuada), 

previsto pela Constituição Federal de 1988, no artigo 203, assegurado pela Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS) – Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 

– nos artigos 21 e 22, e regulamentado pelo Decreto n. 1.744 de 11 de dezembro 

de 1995. O BPC é concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à fome a milhares de idosos, números que se somam aos beneficiários 

que permanecem sendo atendidos pela ação de renda mensal vitalícia (RMV), 

cuja concessão foi extinta em 1996, a partir do Estatuto do Idoso, promulgado em 

outubro de 2003. Benefício de um salário mínimo mensal destinado aos idosos 

com 65 anos ou mais e a pessoas com qualquer tipo de deficiência independente 
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da idade. É necessário ter renda familiar a um quarto do salário mínimo em vigor, 

podendo ter mais do que um idoso recebendo na mesma família. Além da renda 

mensal, existem programas de apoio à pessoa idosa que abrangem atividades 

físicas, recreativas, culturais, associativas, de educação para a cidadania, que 

possuem caráter preventivo e reabilitador. (SOCIAL, 2004). 

 

Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família instituído pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e 

regulamentado pelo Decreto 5.209, de 17 de setembro de 2004, através do 

Cadastro Único instituído pelo Decreto 3.877, de 2001 visam garantir maior 

controle e eficiência na seleção das famílias pobres para os programas sociais, ou 

seja, reúne informações sobre as famílias e membros que permite ao governo de 

todas as esferas conheçam as reais condições de vida dos brasileiros em extrema 

pobreza. (MDS, 2015). Para efetuar o cadastro único é necessário se dirigir ao 

CRAS mais próximo da sua residência, com CPF, título de eleitor e ter idade 

superior a 16 anos juntamente com um documento de cada membro familiar. O 

Programa Bolsa Família é dividido pelos seguintes benefícios: o Básico, o 

Variável, o Variável Vinculado ao Adolescente, Variável Vinculado a Gestante e o 

Variável Vinculado a Nutriz. Com base na lei do Artigo 22 da Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei 

nº12.435, de 6 de julho de 2011, assim eles estão constituídos:  

 O Benefício Básico de R$ 77,00 (setenta e sete reais), a famílias 

extremamente pobres, famílias com renda mensal de até R$ 77,00 (setenta 

reais) por pessoa. Benefício pago as famílias mesmo que elas não tenham 

crianças, adolescentes ou jovens; 

  O Benefício Variável de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), famílias com renda 

mensal de até R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) por pessoa 

desde que tenham crianças e adolescentes de até 15 anos. Cada família 

poderá receber até três benefícios variáveis, ou seja, até R$ 105,00 (cento 

e cinco reais); 

 O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais), é pago a todas as famílias que tenham adolescentes de 16 e 17 

anos frequentando a escola. Cada família pode receber até dois benefícios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/legislacao-2011/leis/2011/L12435.pdf/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/legislacao-2011/leis/2011/L12435.pdf/download
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variáveis vinculados ao adolescente, ou seja, até R$ 84,00 (oitenta e quatro 

reais); 

 Benefício Variável a Gestante de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), para 

famílias que tenham gestantes no seu grupo familiar, cujo pagamento é feito 

em nove parcelas consecutivas, a contar do início do pagamento do 

benefício e que a gestante seja identificada até o nono mês de gestação, 

vinculado ao Sistema na Saúde. Benefício limitado a 5 (cinco) por família. 

 Benefício Variável a Nutriz de R$ 35,00, para famílias com crianças de até 

seis meses, cujo pagamento mensal em seis parcelas consecutivas, 

identificadas pelo sistema na saúde até o sexto mês, a contar da data do 

início do pagamento. Benefício limitado a 5 (cinco) por família. (SOCIAL, 

2015). 

 

Critérios Crianças e 

adolescentes 

de 0 à 15 

anos – 

gestantes e 

nutrizes 

Quantidade e 

tipo de benefício 

 

Valores 

do 

benefício 

Situação das 

famílias 

Renda 

mensal per 

capita 

Situação de 

Pobreza 

 

R$ 77,01 à 

154,00 por 

pessoa 

1 membro 1 variável 35,00 

2 membros 2 variável 70,00 

3 membros ou 

+ 

3 variável 105,00 

Situação de 

extrema 

pobreza 

Até R$ 77,00 Sem membros Básico 77,00 

1 membro Básico + 1 

variável 

112,00 

2 membros Básico + 2 

variável 

147,00 

3 membros ou 

+ 

Básico + 3 

variável 

182,00 

Figura 1 – Valores de benefícios do Programa Bolsa Família. 
Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia 
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Figura 2: Cronograma de pagamentos - BF 2015 
Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios/pagamento-do-bolsa-familia-calendario-2015 

 

As condicionalidades requerem que as famílias dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família juntamente com o poder público em três níveis (federal, estadual e 

municipal) e a sociedade, juntos assumam compromissos necessários para o 

sucesso do programa, de modo que um lado mantém os direitos sociais básicos 

dentro da saúde, educação e assistência social e o outro lado cumpre os 

compromissos para receber o benefício. (SOCIAL, 2015). O governo federal 

avançou bastante nessa direção, por meio de mecanismos de uma gestão 

intersetorial para acompanhamento das condicionalidades, inclusive no que se 

refere ao modelo de controle social a ser adotado pelo programa. (SOCIAL, 

2015). 

Na área de saúde, as famílias beneficiárias devem acompanhar o cartão de 

vacinação e o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos, já 

as mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento e, 

se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o 

acompanhamento da sua saúde e do bebê.  (SOCIAL, 2015) 

Na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos 

matriculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% e para os 

estudantes entre 16 e 17 anos matriculados e com no mínimo, 75% de frequência. 

As famílias com dificuldades de cumprir as condicionalidades devem buscar 

orientações com o gestor municipal do Bolsa Família junto aos CRAS – CREAS, 

com o objetivo de superar as dificuldades enfrentadas. Caso não seja resolvido, a 



25 

 

 

família poderá ter seu benefício bloqueado, suspenso ou até mesmo cancelado. 

(SOCIAL, 2015). 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) faz o 

acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família de forma articulada 

com os Ministérios da Educação e da Saúde, onde os objetivos do 

acompanhamento das condicionalidades são: 

 Monitorar o cumprimento dos compromissos pelas famílias 
beneficiárias, como determina a legislação do programa; 

 Responsabilizar o poder público pela garantia de acesso aos 
serviços e pela busca ativa das famílias mais vulneráveis; 

 Identificar, nos casos de não cumprimento, as famílias em 
situação de maior vulnerabilidade e orientar ações do poder público para 
o acompanhamento dessas famílias. (SOCIAL, 2015, p.19). 

