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Resumo 

Este trabalho de Iniciação Científica, realizado por 12 meses e finalizado em 

agosto de 2014, avaliou os desdobramentos e resultados do Programa Bolsa 

Família, que constitui o atual programa de transferência de renda do Brasil. Para 

tanto, foram utilizados indicadores socioeconômicos e estudos realizados por 

importantes instituições que revelaram mudanças expressivas da condição de vida 

de seus beneficiários, seja por superação da miséria (embora continuem pobres), 

seja porque melhoraram aspectos de sua educação e saúde. Além disso, 

apresentou-se uma análise qualitativa a partir da visita realizada em julho de 2013 

ao município de Guaribas, localizado no estado do Piauí, pioneiro da estratégia 

federal Fome Zero.  

 

Introdução 

A relação entre os programas de transferência de renda e a pobreza do Brasil 

é intrínseca a implantação do Programa Bolsa Família. Instituído em 2003, sob 

responsabilidade do governo federal, apesar de ter completado apenas uma década 

de existência em 2013, já apresenta resultados expressivos, os quais foram 

analisados e discutidos nesta pesquisa.  

O trabalho original é composto por três capítulos. Primeiramente, apresentou-

se um panorama histórico do sistema de proteção social, partindo-se do período da 

Revolução Industrial até o contexto dos programas de transferência de renda na 

América Latina, quando são analisados quatro países: Argentina, Chile, México e 

Uruguai. No segundo capítulo, foi apresentado o Programa Bolsa Família, que 

constitui o objeto deste estudo. Abordou-se a sua implantação e as suas 

características em relação às condicionalidades e tipos de benefícios, bem como a 

sua cobertura e os seus impactos sociais. Foram utilizados diversos indicadores, 

ilustrados por gráficos e tabelas. Por fim, o terceiro capítulo expos um estudo de 

caso do município de Guaribas, localizado no estado do Piauí. Foram apresentados 

os indicadores socioeconômicos do município que, em consonância com as 

entrevistas realizadas em julho de 2013, mostraram os resultados alcançados após 

a implantação do PBF.   

Assim, de modo a concatenar os principais resultados obtidos no 

desenvolvimento da pesquisa, será abordado o estudo de caso de Guaribas, que 



merece destaque pelos resultados quantitativos e qualitativos apresentados após a 

implantação do PBF.  

 

Objetivos 

Este estudo teve, por objetivo geral, compreender o papel do Programa Bolsa 

Família, considerando-se as principais características das famílias que o recebem, 

bem como analisar os indicadores no período de abrangência dessa política e sua 

interface com a atual miséria brasileira. Para tanto, os objetivos específicos da 

pesquisa foram: 

 Descrição do processo de implantação e ampliação do PBF; 

 Levantamento de dados qualitativos e quantitativos dos impactos dessa política 

na renda, na educação, na saúde e no nível de pobreza, a partir dos estudos 

existentes; 

 Esboço das políticas de transferência de renda enquanto um fomento das 

agências internacionais (Banco Mundial). 

 

Metodologia 

O estudo desenvolvido nesta pesquisa compreendeu as seguintes atividades: 

 Pesquisa bibliográfica no acervo das bibliotecas da PUC-SP e da USP; 

 Pesquisa de artigos, teses e estudos disponibilizados nos sites especializados; 

 Pesquisa de indicadores e dados estatísticos sobre educação, saúde, renda e 

pobreza em sites especializados; 

 Fichamentos dos materiais encontrados; 

 Entrevistas com assistentes sociais e psicólogas do município de Guaribas/PI e 

com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.  

 

Desenvolvimento 

No desenrolar da pesquisa, buscou-se apresentar, primeiramente, um 

panorama histórico e social do sistema de proteção social, de modo que foram 

traçados experiências mundiais que abarcam tal tema.  

Para além da descrição da implantação do Programa Bolsa Família, foi 

apresentado um estudo de caso do município de Guaribas, fruto da análise de 

indicadores sociais e das entrevistas com as famílias beneficiárias do programa 



realizadas em agosto de 2013. Tem-se, portanto, um cruzamento de informações 

quantitativas e qualitativas que revelam resultados importantes após a implantação 

de tal programa.  

