
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

 

 

 

 

 KALIANE BARBOSA DA SILVA  

 

 

 

O IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SEGURANÇA 

ALIMENTAR DE BENEFICIÁRIOS: 

UM ESTUDO PILOTO REALIZADO EM NATAL – RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2016 



 
 

KALIANE BARBOSA DA SILVA 

 

 

 

O IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SEGURANÇA 

ALIMENTAR DE BENEFICIÁRIOS: 

UM ESTUDO PILOTO REALIZADO EM NATAL - RN 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da 

Universidade do Rio Grande do Norte como 

requisito para obtenção do título de mestre. 

 

Orientador: Prof. Dr. Robério Paulino          

Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2016 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) 
  

 
         Silva, Kaliane Barbosa da Silva.         

            O impacto do Programa Bolsa Família na segurança alimentar de 

beneficiários : um estudo piloto realizado em Natal - RN / Kaliane Barbosa da 

Silva. – 2016.           

             111 f. 

               

             Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Urbanos e Regionais, 2016. 

              Orientador: Prof. Dr. Robério Paulino Rodrigues. 

                                            

 1. Segurança alimentar. 2. Assistência alimentar – Natal (RN). 3. Programa 

Nacional de Renda Mínima (Brasil). Bolsa-Família. 4. Estado-providência. I. 

Rodrigues, Robério Paulino. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

III. Título.  

   

 

        RN/BSE-CCHLA                                                                  CDU 304.4(813.2) 

     



 
 

 



 
 

 

 

Para minha avó, Maria do Rosário 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela força e orientação, sem as quais nada seria possível. 

 

Aos meus pais, pela oração, pelo amor, pelas palavras positivas e a compreensão, tão 

importantes para mim. 

 

A Jenner, meu companheiro, agradeço sobretudo por seu amor. Sou grata pela compreensão 

nas inúmeras vezes em que precisei me ausentar física e mentalmente, pelas contribuições e 

pelo apoio incondicional desde o início deste projeto. 

 

Ao professor Robério Paulino, meu orientador, agradeço a confiança e as valiosas 

contribuições. 

 

À Kátia e João Maria, meus irmãos, pelas orações. 

 

À Keruska, amiga de infância, agradeço a ajuda e a disponibilidade em todos os momentos. 

 

À Simone e Valéria, agradeço o companheirismo e as importantes contribuições. 

 

À equipe do SEMTAS Natal – RN, a disponibilização do espaço e o acolhimento. 

 

A Jader, que disponibilizou tempo para ler e emitir contribuições. 

 

À Marjorie, amiga, quero agradecer as palavras positivas e o incentivo desde sempre, que 

nunca esqueci. 



 
 

 

                                       “A alma farta pisa favo de mel, mas para a alma faminta todo 

amargo é doce.” 

(Provérbios 27:7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo piloto consistiu em verificar se o Programa Bolsa Família (PBF) 

promoveu algum impacto sobre a Segurança Alimentar de beneficiários no município de 

Natal. Além de revisar a literatura sobre a formação dos sistemas de proteção social no mundo 

e no Brasil, o trabalho realizou uma avaliação quantitativa e qualitativa para obter dados 

primários, da qual participaram 105 titulares do programa. A triagem dos adultos que 

compuseram a amostra foi realizada no Cadastro Único no município de Natal, situado no 

Bairro do Igapó, na Região Administrativa Norte. Para caracterizar a situação socioeconômica 

e demográfica, avaliar o nível de Segurança Alimentar e analisar a percepção dos usuários, 

elaborou-se um questionário de perguntas abertas e fechadas baseado na Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA). Os resultados não comprovaram melhoria na condição 

alimentar das famílias atendidas, visto que 99% dos entrevistados ainda foram classificados 

em Insegurança Alimentar. Espera-se que este estudo piloto possa contribuir para o 

fortalecimento da compreensão e do combate à Insegurança Alimentar no município de Natal.  

 

Palavras-chave: Insegurança Alimentar; Programa Bolsa Família; Programas de 

Transferência de Renda; Welfare State. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this pilot study is to verify that the Bolsa Família program (the Bolsa Familia 

program is a direct transfer program income that benefits families in poverty and extreme 

poverty in Brazil) has promoted some impact on the food security of beneficiaries in Natal. In 

addition to revisiting the literature on the formation of social protection systems in the world 

and in Brazil, the work carried out a quantitative and qualitative evaluation for primary data, 

attended by 105 adults program holders. The screening of adults in the sample was made in 

the Unified Register in Natal, located in Igapó Neighborhood, Administrative Region North. 

To characterize the socioeconomic and demographic situation, assess the level of food safety 

and analyze the perception of users, we prepared a questionnaire of open and closed questions 

based on the Brazilian Food Insecurity Scale. The results did not confirm improvement in the 

food condition of the families, since 99 % of respondents were further classified in Food 

Insecurity It is hoped that this pilot study will contribute to strengthening understanding and 

combating Food Insecurity in Natal. 

 

Keywords: Food Insecurity; Bolsa Família Program; Transfer Programs Income; Welfare 

State. 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

   

Figura 1 – Distribuição da baixa estatura para idade nos estados brasileiros no ano de 2014 . 47 

Figura 2 – Proporção da população de cada estado beneficiária do PBF até abril de 2015 ..... 51 

Figura 3 – Porcentagem de crianças e adolescentes menores de 14 anos com renda domiciliar 

per capita mensal < ½ SM no Brasil entre os anos 2001-2009 e 2011-2012 ........................... 52 

Figura 4 – Taxa de alfabetização das pessoas com mais de cinco anos de idade por bairro, 

com as piores condições do município em 2010 ...................................................................... 56 

Figura 5 – Valor da cesta básica comparado ao SM nominal no município de Natal, no mês de 

dezembro, entre os anos 2005 e 2015 ....................................................................................... 60 

Figura 6 – Distribuição dos participantes da pesquisa entre os bairros .................................... 66 

Figura 7 – Distribuição das famílias de acordo com o número de filhos ................................. 68 

Figura 8 – Adensamento domiciliar da amostra estudada ........................................................ 70 

Figura 9 – Cobertura de serviços de saneamento básico e pavimentação da amostra estudada

 .................................................................................................................................................. 70 

Figura 10 – Fluxograma de complicações da má nutrição ....................................................... 72 

Figura 11 – Prevalência de IA no total de domicílios pesquisados .......................................... 73 

Figura 12 – Prevalência de IA por nível educacional dos titulares entrevistados .................... 74 

Figura 13 – Prevalência de IA por classe de rendimento domiciliar per capita mensal ........... 75 

Figura 14 – Prevalência da baixa estatura em crianças com idade entre 2 e 5 anos e 

adolescentes, nos anos 2008 e 2015, no município de Natal – RN .......................................... 82 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Programas de transferência de renda implantados em países da América Latina ... 41 

Tabela 2 - Ações planejadas pelo Programa Fome Zero para serem executadas no ano de 2003

 .................................................................................................................................................. 46 

Tabela 3 - Número total de filhos tidos pelas mulheres do município de Natal com 10 anos ou 

mais até julho de 2010 .............................................................................................................. 50 

Tabela 4 - População residente, crescimento e densidade demográfica do município de 

Natal/RN entre os anos 2000 e 2013 ........................................................................................ 54 

Tabela 5 - Distribuição das instituições de ensino públicas por RA no ano de 2013 ............... 55 

Tabela 6 - Distribuição dos serviços de saúde por RA no ano 2013 no município de Natal ... 57 

Tabela 7 - Índices dos itens que compõem a exclusão social no município de Natal/RN 

comparado ao município de Pomerode/SC, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 ... 58 

Tabela 8 - Pontos de corte para classificação do nível de Segurança Alimentar ..................... 64 

Tabela 9 - Distribuição dos participantes segundo faixa etária ................................................ 67 

Tabela 10 - Distribuição da população pesquisada de acordo com estado civil....................... 67 

Tabela 11 - Quantidade de filhos por família e por escolarização do responsável-titular ........ 68 

Tabela 12 - Escolarização dos titulares do cadastro no PBF participantes desta pesquisa ...... 69 

Tabela 13 - Renda per capita domiciliar mensal ...................................................................... 71 

Tabela 14 – Prevalência de IA dos domicílios com e sem menores de 18 anos de idade ........ 73 

Tabela 15 - Produtos mais citados pelos entrevistados sobre o gasto do benefício ................. 75 

Tabela 16 – Nível de ocupação de pessoa com 25 anos ou mais de idade por sexo e nível de 

instrução no Brasil em 2010 ..................................................................................................... 78 

Tabela 17 – Total de habitantes para cada escola pública em 2010 ......................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BPC Benefício da Prestação Continuada 

CadÚnico Cadastro Único 

CAP Caixa de Aposentadoria e Pensão 

CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

CONSEA Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição 

DATASUS Departamento de Informática do SUS 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

FDA Food and Drug Administration 

IA Insegurança Alimentar 

IAP Instituto de Aposentadoria e Pensão 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

INAMPS Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

INAN Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 

INPS Instituto Nacional de Previdência Social 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

Loas Lei Orgânica da Assistência Social 

Losan Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Mesa Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar 

MPS Ministério da Previdência Social 

MS Ministério da Saúde 

NOB  Norma Operacional Básica 

OMS Organização Mundial de Saúde 

FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 



 
 

PAT Programa de Alimentação do Trabalhador 

PBF Programa Bolsa Família 

PGRM Programa de Garantia de Renda Mínima 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNAN Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

PNAS Política Nacional de Assistência Social 

PNBE Programa Nacional de Bolsa Escola 

PNRM Programa Nacional de Renda Mínima 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Prodea Programa de Distribuição de Alimentos 

ProRural Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

PTCR Programa de Transferência Condicionada de Renda  

RA Região Administrativa 

SAN Segurança Alimentar e Nutricional 

SAPS Serviço de Alimentação da Previdência Social 

SISAN Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

SISVAN Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

SM Salário Mínimo 

Suas Sistema Único de Assistência Social 

SUS Sistema Único de Saúde 

  

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 

2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................... 16 

2.1 O SURGIMENTO DO WELFARE STATE ........................................................................ 16 

2.1.1 As tipologias do Welfare State ........................................................................................ 18 

2.1.2 A experiência brasileira ................................................................................................... 25 

2.2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A ASSISTÊNCIA SOCIAL ....................... 31 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E OS 

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA DE RENDA ............................ 35 

2.3.1 As políticas de combate à fome e os programas de transferência condicionada de renda: 

experiências nacionais e internacionais .................................................................................... 40 

2.4 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA .................................................................................. 47 

2.4.1 Público-alvo ..................................................................................................................... 49 

2.4.2 Cobertura ......................................................................................................................... 51 

2.4.3 Condicionalidades ........................................................................................................... 52 

2.5 NATAL: UM MUNICÍPIO MARCADO PELA DESIGUALDADE SOCIAL ................ 53 

3 OBJETIVOS E METODOLOGIA .................................................................................... 61 

3.1 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 61 

3.1.1 Geral ................................................................................................................................ 61 

3.1.2 Específicos ....................................................................................................................... 61 

3.2 METODOLOGIA ............................................................................................................... 61 

3.2.1 Tipo do estudo piloto ....................................................................................................... 61 

3.2.2 Desenho local e população de estudo .............................................................................. 62 

3.2.3 Critérios de inclusão e exclusão ...................................................................................... 62 

3.2.4 Variáveis do estudo ......................................................................................................... 63 

3.2.5 Instrumento ...................................................................................................................... 63 

3.2.6 Análise e apresentação dos dados .................................................................................... 65 

4 RESULTADOS .................................................................................................................... 66 



 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO PÚBLICO PESQUISADO ................ 66 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS INDIVÍDUOS 

PESQUISADOS ....................................................................................................................... 71 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................... 77 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 89 

7 REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 92 

APÊNDICE ............................................................................................................................ 105 

APÊNDICE A – Questionário de pesquisa de campo ............................................................ 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estudar a Segurança Alimentar (SA), associando-a aos Programas de Transferência 

Condicionada de Renda (PTCR), é uma forma de abordagem amplamente encontrada na 

literatura que discute os impactos de políticas públicas sobre a saúde de populações carentes. 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Tem como base práticas alimentares 

promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis (LOSAN, 2006). Não apenas do ponto de vista social, 

mas também biológico e ético, a SA é importante para o avanço da sociedade e para a redução 

da desigualdade social. A alimentação é um dos direitos humanos essenciais à vida, portanto 

deveria estar resguardado sob a proteção das sociedades e dos governos.  