 

Outros programas que utilizam o cadastro único para selecionar os 

beneficiários são: Tarifa Social de Energia Elétrica, Telefone Popular, Carta 

Social, Minha Casa Minha Vida, Aposentadoria para a Dona de Casa, Carteira do 

Idoso, Passe livre para Pessoas com Deficiência, Isenção de Taxas em 

Concursos Públicos e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, sendo que 

a fiscalização garante a eficiência, eficácia, efetividade e a transparência na 

Gestão do Bolsa Família, assim fica assegurado que os benefícios cheguem às 

famílias que atendem aos critérios de elegibilidade do Programa, em 

conformidade com as normas vigentes.(BRASIL, 2010). Portanto, a participação 

do cidadão na gestão é o controle social, ou seja, exercido pela participação da 

sociedade civil no planejamento, acompanhamento, fiscalização e avaliação da 

execução do programa, visando potencializar os resultados finais. (BRASIL, 

2010). 

2.1.2 Acesso a serviços: Informações sobre serviços relacionados à área da 

Assistência Social (Centro de Referência em Assistência Social), na área da 

Saúde (Unidades Básicas de Saúde) e na área da Educação (Escolas de 

Educação Infantil e turno integral nas Escolas de Ensino Fundamental).  
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Na área da Assistência Social, o CRAS é o lugar que possibilita o primeiro 

acesso das famílias aos direitos socioassistenciais e, portanto, à proteção social. 

Estrutura-se, assim, como porta de entrada, unificada dos usuários da política de 

assistência social para a rede de proteção básica e referência para 

encaminhamentos à proteção especial. É a unidade local do SUAS - Sistema 

Único de Assistência Social que desempenha papel central no território onde se 

localiza ao constituir a principal estrutura física local, cujo espaço físico é 

compatível com o trabalho social com famílias que vivem no seu território de 

abrangência e conta com uma equipe profissional de referência. Nessa 

perspectiva, o CRAS é a unidade que efetiva a referência e a contrarreferência do 

usuário na rede socioassistencial do SUAS. A função da referência e 

contrarreferência supõe processar, no âmbito do SUAS, as demandas oriundas 

das situações de vulnerabilidade e risco sociais detectadas no território para 

garantir ao usuário o acesso à renda, serviços, programas e projetos, conforme a 

complexidade da demanda, tanto na rede socioassistencial do território de 

abrangência do CRAS, como na rede de proteção especial de média e alta 

complexidade do município e/ou na rede estadual ou regional, bem como para 

outras políticas setoriais. (BRASIL, 2010). 

Na área da saúde, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) são a porta de 

entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objetivo é prestar e 

filtrar os atendimentos relativos à saúde, em casos específicos e de muita 

urgência deve ser encaminhado ao hospital mais próximo. Os usuários do SUS 

podem realizar consultas médicas, curativos, tratamento odontológico, tomar 

vacinas, coletar exames laboratoriais, receber a gratuidade no fornecimento de 

medicação básica e também encaminhamentos para especialidades. Foi prevista 

para 2014 a construção, ampliação e reformas de mais de 25.520 UBS, a partir do 

censo de infraestrutura da Atenção Básica, cuja prioridade terá os municípios do 

Programa Brasil Sem Miséria que ainda não foram contemplados pelos 

equipamentos. (BRASIL, 2010) 

Na área da educação é uma questão central nos programas de 

transferência de renda e especificamente no caso do PBF, onde o menor de 16 

anos precisa atingir uma frequência escolar mínima mensal de 85%, já para os 
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maiores de 16 anos com uma frequência mínima de 75%, sob a justificativa de 

que alguns estudos mostram que o retorno econômico para crianças que 

continuam frequentando escola são relativamente grandes e contribuem para o 

rompimento do ciclo vicioso da pobreza na qual estão inseridas. (BRASIL, 2010) 

2.1.3 Inclusão produtiva: Destinada a oferta de oportunidades de qualificação, 

ocupação e renda, como Pronatec Brasil sem Miséria, destinado à qualificação 

profissional e o Acessuas (Programa de Promoção do Acesso ao mundo do 

trabalho) criado para apoiar os Municípios em suas estratégias nessa área. 

(SOCIAL, 2015) 

 O Pronatec Brasil sem miséria, cujo objetivo expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade do ensino médio. Já o Acessuas 

busca a autonomia dos usuários, por meio da articulação e da mobilização à 

integração ao mundo do trabalho, possui estreita articulação na promoção de 

estratégias, ações e medidas de enfrentamento a pobreza, sendo assim, 

mobilizando usuários, monitorando a execução das ações do programa, 

articulando parceiros e políticas públicas. (SOCIAL, 2015). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 Neste capítulo serão abordados os procedimentos metodológicos utilizados 

para a construção da análise referente a essa pesquisa. 

 

3.1 Método escolhido e justificativa  

A metodologia encontra-se descrita através de um estudo de caso que é 

utilizado para produzir descrições qualitativas de uma população, com uso de um 

instrumento predefinido, ou seja, a pesquisa qualitativa irá mostrar os dados reais 

já existentes do Município relativo ao número de beneficiados do Programa Bolsa 

Família, conforme Roesch (1999), o método é apropriado para avaliar mudanças 

nas organizações e captar as perspectivas dos entrevistados. Buscando as 

realidades entre os sujeitos e os mundos vividos através da interpretação da 

realidade, ou seja, capaz de demonstrar a opinião dos gestores atuais face ao 

processo diário do Programa dentro do Município.  

Conforme Roesch: “metodologia descreve como o projeto será realizado” 

(1999, p.125). De acordo com esse conceito, este capítulo mostrará os métodos 

utilizados para alcançar os objetivos propostos nesse trabalho. 

 Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, inicialmente foi 

estabelecido um estudo teórico sobre a Assistência Social e Políticas Públicas de 

Transferência de Renda, através de um levantamento bibliográfico a fim de se 

obter informações e conceitos do tema. 

Este trabalho foi abordado através do propósito denominado pesquisa 

aplicada, de acordo com Pielger e Neto: “este tipo de projeto é a análise dos 

problemas humanos dentro da organização na tentativa de entendê-los” (2007, p. 

33). 

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

Os procedimentos metodológicos relatam “um caminho que se traça para 

se atingir um objetivo qualquer. É, portanto, a forma, o modo para resolver 

problemas e buscar respostas para as necessidades e dúvidas”. (MICHEL, 2009). 