De modo geral, é válido destacar que as entrevistas não seguiram um 

questionário fechado. A preocupação primária ao entrevistar as famílias estava 

baseada em questões como: “Há quanto tempo recebe o BF?”; “O BF atende 

quantas pessoas da família?”; “É possível enxergar uma melhora no município após 

a implantação do PBF? Em que sentido?”; “O que não era possível comprar antes 

do BF e agora é possível adquirir com o benefício?”; “Há alguma perspectiva de um 

dia não mais ser necessário receber o BF?”; entre outras questões que foram 

formuladas conforme o desenrolar das conversas descontraídas com as famílias. 

Além disso, o deslocamento até Guaribas/PI ocorreu com certa dificuldade: as 

informações sobre o deslocamento de Bom/Jesus até a cidade apontavam que 

seriam cerca de três horas de viagem. Ocorre que a estrada projetada pelo Google 

Maps, que ligaria as duas cidades, não existe. Além disso, as informações 

divergentes sobre como chegar ao município contribuíram para que a viagem se 

estendesse por quase dois dias. No decorrer do trajeto – uma aventura, diga-se de 

passagem – foi necessário contar com o auxílio de desconhecidos, que ofereciam 

estadia, alimentação e mais informações.  Do município de Caracol/PI, cidade mais 

próxima de Guaribas, foi preciso contar com uma carona e percorrer cerca de uma 

hora de estrada de muita poeira e terra. Essa mera descrição contribui para mostrar 

que, além da pobreza, o município tem muitos problemas relacionados à mobilidade 

e à precária infraestrutura viária.  

Apesar de as entrevistas constituírem uma pequena amostra em relação aos 

milhares de beneficiários do Programa, é de todo válido utilizar essa experiência 

para tentar, mesmo que minimamente, expressar as alterações socioeconômicas 

ocorridas no município a partir da implantação do Programa Bolsa Família. Para 

além dos indicadores – que sem dúvida, também agregam uma análise acerca dos 

resultados advindos do programa - tem-se por intuito maior a avaliação do Programa 

enquanto uma política de transferência de renda condicionada que transformou a 

vida dos moradores de Guaribas, apesar de seu baixo valor.  

 

 

 



Resultados 

 Os resultados obtidos com a realização da pesquisa estão divididos em 

quantitativos e qualitativos. Os indicadores socioeconômicos do município de 

Guaribas permitiram analisar as transformações ocorridas em um dado período. 

Apesar de cada indicador apresentar uma peculiaridade em termos de período, é 

válido tentar traçar uma convergência entre a implantação do Programa Bolsa 

Família, ocorrida em 2003, com as análises observadas. Assim, os destaques do 

município de Guaribas (considerando-se o estado do Piauí para algumas análises) 

são: 

 A relação entre a melhora da qualidade de vida e a implantação do PBF, 

defendida por muitos estudiosos do programa, é perceptível quando se observa 

os aspectos demográficos apresentados nas alterações da pirâmide etária do 

município de Guaribas, em consonância com o crescimento do índice de 

envelhecimento e da esperança de vida ao nascer, entre 2000 e 2010, período 

que envolve a implantação do PBF; 

 A taxa de frequência ao ensino básico das crianças entre 6 e 17 anos, que era de 

83,71% em 2000 e passou para 93,70% em 2010, proporciona um indício da 

relação entre a condicionalidade educacional do programa - que exige que os 

beneficiários dessa faixa de idade frequentem a escola - e o crescimento dessa 

taxa; 

 Nos grupos etários de 11 a 14 anos e de 15 a 17 anos houve uma redução de 

38,33 e 30,13 pontos percentuais, respectivamente, da taxa de analfabetismo, 

entre 2000 e 2010; 

 A proporção populacional de extremamente pobres caiu de 60,42% para 43,40%, 

entre 2000 e 2010, enquanto que a proporção de pobres diminuiu de 89,99% 

para 59,67%, no mesmo período; 

 O índice de Gini, que mede o grau de desigualdade de distribuição de renda, 

revelou que houve um crescimento da concentração de renda no município entre 

1991 e 2000 e uma queda entre 2000 e 2010, quando o índice foi de 0,57; 

 O IDH de Guaribas, que em 1991 e 2000 deixou-o sob o patamar de baixo 

desenvolvimento humano, alcançou em 2010 um índice de médio 

desenvolvimento humano, com contribuição expressiva da longevidade, seguida 

da renda e da educação; 



 A mortalidade infantil apresentou uma diminuição considerável entre 2000 e 2010 

- neste último ano, o município se aproximou da média estadual do Piauí; 

 A taxa de fecundidade, que mostra a média de filhos por mulher entre 15 e 49 

anos, revelou uma queda entre 2000 e 2010, quando alcançou uma taxa de 2,8 

filhos, estando bem próxima da média estadual (1,99); 

 A geração de riquezas do município, analisada a partir do PIB, mostra que entre 

2003 e 2011, houve um crescimento de 247,03% do seu produto. 