No entanto, a Insegurança Alimentar (IA), ainda persistente entre as populações 

pobres, demonstra que esse direito segue sendo violado para muitos: quanto mais pobres, 

mais restrito o acesso a ele. No fundo, esse deveria ser o menor dos problemas da 

humanidade, pois considera-se que a atual produção mundial de alimentos poderia alimentar 

toda a população do planeta. No entanto, uma parte privilegiada dos seres humanos 

permanece impondo, mesmo inconscientemente, fome e dor a outros, sendo necessário que de 

tempos em tempos a pesquisa traga à tona o debate da fome. 

Usar o termo fome como definição da falta de alimentos para satisfazer o apetite ficou 

no passado. Atualmente, conforme observa-se na definição de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), o termo tem um significado mais amplo e passa pela insatisfação dos 

nutrientes essenciais para a vida, que estão disponíveis nos alimentos (carboidratos, proteínas, 

lipídios, vitaminas e minerais). Nesse sentido, o termo utilizado é SAN, que tem quatro eixos 

principais de atenção, seriam eles: Disponibilidade de alimentos, acesso à alimentação, 

estabilidade e acesso aos abastecimentos e alimentos seguros e saudáveis (BLISKA, 2009).  

Sendo assim, o objetivo deste estudo piloto consiste em verificar se o Programa Bolsa 

Família (PBF) promoveu impacto sobre a Segurança Alimentar de beneficiários no município 

de Natal/RN. Para dar continuidade à discussão, algumas questões foram levantadas pela 

pesquisa: a) como o programa pensa em promover SA?, b) Qual a cobertura do programa no 

estado do Rio Grande do Norte?, c) Qual é a taxa de pobreza no município de Natal?, d) 

Depois de mais de dez anos de implantação, qual é a prevalência da Insegurança Alimentar 
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(IA) entre os participantes do programa?, e) Qual é a taxa de baixa estatura para beneficiários 

do PBF no município? 

Como resposta inicial ao questionamento basilar deste trabalho, a hipótese levantada é 

que o programa, através da distribuição de renda – considerando previamente que os recursos 

financeiros são utilizados pelas famílias principalmente para a compra de alimentos, 

independentemente da qualidade nutricional desses alimentos – permite que as famílias 

beneficiadas alcancem melhoria no nível de SA, distanciando as crianças e os adultos do 

quadro de fome absoluta. 

Assim, a dissertação está dividida em quatro capítulos, mais esta introdução e as 

considerações finais. O capítulo um faz uma revisão da literatura sobre a formação dos 

Sistemas de Proteção Social, incursiona pelas noções fundamentais da política de seguridade 

social, resgatando a trajetória do Sistema de Proteção Social no mundo e no Brasil e suas 

principais transformações ao longo das décadas. Também considera a influência dos 

movimentos sociais, as mudanças nas políticas sociais no período do regime militar e os 

avanços conquistados a partir da Constituição de 1988. 

Ainda no capítulo um, é apresentada a relação entre a Segurança Alimentar e os 

programas de transferência de renda, e discute-se de que maneira os programas de 

transferência de renda podem ou não melhorar o acesso das famílias aos alimentos. Nesse 

sentido, foram apresentados dados estatísticos sobre os principais mecanismos de reprodução 

da pobreza, como o pouco acesso à educação e o baixo nível de renda, que justificaram a 

necessidade da implantação e manutenção de um programa de transferência de renda para as 

famílias mais pobres, o Programa Bolsa Família (PBF). É também apresentada toda a 

estrutura legal do PBF, suas metas, o público-alvo, a fiscalização e os dados estatísticos de 

cobertura em proporção. 

Finaliza-se a revisão da literatura com a exposição das desigualdades sociais que 

marcam o município de Natal, bem como as problemáticas que possam justificar a 

necessidade de um programa de transferência de renda. No capítulo dois, encontram-se os 

objetivos e a metodologia utilizada para execução do estudo piloto. O capítulo três exibe 

todos os resultados encontrados na pesquisa em formato de quadros, tabelas e gráficos. No 

capítulo quatro, discutem-se os resultados encontrados. E, finalmente, as considerações finais 

trazem algumas conclusões desta pesquisa, sobre a capacidade do PBF de proporcionar ou 

não mudanças na condição nutricional das famílias atendidas e os desafios encontrados na 

realização da pesquisa, suas limitações e possíveis orientações. 
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Acredita-se que esta pesquisa se justifica por permitir olhar especificamente para 

grupos sociais mais vulneráveis e observar o impacto que o programa teria propiciado na SA 

de beneficiários. Médias nacionais indicam as condições da população em geral – ricos, 

pobres e miseráveis – mas analisar grupos específicos permite focalizar um problema social 

que não é característico da população geral, e sim de grupos sociais específicos mais 

vulneráveis. Neste estudo piloto é mais fortemente abordado o acesso aos alimentos, mas isso 

não implica que não se possa tecer comentários a respeito dos demais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 O SURGIMENTO DO WELFARE STATE 

 

A literatura sobre o tema dos Sistemas de Proteção Social mostra que as políticas 

sociais, em qualquer lugar do mundo, têm o seu surgimento baseado não apenas no apoio 

fundamental à manutenção e ao desenvolvimento do capitalismo, mas também na tentativa de 

correção dos efeitos nocivos de uma economia de mercado. Estudiosos do assunto, como 

Esping-Andersen (1991) e Gomes (2006), registram que o primeiro modelo de seguro social 

foi desenvolvido pela Alemanha.  

As políticas sociais implantadas no sistema bismarckiano – de Otto Von Bismarck, um 

chanceler prussiano que conduziu a política alemã e concluiu de fato a unificação da 

Alemanha na segunda metade do século XIX, mesclando medidas repressivas e políticas 

sociais – faziam parte de um conjunto de estratégias que buscavam promover o 

desenvolvimento industrial e econômico da Alemanha, incitando nos cidadãos o sentimento 

patriótico. Matos (2013), que fez um estudo aprofundado sobre a evolução do emprego 

público na Alemanha, mostra que as políticas de cunho social, como o seguro social, 

contribuíram para manter a renda e criar um mercado interno. Essa e outras estratégias 

implantadas na Alemanha foram consideradas impulsionadoras de seu desenvolvimento. 

Entretanto, o seguro social era destinado apenas à proteção de servidores públicos, enquanto 

os demais cidadãos permaneciam descobertos do sistema de proteção alemão. 

Enquanto a Alemanha promovia proteção social baseada no contrato de trabalho, as 

famílias mais necessitadas do auxílio do Estado, aquelas que se encontravam excluídas do 

mercado formal de emprego, permaneciam desassistidas. Apesar disso, o modelo de cidadania 

parcial desenvolvido na Alemanha, que foge do sentido daquilo que se entende por justiça 

social, é reconhecidamente uma importante base de construção das políticas sociais daí para 

frente. 

Esping-Andersen (1991) mostra que, no início do século XX, os seguros sociais que já 

existiam na Alemanha foram expandidos para a Europa e a cobertura estendida para outras 

categorias profissionais. O trabalhador formal, que até então dependia da caridade e da boa 

vontade, despertou para o entendimento sobre os direitos sociais conquistados, para a 

importância do contrato de trabalho e o seu papel em apoio ao crescimento do país. São 
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indubitavelmente conquistas memoráveis, contudo, muitos cidadãos continuaram na condição 

de excluídos e estigmatizados sob o rótulo de inúteis. 

Somente após a II Guerra Mundial, a política de proteção social foi ampliada a todos 

os integrantes da sociedade que necessitassem de apoio do Estado. Esse é o momento 

histórico em que a literatura considera a configuração do que veio a se chamar Welfare State 

(ou Estado de Bem-Estar Social) nos moldes de seu sentido original. De acordo com o 

Relatório Beveridge (1942) – ou Plano Beveridge, como também é conhecido, escrito pelo 

economista William Henry Beveridge a partir da solicitação do governo inglês, que desejava 

encontrar formas para reerguer-se após a II Guerra Mundial – a política social deveria ter 

caráter universal, ou seja, atender a todos. Sob esse preceito, o Estado assumiu a 

responsabilidade de oferecer proteção a todo e qualquer cidadão que estivesse impossibilitado 

de prover seu próprio sustento, pelas seguintes situações: doença, invalidez, terceira idade, 

viuvez, dentre outras. 

De acordo com Gomes (2006), o modelo de seguridade social instalado na Europa 

após a II Guerra Mundial permaneceu em construção até a década de 1970, quando uma nova 

depressão econômica decorrente da crise do petróleo colocou em questão os gastos e as 

políticas sociais. As críticas questionavam os gastos públicos elevados com a seguridade 

social e culpavam as políticas sociais pela estagnação da economia. No fundo, esses discursos 

já estavam pautados numa matriz teórica liberal e conservadora, que acabou refletindo em 

cortes nos gastos com programas sociais em todo o mundo e na perda de muitas conquistas 

dos períodos anteriores. 

Ao redor do mundo ocidental, pôde-se observar uma série de mudanças nas 

orientações dos governos. Nos EUA, foi eleito o conservador governo Reagan e, na Inglaterra, 

o governo Thatcher, com mão de ferro contra os gastos sociais. Outros países, como 

Dinamarca e Alemanha, logo tiveram o programa neoliberal implantado. 

No Brasil, ainda que com certo atraso, a introdução dos novos discursos liberais 

também ocorreu, como já acontecia em vários outros países. Trevisan e Van Bellen (2008) 

apontam que, como decorrência da crise econômica, política e social iniciada no final da 

década de 70, entre os anos 1980 e 1990, houve uma explosão de pesquisas em políticas 

públicas que buscavam avaliar e questionar a eficiência das políticas sociais adotadas pelo 

Estado. Esse sintoma já denotava claramente a influência do discurso liberal conservador no 

país, que começava a questionar a necessidade da intervenção do Estado na economia, bem 

como na área social. O caso brasileiro será melhor discutido mais adiante. 
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Esse seria, então, um rápido resumo da história do surgimento dos sistemas de 

proteção social. No entanto, cada modelo produzido nos diversos países possui diferenciações 

que estão ligadas à sua história política e social. Cada país desenvolve um esquema próprio de 

tributação e repartição da renda nacional, um sistema próprio de proteção social, podendo este 

ser mais ou menos abrangente, conforme a orientação política. A literatura dá a essas 

diferenças o nome de tipologias (CASTRO; RIBEIRO, 2009). 

 

 

2.1.1 As tipologias do Welfare State 

  

O entendimento sobre o conjunto de políticas que visam a proteção social – chamado 

de sistema de seguridade social – passa pela compreensão do direito social, de justiça social e 

da cidadania. Nos países onde existem esses sistemas de proteção, muitas diferenças podem 

ser observadas no que diz respeito aos objetivos, à finalidade, ao alcance ou à necessidade 

dessas políticas. Existem variados modelos de análise e classificação do Welfare State. 

Seguindo diferentes correntes de pensamento, alguns estudiosos expuseram seu modo de 

compreensão sobre esses sistemas. 

De acordo com a concepção de Marshall (2006), os direitos sociais são uma 

consequência da institucionalização do papel do cidadão enquanto membro de um corpo 

político, quer seja como eleitor, quer seja como parlamentar. 

 
 

O elemento civil é composto dos direitos necessários para a liberdade 

individual - a liberdade da pessoa, a liberdade de expressão, pensamento e 

fé, o direito de propriedade e de celebrar contratos válidos, e o direito à 

justiça. O último é de uma ordem diferente dos outros, porque é o direito de 

defender e fazer valer todos os direitos em termos de igualdade com os 

outros e pelo devido processo legal. Isso nos mostra que as instituições mais 

diretamente relacionadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. 

Através do elemento político, quero dizer, através do direito de participar no 

exercício do poder político, como um membro de um corpo investido de 

autoridade política ou como eleitor dos membros de um corpo social. As 

instituições correspondentes são o parlamento e o conselho de governo local. 

Toda a gama de direitos, desde o direito ao mínimo de bem-estar econômico 

até o direito de compartilhar o máximo da herança social e de viver a vida de 

modo civilizado, está dentro das normas sociais vigentes. As mais 

estreitamente ligadas a ele são o sistema de educação e os serviços sociais. 

(MARSHALL, 2006, p. 30) 
 

 

A instauração do Estado de Bem-Estar na Inglaterra poderia servir como exemplo 

ratificador do pensamento de Marshall. Uma vez que observaram as limitadas conquistas dos 
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movimentos sociais, as lideranças operárias compreenderam a necessidade de maior 

participação social tendo em vista influenciar as agendas políticas. Sendo assim, segundo 

Marshall, tendo o povo conquistado o direito ao voto em 1918, entende-se que na Inglaterra 

estava praticamente implantado um Estado de Bem-Estar Social. A maior participação 

política construiu novas solidariedades e culminou com mais demandas de expansão de 

direitos sociais. 