Ou seja, será necessária uma avaliação de resultados que se proponha a julgar a 

efetividade de um plano, programa ou política que aponte os pontos positivos e 
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negativos da pesquisa, requerendo alguma condição para sua aplicação e ainda 

levantar e definir os problemas encontrados. 

A presente pesquisa utilizada é a pesquisa - diagnóstico que é capaz de 

explorar o ambiente, levantar e definir problemas. (ROESCH, 1999). 

A abordagem qualitativa será necessária para a realização da pesquisa 

proposta permitindo descrever, analisar, objetivando compreender efetivamente o 

processo de Gestão do Programa Bolsa Família na Assistência Social do 

Município de Canoas. E assim, identificar quem são os beneficiados, quantos eles 

são, que tipo de renda familiar eles possuem, tipo de perfil, onde eles estão 

inseridos dentro do Município, para assim verificar em que área seria possível 

aprimorar esse número de beneficiados, contribuindo assim com a Gestão do 

Programa Bolsa Família. 

 A opção pela pesquisa de campo qualitativa refere-se à facilidade que a 

mesma apresenta na descrição do conhecimento a ser produzido na área social, 

objetivando a ideia básica de que o mundo e a realidade são externos ao homem, 

mas que recebem um significado e a partir desses são construídos.  

Conforme Triviños (2007) a pesquisa qualitativa é entendida como uma 

expressão genérica. Significa que por um lado, ela compreende atividades de 

investigação que podem ser denominadas específicas e por outro que todas elas 

podem ser caracterizadas por traços comuns. Esta é uma ideia fundamental para 

entender melhor a interpretação da realidade no âmbito qualitativo por parte do 

pesquisador. 

 

3.3 A amostra dos respondentes do Instrumento de pesquisa  

 

Esse trabalho utilizou o estudo de caso como tipo de pesquisa, pois busca 

analisar qualitativamente para que as informações e que os resultados sejam 

medidas precisas para obter um resultado confiável. 

A base para construção desse contexto baseia-se na pesquisa bibliográfica 

através de principais autores abordados como Brasil (2010) e Ramos (2012) que 

tratam da temática e possibilitam a construção do conhecimento proposto para a 

investigação, gerando conhecimentos científicos significativos que expressem o 

modelo de Gestão face ao processo de construção do Programa Bolsa Família, 

objetivo de estudo da pesquisa da autora. A coleta de dados conta na sua 
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primeira etapa, a elaboração de resenhas e resumos de fontes bibliográficas que 

tratam da temática em questão, sendo anteriormente selecionada de acordo com 

a relevância que subsidia a pesquisa. Na segunda etapa através da busca de 

dados qualitativos que demonstrem os números dos beneficiários e através de 

entrevistas com os principais gestores no âmbito da Assistência Social onde foi 

examinada a postura do gestor, a busca por melhorias e a contribuição para 

aprimorá-lo, levando em conta que as informações coletadas podem 

significativamente elevar qualitativamente o nível da pesquisa. 

 

3.4 Aplicação do instrumento de pesquisa 
 

Este trabalho foi realizado através de agentes participativos da gestão do 

Programa Bolsa Família na Assistência Social do Município de Canoas, pois eles 

trabalham diretamente na construção coletiva e no desenvolvimento das práticas 

do Programa Bolsa Família dentro do Município, e com os beneficiários do 

Programa Bolsa Família, para assim demonstrar através de números o grau de 

abrangência do benefício, ambos definidos como população-alvo.  

População-alvo é definida como “é um grupo de pessoas ou empresas 

que interessa entrevistar para propósito específico de um estudo” (ROESCH, 

1999, P.138). Neto e Pielger (2007) complementam que população-alvo delimite a 

área de pesquisa a ser realizada, definindo-se como o universo de pesquisa. 

Neste trabalho foi aplicado o modelo de amostra por acessibilidade 

utilizada na pesquisa qualitativa porque é capaz de abranger todos os elementos 

da população com a chance de ser visualizada, assim feita uma busca dos dados 

internos já tabulados e pesquisados pelo setor responsável pelo Programa Bolsa 

Família dentro da Assistência Social do Município de Canoas no qual a autora 

está inserida no período de Janeiro à Março de 2015. E ainda para complementar 

e fundamentar o objetivo proposto foi realizado entrevistas individuais com 

gestores responsáveis pelo Programa Bolsa Família no mês de Abril do mesmo 

ano, cujo critério utilizado na escolha dos mesmos, foi por estarem em exercício 

da função, pelo conhecimento e experiência. 

Para esta pesquisa, primeiramente foi realizada uma pré-coleta com um 

dos entrevistados, a partir da coleta foi complementado o roteiro de entrevista. 
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Após a coleta inicial, foram realizadas três entrevistas aplicando um roteiro de 

sete perguntas abertas, voltadas ao tema deste trabalho. 

 

 Abaixo segue quadro do perfil dos entrevistados. 

Entrevistado Idade Sexo Cargo 
Tempo de 
Município 

Escolaridade 

E1 46 anos Feminino Diretora 2 anos Mestrado 

E2 47 anos Feminino Assistente Social 5 anos Pós-Graduação 

E4 29 anos Masculino Gestor 7 anos 
Técnico em 
Informática 

    Figura 3: Perfil dos entrevistados 
    Fonte: Dados informados pelos entrevistados 
 

 

3.5 Análise dos dados  

 

Para realizar a análise dos dados coletados adotou-se o método de 

entrevistas em profundidade, através de um roteiro de entrevistas. Este método 

permite a análise das repostas, onde os entrevistados manifestam suas opiniões 

abertamente. Para os autores, a análise de conteúdo “é um conjunto de técnicas 

que permitem a análise das respostas de questões abertas, onde o entrevistado 

manifestou suas opiniões livremente” (NETO; PILGER, 2007, p.26.) 

Para que os procedimentos metodológicos tivessem maior validade 

científica, as entrevistas foram gravadas e, posteriormente transcritas em editor 

de texto Microsoft Word. 

Segundo Roesch (1999) a análise de conteúdo são todas as informações 

colhidas pelo pesquisador, conforme as técnicas acima transcritas, apresentadas 

em forma de textos. 

Conforme Vergara (2008) a análise de conteúdo compreende três fases: 

1. Pré-análise: seleção do material 

2. Exploração do material: realização da codificação do material. 

3. Tratamento e interpretação: fase que objetiva tornar os dados válidos. 
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Foram realizadas três entrevistas com a equipe de gestão do Programa 

Bolsa Família dentro da Assistência Social do Município de Canoas, os quais 

fazem parte das instâncias de Gestão. Estas entrevistas foram realizadas ao 

longo de dez dias, onde foram entrevistados de forma individual e sigilosa através 

do roteiro de entrevistas. 