Quanto às informações qualitativas, a visita ao município de Guaribas realizada 

em julho de 2013 permitiu a percepção de que o município se encontra em uma 

situação que pode ser denominada “exclusão territorial”, na medida em que além de 

Guaribas sofrer com o processo da seca típica do Nordeste (em agosto de 2013, as 

famílias relataram que desde 2010 não chovia no município), o acesso é precário e a 

mobilidade está comprometida. Não há dúvidas de que esses fatores estão 

diretamente relacionados à pobreza e à miséria enfrentada pelos moradores. Tal 

percepção permite se levantar a seguinte questão: trata-se de uma cidade excluída 

ou de uma cidade dos excluídos?1 Infelizmente, essa pesquisa encontrou resposta 

afirmativa para as duas questões, ao mesmo tempo em que constatou a efetividade 

do Programa no sentido de amenizar essa situação.  

Avaliando-se a entrevista realizada com as assistentes sociais e psicólogas 

do CRAS do município, as informações obtidas, de modo geral, estão relacionadas à 

descrição, por parte das assistentes sociais e das psicólogas, da situação de 

pobreza em que o município se encontra. Além disso, foi possível perceber que o 

CRAS é “uma porta de entrada e o espaço de acolhimento e de atendimento das 

famílias beneficiárias”. (SILVA; LIMA, 2010, p. 23) 

Um ponto de destaque na entrevista é o fato de, em muitas famílias, o marido 

ser responsável pelo recebimento do benefício e pela administração do dinheiro. 

Segundo o portal Data Social, em agosto de 2013, dos 3.239 beneficiados pelo 

programa, 1.630 eram do sexo masculino, o que representa 50,32%. 

Já as entrevistas realizadas com as famílias beneficiárias do PBF, residentes 

no município de Guaribas, constituem uma base importante para a análise da 

importância do programa no âmbito da pobreza e da miséria. Além disso, “tais 

entrevistas permitem aos indivíduos em questão expressar sua visão das coisas, 

                                                           
1 JUNIOR, Orlando Moreira. Cidades pequenas: territórios da exclusão. Florianópolis, 2009.  



oferecendo uma imagem de si e uma explicação de sua situação construída por eles 

mesmos”. (REGO; PINZANI; 2013, p. 34). 

Quando perguntado como era o município antes da implantação do PBF, as 

respostas obtidas pelas famílias convergiam para os termos como “miséria”, “fome” e 

“sofrimento”. N.R. relatou que sem o BF: “Seria a vida de antes. Passar fome, passar 

necessidade. Não tinha roupa, não tinha nada (...)”. Com o surgimento do programa, 

ela contou que: “Mudou tudo. Porque antigamente a gente passava uma 

necessidade danada, era muita fome. Hoje...não vou dizer que não passa 

necessidade, né, porque a gente passa, mas não é mais como era, a miséria...”. 

Quanto à perspectiva de um dia não mais precisarem do benefício, as 

respostas obtidas convergiam para a percepção de um sonho que parecia muito 

distante. M.T.C. disse que “A gente sonha um dia...”. Seu marido, I.R., vê como algo 

distante: “Uma visão...”. Para O.R.R.: “É que...a gente pode conseguir imaginar, né, 

mas aí vê que não tem saída num lugar desse aqui...”. Em alguns desabafos, é 

perceptível a religiosidade típica do município. D.R. acredita que: “Pode acontecer 

porque Deus não morreu, Deus sempre é vivo, né, mas é difícil, né, porque não tem 

outra fonte se não o Bolsa Família...”. 