O sociólogo brasileiro Gabriel Cohn, em uma entrevista para a UNIVESP TV sobre o 

mercado e as relações em sociedade, disse que o mercado é dissolvente das relações sociais 

(UNIVESP TV, 2009). Partindo dessa compreensão, entende-se que, em sociedades 

complexas e de sistema econômico capitalista, a solidariedade é dissolvida pelo mercado. Isso 

justificaria, a partir da compreensão de Durkheim sobre o funcionalismo orgânico das 

sociedades industriais, a necessidade de políticas sociais compensatórias, restauradoras da 

coesão social e geradoras de regras que pautem a vida em sociedade. Na compreensão de 

Durkheim, e seguindo uma visão funcionalista, as políticas sociais são reações balizadoras 

dos transtornos que a modernização industrial provoca no modo de viver. Essas mudanças 

abruptas, encaradas como uma violação daquilo que é moralmente desejável para a sociedade, 

geram desconforto. Esse processo é denominado “anomia social”, por Durkheim (CABRAL, 

2004). 

O mesmo processo de surgimento das políticas sociais da Inglaterra, observado sob a 

ótica da tradição marxista, traz a ideia de pacificação de conflitos e controle social. Marx 

acreditava que, mesmo aumentando os salários, a insatisfação do trabalhador não terminaria, 

pelo contrário, o trabalhador permaneceria alienado e escravizado. Marx acreditava que as 

políticas e programas sociais tinham o único objetivo de manter a estabilidade social 

necessária para que o capitalismo continuasse crescendo, atendendo aos interesses da 

burguesia. Portanto, a solução para que o homem deixasse a condição de escravo do sistema 

estava no comunismo. Marx desenvolve essas ideias juntamente com Friedrich Engels em 

Manifesto do Partido Comunista, uma obra publicada originalmente em 1848 e hoje de 

domínio público (MARX; ENGELS, 1999). 

O material bibliográfico mostra que as construções dos Estados de Bem-Estar 

sofreram influências conforme a própria condição histórica dos países. Portanto, de uma 

sociedade para outra, existem diferenças no modo de construção e consolidação do Welfare 

State. Quanto à construção dos sistemas de seguridade social em países europeus e em países 

latino-americanos, por exemplo, é possível observar que alguns Estados são direcionados ao 

progressismo e outros ao conservadorismo. Esse fato, em certa medida e não como regra, 
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auxiliaria a compreensão da pouca eficiência de algumas políticas sociais que, analisadas a 

partir das premissas do Welfare State, não produzem inclusão social ou equidade. 

Considerando a existência de diferentes modos de analisar o fenômeno, bem como as 

diferentes formas de desenvolvimento e gestão dos sistemas de proteção social pelo mundo, 

Richard Titmuss (1974) classificou os modelos de política social em três grupos: residual, 

industrial e redistributivo. Em 1991, Esping-Andersen também os classificou em três tipos 

predominantes: o liberal, o conservador-corporativista e o universalista-desmercadorizante, ou 

regime social-democrata. 

Mas antes de adentrar nessas classificações, é interessante rever o conceito de Welfare 

State. O conceito é variável, devendo-se às influências das correntes de pensamento que o 

estudioso segue. Sendo assim, é difícil adotar um único conceito, mesmo considerando que 

alguns são mais abrangentes do que outros. Briggs (2006) compreende o Welfare State como 

uma forma de modificar o jogo de forças do mercado que conta com três pilares principais. 

Seriam eles: a) garantia de renda mínima, que permitiria a inclusão via consumo; b) redução 

da insegurança nas diversas situações da vida, por exemplo, na doença, no desemprego ou na 

senilidade; c) promover serviços sociais básicos de qualidade. 

Para Wilensky (1974), o conceito de Welfare State é mais abrangente e mais 

específico. Ele inclui a habitação como necessidade básica que deve ser promovida pelo 

governo, juntamente com outras ações, um direito do cidadão. “A essência do Estado do Bem-

Estar é a oferta de padrões mínimos de renda, nutrição, saúde, habitação e educação, 

assegurados a todos os cidadãos como um direito político, e não como caridade” 

(WILENSKY, 1974, p 01). 

Como foi possível observar até aqui, os autores não divergem completamente em suas 

opiniões. Em sua maioria, eles concordam que a modernização protagonizada pela 

industrialização provoca impactos negativos nas camadas sociais mais vulneráveis. 

Entretanto, discordam em relação aos fatores de estímulo para a criação de políticas de 

proteção social. Afinal, as demandas vêm do alto ou de baixo, são outorgadas ou 

conquistadas? É possível dizer que partem de ambos os lados, cada qual com seus interesses. 

A seguir, uma breve descrição sobre as tipologias, tema igualmente importante para analisar 

as especificidades brasileiras. 

Na primeira tipologia de Welfare State denominada, por Titmuss, “residual”, as 

necessidades dos indivíduos são naturalmente supridas pelo mercado e pela família. As 

instituições sociais do Estado somente intervêm quando a família e o mercado falham nesse 

propósito. Mesmo assim, a atuação estatal é temporária e modesta. 
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A segunda tipologia de Titmuss, a “industrial”, é chamada também por ele de modelo 

de política social de desempenho industrial meritocrático. De acordo com esse modelo, as 

necessidades do trabalhador devem ser supridas tendo por base o mérito, o desempenho no 

trabalho e a produtividade. Fundamenta-se na teoria do esforço e recompensa. De acordo com 

o autor, esse modelo ajuda a manter a lealdade dos trabalhadores, gerando grupos socialmente 

solidários ao mercado. 

A terceira tipologia desse mesmo autor é chamada de política social “redistributiva”. 

Nesta, o serviço é prestado à sociedade a partir do princípio da universalidade, distanciando as 

ações das lógicas do mercado. Esse modelo visa o suprimento de necessidades, baseando-se 

na igualdade. 

Em 1991, o trabalho de Esping-Andersen aprimora os modelos de Welfare States 

pensados por Titmuss. O primeiro modelo proposto pelo sociólogo dinamarquês é “liberal”, 

em que o Estado possui atuação limitada, assistencial e de caráter praticamente emergencial. 

Nesse caso, a clientela é a população, prioritariamente, de renda comprovadamente muito 

baixa, da classe trabalhadora e dependente da ação do Estado. De acordo com o autor, esse 

tipo de modelo não fortalece o trabalhador, ao contrário, fortalece o mercado, pois incentiva a 

iniciativa privada a oferecer serviços, inclusive de previdência social privada. Além disso, 

produz estratificação e dualismo social. Esse seria o modelo em desenvolvimento nos Estados 

Unidos, Canadá e Austrália. 

Muito embora os EUA tenham vivido um período de sucesso de suas políticas 

keynesianas entre os anos 50 e 60, a crise da década 70 trouxe muitos questionamentos acerca 

da eficiência desse tipo de políticas. King (1987) explica que a crise econômica da década de 

70 e o discurso liberal representaram grande ameaça às estruturas de proteção social não só 

nos EUA, mas também na Inglaterra. É o caso das medidas de Margareth Tatcher e da 

abertura ao livre comércio. 

Sobre as privatizações, o premiado economista Joseph Stiglitz afirma: 

 

 

A economia pode parecer uma disciplina estéril e inaudita, mas, na 

realidade, boas políticas econômicas têm o poder de mudar a vida dos menos 

privilegiados. Acredito que os governos precisam – e podem – adotar 

políticas que ajudem os países a crescer, mas que também assegurem que 

esse crescimento seja compartilhado de maneira mais equitativa pela 

população. (STIGLITZ, 2002, p. 13) 
 

 

O livre comércio não possui apenas aspectos negativos (exploração da mão-de-obra 

barata). Ele também permite que um país cresça a partir de suas exportações. Muitos países 
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em desenvolvimento, como por exemplo, alguns países da Ásia, tiveram a oportunidade de 

oferecer melhores condições de vida à sua população graças às exportações. Por exemplo, em 

1992, como relata Stiglitz (2002), a Jamaica passou a exportar leite para os EUA, ameaçando 

os produtores locais, mas permitindo que milhares de crianças pobres americanas tivessem 

acesso ao leite por um preço mais barato. 

Os governos conservadores buscavam restringir a atuação das políticas sociais. Esse 

objetivo não foi completamente atingido, segundo King (1987), porque o Estado de Bem-

Estar – em democracias industriais avançadas – é interligado fortemente à estrutura social e 

política, só conseguindo-se reduzi-lo através de outras medidas de caráter liberal, por 

exemplo, as privatizações. 

O autor acima também explica que as políticas de bem-estar dos EUA são de menor 

alcance ou do tipo marginal, o Estado norte-americano tem compromisso mínimo com o bem-

estar dos cidadãos. Suas políticas são focalizadas em grupos sociais específicos. A definição 

de uma linha de pobreza, que segmente os cidadãos estadunidenses em ricos e pobres, 

provoca dualidade e inferioriza aqueles definidos como desfavorecidos. Além disso, o país 

possui duas características principais que explicariam o modo americano de fazer política 

social: a religiosidade ligada ao trabalho e o individualismo. O típico norte-americano enxerga 

o trabalho como necessário, virtuoso, dignificante.  

A Bíblia protestante, em várias passagens, faz referência ao trabalho como virtude 

espiritual. Um exemplo encontra-se no livro dos Salmos, capítulo 128, versículo 2: “Comerás 

do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero”. Assim, na compreensão individualista, não 

seria justo tirar daquele que se esforça para dar àquele que não comunga do mesmo princípio. 

Portanto, políticas de assistência social gerariam conflito entre aquelas do tipo “seguro” e de 

bem-estar, as quais necessitam de contribuição prévia. 

O segundo modelo de Esping-Andersen, “universal-desmercadorizante”, caracteriza-se 

pela atuação do Estado por meio de políticas sociais, visando garantir direitos igualitários para 

configurar a cidadania e reduzir as desigualdades provocadas pelo mercado. Aqui, o objetivo 

não é fomentar a dependência e sim produzir independência a partir da promoção de 

capacidades. O acesso ao trabalho é um direito tão importante ou mais do que outros, como a 

renda. Conforme Esping-Andersen (1991), esse modelo favorece a construção de 

solidariedade em torno do bem-estar social, de modo que os trabalhadores se sentem 

beneficiados e responsáveis pela contribuição. Gomes (2006) cita a Dinamarca e a Suécia 

como exemplo de países que desenvolveram esse modelo de Welfare State. 
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Abrahamson (2010), em seu artigo sobre flexicurity na Dinamarca, explica que nesse 

país existe uma flexibilidade para ausentar-se do trabalho. Esse esquema beneficiava o 

trabalhador que caso necessitasse afastar-se do trabalho para estudar ou cuidar dos filhos 

permanecia sob a tutela do Estado. Esses benefícios eram considerados “generosos”. Em 

1999, tendo em vista as inúmeras crises econômicas, o sistema de trabalho foi reformulado e 

os benefícios foram reduzidos, bem como o tempo tolerável de ausência do trabalho. 

Ainda de acordo com o autor, o tempo permitido de ausência ao emprego para estudar 

era de, no mínimo, uma semana e de, no máximo, um ano. Os pais também poderiam 

ausentar-se para cuidar dos filhos com até oito anos de idade por no máximo um ano e no 

mínimo 13 semanas. Passados esses períodos, os cidadãos ficariam descobertos da proteção 

do Estado. Além disso, a política social ativa, desenvolvida na Dinamarca, obriga o 

beneficiário do seguro desemprego com idade inferior a 30 anos a participar de projetos de 

requalificação profissional. 

Tal modo de gerenciar o desemprego contribui para evitar possíveis entraves para o 

reenquadramento do indivíduo no mercado formal de trabalho evitando que ele, ao findar o 

prazo de auxílio do Estado, seja excluído e se mantenha em condições marginais.   

Para Astréia Soares, que estudou profundamente o comportamento cultural, político e 

social da Suécia, esse país é “frequentemente apontado como uma nação discreta, moderna, 

modelo de políticas públicas e nação exemplar no reconhecimento dos direitos humanos” 

(SOARES, 2012, p. 51). Considerando essa característica, observa-se, por exemplo, que a 

previdência social rural desenvolvida no país – assim como apontam Kreter e Bacha (2006) – 

tem suas raízes no plano Beveridge. A política de previdência social para o homem do campo, 

que tem caráter universal, é estendida ao idoso do meio urbano e, embora o valor monetário 

seja mínimo, permite inclusão social. 

No terceiro e último modelo de Esping-Andersen, chamado “conservador-

corporativista”, o Estado atua com o objetivo de suavizar os problemas mantendo as 

diferenças de status. Trata-se de um modelo conservador de política social, no qual a mulher é 

excluída do benefício da previdência por não trabalhar fora do lar. A família tradicional é o 

núcleo da sociedade, que deveria ser preservado. Por esse mesmo motivo e através dos 

benefícios ofertados, acaba encorajando o aumento do grupo familiar. O fato é que esse 

modelo preserva o princípio de subsidiaridade, portanto os serviços prestados às famílias são 

subdesenvolvidos e nunca excedem do objetivo que pretendem atingir. 