 

3.6 Técnicas de Análise dos dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi realizado através de uma análise de 

conteúdo, a partir disso foram feitas entrevistas com roteiro estruturado a partir do 

referencial de teórico com questões abertas para livre resposta do entrevistado. 

Conforme Roesch (1999) entrevistas são utilizadas como pesquisa de 

opinião com o intuito de obter maiores informações sobre determinado assunto. 

Realizando uma análise sobre características existentes e/ou faltantes no 

processo de Gestão do Programa Bolsa Família, possibilitando a compreensão do 

problema em seus diferentes traços. 

Através das respostas das entrevistas individuais o plano de análise 

determinou-se pela análise do conteúdo. Conforme Neto e Pilger (2007) este 

método permite a análise das respostas, onde o entrevistado expressou sua 

opinião.   

As entrevistas foram conduzidas por um roteiro padrão, que pode ser 

acessado no Apêndice A. As entrevistas foram gravadas, de acordo com Neto e 

Pilger (2007) recomenda-se este procedimento para posterior análise através das 

transcrições das gravações. 
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4. APRESENTAÇÃO ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresenta-se a análise dos dados coletados pelo setor 

responsável pelo Programa Bolsa Família dentro da Assistência Social do 

Município de Canoas e ainda, através de entrevistas realizadas com os gestores 

públicos municipais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no 

Município de Canoas. 

 

4.1 Descrições dos dados coletados 

 

Os dados qualitativos já tabulados foram construídos a partir de uma 

pesquisa geral realizada pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no qual a autora faz parte, para 

demonstrar o perfil de público atendido e abrangência da população residente no 

Município de Canoas. As entrevistas  sofreram um processo de interpretação que 

se iniciou após a leitura de todo material coletado, onde o mesmo foi transcrito em 

formato Word e através disso foi feito um comparativo de acordo com o assunto 

tratado no referencial teórico.  

A seguir segue os gráficos dos dados caracterizados pelo Município de 

Canoas, com a descrição dos mesmos e a explanação com base no referencial 

teórico já apresentado nessa análise. 

  

4.2 Análise dos dados coletados 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Prefeitura Municipal de Canoas 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 A população total do Município de Canoas conforme dados divulgados pelo 

último censo realizado em 2010 é de 323.827 de habitantes. Através desse 

número é possível identificar a divisão dessa população por faixa etária, 

começamos com as crianças (faixa etária de 0 a 6 anos). 

 
 

 
 
Figura 4: População com idade de 0 a 6 anos, por bairro. 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
 
 

 
As crianças com faixa etária de 0 a 6 anos formam um total de 30868, com 

um percentual de 9,53% com base na população total, com maior presença nos 

bairros Mathias Velho e Guajuviras, com 5085 e 4709, respectivamente. Sendo 

que no bairro Industrial e Ilha das Garças não possuem crianças na faixa etária 

correspondente.  
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Figura 5: População com idade de 6 a 14 anos, por bairro. 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
 

 
As crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 14 anos formam um 

total de 46122, com um percentual de 14,24% com base na população total, com 

maior presença nos bairros Mathias Velho e Guajuviras, com 7772 e 6888, 

respectivamente. Sendo que no bairro Ilha das Garças não possuem crianças e 

adolescentes na faixa etária correspondente. 

 
Figura 6: População com idade de 15 a 17 anos, por bairro. 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 
As crianças e adolescentes com faixa etária de 15 a 17 anos formam um 

total de 15830, com um percentual de 4,89% com base na população total, com 

maior presença nos bairros Mathias Velho e Guajuviras, com 2683 e 2324, 
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respectivamente. Sendo que no bairro Ilha das Garças não possuem crianças e 

adolescentes na faixa etária correspondente. 

O Programa Bolsa Família garante os benefícios variável e vinculado que 

se encaixam nas faixas etárias mencionadas acima, benefício variável de R$ 

35,00 para famílias com a renda mensal de até R$ 154,00 (cento e cinquenta e 

quatro reais) por pessoa desde que tenham crianças e adolescentes de até 15 

anos, já o variável vinculado ao adolescente de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 

é pago a todas as famílias que tenham adolescentes de 16 e 17 anos 

frequentando a escola. (SOCIAL, 2015). 

Famílias em situação de pobreza (até R$ 154,00 per capita) 

Município – Quadrante – Bairros  
 

 
Figura 7: Famílias em situação de pobreza (até R$ 154,00 per capita) 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
 
 

 

As famílias identificadas no Município de Canoas/RS em situação de 

pobreza que possuem renda per capita de até R$ 154,00 corresponde a um total 

de 14.555, sendo 2.575 no quadrante Sudoeste, 1.943 no quadrante Sudeste, 

4.582 no quadrante Nordeste e 5.455 no quadrante Noroeste. O bairro que mais 

abrange esse perfil de família é o bairro Mathias Velho localizado ao quadrante 

Noroeste que possui um total de 2.859 famílias nesse perfil. 

O Programa Bolsa Família concede o Benefício variável de R$ 35,00 (trinta 

e cinco reais), para esse tipo de família desde que tenham crianças e 

adolescentes de até 15 anos. (SOCIAL, 2015). 
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Famílias em situação de pobreza extrema (até R$ 77,00 per capita) 

Município – Quadrante – Bairros  

 

 
 
Figura 8: Famílias em situação de pobreza extrema (até R$ 77,00 per capita) 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 

As famílias identificadas no Município de Canoas/RS em situação de pobreza 

extrema que possuem renda per capita de até R$ 77,00 corresponde a um total 

de 6.710, sendo 962 no quadrante Sudoeste, 750 no quadrante Sudeste, 2.961 no 

quadrante Nordeste e 2.037 no quadrante Noroeste. O bairro que mais abrange 

esse perfil de família é o bairro Guajuviras localizado ao quadrante Nordeste que 

possui um total de 1.832 famílias nesse perfil. 