As famílias entrevistadas, de certa forma, reclamaram do valor baixo do 

benefício e relataram que, embora seja possível comprar alimentos com o dinheiro 

que recebem, no final do mês acabam “comprando fiado”. A confiança obtida por 

parte dos pequenos comerciantes está atrelada à garantia de que as famílias têm, 

mensalmente, uma renda advinda do programa, de modo que poderão arcar com a 

dívida deixada no mês anterior. Segundo N.R.: “Quando a gente recebe, a gente vai 

na...aqui pode comprar fiado, né, aí a gente vai na venda, compra, paga, compra, 

paga...mesmo que não dá pra pagar tudo, mas paga e compra de novo. Então, pra 

mim foi bom demais, né? (...)”. Já O.R.R. utilizou o termo crédito para explicar 

quando compra fiado: “Assim, que a gente antes não tinha crédito. Cê ia num 

comercinho desses aí, fazer uma comprinha. Ixi, meu Deus, como é que eu vou 

pagar? Hoje não”. Além disso, O.R.R. reconhece a confiança advinda dos 

comerciantes: “Confiar na gente, né. A gente vai lá e compra e fala ‘tal dia, eu passo 

meu cartão no caixa e venho te pagar’”.  

Quanto à reclamação de que o valor do benefício é baixo, há um ponto 

implícito e relevante: “(...) não expressa tanto uma reivindicação quantitativa, mas 

uma qualitativa: é expressão do sentimento de que tal valor não constituí um 



reconhecimento adequado das necessidades das pessoas e de sua dignidade”. 

(REGO; PINZANI; 2013, p.41) 

Quando perguntadas sobre o valor que gastam mensalmente com a 

alimentação, percebeu-se que possuem certa dificuldade para responder essa 

questão. Tal dificuldade também foi encontrada por Rego e Pinzani (2013), que 

acreditam haver certa incapacidade por parte dos beneficiários para efetuar um 

cálculo abstrato, que foge das experiências cotidianas das famílias. Além disso, 

quando perguntado há quanto tempo recebem o benefício, constatou-se que as 

respostas não tinham um embasamento temporal: “O meu Bolsa Família começou 

há muito tempo, o meu começou no tempo do Serra, o Vale Gás, foi...”2 ou “Nós 

recebia R$ 15 do...daquele lá da escola. Aí depois veio o Bolsa Família, não sei 

quando mas veio”3 ou até mesmo “Não faço a mínima idéia. Coisa de quando o 

governo Lula entrou, lá do Fome Zero”4. Logo, constatou-se a ausência de noção 

temporal ou monetária por parte das famílias entrevistadas.  

Os relatos da falta de oportunidade para obterem um emprego formal foram 

identificados em todas as entrevistas. É difícil pensar que os moradores poderiam 

procurar emprego nas cidades vizinhas. Como já descrito, a questão da mobilidade 

é precária e o deslocamento de Guaribas até a cidade mais próxima, Caracol, é 

realizada por uma estrada que carece de asfalto e iluminação em todo o seu trecho. 

Além disso, não há linhas de ônibus para realizar o trajeto.  

Apesar dos relatos da falta de oportunidades, em algumas famílias havia 

membros que relataram exercer algumas atividades informais remuneradas: I.R. 

disse que “às vezes aparece algum serviço, uma televisão para consertar. Uma 

chance ou outra, quando acontece...”. Sua esposa, M.T.C., revelou que trabalha na 

Câmara Municipal, participa das reuniões com os vereadores, mas não informou o 

seu salário e o seu cargo. Além disso, no começo da entrevista, quando perguntado 

se possuíam qualquer outra fonte de renda, disseram que não. No entanto, no 

decorrer da conversa, M.T.C. revelou que possui uma casa na Bahia que atualmente 

está alugada, de modo que o dinheiro que recebe do aluguel pode ser considerado 

                                                           
2M.T.C., de 41 anos, casada com I.R, de 35 anos. O casal tem um filho de 17 anos. 
Recebem R$ 108 do PBF.  
3M.C.R., 46 e seis anos, casada com D.R., de 57 anos. Recebem R$ 252 do PBF. Esse 
valor atende o casal e os três filhos, duas crianças de 6 e 9 anos e uma adolescente de 16 
anos.  
4N.R., 27 anos, casada com V.M.R., de 31 anos. O casal tem dois filhos, de 10 e 8 anos. 
Recebem um pouco mais de R$ 200. 



uma fonte de renda para a família. Em outra entrevista, realizada com N.R., de 27 

anos, ela contou que seu marido, V.R., de 31 anos, de vez em quando corta o 

cabelo para ajudar na renda da família. O.R.R., de 34 anos, relatou que recebe o 

BF, mas trabalha no município fazendo leitura dos relógios de água, entregando 

contas de água e fazendo ligações novas. O valor que recebe mensalmente do 

programa é direcionado ao marido, que necessita de remédios, pois desde 2005 

teve boa parte do corpo paralisada.  