A literatura sobre o tema mostra que o Brasil possuía traços marcantes do modelo 

corporativista até a constituição de 1988, por exemplo, o seguro desemprego, as Caixas de 
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Aposentadoria e Pensão (CAP), os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP), as ações de 

saúde ligadas ao Instituto Nacional da Previdência Social (INPS). Todas essas instituições 

mostravam que o sistema de seguridade era financiado pelo trabalhador. Esse cenário só 

ganhou novo aspecto com a chegada da Constituição de 1988, que reconhece a importância da 

assistência social. Mesmo assim, alguns autores mostram que o Brasil mescla políticas de 

caráter universal, das quais o Sistema Único de Saúde (SUS) é um exemplo, e liberal, sendo 

essa uma das peculiaridades do sistema brasileiro. 

Na verdade, assim como comenta Esping-Andersen (1991), apesar dos desenhos tão 

bem traçados dos modelos de Welfare State, é difícil encontrar modelos puros em execução. 

Em geral, os países adotam características mais acentuadas de um tipo ou de outro, conforme 

as doutrinas econômicas que seguem, mas dificilmente um modelo puro.   

Sobre a meritocracia brasileira, a pesquisadora Lívia Barbosa (1996) lembra que, ao se 

discutir a administração pública brasileira, geralmente está pressuposta nos discursos a 

reivindicação da aplicação de um sistema administrativo meritocrático. Em geral, nesses casos 

o entendimento é de que a meritocracia seria algo novo, mas a pesquisadora ressalta que não. 

Ela nota que a meritocracia sempre esteve presente de modo jurídico, mas que infelizmente 

não foi concebida como uma prática social. 

 

 
O serviço público brasileiro, embora esteja aparelhado sob a forma de um 

sistema meritocrático, tanto para o ingresso quanto para a mobilidade interna 

de seus funcionários, não possui uma ideologia de meritocracia, como um 

valor globalizante e central. Embora, no discurso, todos os segmentos se 

coloquem como partidários do império do mérito, na prática, qualquer 

tentativa de implantá-la esbarra em um processo sistemático de 

desqualificação desse critério, a partir de uma estratégia de acusação que, ora 

afirma serem o método de avaliação e os avaliadores inaptos para a tarefa, 

ora terem os escolhidos méritos que, na verdade, não possuem, recebendo 

uma boa avaliação ou promoção por força de suas relações pessoais. 

(BARBOSA, 1996, p. 94) 
  

 

Sendo assim, a meritocracia, vista por muitos como uma solução para os problemas da 

administração pública brasileira, precisa, antes de qualquer coisa, passar por uma fase de 

conscientização e urbanidade para maior penetração nas práticas sociais e políticas. 
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2.1.2 A experiência brasileira 

 

O sistema brasileiro de políticas sociais começou a ser delineado entre os anos de 1920 

e 1930. Para Gomes (2006), alguns fatores são importantes para tal afirmação, um deles é a 

ampliação da atuação do Estado, por meio da diversificação dos tipos de proteção pública 

ofertados à sociedade a partir dessa época. Alguns exemplos dessa cobertura são: 

previdenciários, assistenciais, trabalhistas, de saúde e educacionais. No século XX, houve 

muitos avanços, como a criação de leis trabalhistas e de instituições públicas, mas o fato 

particularmente marcante foi a responsabilização do Estado pelo bem-estar da sociedade. 

 O sistema de proteção social brasileiro, apesar de suas especificidades, foi 

caracterizado por Aureliano e Draibe (1989) como meritocrático-particularista, dado o modo 

conservador e classista de gestão das políticas sociais. Além do mais, o sistema brasileiro 

mescla política de ordens liberal e universal. Reduzir desigualdades, aparentemente, era um 

dos objetivos do Estado. No entanto, o modelo era seletivo, apenas para algumas camadas 

privilegiadas de trabalhadores, ao passo que domésticas, trabalhadores rurais e trabalhadores 

autônomos permaneciam descobertos do sistema de proteção. O número de beneficiários era 

reduzido, mesmo entre aqueles cujo perfil se enquadrava entre os que necessitavam da 

assistência. Além disso, Fiori (1997) diz que havia desigualdade entre os benefícios ofertados 

às diferentes categorias profissionais. Esse modelo foi criticado por alguns autores, entre eles, 

Titmuss (1974), que disse ser o modelo brasileiro reprodutor de desigualdade, caracterizado 

pela transferência dos recursos dos pobres para os ricos. 

Na visão de Moura (2007), todo o investimento brasileiro na rede de proteção social 

assumiu um caráter apenas substitutivo do que deveria ter sido um Welfare State, porém, 

segundo palavras do autor, inatingível. De acordo com ele, isso se explica pelo fato de os 

governos terem uma forte inclinação clientelista e assistencialista em suas ações, levando suas 

políticas sociais a assumirem a finalidade de marketing governamental. 

Gomes (2006) esclarece que o modo como o Brasil instituiu suas políticas sociais 

difere do europeu. Essa diferença se deu pela maneira como o crescimento econômico do 

Brasil ocorreu, ou seja, de forma conservadora. Nos países centrais, esse processo ocorreu 

com o fortalecimento da classe trabalhadora; à medida que os países se modernizavam, a 

classe operária se organizava em favor de interesses coletivos. No Brasil, ao contrário, esse 

processo foi marcado pela permanência de altas taxas de desemprego, desvalorização dos 

salários, informalidade da mão de obra, enfraquecimento do operariado e de uma pesada dose 

de repressão social.  
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Os baixos salários suscitaram a pouca contribuição e, dado o subfinanciamento do 

sistema, a precarização e a insuficiência da qualidade do serviço tornaram-se evidentes. Além 

disso, o baixo investimento nas políticas sociais convergiu para a formação de políticas 

assistencialistas, focalizadas, seletivas e nem um pouco universais, ou seja, com o sistema 

distanciando-se daquilo que era preconizado no Plano Beveridge. Somado a isso, o grande 

contingente de população carente e necessitada da atenção do Estado provocava sobrecarga 

no sistema, que era pouco preparado para tamanha demanda. 

O diminuto sucesso do sistema brasileiro de proteção social e a sua não classificação 

como um Welfare State deve-se exatamente a esses fatos, mas também a outros. Costa (2006) 

esclarece que o Brasil possui três problemas de ordem sócio-política que dificultaram a 

construção do sistema: o patrimonialismo, o personalismo e a fragilidade na democracia – 

consequências de medidas autoritárias, clientelistas e mandonistas. Tais problemas seriam o 

empecilho para que o Estado pudesse de fato executar reformas democráticas e universais. 

Serra (1982) relembra que entre os anos de 1930 e 1945, período de governo do ex-

presidente Getúlio Vargas, a indústria brasileira viveu um período de fraca participação nas 

exportações, sendo esse um momento de crescimento mais tímido. Vargas comandou a 

indução ao desenvolvimento da indústria brasileira, uma transformação muito importante para 

as décadas seguintes, quando a economia do país cresceu significativamente. 

No campo social, o governo Vargas proporcionou mudanças profundas nas relações 

trabalhistas. Definiu jornadas de trabalho, regulamentou o trabalho feminino e infantil, 

ampliou os benefícios para aposentadoria e regulamentou o trabalho noturno. 

Nesse período, algumas instituições foram criadas, com objetivo de oferecer 

benefícios sociais. Como exemplo, é possível citar os Institutos de Aposentadoria e Pensão 

(IAPs) e a criação do Ministério da Educação e o Ministério da Saúde Pública. Apesar disso, 

para Gomes (2006), a classe trabalhadora ainda não possuía força política que pudesse 

influenciar as agendas políticas, devido à repressão estatal estimulada por interesses 

econômicos dos capitalistas em busca de ascensão. 

De 1946, governo do presidente Dutra, até o golpe militar em 1964, não houve 

avanços significativos na construção de um sistema de proteção social. No início dos anos 

1960, a crise do populismo se instalou e o conflito social se aguçou. Toledo (2004) explica 

que nesse momento o Brasil assistiu à quebra do compromisso que havia entre a elite 

modernizante dos anos trinta e os setores populares. Essa foi a principal consequência da 

intervenção militar de 1964 para as políticas públicas. A partir de então, os brasileiros 

acompanharam a reestruturação no modelo de intervenção do Estado em todas as áreas. 



27 
 

 

Ainda de acordo com Toledo, o regime militar instaurado no Brasil em 1964 

transformou sensivelmente o sistema de proteção social brasileiro nos anos 60 e 70. Em face 

das movimentações populares, as políticas sociais foram expandidas com a finalidade de 

alcançar abrangência nacional, principalmente no âmbito da previdência, não esquecendo que 

tais mudanças ocorreram sob a força de um regime centralizador. Entretanto, esse novo modo 

de operação não conseguiu se desvencilhar do caráter excludente do anterior, logo a 

iniquidade continuava elevada. Nesse novo contexto político, muito embora novas categorias 

profissionais tenham sido inseridas no sistema de proteção, muitos continuavam descobertos. 

Estes praticamente não recebiam apoio assistencial do Estado, uma vez que suas necessidades 

básicas não eram reconhecidas como direito cidadão. Alguns autores reconhecem que as 

políticas assistencialistas da época foram importantes, mas abriram margem para o uso 

clientelista dos benefícios. 

  

 

No período marcado pela criação da base institucional e legal do Welfare 

State brasileiro, o particularismo se expressava na forma de corporativismo. 

Da fase de consolidação do sistema em diante, o caráter clientelista foi o que 

mais afetou a dinâmica das políticas sociais no país, manifesto por uma 

tendência a “feudalizar”, sob o domínio de grupos, personalidades e cúpulas 

partidárias, áreas do organismo previdenciário e, principalmente, pela 

distribuição de benefícios em períodos eleitorais. (MEDEIROS, 2001, p. 16) 
 

 

Estudos mostram que o objetivo do sistema de proteção social da época era ser 

autossustentável e oferecer proteção para todo trabalhador urbano. Assim, o trabalhador 

cadastrado tinha direito, além da aposentadoria, a socorro farmacêutico, a assistência médica e 

a pensão por morte. No período dos IAPs, de 1933 a 1967, as categorias profissionais 

possuíam benefícios heterogêneos, cada qual conforme sua categoria. Com a unificação dos 

IAPs pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), esses benefícios foram unificados 

e ganharam novo formato. A variação do benefício, por exemplo, era condicionada ao tempo 

de trabalho.  

Para Serra (1982), a abrangência da cobertura no período não se deve somente à 

necessidade de legitimação, mas também ao momento econômico favorável pelo qual o país 

passava, ou seja, ao aumento do número de trabalhadores formais e, consequentemente, o 

aumento do número de contribuintes do sistema previdenciário. 

Entre os anos 1946 e 1972, a fase econômica do país era excelente. Serra (1982) 

afirma que o Brasil crescia a uma taxa de 7% ao ano. Muitas indústrias foram criadas, 

principalmente estatais. Isso representava mais emprego e mais contribuição previdenciária. 
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Entretanto, mesmo em uma fase tão positiva, o país estava entre 10 que mais concentravam 

renda no mundo. O autor também confirmou esse fato ao analisar os ganhos da população, 

concluindo que os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos no período. 

Brumer (2002) considera esse período uma importante fase de fortalecimento do 

sistema de proteção social brasileiro, uma vez que as políticas e programas foram 

aperfeiçoados e expandidos. É o caso do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor 

Rural (ProRural), criado em 1971, destinado às famílias rurais, que anteriormente 

encontravam-se desassistidas pelo Estado. Delgado e Cardoso (1999) explicam que no 

ProRural os benefícios previam aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio funeral, 

assistência médica e odontológica. Outros avanços alcançados em associação ao ProRural 

foram: o atendimento previdenciário de saúde, que posteriormente passou a oferecer 

atendimento não contributivo, e a criação de benefícios para os idosos e os inválidos em 1972. 

Em 1973, uma nova crise, dessa vez a do petróleo, aguçou a tensão fiscal que já vinha 

se desenhando. Como consequência, houve redução do número de trabalhadores e 

contribuintes da previdência. No entanto, o número de beneficiários aumentou e provocou 

aperto do sistema de proteção social. Esse esquema de financiamento era perfeitamente viável 

em períodos de crescimento. Porém, em períodos de crise, se mostrava frágil e nem mesmo o 

aumento da carga tributária apresentava capacidade para cobrir os gastos que aumentavam, 

devido às políticas de proteção ao trabalhador em períodos de recessão. Portanto, de acordo 

com estudos de Aureliano e Draibe (1989), quando se pensa nas crises do sistema de 

Seguridade Social brasileiro, as críticas levantadas se dirigem ao aumento do gasto e ao 

modelo de financiamento. 