O Programa Bolsa Família concede o Benefício básico de R$ 77,00 (setenta e 

sete reais), a famílias extremamente pobres encaixadas nesse perfil. (SOCIAL, 

2015). 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no Município de Canoas é 

composta pelos seguintes equipamentos que trabalham sobre sua competência 

(cinco CRAS, um CCI, dois CREAS, um Restaurante Popular, um Centro Pop, 

dois Abrigos municipais, um Ponto Popular de Trabalho, um Albergue, uma Casa 

Azul que abriga mulheres vítimas de violência e um Centro de Referência para 

Mulheres Vitimas de Violência), conforme ilustrado abaixo: 
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Figura 9: Equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 

 

 

 

 

Figura 10: Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
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Figura 11: Proteção Social Especial de Média Complexidade 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
 

 
 No Município de Canoas através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social os equipamentos de alta complexidade estão situados 

nos bairros Mathias Velho e Olaria, sendo dois abrigos e um albergue. Já os 

equipamentos de média complexidade estão localizados nos bairros Centro, 

Marechal Rondon e Guajuviras, sendo eles os CREAS, conforme demonstra 

figura abaixo: 

 
Figura 12: Centro de Referência Especial em Assistência Social – CREAS OESTE  
Figura 13: Centro de Referência Especial em Assistência Social – CREAS LESTE 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
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As Proteções sociais de média e alta complexidade são destinadas ao 

atendimento de famílias e indivíduos com seus direitos violados, onde, 

respectivamente, seus vinculados familiares não foram e foram rompidos. 

(BRASIL, 2010). 

           

 

 
 

Figura 14: Equipamentos - Proteção Social Básica 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
  

Os equipamentos que compõem a Proteção Social Básica, através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no Município de Canoas são os 

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Convivência do 

Idoso (CCI), os CRAS estão localizados nos bairros Mathias Velho, Harmonia, 

Guajuviras, Fátima e Niterói e o Centro de Convivência do Idoso (CCI) no bairro 

Nossa Senhora das Graças conforme ilustrado no mapa. 

 Os serviços de Proteção Social Básica possuem caráter preventivo, 

protetivo e proativo no seu território de abrangência, famílias em situação de 

vulnerabilidade social que não possuem seus vínculos familiares e coletivos 

rompidos.  (BRASIL, 2010). Seguem imagens de alguns dos equipamentos 

citados anteriormente. 
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Figura 15: Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Harmonia 
Figura 16: Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Sudoeste 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 

 

 

Figura 17: Centro de Convivência do Idoso – CCI  
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
 

  
 

O Programa Bolsa Família instituído por lei, visa garantir maior controle e 

eficiência na seleção das famílias pobres para os programas sociais, ou seja, 

reúne informações sobre as famílias e membros que permite ao governo de todas 

as esferas conheçam as reais condições de vida dos brasileiros em extrema 

pobreza.  (SOCIAL, 2015). 

O Município de Canoas possui um total de 10.852 famílias beneficiados no 

Programa Bolsa Família equivalente a 95,80% de cobertura do Programa no 

Município, de um montante de 11.353 que se encaixam no perfil para 

enquadramento no Programa, ou seja, um total de 100%, conforme ilustrado 

abaixo: 

Programa Bolsa Família Município de Canoas/RS ABRIL/2015  

Total de Famílias beneficiadas 10852  

Estimativas 

  Famílias Cobertura(%) 

Estimativa de famílias pobres - Perfil Bolsa Família 
(CENSO 2010)  

11.353 95,80 

Figura 18: Nº de famílias beneficiados no Programa Bolsa Família no Município de Canoas/RS. 
Fonte: Relatórios de Informações Sociais/MDS. 
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A Prefeitura Municipal de Canoas através da Secretaria de 

Desenvolvimento Social acompanha os beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) que concede um salário mínimo mensal para aos idosos com 

65 anos ou mais e a pessoas com qualquer tipo de deficiência independente da 

idade, sendo necessário ter renda familiar a um quarto do salário mínimo em 

vigor, podendo ter mais do que um idoso recebendo na mesma família. (SOCIAL, 

2004). 

O Município possui um total de 4.943 beneficiários, tendo maior destaque 

na população residente nos bairro Mathias Velho e Niterói, respectivamente com 

1.114 e 683 beneficiados por bairro. 

 

 
 
Figura 19: Total de Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC  
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 

 
 

O Benefício de Prestação Continuada para idosos abrange um total de 

2.358, com maior abrangência nos bairros Mathias Velho com 485 beneficiários e 

o bairro Niterói com 369 beneficiários.  
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Figura 20: Total de Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC para idosos 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
 
 
 

O Benefício de Prestação Continuada destinado a pessoas com deficiência 

independente da idade abrange um total de 2.520 beneficiários, com maior 

abrangência nos bairros Mathias Velho com 616 beneficiários e o bairro 

Guajuviras com 345 beneficiários.  

 

 
Figura 21: Total de Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC pessoas com 
deficiência. 
Fonte: SMDS - Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação 
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A seguir seguem as entrevistas realizadas com os gestores responsáveis 

pelo Programa Bolsa Família no Município de Canoas, com a descrição dos 

mesmos e a explanação com base no referencial teórico já apresentado nessa 

análise. A identificação dos três gestores entrevistados será mantida no mais 

absoluto sigilo, portanto serão mencionados da seguinte forma: E1, E2 e E3. 

 

O primeiro questionamento descreve o que é gestão e qual o papel do 

gestor dentro da política pública da Assistência social. A gestão da Política de 

Assistência Social, nos últimos anos sofreu uma transformação, que a partir do 

SUAS (Sistema Único de Assistência Social) as exigências antes já 

estabelecidas, ganham forma na organização do Sistema e sua gestão. Ao 

definirmos a Política de Assistência Social como um Sistema com a função de 

proteção social e garantia de segurança define-se também a função da gestão 

que não mais pode ser função amadora, função de “ajuda” aos necessitados, mas 

exige-se compromisso e envolvimento com uma política pública que não é mais 

um conjunto de ações sociais, que se realiza quando o gestor quer e como quer. 

Exige trato de política pública - Direito do Cidadão, Dever (diferente do favor, da 

caridade) do Estado. (PNAS, 2004). 

 

E1 - Gestão: Gerenciar /coordenar - Planejar, executar, monitorar e 
avaliar o conjunto de ações que compõem a Política de Assistência 
Social. Papel da Gestão na Política de Assistência Social – Garantir a 
execução da Política de Assistência Social, como Política de Proteção 
Social garantidora de acesso a direitos, como preconiza o SUAS 
(Sistema único de Assistência Social).  

 
E2 - Gestor responsável pelo planejamento e gerenciamento da 
execução dos serviços da AS. Seu trabalho consiste em conhecer, 
planejar e organizar as ações da Política da Assistência Social, 
conforme a diretoria ou serviço que está inserido. Desempenha a função 
de gestar serviços, pessoas e recursos no sentido de ter sucesso nas 
ações. 
 
