
Ao nos depararmos com a matéria da revista Veja do dia 16/09/2015, cujo título é 
o “Os sem-bolsa”, nos surpreendemos com a incompreensão acerca do trabalho 
do/a assistente social e a mera utilização do senso comum, no que diz respeito ao 

trabalho profi ssional, ao realizar o seguinte relato: “... assistente social toca a campainha. 
Prancheta, caneta e almofadinha de carimbo na mão (para os casos em que o benefi ciado 
não sabe escrever), ele faz perguntas sobre cada morador da casa: quem estuda, quem 
trabalha, quanto ganha. Caso note a presença de uma moto, de uma TV de LED ou 
qualquer elemento que destoe do cenário de pobreza obrigatório, indaga quando a família 
adquiriu o bem e com que recursos. Encerrada a entrevista, pede ao benefi ciário que assine 
o formulário preenchido e encaminha o papel à prefeitura. Feito isso, o resultado é quase 
sempre o mesmo: adeus Bolsa Família. Poucos dos que recebem a visita do assistente 
social conseguem manter o benefício.” (página 55).

Contrariamente ao que evidencia a matéria, a visita do/a assistente social não é de 
cunho regulador e ou investigativo, mas sim de orientação e de esclarecimentos acerca do 
Programa Bolsa Família - PBF e sua vinculação ao Cadastro Único para Programas Sociais.

Cabe salientar que a demanda mais evidenciada pelas famílias no momento da visita 
domiciliar, referem-se às questões vinculadas as Condicionalidades. O desconhecimento 
dos critérios do Programa, e as conseqüências do descumprimento em relação ao repasse 
do benefício ainda é um grande desafi o a ser superado pela gestão intersetorial do PBF.

Além disso, o/a assistente social ao realizar a visita domiciliar, poderá utilizar-se de alguns 
recursos disponibilizados pelo PBF como a “interrupção temporária” e o “acompanhamento 
familiar” que fará com que a família não perca o seu benefício ao estar vivenciando situações 
de vulnerabilidades que a impedem de cumprir com as condicionalidades exigidas para a 
continuidade do repasse fi nanceiro do PBF.

Ao realizar a visita domiciliar, o foco não é a TV de LED ou a Moto que está na 
garagem, como relata a matéria da VEJA,  mas a averiguação das diversas situações de  
vulnerabilidades sociais vivenciadas pela família, incluindo  a vulnerabilidade proveniente 
de renda. O foco é o compromisso com a classe trabalhadora e a defesa intransigente dos 
direitos dos/as usuários/as das Políticas Sociais (Assistência Social, Saúde, Educação, 
Habitação) entre outras.

Somos conhecedores dos limites apontados pelo PBF, de sua focalização e a exclusão 
que proporciona ao delimitar condicionalidades e critérios de renda mínimos para a inclusão 
do benefi ciário. Além de repasses fi nanceiros irrisórios as famílias que não conseguem tirá-
la da situação de pobreza. Repasses estes que só suprem o imediato e que produzem em 
algumas regiões o poder de compra.  Porém, não podemos deixar de evidenciar que o PBF, 
trouxe avanços no que diz respeito a unifi cação dos Programas Sociais, que anteriormente 
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eram realizados de forma fragmentada, descontínua e desarticulada.
Além disso, pela primeira vez na história, se consolida uma política de transferência de 

renda, num país capitalista periférico, que vivencia um processo de transição para o centro 
do capitalismo, como é o caso do Brasil. Torna-se visível a grande parcela da população 
que vive em situação de extrema pobreza. Bem como é colocado em debate na sociedade 
a desigualdade social brasileira.

Como assistentes sociais, ao trabalharmos junto ao PBF temos que ter clareza do nosso 
papel em defesa da classe trabalhadora e com a  construção de uma nova ordem societária, 
capaz de distribuir a riqueza socialmente produzida.

Temos o dever de ao desenvolvermos nossas ações pautadas no nosso Código de Ética 
não sermos coniventes com demandas que se contraponham a defesa dos/as usuário/as 
das políticas sociais.

Magali Régis Franz
Assistente Social que atua no 

Programa Bolsa Família