Um dos maiores problemas enfrentado atualmente pelos moradores de 

Guaribas é a seca: não chove no município desde 2010. Para N.R.: “E a roça sem 

chuva não ajuda. Porque o que a gente sabe fazer é na roça. E aí a roça não tá 

ajudando, então...”.  Além disso, há o sério problema da infraestrutura viária. Ao 

realizar o deslocamento até Guaribas, é perceptível que a cidade se encontra 

excluída, dada a inexistência de uma estrada que interligue o município até as 

cidades vizinhas e a outras localidades mais desenvolvidas. M.C.R. mostra saber 

dessa situação ao afirmar que: “Aqui tá a cidade isolada...”.  

A relação entre a sobrevivência e o PBF apareceu nas entrevistas. Como 

relatou M.C.R, quando acaba o benefício, no final do mês: “Vai 

sobrevivendo....sobrevivendo, passando pela vida...”. Para A.A.S., apesar de na 

época das entrevistas não ser mais beneficiária do PBF, contou que: “Se não tiver o 

Bolsa Família, não tem como sobreviver...”.  

Como destacado no item sobre demografia, a população de Guaribas 

registrou uma queda de 8,6% entre 2000 e 2010. Nas entrevistas, identificou-se que 

muitos moradores de Guaribas foram morar em São Paulo, a fim de buscar um 

emprego e estudar. Para M.C.R: “A maioria dos jovens saíram tudo por causa que 

aqui não tem oportunidade. Prefeito dá oportunidade pra outras pessoas. (...) Eles 

não dão assim, oportunidade para outros jovens conhecer melhor. Aí os jovens 

daqui, como não tem aqui uma oportunidade, vão para São Paulo”. Segundo os 

entrevistados, quando mudam para São Paulo, os moradores de Guaribas vão 

morar na favela do Areião ou na favela Piratininga, ambas localizadas no município 

de Osasco/SP. 

Uma prática antiga na história brasileira, denominada “coronelismo”, foi 

identificada em duas entrevistas. Segundo A.A.S., na última eleição para prefeito do 

município: “Compraram o título, o CPF e a carteira de trabalho. Foram comprados 

523 eleitores”. Quando questionada sobre uma perspectiva de não mais precisar ser 



beneficiária do programa, M.T.C. revelou que: “Mas vai demorar muito se depender 

dos políticos, porque, as política aqui é muito caro, exige muita compra de voto, e o 

povo é pobre e vota por dinheiro, aí o prefeito quando entra não faz nada, gasta 

milhões na política (...) por isso que eu digo que vai demorar pra mudar, por causa 

das políticas todas, enquanto existir a compra de voto vai ser difícil”.  

 

Considerações finais 

Apesar de as entrevistas realizadas em Guaribas com as famílias 

beneficiárias do PBF constituírem apenas uma pequena amostra dentro de milhões 

de brasileiros beneficiários,  sem dúvida foram fundamentais no sentido de 

apresentar uma ideia qualitativa acerca das transformações ocorridas desde a 

implantação do programa. Em outras palavras, tais entrevistas foram importantes 

para referenciar as transformações sociais dos beneficiários, seja em termos de 

melhoria da qualidade de vida, seja pelo acesso a alimentos que antes não 

compunham a mesa dos beneficiários, seja até mesmo para conhecer, de perto, a 

realidade daqueles que, “invisíveis”, quando ouvidos, relatam, à sua maneira, a 

pacata vida de quem mora em uma cidade castigada pela seca.  

A escolha do município de Guaribas para compor essa pesquisa não ocorreu por 

acaso. Trata-se de uma cidade que, como destacado, já apresentou o segundo pior 

IDH do país. Além disso, foi pioneira da estratégia federal “Fome Zero”, assinalada 

pelos moradores como o ponto de partida das mudanças ocorridas nos últimos anos. 

Trata-se, portanto, de uma tentativa de explicitar, para além dos indicadores, a 

realidade de beneficiários do PBF, contrapondo-se o período anterior à implantação 

do programa com o seu marco, em 2003.  
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