Arretche (2004) demonstra em seu artigo que outras críticas destinadas ao Brasil 

diziam respeito ao caráter centralizador e autoritarista. Essas duas características eram 

consideradas ameaças ao desejo de uma sociedade democrática, livre, justa e participativa. 

Tais reformas só viriam a acontecer nos finais dos anos 80 e década de 90. Assim, a 

probabilidade de as pessoas acessarem os benefícios ofertados pelos programas sociais até a 

década de 1980 ainda era baixa. 

A autora compreende que as políticas sociais brasileiras não alcançaram a capacidade 

necessária para promover a redução efetiva das desigualdades nas necessidades básicas da 

vida, melhorando-a em momentos pontuais, seguindo-se crises, como as observadas 

atualmente. Parece ter sido um engano acreditar que o federalismo produziria transparência 

pública e eficiência nas políticas sociais. A literatura da última década, entre 2001 e 2010, 

mostra que o Brasil viveu um momento claro e inquestionável de redução das desigualdades 
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sociais. No entanto, a crise instalada na década atual ameaça desconstruir todas as conquistas 

sociais, não apenas desse período. 

Antunes e Pochmann (2007) fazem o seguinte comentário sobre o desmantelamento 

das conquistas trabalhistas: 

 

 

Como a lógica capitalista é acentuadamente destrutiva, os governos 

nacionais são cada vez mais pressionados a adaptar a legislação social 

nacional dos respectivos países às exigências do sistema global do capital e 

aos imperativos do mercado, destruindo profundamente os direitos do 

trabalho onde eles ainda se mantenham. Por causa disso é que a legislação 

social do trabalho está sendo desmontada onde as resistências não têm a 

força suficiente para impedi-las (ANTUNES; POCHMANN, 2007, p. 203). 
 

 

No início dos anos 1980 assistiu-se ao crescimento da força dos movimentos 

populares, pelas lutas em prol da redemocratização do Estado e, sobretudo, pelo 

reconhecimento da exaustão do modelo meritocrático. O país vivia um período de 

desaceleração do crescimento, e, apesar de ter expandido sua atuação, os indicadores sociais 

ainda eram péssimos, as desigualdades eram fortemente presentes e podiam ser observadas 

pelos seguintes dados: a expectativa de vida  das pessoas nascidas naquela década era de 

apenas 60 anos; a cada mil crianças nascidas vivas, 88 delas iam à óbito; 25% das pessoas 

com 15 anos ou mais de idade eram analfabetas e apenas 14,5% dos jovens com idade entre 

15 e 19 anos estavam no ensino médio; os Institutos Nacionais de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) apresentavam uma média de apenas 1,5 consultas médicas 

anuais por habitante; a vacina de maior cobertura, a DTP – contra a difteria, coqueluche e 

tétano –, chegava a 69% da população (CASTRO; RIBEIRO, 2009, p. 26). 

Somente com o deslanchar das lutas pela redemocratização do país passou-se a 

observar o delineamento de uma agenda em prol das reformas no campo político, econômico 

e social. Para Luz (1991), os ideais reformistas buscavam a instauração de um Estado 

democrático de direito e a reconfiguração do sistema de políticas sociais nos moldes 

europeus; claro, não sem lutas sociais. O momento econômico e político não era propício, 

devido à crise econômica e aos discursos neoliberais de desconstrução de políticas universais 

que se difundiam no cenário internacional. 

De acordo com Souza (2005), tanto a chegada da Nova República como o 

restabelecimento da democracia sinalizavam a esperança de alcançar tais objetivos. No 

entanto, mesmo com esforços, a inflação não conseguia ser vencida e a grande conquista para 

a sociedade brasileira foi a promulgação da nova Constituição democrática de 1988. A partir 
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de então, todo pensamento reformista haveria de se fundamentar na nova Constituição. Esta, 

por sua vez, modificava expressivamente a atuação do Estado no campo social, ampliando os 

direitos e as áreas de proteção que deveriam ser responsabilidade do Estado. Dentro do novo 

contexto, o Estado expandiu sua responsabilidade, universalizando políticas. Um dos 

exemplos mais significativos é a universalização da saúde pública. As leis que normatizaram 

as determinações da Constituição tinham o objetivo de tornar o acesso às oportunidades mais 

equânime. Mais que isso, deixar claro que, a partir de então, seria obrigação do Estado apoiar 

os cidadãos no enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Nessa perspectiva, a Constituição 

de 1988 ambicionava uma sociedade mais justa, livre, solidária, sem pobreza e 

marginalização. A carta combinou a garantia dos direitos com a ampliação do acesso aos 

serviços e bens públicos para enfrentar tais circunstâncias. 

Diante de um modelo econômico excludente e de uma distribuição de renda injusta e 

desigual, é importante evidenciar que a Constituição Federal de 1988 fortaleceu a ideia de 

defesa da Seguridade Social, conceituada como uma rede de proteção universal contra os 

riscos inerentes a toda trajetória de vida, trabalho e renda interrompida. Essa definição pode 

ser encontrada no artigo 194 da Carta Constitucional vigente. 

Nesse sentido, para Boschetti (2003), as ações não poderiam sofrer retrocesso, ao 

contrário, deveriam seguir o princípio da igualdade e da universalidade. Além disso, a 

responsabilidade da gestão das ações deveria ser compartilhada entre as unidades federativas 

e os municípios. Assim, a criação do orçamento da Seguridade Social e a unificação das áreas 

de saúde, previdência e assistência social dentro do Ministério da Seguridade Social previam 

estimular a facilidade na gestão, a garantia de recursos e a segurança de que essas áreas 

receberiam o mesmo nível de esforço e atenção do Estado. Mais tarde, essas áreas seriam 

desmembradas em Ministério da Previdência Social (MPS), Ministério da Saúde (MS) e 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

A Constituição de 1988, de acordo com esse autor, transformou de forma absoluta o 

sistema brasileiro de proteção social, desviando-o do modelo inicial e fazendo-o assumir 

características do modelo redistributivista, voltado para a proteção de toda a sociedade aos 

riscos impostos pela economia de mercado. Nesse novo formato, a cidadania e a igualdade 

entre os homens é o projeto de sociedade a ser alcançado. 

Todavia, uma pergunta que não se pode calar é: Por que, mesmo tendo uma 

constituição tão igualitária, o Brasil tem uma sociedade tão desigual? De acordo com 

Sant’Ana (2007), a pobreza é construída socialmente a partir de uma relação de dependência 

entre pobres e ricos. Não é apenas a insuficiência de meios para atingir os fins; ela diz 
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respeito ao modo marginal como os pobres são incluídos dentro da categoria da pobreza. 

Portanto, existiria um equilíbrio entre pobres e ricos na relação de assistência. 

Essa pesquisadora, que busca suas bases teóricas nas obras de George Simmel e 

Robert Castel, expõe um pensamento perturbador sobre o objetivo da assistência social. Ela 

argumenta que um dos objetivos da assistência é preservar os pobres da degradação, sem 

retirá-los da condição de pobreza, mantendo, dessa forma, o status quo da sociedade. Mesmo 

o Estado assumindo a obrigação da assistência, isso não se traduziria em direitos sociais para 

os pobres, finalizando que essa situação apenas poderia ser modificada com a participação 

política da coletividade. 

 

 

2.2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

   

A Constituição Federal de 1988 permitiu que o país avançasse no entendimento sobre 

o tema público da assistência social. Nesse contexto, os instrumentos legais que impactaram a 

assistência social foram: a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e a Norma Operacional Básica (NOB), com regulamentação e 

criação do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Assim, de acordo com a Loas, a nova 

Constituição reconhecia que o tema deveria ser parte integrante do Sistema de Segurança 

Social brasileiro, identificado como Seguridade Social e reconhecido como política pública. 

Mesmo que o texto da Carta Magna fosse inovador, Jaccoud et al. (2009) refletem que 

o debate sobre a assistência social foi enfraquecido e influenciado pelas ideias duais, que 

classificam os cidadãos capazes e os incapazes. Porém, avanços ligados aos benefícios 

monetários para idosos e indivíduos com alguma incapacidade física surgiram, mesmo 

reformulados, a partir de diálogos mantidos entre as comissões que discutiam o texto da Carta 

Magna. Todavia, a promulgação do texto constitucional não significava a execução do direito 

social. Para que esse objetivo fosse alcançado, outros embates políticos se desenrolariam ao 

longo das décadas seguintes. 

Em 2004, após longas discussões, a PNAS foi aprovada. Em 2005, foi a vez da 

NOB/Suas. Nesse sentido, dada a recente implantação de aparelhagem legal necessária, 

observa-se que o Sistema de Seguridade Social brasileiro encontra-se em processo de 

construção, constantes reformulações e reafirmação (BRASIL, 2009).  

Jaccoud et al. (2009) destacam três pontos importantes acerca da aprovação da PNAS 

e da NOB/Suas: a definição da família como ponto estratégico de ação, a aliança pela 
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descentralização das responsabilidades entre as três esferas de governo (município, estado e 

União) e a determinação da necessidade da abertura de um canal público nacional e único, 

que funcione como porta de entrada para a identificação do público com perfil de risco, para 

triagem e encaminhamento aos programas sociais. Trata-se do Cadastro Único (CadÚnico), 

em funcionamento atualmente. 

De acordo com a Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a PNAS é responsável por 

garantir acolhida, renda, fortalecimento dos vínculos familiares, comunitário e social, 

autonomia e sobrevivência. A fragmentação das ações anteriores à implementação da PNAS, 

tornava as respostas insatisfatórias. Hoje, com a nova regulamentação, as ações visam superar 

as ideias restritas ao indivíduo e enxergar o homem como ser integrante de uma família, 

comunidade e sociedade. 

Outras duas políticas devem ser citadas no âmbito da assistência social as quais 

pretendem aumentar e garantir renda aos mais pobres, quais sejam: o Benefício da Prestação 

Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família (PBF). O BPC foi regulamentado em 1993 

pela Loas, mas só foi implementado três anos depois por causa de dificuldades orçamentárias. 

É considerado o primeiro programa a garantir, constitucionalmente, um Salário Mínimo (SM) 

como menor cota a ser ofertada ao cidadão, que possa suprir suas necessidades básicas. O 

pagamento do benefício é não contributivo e dirigido a pessoas com idade acima de 65 anos 

ou com alguma incapacidade física que impeça sua independência, exatamente como prevê a 

legislação pertinente sobre o tema. No entanto, o BPC sofre críticas no tocante à 

sustentabilidade do Sistema Previdenciário. Para Caetano (2006), os argumentos se 

fundamentam no rápido envelhecimento da população brasileira e na baixa contribuição 

previdenciária. Tais discursos alegam que esse público, por não ter contribuído previamente 

com a Previdência Social, não deveria receber um SM e sim fazer parte do PBF. 

Discursos favoráveis ao BPC e às cláusulas participativas testemunham a sua 

importância para melhoria das condições sociais dos indivíduos e alegam que, diferentemente 

do PBF, cujo objetivo é aumentar a renda, o BPC é uma política que visa garanti-la, sendo 

considerado um investimento público relevante para a conquista de melhores condições de 

vida, o combate à pobreza e a equalização das diferenças de gênero e de raça (BARROS et al., 

2007), 

Existe um debate acerca da compreensão da assistência social. Ela é um direito à 

seguridade social assegurado pela Constituição. Ou seja, é garantido o direito ao usufruto dos 

bens e benefícios ofertados pelo Estado sem a necessidade de uma prévia contribuição. Isso 
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significa dizer, de acordo com a legislação vigente, que exigir a contribuição prévia seria uma 

decisão inconstitucional. 

De acordo com Mota (2006), considerando-se um projeto de sociedade menos desigual 

e tendo como parâmetro as condições sociais em que viviam milhares de brasileiros no início 

do século passado, desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988, observa-se que a 

ampliação dos gastos sociais interferiu positivamente em muitas áreas da vida, até mesmo na 

inclusão social, pela garantia de renda e de consumo. 

Em relação à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), há concordância entre os 

analistas ao afirmar que, embora tenha-se começado a discutir esse tema na década de 1930, 

somente após a II Guerra Mundial ocorreram os primeiros esforços de ação nesse sentido. 

Josué de Castro, renomado pesquisador na área, contribuiu grandemente para a concepção e a 

discussão social e política da fome. A primeira pesquisa de inquérito alimentar – feita com 

cerca de 500 famílias de operários e cujos resultados apontavam altos gastos com alimentação 

e baixa ingestão de energia – foi dirigida por ele. 