E3 - Gestão é a arte da administração. E o trabalho do gestor é fixar 
metas através do planejamento, organizar recursos, ser um líder, 
analisar e conhecer os problemas, controlar o conjunto todo para que 
assim possa ajudar o publico alvo.  

 

O segundo questionamento descreve qual a importância do Programa 

Bolsa Família para os beneficiados. O Programa Bolsa Família, na sua 

concepção tem importância para o Brasil. Há que se conhecer o Programa e sua 
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proposta de trabalho intersecretarias. O Programa Bolsa Família é mais do que 

“repasse de recursos financeiros” a população de baixa ou sem renda. O 

beneficiado do Programa Bolsa Família pode passar a ter renda ou ter sua renda 

alçada a um patamar que lhe dê segurança - a segurança da renda mínima. 

(SOCIAL, 2015) 

 

E1 - Quando a Rede funciona e consegue cumprir seu papel, o 
Programa Bolsa Família (PBF) contribui com a inclusão das famílias, 
com a autonomia das mesmas, seja pelo recurso financeiro acessado, 
pela capacitação profissional, ou pela participação os grupos e 
acompanhamentos na saúde e na Assistência Social. 
 
E2 - Para muitas famílias, significa o acesso à renda por menor que 
seja. Muitas famílias vivem em grau de vulnerabilidade que os poucos 
valores do BF representam a emancipação para o acesso à alimentação 
e bens de consumo. Importância n vida direta desta família tanto ao 
acesso as políticas Públicas como aos serviços Públicos. 
 
E3 - Alem da transferência de renda, que tira a família da situação de 
extrema pobreza, faz com que as crianças e adolescente tenham maior 
frequência na educação e um melhor acompanhamento nutricional.   
 
 

O terceiro questionamento relata como é desenvolvido o trabalho de busca 

ativa e quem participa do processo. De acordo com as condicionalidades 

previstas pelo Ministério de Desenvolvimento Social, é de responsabilidade do 

poder público garantir acesso aos serviços e pela busca ativa das famílias mais 

vulneráveis, onde muitas famílias desconhecem dos serviços disponíveis no 

Município, assim como famílias que já se encontram em uma situação financeira 

mais confortável e que não necessitam mais receber o benefício. (SOCIAL, 

2015). 

 

E1 - Busca ativa com as famílias que possuem filhos que deixam de 
frequentar escola: CRAS faz a busca ativa, realiza grupos e quando 
preciso e possível, a família ingressa em acompanhamento no PAIF, 
com o objetivo de fortalecer a família no seu papel protetivo; Busca ativa 
para cadastro novo: CAD no QUADRANTE: Vigilância socioassistencial 
mapeia regiões com indicadores de vulnerabilidade de renda (conforme 
IBGE) cruza com dados do Cadastro único e assim define qual 
região/território, que precisa fazer a busca ativa. A cada mês é realizado 
ação no respectivo território; 
 
E2 - Atualmente com uma Assistente Social presente na equipe a busca 
ativa está iniciando com a Visita domiciliar como espaço de busca; As 
equipes de referência dos CRAS e CREAS possuem a tarefa da busca 
ativa, a partir da localização no território e a organização em grupos de 
demandas. Busca ativa: por telefone, correspondência, Visitas 
domiciliares. 
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E3 - O processo de busca ativa e feito de diferentes formas. Por 
intermédio de visita domiciliar da assistente social junto com um 
entrevistador: Visita essa realizada em decorrência de denuncias ou 
suspeita de irregularidades. Por carta, ligação telefônica e outros meios 
de chamamento: busca realizada em decorrência de listas vindas do 
Ministério do Desenvolvimento Social ou por estudo realizado pela 
gestão municipal com foco em um determinado publico alvo. Por ações 
espontâneas como CAD no quadrante e participações em eventos: 
busca realizada em decorrência de listas vindas do Ministério do 
Desenvolvimento Social ou por estudo realizado pela gestão municipal 
com foco em um determinado publico alvo. 
 

 

O quarto questionamento descreve os procedimentos utilizados para 

acompanhar os beneficiários. Onde, a Proteção Social Básica através das 

atribuições dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) trabalha 

com programas assistenciais de fortalecimento de vínculos familiares específicos 

por idade, onde é possível obter um maior contato com as famílias, passando 

assim a identificar os fatores predominantes para auxiliar o grupo familiar, assim 

como cumprir condicionalidades impostas para manutenção do benefício do 

Programa Bolsa Família. (PNAS, 2004).  

 

E1 - Inserção dos mesmos no PAIF e/ou SCFV Grupos  

E2 - 1º - Equipe da Vigilância Sócio Assistencial – faz a Identificação 
dos beneficiários, a partir da Folha de Pagamento, distribui por território 
de abrangência de cada CRAS – Centro de Referência de Assistência 
Social que faz o acompanhamento; 2º Famílias em descumprimento de 
condicionalidades: Depois de identificadas são acompanhadas pelos 
técnicos do PAIF – Programa de Atendimento Intergral a Família, nos 
CRAS. 
 
E3 - O acompanhamento dos beneficiários deveria ser realizado pelo 
CRAS, mas por causa da enorme demanda não é possível atender 
todas as famílias. O CRAS acompanha as famílias que estão em 
descumprimento das condicionalidades. 
 

 

O quinto questionamento indaga em relação aos gestores, como eles iriam 

contribuir para aumentar o número de beneficiados no Programa. Em 2011, o 

compromisso firmado pela gestão federal regido pela Presidenta Dilma na 

construção de um país sem extrema pobreza, onde dispõe de um conjunto de 

programas e ações de incremento da formação técnica e profissional das 

pessoas em situação de vulnerabilidade social inscrita no Cadúnico. O Município 

pode inovar utilizando instalações, programas e serviços já existentes, com a 
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possibilidade de recursos financeiros mais expressivos, apoiando assim a busca 

ativa na gestão do cadastro único. (BRASIL, 2013). 

 

 

E1- Canoas possui um contingente de milhares de famílias no perfil 
programa Bolsa Família e ainda não o são. Quem define é o Sistema e 
a capacidade financeira do MDS. Canoas continuará com Busca ativa e 
ao mesmo tempo recebendo nos CRAS quem queira fazer o seu 
cadastro, e assim continuará contribuindo com o ingresso de novas 
famílias no Cadúnico e no PBF.  
 