Peliano (2001) relata que, na década de 1930, pequenas ações eram executadas por 

órgãos e instituições de classe. São exemplos dessas ações o Serviço Central de Alimentação 

do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (1939), baseado na educação e na 

alimentação e o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), que atuou entre os 

anos 1940 e 1967. O autor diz que muitos dos programas de alimentação que conhecemos 

hoje tiveram sua origem nas ações desenvolvidas pelo SAPS, como o restaurante popular, a 

refeição matinal para filhos de operários, o auxílio alimentar em caso de doença e o banco de 

venda de alimentos a preço de custo. 

Entre 1962 e 1972, as ações em alimentação foram transferidas para a Comissão 

Nacional de Alimentação, sob o comando do MS, sendo em 1972 substituída pelo Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição – INAN (PELIANO, 2001). De acordo com Silva 

(1995), foi na atuação do INAN que algumas conquistas no campo da SAN foram alcançadas, 

entre elas o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de 

Suplementação Alimentar, o Programa de Complementação Alimentar, o Programa Nacional 

do Leite para Crianças Carentes e o Programa Alimentação do Trabalhador (PAT). O PNAE e 

o PAT foram os programas de maior expressão. 

Para Burlandy (2009), a trajetória política da SAN tem em sua história momentos de 

conquista, de descaso e de políticas fragmentadas, e, em consequência disso, muitas 

iniciativas com fraca expressão. Na década de 1990, como impulso do Movimento pela 

Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, o debate sobre o SAN foi incrementado, 
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sendo aquele o momento propício para a criação do Conselho Nacional de Alimentação e 

Nutrição (CONSEA). Foi o CONSEA, compelido pelos movimentos populares, o órgão 

responsável por elaborar o Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria e propor a criação 

do Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea). Além disso, a I 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar foi planejada pelo CONSEA. O evento, 

acontecido em julho de 1994, resultou do Movimento da Cidadania Contra a Fome e a 

Miséria e Pela Vida. Na ocasião, os temas discutidos foram os motivos que levam à 

reprodução da fome e da miséria. 

Em 1993, nasceu o projeto Comunidade Solidária, no âmbito do CONSEA, como 

proposta de articulação e parceria entre as três esferas do governo federal no combate à fome 

e à miséria. Assim como descreve Peliano et al. (2009), o Comunidade Solidária tinha o 

objetivo de modificar o gerenciamento das políticas de combate à fome e evitar o desperdício 

de recursos e a fragmentação das ações que levavam ao insucesso. E em 1999, de acordo com 

Silveira (2001), foi lançado o programa Comunidade Ativa, que era dirigido aos municípios 

com até 50.000 habitantes. Seu objetivo era desenvolver capacidades e responsabilidade 

social em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Nesse mesmo ano, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN) e a partir dela desenvolveu-se o programa Bolsa 

Alimentação com condicionalidade. Dois anos depois, em 2001, foi criado o Programa 

Nacional de Renda Mínima1 (PNRM), em caráter complementar ao programa Bolsa Escola, 

até que, em 2004, ambos foram incorporados ao PBF. No mesmo ano, foi criado o MDS. 

Desde então, é o MDS que coordena as ações de assistência social, de Segurança Alimentar, 

de combate à fome e de transferência de renda (JACCOUD et al., 2009). 

Em 2006, foi sancionada a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional 

(Losan), que consagrou o princípio do direito humano à alimentação e instituiu o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), o braço operacional da Losan 

(BURITY et al., 2010). Entretanto, a Losan não definiu um orçamento específico e sua 

existência não foi suficiente para efetivar esse direito. Estar livre da desnutrição, da fome e 

                                                           
1 Em 1991, o senador Eduardo Suplicy apresentou ao senado uma proposta de lei que visava complementar a 

renda de todo cidadão com idade a partir dos 25 anos. O público-alvo dessa proposta deveria apresentar 

rendimentos mensais inferiores ao patamar referido, na época 2,5 salários mínimos. O projeto previa que os 

gastos com esse programa não deveriam ultrapassar 3.5% do PIB e essa iniciativa deveria substituir as demais 

ações sociais de caráter compensatório. Entretanto, conforme conta a história política, apesar de o projeto ser 

aprovado ele foi reformulado, sendo aplicado de modo diferente da proposta do senador (BRITTO; SOARES, 

2010). 
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acessar uma alimentação adequada são direitos já reconhecidos desde o Pacto Internacional 

dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, bem como na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. No Brasil, esse direito só passou a ser garantido via Constituição 

Federal em 2010, quando da aprovação da PEC 47/2003. 

Contudo, a SAN enfrenta, primeiramente, desafios inerentes ao federalismo: exercer a 

intersetorialidade, enfrentar a competitividade por autoridade, coordenar decisões coletivas e 

evitar a dispersão política (ARRETCHE, 2004). Em segundo lugar, tem como outro 

importante desafio a efetivação do direito humano à alimentação adequada. Burity et al. 

(2010) notam que, neste século, mesmo diante de tantas estruturas legais, tratados e pactos 

pela eliminação da fome no mundo, é perceptível o modo como a dignidade humana (nesse 

caso, o direito de manutenção da vida pela alimentação) ainda é um direito violado. No caso 

do Brasil, esse direito é afetado pelas desigualdades sociais, de gênero, raciais e econômicas, 

assim como pelos conflitos no campo político. Sendo assim, os autores chegam à conclusão 

que o maior desafio, de fato, é a efetivação do direito à vida. 

  

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E OS 

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA DE RENDA 

 

De acordo com Junior e Amaral (2015), o homem é reconhecido socialmente como um 

ser de direitos. Independentemente da nacionalidade do sujeito, o Estado, como garantidor dos 

direitos fundamentais do homem, não pode se negar em efetivá-los. O direito humano à 

alimentação é inerente à própria existência do ser humano. Entretanto, observa-se ao longo da 

história da humanidade que muitos homens, do modo mais cruel, eram explorados por outros 

em troca de alimento, o que significa colocar as vantagens desse tipo de exploração acima dos 

valores humanos. Sobre isso, Junior e Amaral dizem o seguinte: 

 

  

Se não há vida, não tem sentido existir mais nada. Não se melhora o que não 

existe, se não há vida não tem o que melhorar. A vida humana e seus pilares 

estão no plano da primariedade, já o resto, o resto deve vir em um plano 

secundário (JUNIOR; AMARAL, 2015, p. 02). 
 

 

Os direitos fundamentais são assegurados pela Constituição Federal de 1988 e, como 

tal, não podem ser suprimidos nem tampouco revogados. Assim sendo, todo o aparato legal 

deve respeitar os princípios fundamentais da Carta Magna, evitando a violação de direitos 

fundamentais à vida. 



36 
 

 

A alimentação aparece em vários dispositivos da Constituição Federal de 88, mas 

principalmente no que concerne aos direitos sociais. A Emenda Constitucional N° 90, de 15 

de setembro de 2015, que deu nova redação ao artigo 6° da Constituição Federal, declara: 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

Apesar de muitas conquistas no campo da alimentação e da nutrição, o Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) continua sendo violado, colocando a fome em um 

patamar de difícil superação. Burity et al. (2010) destaca a importância que Josué de Castro 

teve para a entrada do Brasil nos organismos internacionais como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Food Agriculture Organization (FAO) em 1945, ocasião de criação dessa 

organização.  

De acordo com o marco estratégico da FAO para 2010-2019, o Brasil, como membro 

da organização, assumiu três metas: erradicação da fome, da Insegurança Alimentar e da má 

nutrição, para conseguir gradualmente um mundo em que as pessoas, a todo momento, 

disponham de alimentos saudáveis, nutritivos e em quantidades suficientes para satisfazer 

suas necessidades alimentares e preferências; eliminação da pobreza e impulsão do progresso 

econômico e social para todos, mediante o aumento da produção de alimentos, da 

potencialização do desenvolvimento rural e de meios de vida sustentáveis; ordenação e 

utilização sustentável dos recursos naturais, com inclusão da terra, da água, do ar, do clima e 

dos recursos genéticos, em benefício das gerações atuais e futuras. 

Em relação à primeira meta, aparentemente, o Brasil ainda não trilha um caminho 

promissor que assegure o seu cumprimento. Conforme dito por Segall-Correa (2009), quando 

se fala de Segurança Alimentar discute-se a existência de condições de vida e nutricionais 

adequadas. Tais condições são verificadas a partir de indicadores globais, nacionais, 

domiciliares e individuais presentes na literatura e em utilização desde a década de 80. A 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) é um instrumento utilizado em pesquisas 

populacionais, que mede o nível de insegurança no qual o indivíduo ou a família estão 

qualificados. Essa avaliação permite a correlação com outros indicadores, sociais e 

nutricionais (PIMENTEL et al., 2009). 

A EBIA foi desenvolvida entre os anos 2003 e 2004 por pesquisadores da 

Universidade de Campinas (Unicamp) e do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar 

e Nutrição da Universidade de Brasília (UNB), com a participação de outras universidades e 

apoio financeiro do MDS, do MS e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Ela foi 
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uma adaptação da escala, originalmente, criada nos EUA pela Universidade de Cornel em 

Nova York (PIMENTEL et al., 2009). 

A escala brasileira é composta de 15 perguntas que avaliam a percepção do indivíduo 

sobre a disponibilidade de alimentos entre crianças e adultos. A aplicação dessa escala 

permite qualificar o nível da Insegurança Alimentar entres os moradores de um mesmo 

domicílio e estabelecer relações entre a menor insegurança no grupo infantil e a maior em 

adultos. Além disso, a escala permite relacionar o acesso aos alimentos com a disponibilidade 

de renda. 

Nesse sentido, é coerente afirmar que a fome é uma das dimensões da pobreza. A 

pobreza, assim como descreve Monteiro (2003), impede a satisfação de necessidades básicas, 

como, por exemplo, a alimentação. A desnutrição, que é um estado patológico desenvolvido 

em situações de fome, é registrada mais frequentemente em países pobres. Quanto mais pobre 

for o país, maior será a taxa de desnutrição. Esse dado comprova que o problema da pobreza é 

determinante para a proporção da população com índices de nutrição insatisfatórios. 

A fome não é uma condição optativa. O indivíduo que se encontra submetido a ela 

nunca o faz por vontade própria, salvo por motivações religiosas ou patológicas. A 

desnutrição infantil é um dado muito importante para a reflexão das questões sociais que 

envolvem a fome. A criança, dentro de um núcleo familiar, é o membro mais protegido pelos 

adultos, sendo assim, em caso de baixa disponibilidade de alimentos, os adultos consomem 

uma quantidade menor para que não falte comida para a criança. 

A falta de comida ou a quantidade insuficiente de alimentos provoca um aporte 

insuficiente de energia que leva à situação de desnutrição. É preciso esclarecer que a 

desnutrição não é provocada apenas pelo consumo insuficiente de alimentos; ela pode ocorrer 

também no caso de alguma condição patológica impedir a absorção dos nutrientes, mas esse 

caso não será tratado neste trabalho. A fome enfraquece a saúde das pessoas, crianças, jovens, 

adultos ou idosos, que sentem no corpo os impactos do sofrimento.  

Para alguns autores, a Insegurança Alimentar tem causa multifatorial, ou seja, ela está 

associada aos demais problemas sociais que travam relação com a pobreza, como a baixa 

escolaridade, condições insalubres de moradia, baixa renda, dentre outros problemas. 

Nudelmann e Halpern (2011) destacam que a Insegurança Alimentar e seus efeitos para a 

saúde são problemas sociais característicos de países mais pobres e apesar da redução do 

número de casos, ela continua sendo uma grave situação a ser enfrentada pelos países em 

desenvolvimento. 
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Mesmo em face de uma crise político-econômica que ameaça toda a estrutura de 

seguridade e assistência social já conquistada até aqui, é preciso reconhecer o louvável, 

embora frágil, avanço social que o país experimentou na primeira década do século XXI. De 

acordo com a literatura disponível, a redução da desigualdade observada nos últimos anos 

deve-se a três fatores principais: a valorização contínua do salário mínimo, o crescimento da 

economia e a criação do PBF. Esse último é reportado por alguns como o motivo maior do 

declínio do número de extremamente pobres no país. 

Sendo assim, acredita-se que esse importante programa tenha refletido na melhoria do 

acesso aos alimentos no Brasil. De acordo com os relatórios da FAO, entre os anos 1990 e 

2014, 216 milhões de pessoas deixaram a condição de subnutrição no mundo. Entretanto, o 

número de subnutridos ainda é muito alto, 795 milhões. No Brasil, a taxa de subnutridos é 

inferior a 5% e o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Contudo, o número de indivíduos 

subalimentados ainda está próximo de quatro milhões. De acordo com o mesmo relatório, as 

taxas do Brasil referentes à subalimentação foram mais significativamente reduzidas a partir 

do ano de 2002. Entre os anos 1990 e 2002 a redução foi de 15,6%; já entre os anos 2002 e 

2014 a redução chegou a 82,1% (JANNUZZI et al, 2015). 

Ao atingir tais números, o Brasil terminou por cumprir algumas metas acordadas com 

organismos internacionais. Primeiramente, em 1996, durante a Cúpula Mundial de 

Alimentação, quando assumiu o compromisso de erradicar a fome. Posteriormente, em 2000-

2001, quando o Brasil adotou as metas do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, reduzir 

a pobreza pela metade, proporcionar as condições do pleno emprego e reduzir a fome pela 

metade. Ao longo de 25 anos, os 189 países integrantes da FAO vêm sendo monitorados em 

relação a essas metas e o Brasil tem demonstrado interesse em cumpri-las. 

Entretanto, em um país de regime econômico capitalista e concentrador de renda, 

como é o Brasil, tirar pessoas da situação de fome em caráter permanente é, acima de tudo, 

oferecer a elas independência, e isso passa pelo campo da promoção do emprego e da renda. 

Uma população sustentada unicamente pela tutela do Estado não proporciona estabilidade em 

momentos de crise econômica e de instabilidade política, tudo pode ser arruinado. Isso não 

significa que o Estado deve eximir-se do compromisso de ofertar auxílio imediato às pessoas 

carentes, mas deve também atuar para libertar o povo do suplício de retornar à situação de 

fome (ANDRADE, 1989). 

Ao redistribuir renda, o PBF ataca o problema de IA a partir do enfrentamento da 

pobreza, já que ela é condição inerente à fome: quanto mais pobreza, mais insegurança. Se, 

por um lado, a renda permite a independência de compra dos alimentos, por outro, a 
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promoção da educação permitiria aos indivíduos saber fazer as melhores escolhas alimentares 

em termos nutricionais. No entanto, não é isso que os estudos têm demonstrado. Em geral, 

pesquisadores apontam uma dieta rica em açúcares e sódio e pobre em vitaminas e minerais. 

Em função disso, encontra-se um alto número de crianças e adultos com anemia por 

deficiência de ferro (50%) e deficiência de vitamina A associado a problemas oriundos do 

aumento de peso (BRASIL, 2013). 

Esse quadro descrito anteriormente pode ser definido como fome oculta, uma das 

formas de apresentação do fenômeno. A fome oculta muitas vezes se esconde por trás de um 

corpo com excesso de peso. Esse fato faz com que o drama da fome permaneça velado. No 

entanto, assim como descreve Morais et al. (2014), a Segurança Alimentar não passa apenas 

pela disponibilidade de alimentos em termos de quantidade, mas também pelo acesso a 

alimentos de qualidade. Nesse sentido, acredita-se que no país existam muito mais pessoas 

passando pelo drama da fome do que aquelas denunciadas, visivelmente, através do corpo 

extremamente magro. 

Em uma pesquisa publicada em 2014, Morais et al. analisaram a IA em diferentes 

faixas etárias e encontraram os seguintes resultados: a) a IA estava proporcionalmente 

relacionada com a baixa renda; b) a IA também se relacionava com a baixa escolaridade; e c) 

a condição de insegurança também tinha relação com a presença de crianças e adolescentes no 

domicílio. Esse trabalho é muito importante para ajudar na compreensão das correlações que a 

IA pode travar com diversos outros temas sociais e econômicos. 

Sobre esse assunto, Burlandy afirma: 

 

 

São várias as inter-relações entre pobreza, fome e Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) e a complexidade destes problemas não permite reduzi-

los ao déficit de renda; no entanto, não há como desconsiderar o impacto 

potencial da TCR no acesso aos bens adquiríveis pela via de mercado 

(BURLANDY, 2007, p. 1442). 
  

  

Nesse sentido, os Programas de Transferência Condicionada de Renda (PTCR) são 

apenas aliados nessa luta. A pesquisa realizada por Anschau (2008) no município de Toledo-

PR entre os anos 2006 e 2007, com participantes do PBF para verificar a Segurança Alimentar 

dos beneficiários, encontrou uma taxa total de Insegurança Alimentar equivalente 75%, sendo 

que mais de 60% dos beneficiários possuíam renda inferior a ½ SM. Pesquisas como essa 

apontam que a questão da IA é muito profunda em suas causas.  
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Refletindo sobre o impacto dos PTCR sobre a melhoria das situações de fome é 

possível acreditar que as taxas da IA nesse público poderiam ser ainda piores caso essas 

pessoas não recebessem o valor monetário mensalmente, o qual, apesar de não resolver os 

problemas, torna a pobreza menos excruciante. Outra pesquisa populacional, conduzida por 

Población (2014), revela que 35% das famílias que eram beneficiárias de PTCR tinham 

crianças menores de cinco anos entre os membros familiares. Outro achado dessa pesquisa é 

que a maioria daqueles que apresentavam IA leve, moderada ou grave classificavam-se nos 

extratos econômicos D e E. Esse resultado denuncia a maior dificuldade que essas pessoas 

têm de acesso aos alimentos e confirma a forte relação da IA com a pobreza. 

Diante dos resultados tão semelhantes dessas e outras pesquisas sobre o tema 

Segurança Alimentar, entende-se a importância que as políticas públicas de saúde, emprego, 

erradicação do trabalho infantil — que refletem indiretamente na IA — e especificamente as 

de combate à fome representam, não apenas para a família, mas para toda a sociedade. 

 

 

2.3.1 As políticas de combate à fome e os programas de transferência condicionada de 

renda: experiências nacionais e internacionais 

  

Os PTCR já existem há muitas décadas; eles não são, para uns ou outros, privilégio ou 

infortúnio único da América Latina. Países da Europa já precisaram ou precisam recorrer a 

esse recurso de enfrentamento da pobreza, tendo sido os primeiros a adotar esse modelo de 

proteção social. Segundo Frota e Zimmermann (2010), os programas de transferência de 

renda surgiram em um momento de consolidação do Estado de Bem-Estar. De acordo com os 

dados apresentados pelos autores, o Reino Unido adotou pela primeira vez um programa 

desse tipo em 1948, a Finlândia em 1956 e a Suécia em 1957. 

 Teoricamente, os sistemas de financiamento das políticas de proteção e garantia de 

renda, podem ser divididas em duas categorias principais, capitalização e repartição. Kreter e 

Bacha (2006) explicam que na capitalização os trabalhadores são obrigados a contribuir para 

garantir o recebimento do benefício no futuro. Com isso, o valor recolhido das contribuições é 

utilizado para financiar o benefício daqueles que não podem mais trabalhar. Na repartição, os 

indivíduos não precisam contribuir para ter direito ao benefício. Tais políticas são 

redistributivas, assumem a função de desconcentrar a renda, reduzir desigualdades sociais, 

promover inclusão e participação, além de melhorar as condições de vida da população 
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beneficiária. Os Programas de Transferência de Renda constituem, no Brasil, o principal 

exemplo em exercício desse tipo de política. 

De acordo com Silva (2012), os Programas de Transferência de Renda com Termos de 

Condicionalidade (PTRTC) têm sido adotados por muitos países em desenvolvimento, como 

principal mecanismo para reduzir a pobreza e a desigualdade social. Para essa autora, estar 

inserido no mercado formal de trabalho não é garantia de estar coberto pela proteção social 

contributiva e, sendo assim, aqueles que estão fora do mercado formal de trabalho só podem 

contar com a proteção social não contributiva.  

É nesse sentido que são formulados diversos PTCR na região da América Latina. Na 

Tabela 1 encontram-se alguns desses programas implantados no continente. 

 

Tabela 1 - Programas de transferência de renda implantados em países da América 

Latina 

País Nome do Programa  

Equador Bono de Desarrollo Humano 

Colômbia Programa Famílias em Acción 

Chile Chile Solidário 

Bolívia Programa Bono Madre 

Argentina Programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) 

Uruguai Programa Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares (AFAM-PE) 

Fonte: Adaptado de: SILVA, 2012. 

 

Em geral, o objetivo desses programas é criar capital humano e enfrentar a pobreza de 

modo a quebrar o seu ciclo reprodutivo. Garante-se às famílias um nível de consumo mínimo. 

Faz parte desse mote de políticas a criação de corresponsabilidades por parte dos 

beneficiários. Tais políticas, que compõem a rede de proteção social, têm a família como seu 

público-alvo. Em sua maioria, as famílias selecionadas são compostas por pessoas sob risco 

social, crianças, adolescentes e gestantes.  

A partir da teoria de capital humano, considerando o formato de gestão dos programas, 

a pobreza é concebida como um problema de caráter estrutural e multidimensional. Isso quer 

dizer que envolve várias áreas da sociedade, como saúde, educação, renda, empregabilidade e 

participação (NERI, 2000). 
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No Brasil, tal estratégia se dá por meio de programas de assistência social, tais como o 

PBF e o BPC, políticas sociais não contributivas, que atuam por meio da transferência 

monetária e de ações complementares. Para Silva (2012), a criação de programas desse tipo se 

faz necessária e é importante estratégia para, em curto prazo, aumentar o consumo de massa 

expandindo o mercado interno e, em longo prazo, produzir capital humano. 

Na visão de Burlandy (2007), os programas de transferência de renda são destinados 

às famílias que vivem em condições adversas e que, por diversos motivos, inclusive a 

dificuldade de acesso e consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequados, têm a 

saúde nutricional impactada de forma negativa. Consequentemente, a articulação de tais ações 

prevê a diminuição da desnutrição infantil, das hipovitaminoses, anemias, dentre outras 

doenças presentes nos grupos sociais mais vulneráveis. 

É preciso destacar que a alimentação tem fundo emocional, cultural, de identificação 

de costumes de um povo, ou seja, estas são práticas socialmente compartilhadas. Portanto, não 

é um componente necessário unicamente para manter as funções biológicas, embora esse 

último seja o mais importante e mais impactante em termos sociais e econômicos. Sobre isso, 

Burlandy faz a seguinte afirmação: 

  

  
Não há como promover um consumo adequado sem incidir sob o sistema 

produtivo que determina a forma como o alimento é produzido, 

comercializado e disponibilizado e sobre os fatores que condicionam o 

consumo, como custo, valores, meios de comunicação, dentre outros 

(BURLANDY, 2007, p. 1443). 
 

 

Nesse sentido, é importante relembrar alguns programas implementados pelo mundo, 

que diretamente ou indiretamente contribuíram para enfrentar as questões nutricionais. 

 

 

2.3.1.1 Transferência de renda em países europeus 

  

 Em 1961, foi introduzido o primeiro programa de transferência de renda na Alemanha, 

o chamado Sozialhilfe, que quer dizer bem-estar. Posteriormente, em 2005, o programa 

recebeu nova nomenclatura e passou a ser chamado de Arbeitslosengeld II, que significa 

seguro-desemprego. De acordo com os achados de Frota e Zimmermann (2010), os benefícios 

são dirigidos tanto aos indivíduos solteiros e sozinhos, quanto aos casados, desde que não 

recebam nenhuma ajuda familiar e estejam desempregados. O valor monetário prevê o custeio 
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de despesas com alimentação e vestuário. O programa alemão prevê também pagamento de 

custos com aluguel de moradia.  

 De acordo com Silva e Zimmermann (2009), não existe um prazo determinado para 

permanência no programa, é permitido aos indivíduos ou às famílias participarem enquanto 

perdurarem as dificuldades. Outros repasses monetários, ligados à educação, são ofertados a 

todas as crianças e jovens alemães, ricos ou pobres, durante o tempo de estudo desde a 

educação infantil até a universidade. No caso alemão, as transferências de renda são 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento social do país, sobretudo a proteção de 

pessoas fragilizadas e em situação de risco social. 

 Na França, em 1989, foi adotado o Programa Renda Mínima de Inserção, que em 2009 

foi substituído pelo Solidariedade Rendimento Ativo. O principal objetivo era a reinserção 

profissional no mercado de trabalho, integrando o cidadão francês à sociedade e ao consumo 

ao mesmo tempo. O programa era voltado para as necessidades da população carente. Ao 

mesmo tempo em que ocorria o repasse financeiro pelo governo central, ocorriam também 

investimentos em requalificação profissional pelos governos locais (LAVINAS, 1998). 

 Em 2014, o programa Solidariedade Rendimento Ativo atendia a mais de 2 milhões de 

beneficiários. No novo formato, trabalhadores formais financiam o sistema contribuindo com 

um fundo mensal de atendimento às pessoas carentes. Ao beneficiário é permitido trabalhar 

certo número de horas por dia sem que haja prejuízo no recebimento do benefício. Promover a 

dignidade humana passa a ser a principal bandeira do novo programa. 