E2 - Limpar a base de dados do Cadastro Único; Campanhas de 
renovação (recadastro) das famílias; Mutirões e ações em lugares de 
maior vulnerabilidade e risco procurando a identificação das famílias 
que ainda não estão nos sistema; Capacitação continuada de 
trabalhadores do SUAS para a sensibilização do programa, pois é ele 
que atua com a família e precisa ter o olhar vigilante sobre as famílias.  
 
E3 - Na verdade o número de beneficiários do programa não deve ser 
aumentado, e sim qualificado. Uma fez que a quantidade de benefícios 
liberados para os municípios é apontada pelo senso do IBGE. Para que 
essa qualificação seja possível deveria ser realizadas ações de 
recadastramento, principalmente in loco, para averiguar a real situação 
da família. 

 

O sexto questionamento refere-se no que os gestores fariam para 

melhorar o processo do Programa Bolsa Família. Os compromissos firmados 

pelo poder público nas três esferas (federal, estadual e municipal) juntamente 

com as famílias, devem assumir compromissos necessários para o sucesso do 

programa, um lado mantém os direitos sociais básicos dentro da saúde, 

educação e assistência social e o outro lado cumpre os compromissos para 

receber o benefício. (SOCIAL, 2015) 

 

E1 - Precisamos afinar a ação do Comitê Bolsa família e as 03 políticas 
(Educação, assistência e saúde) pactuarem ações em conjunto para ser 
mais efetivo e continuado no fazer cotidiano, tais como garantia de vaga 
para crianças PBF, até 04 anos em escola infantil, entre outras 
situações que fortaleça a rede de políticas públicas que dê conta de ser 
Proteção social, evitando assim a desproteção dos usuários. Um projeto 
“por vir” instituir uma metodologia que no fazer do Programa Bolsa 
Família tenha maior participação dos usuários, como a construção do 
Plano de ação junto com o usuário, grupos continuados.  
 
E2 - Melhorar e nomear pessoas com conhecimento do Programa para 
sua gestão e execução. Investimento em RH e formar uma equipe para 
o Programa; Capacitação continuada com todos os trabalhadores do 
PBF; Desmistificação do que é o programa e o que proporciona às 
famílias; 
 
E3 - Implementaria uma fiscalização mais rígida, uma maior cobrança 
nas condicionalidades do programa, criar uma regra em que a pessoa 
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tenha que realizar cursos ofertados pelo governo e colocaria um tempo 
em que a pessoa ira receber o programa fazendo com que a família 
tenha maior estimulo a ser independente do programa.  

 

A sétima pergunta complementa a história da Administração geral sobre o 

papel do gestor dentro do CHA - conhecimento, habilidade e atitude, gestor esse 

inserido no processo do Programa Bolsa Família, em minha opinião julguei 

necessário complementar os questionamentos com a base do CHA para trazer 

uma reflexão de dentro para fora com os gestores. Luck (2009, p.124) conceitua 

da seguinte forma o famoso CHA: Conhecimento – corresponde a um processo 

cognitivo e de compreensão do significado de dados e informações e sua possível 

relação entre si. O conhecimento corresponde a conceitos, linha de pensamentos 

e princípios que mediante a compreensão reduz a massa de informações e 

experiências em denominadores comuns. Habilidade – poder de desempenhar 

uma tarefa ou função, de cumprir objetivos, mediante uma combinação entre o 

saber fazer, o conhecer e a orientação desse saber fazer, a partir da noção clara 

de resultados propostos. Atitude – o saber ser, pensar, sentir e agir de 

determinada forma de relação a objetos e circunstâncias pessoais.  

 
E1 - Conhecimento: Gestor conhece a área que tem sob sua 
responsabilidade, sempre buscando aprimorar seus conhecimentos, 
quando não os possui, necessita um bom assessor (a) e atitudes 
coerentes com as necessidades do local que tem sua gerência. 
Habilidade: Gestor precisa desenvolver habilidade para entender e 
intervir na realidade, habilidade junto aos trabalhadores bem como junto 
a população Atitude: Gestor precisa ter atitude, democrática e firme. A 
atitude deve demonstrar conhecimento de causa e firmeza de Decisão. 
Precisa ter atitude pró ativa se adiantando as dificuldades e propondo 
saídas, alternativas. Exige-se atitude profissional no seu fazer cotidiano. 

 
E2 - Atitude: Gostar de trabalhar com o público do PBF. Atitude de pró-
atividade e programar ações a partir da realidade dos territórios; 
Habilidade de lidar com o público do programa, ser articulador e 
administrador; Conhecimento da Assistência Social como um todo e 
especificamente de cada nível de proteção e quais suas competências e 
prerrogativas; 
 
E3 – Não respondeu. 
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4.3 Análise dos resultados 

 

Tendo em vista as análises apresentadas, ademais dos números 

explanados, é possível observar que o Município de Canoas precisa qualificar o 

número de beneficiados e não aumentar o restante de 5% relativo ao público 

habilitado para inserção no Programa Bolsa Família. Os equipamentos 

necessários para que os beneficiários e os interessados na inclusão do Programa 

se encontram bem divididos, com foco na vulnerabilidade e localização de pontos 

estratégicos dentro do quadrante, percentual esse a ser atingido em busca da 

resolutividade da problemática dessa pesquisa.  

O Programa Bolsa Família é uma forma de garantia de renda  que de fato 

contribui com o avanço econômico e familiar, pois na realidade esse benefício, de 

alguma forma, estimula com que as pessoas trabalhem, ou seja, ele age como 

um complemento na renda familiar, conforme os dados coletados pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

Já quanto à pesquisa com os gestores fica claro que o papel do gestor 

dentro da Política da Assistência Social, assim como suas contribuições e 

sugestões. Possuem conhecimento, habilidade e atitude, apenas ficam limitadas 

as regras estabelecidas pelo Programa, assim como o número reduzido de 

pessoas para aprimorar o programa, ou seja, falta de recursos humanos 

necessários para assim colocar em prática as sugestões apresentadas, 

contribuindo de fato com o aumento no número de beneficiados e com a 

fiscalização de forma mais precisa para aqueles já inseridos no Programa.  

Os programas de convivência e fortalecimento de vínculos não são 

suficientes para acompanhar os beneficiários, pois em inúmeros casos 

pesquisados pela autora no acompanhamento realizado periodicamente junto 

aos CRAS, o beneficiário se insere no momento do recebimento do benefício e 

logo após abandona. No entanto, quando fecham os dois anos, e estes são 

obrigados a comparecer e realizar tais atividades que cumpram as 

condicionalidades previstas para renovar o benefício, ai nesse momento é 

possível rever e acompanhar novamente essas famílias, por um curto espaço de 

tempo. Ainda seria necessária a realização de uma visita periódica de um 

Assistente Social na residência dos beneficiários, tempo esse de pelo menos 
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uma vez ao mês, mas com a falta de profissionais no Município não está sendo 

realizado, mas que seria uma solução.  

O sistema de busca ativa é considerado pela autora o sistema mais eficaz 

na fiscalização e busca de novos beneficiários conforme problemática dessa 

análise, que deveria ser realizado constantemente, com equipe suficiente e 

especializada na função, o que não ocorre hoje no Município de Canoas por falta 

de recursos humanos. 

O Programa Bolsa Família possui alguns recursos vinculados de verbas 

federais, recursos esses que não são planejados e utilizados na íntegra pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Eles poderiam em partes 

contribuir para aprimorar o número de beneficiários, posto que, se existe um 

planejamento de atividades extras, construídas em conjunto com o público de 

beneficiários interessados, seria possível de uma forma ou de outra trazer esse 

público não inserido, mas que se enquadra nos padrões do Programa. Realizar 

capacitações com os gestores e agentes do SUAS, possibilitaria sua articulação 

na visita que poderia ser realizada de porta em porta, no caso desse público não 

comparecer nos locais designados para cadastro. 

O planejamento bem realizado dos recursos vinculados existentes dispõe 

de contratação de profissionais habilitados, juntamente com a realização de 

concursos públicos na área da Psicologia e Assistência Social seria capaz de 

resolver o problema da falta de recursos humanos existentes, pontapé inicial para 

sucesso no aprimoramento do Programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O Programa Bolsa Família no Município de Canoas, objeto de pesquisa 

dessa análise, juntamente com a problemática a ser fundamentada sobre a 

contribuição para aprimorar o número de beneficiados no Programa Bolsa família 

inseridos no Município e, com o advento do SUAS (Sistema Único da Assistência 

Social), fazem com que a Gestão na Política de Assistência Social esteja 

convocada a qualificar sua  prática. Compondo equipe de gestão efetivamente, 

para além da (o) Secretária (o) Municipal, segundo a NOB SUAS (Norma 

Operacional Básica SUAS/2012), com Gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social, bem como contribuindo para a implantação da Vigilância 

Socioassistencial e a Gestão do Trabalho.  

Neste cenário a Gestão amplia seu escopo, sendo responsável por 

conhecer e deliberar (em consonância com o Conselho Municipal de Assistência 

Social) financeiramente os seus serviços, bem como conhecer, e intervir nos 

territórios conforme dados, indicadores sociais apontados pela Diretoria de 

Vigilância Socioassistencial, alem de ocupar-se para melhor desenvolver uma 

política de Recursos Humanos do SUAS, junto à Gestão Municipal. Garante, em 

última análise, um processo de capacitação continuada e educação permanente 

junto as suas equipes, através da Gestão do Trabalho.  

Desta forma a Gestão da Política de Assistência social coordena e 

gerencia a Política Pública no conjunto dos seus equipamentos sociais, equipes, 

benefícios, programas e projetos, tendo presente à participação do Controle 

Social, desenvolvendo processos que garantam direitos dos usuários e se 

efetivando como Política de Proteção Social em vista de garantia da cidadania 

enfrentando a cultura de benemerência, caridade, tutela das pessoas, em vista 

de processos que gerem sujeitos e não sujeitados. 

As sugestões para contribuir com o aperfeiçoamento no número de 

beneficiários do Programa Bolsa Família parte dessa análise criteriosa, onde a 

autora destaca que através da busca ativa terá o caráter de busca para 

atualização cadastral, sendo dividida em duas frentes, a primeira é de mapear no 

Cadastro Único o local que menos tem atualização cadastral e construir 

cronograma, divulgar na região e em datas agendadas, planejadas com os 
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equipamentos sociais do quadrante, ter pelo menos uma semana de atualização 

no quadrante.  

A segunda sugestão é realizar uma parceria com a Universidade para 

desenvolver com as equipes uma metodologia de busca ativa e ao mesmo 

tempo, fazer a busca ativa de pessoas/famílias cadastradas há muitos anos sem 

atualização cadastral, também fazer convênio para que os universitários das 

áreas de psicologia e assistência social cumpram seu estágio curricular dentro da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, amenizando assim a falta de 

recursos humanos já existentes. 

A terceira e mais relevante na opinião da autora, seria a implementação de 

uma regra fundamental na qual todos os cadastros deveriam ter uma visita de um 

entrevistador, antes da concessão do benefício e não depois como é realizada 

em alguns casos de denúncias, a quarta seria a contratação emergencial ou 

através de concurso público para suprir o quadro de profissionais na área de 

recursos humanos.  

Concluindo, com a quinta sugestão é realizar visitas por técnicos no 

domicílio de cada beneficiário como fiscalizador e também utilizar o mapeamento 

feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que identifica o público 

com maior vulnerabilidade, pegando todas as residências e batendo de porta em 

porta conforme técnica utilizada pelo Censo/IBGE. 

Por fim, espera-se ter contribuído com a Gestão através de sugestões de 

melhoria que visem aprimorar o número de beneficiários do Programa Bolsa 

Família dentro do Município de Canoas, ficando assim como estimulo para 

futuras análises.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  

Prezados senhores, 

Solicito a sua colaboração para o desenvolvimento desta entrevista, pois a 

mesma faz parte de um estudo para o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão do Curso de Especialização.  Salienta-se que as respostas serão 

mantidas em sigilo, de forma que sua opinião não será identificada. 

 

Entrevistas para verificação de características de um gestor, face um 

processo de gestão do Programa Bolsa Família.  

 

Dados Pessoais: Nome:  

1. Sexo:    2. Idade:  

3. Tempo de Serviço na SMDS:                           4. Escolaridade:  

Com relação à gestão do Programa Bolsa Família, favor responder as 

seguintes questões: 

 

1. Explique o que é gestão e qual é o trabalho do gestor na política da 

Assistência Social? 

2. Qual a importância do Programa Bolsa Família para os 

beneficiados?  

3. Como é desenvolvido o trabalho de busca ativa e quem participa do 

processo? 

4. Quais procedimentos são utilizados para acompanhar os 

beneficiários? 

5. O que você faria para contribuir no aumento do número de 

beneficiados no Programa? 

6. Em sua opinião, o que você iria fazer para melhorar o processo do 

Programa Bolsa Família? 

7. Descreva o gestor nos seguintes itens: Conhecimento, habilidade e 

atitude. 

 

Obrigada pela sua colaboração! Você contribuiu muito para o meu trabalho. 