 

 

2.3.1.2 Cupons de desconto 

  

 De acordo com a literatura disponível, os cupons de descontos são utilizados em alguns 

países como a Jamaica e os Estados Unidos. Apesar de serem considerados pela população 

um importante mecanismo de enfrentamento de crises, esse método é criticado por 

especialistas pelo fato de ser ineficaz em momentos de alta da inflação, quando os cupons 

perdem valor. Além disso, devido ao baixo valor comercial dos cupons, os requisitos 

nutricionais não seriam atendidos. Ademais, verifica-se que a população teria dificuldade em 

encontrar estabelecimentos aptos a receber os cupons. 

 A mesma experiência nos Estados Unidos evidencia um alto custo com a logística do 

programa. Entretanto, a vantagem de implantação desse método é justamente o 

direcionamento do uso do cupom para a alimentação. Outro ponto que não deve ser esquecido 
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é que o pequeno produtor não encontraria apoio, por esse mecanismo de ação favorecer aos 

maiores comerciantes e produtores. 

 

 

2.3.1.3 Fortificação de alimentos 

  

Diversos problemas de saúde estão associados às deficiências nutricionais. Dentre 

elas, é possível citar: a anemia ferropriva, causada pela deficiência de ferro; a hipovitaminose 

A, ocasionada pela deficiência de vitamina A; o bócio, provocado pela deficiência de iodo; e 

malformações congênitas relacionadas ao fechamento do tubo neural na quarta semana de 

gestação, provocada pela insuficiência de ácido fólico. Esses seriam os principais problemas 

ligados às deficiências nutricionais. 

Quanto à deficiência de ácido fólico, o grupo mais vulnerável são as gestantes, pois o 

fechamento do tubo neural, que dará origem a medula espinhal e ao cérebro do feto, fica 

comprometido. A complicação dessa anomalia é a geração de um feto anencéfalo (ausência de 

cérebro ou de partes importantes), portador de encefalocele (protrusão do conteúdo do crânio 

além dos limites normais) ou espinha bífida (canal da espinha aberto). Esse mal era 

frequentemente encontrado em todo mundo, então, para enfrentá-lo, a Food and Drug 

Administration (FDA)2 determinou em 1998 que os cereais manufaturáveis fossem 

enriquecidos com ácido fólico. 

De acordo com as pesquisas feitas por Santos e Pereira (2007), Canadá e Costa Rica 

aderiram à recomendação da FDA no mesmo ano. No Chile, a fortificação das farinhas de 

trigo com ferro e vitaminas do complexo B já acontecia desde 1950, mas só em 2000 passou a 

acrescentar o ácido fólico.  

No Brasil, apenas em 2004 as farinhas de trigo passaram a ser enriquecidas com ácido 

fólico. Considerando as outras carências nutricionais, o ferro foi concomitantemente 

introduzido na política nacional de fortificação das farinhas de trigo. Essa medida visou o 

combate à anemia ferropriva, muito presente na população brasileira, principalmente nas 

crianças, gestantes e idosos. A estratégia de utilizar as farinhas de trigo como veículo foi 

muito positiva, pois as farinhas de trigo são a matéria prima para diversos produtos, por 

                                                           
2 FDA é uma agência dentro do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que controla 

produtos de ordem alimentar e medicamentosa. 
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exemplo, bolachas, pães, biscoitos e bolos, que estão presentes diariamente na mesa dos 

brasileiros. 

Outros países já aderiam à estratégia de fortalecimento das farinhas com ferro desde o 

ano de 2001, como alguns países da África e da Ásia. Os Estados Unidos também utilizam 

esse método desde 1975. Os resultados foram promissores, a exemplo da Venezuela, onde, 

depois de um ano de fortalecimento das farinhas de milho, a taxa de anemia em crianças 

menores de 5 anos havia caído pela metade, sendo o mesmo resultado encontrado no Chile, 

confirmando o benefício dessas simples medidas de Segurança Alimentar (ASSUNÇÃO, 

2007). 

Para enfrentamento do bócio, definido como crescimento generalizado da glândula 

tireoide, ocasionado pela insuficiente ingestão de iodo, a medida preventiva foi adicionar iodo 

ao sal de cozinha. Essa experiência foi pioneiramente executada pelo Estados Unidos em 

1924. No Brasil, essa estratégia de enfrentamento ao bócio foi iniciada parcialmente na 

década de 1950. Outros problemas de saúde como a surdez-mudez e a deficiência intelectual 

também pode estar ligados, além de outros fatores, ao baixo consumo de iodo (MENDES; 

ZAGALO-CARDOSO, 2002). 

 

 

2.3.1.4 O Programa Fome Zero 

  

No Brasil, o Programa Fome Zero nasceu em 2003, durante o primeiro governo do 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a coordenação de José Graziano da Silva, à 

época, Ministro Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome. O objetivo do 

programa era que os brasileiros não mais sofressem com a quantidade insuficiente de 

alimentos, com a irregularidade ou com a falta de qualidade. Na época, o programa previa 

promover a Segurança Alimentar de 46 milhões de brasileiros que sobreviviam com até US$ 

1,00 por dia para suprir suas necessidades (SUPLICY, 2003). 

Além da promoção da produção e da distribuição de alimentos em bases sustentáveis, 

o programa planejava ações simultâneas, o estímulo à agricultura, à educação e à economia 

locais. Outras ações previam a articulação de outros programas que nasceriam junto com o 

Programa Fome Zero. Esses programas estão listados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Ações planejadas pelo Programa Fome Zero para serem executadas no ano de 

2003 

Medidas  Objetivo principal 

Programa Nacional de Banco de 

Alimentos 

Doação de alimentos 

Programa de Restaurantes 

Populares 

Oferecer refeição balanceada com preço acessível 

Cartão Alimentação Transferência de renda para aquisição de alimentos 

Programa de Educação 

Nutricional e Alimentar 

Ações educativas com vistas a melhorar os hábitos de 

consumo 

Programa de Distribuição de 

Cestas Básicas Emergenciais  

Atender às necessidades de assentados de reforma agrária, 

comunidades indígenas e quilombolas 

Expansão do Pronaf Fortalecer a agricultura familiar 

Alfabetização de beneficiários 

do Fome Zero 

Superação do analfabetismo 

Geração de Emprego Promover a autonomia 

Vinculação do Bolsa 

Alimentação e do Renda 

Mínima à saúde 

Combater a desnutrição materno-infantil 

Fonte: SUPLICY, 2003. 

 

O Programa Fome Zero não obteve o sucesso esperado e foi extinto no mesmo ano de 

nascimento. Após extinção do programa Fome Zero, deu-se início ao Programa Bolsa 

Família, que nasceu com roupagem diferenciada do seu antecessor. As bandeiras defendidas 

pelo programa Fome Zero permaneceram na agenda governamental sob os cuidados do MDS, 

das quais algumas se nacionalizaram, como os Restaurantes Populares.  

A criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a sansão da 

Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, a criação da Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional, a inclusão do direito humano à alimentação adequada no 

artigo 64 da Constituição Federal e a instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional foram conquistas que vieram a partir de 2004, confirmando a maior 

preocupação do Estado em assegurar a Segurança Alimentar aos brasileiros.  

Mesmo assim, uma pesquisa realizada em 2015 ainda constatou a presença de baixa 

estatura em crianças brasileiras, especialmente nas regiões historicamente críticas com relação 

à fome e à desnutrição. Essa pesquisa, realizada apenas com participantes do PBF, apontou a 
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baixa estatura como consequência da fome crônica (permanente e caracterizada pela 

insuficiência no fornecimento de energia e nutrientes em quantidade e qualidade necessários 

para a manutenção da saúde nutricional). O resultado é demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Distribuição da baixa estatura para idade nos estados brasileiros no ano de 

2014 

 

Fonte: Adaptado de SILVA et al., 2015 

 

 

A baixa estatura, conforme estabelecido pela Organização Mundial de saúde, é 

avaliada a partir da curva de crescimento elaborada pelo National Center for Health Statistics 

(NCHS). O mais atual modelo recomendado foi elaborado após um longo estudo 

multicêntrico envolvendo crianças de cinco países: Brasil, Gana, Índia, Omã e Estados 

Unidos. Seu objetivo era criar um padrão a ser utilizado para controle de normalidade no 

crescimento. Apenas crianças em condições recomendáveis de alimentação e ambiente 

propício ao bom desenvolvimento puderam participar.  Desse modo, compreende-se que a 

inclusão de vários grupos étnicos e a consideração dos fatores ambientais na amostra 

analisada, atendiam a possíveis questionamentos a respeito da influência racial. As curvas de 

crescimento são recomendadas pela OMS para uso internacional. 

 

 

2.4 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

  

O PBF, criado em 2004, nasceu com o objetivo de promover alívio imediato às 

condições de miséria e pobreza, reduzir desigualdades, minimizar as injustiças sociais, 
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melhorar os parâmetros educacionais do Brasil e promover saúde e inclusão. Logo, foi 

necessário unificar a gestão e a execução das ações de transferência de renda de outros 

programas preexistentes e criar o CadÚnico como forma de identificação dos socialmente 

necessitados. A estratificação dos programas permitia que muitas famílias acumulassem mais 

de um benefício, enquanto outras, mesmo sendo caracterizadas como candidatas em potencial, 

não tinham acesso a eles. 

Alguns programas que foram criados em anos anteriores inspiraram o surgimento do 

PBF, como é o caso do Programa Bolsa Família para Educação do Distrito Federal e o 

Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM) de Campinas-SP. Ambos possuíam termos 

condicionais ligados à frequência escolar. Em 2001, surgiu o Programa Nacional de Bolsa 

Escola (PNBE). Nesse mesmo ano, foram criados o Bolsa Alimentação e o Auxílio-Gás, que 

integravam as políticas de enfrentamento à pobreza e à miséria (PIRES, 2009). 

Em 2002, o programa Bolsa Escola e o Programa Bolsa Alimentação já atendiam mais 

de 8,5 milhões de famílias brasileiras. Em 2003, foi a vez de o Programa Fome Zero ser 

criado, juntamente com o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar (Mesa) e da 

reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), que 

lançou o Cartão-Alimentação. Entretanto, no mesmo ano, o Fome Zero foi substituído pelo 

Programa Bolsa Família, dando início a um processo de unificação de programas sociais 

preexistentes. 

O PBF foi regulamentado pelo Decreto N° 5.209/2004 e estabelecido pela Lei N° 

10.836/2004, que o criou. A gestão dos benefícios do PBF é compartilhada entre os entes 

federados. Ao governo federal, compete a elaboração do desenho do programa e sua 

normatização, bem como o repasse dos recursos. Os municípios, por sua vez, são os principais 

gestores do programa junto às famílias: é de sua responsabilidade cadastrar as famílias que 

compõem o público-alvo do CadÚnico. O CadÚnico é gerenciado pelo MDS e é este último 

quem efetivamente seleciona as famílias que receberão os proventos. Para essa triagem, o 

MDS considera um número de cotas de benefícios previamente estabelecidas para cada 

município com base na quantidade de pobres que o município possui (BRASIL, 2014). 

A fiscalização do cumprimento das condicionalidades é atribuição dos assistentes 

sociais locais, que acompanham as famílias. Além disso, de acordo com o Decreto n° 

6.392/2008, as características para elegibilidade ao programa devem ser revistas há cada dois 

anos (BRASIL, 2014). 
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2.4.1 Público-alvo 

  

De acordo com a legislação vigente, o objetivo do programa é assistir grupos 

familiares em condição de extrema pobreza com qualquer constituição e famílias em situação 

de pobreza, que tenham como membro do grupo indivíduos com idade entre zero e dezessete 

anos ou gestantes. Os programas assistenciais visam fazer frente às situações em que a 

pobreza já está instalada e são direcionados para indivíduos em idade de atividade econômica 

e educativa, portanto visam a complementação da renda familiar, e não a garantia, como é o 

caso do BPC. 

Ao longo dos anos, os valores de referência de caracterização da pobreza e da extrema 

pobreza, bem como do valor dos benefícios, foram sendo atualizados. Atualmente, considera-

se pobre ou extremamente pobre a unidade familiar cuja renda per capita mensal seja igual ou 

inferior a R$170,00 e R$85,00, respectivamente. O benefício concedido varia de acordo com 

a situação socioeconômica e a composição familiar. Famílias extremamente pobres recebem 

um valor fixo de R$85,00 mensais independentemente da composição familiar (BRASIL, 

2015) 

Adicionalmente, o PBF concede a todas as famílias um benefício variável de R$39,00 

para cada criança inscrita no programa, para até no máximo três crianças por família. Em 

2008, passou-se a conceder um benefício para os jovens com idade entre 16 e 17 anos 

residentes em domicílios beneficiários do programa, limitando-se a dois jovens por família; 

atualmente, o valor pago por adolescente é de R$46,00. O programa conta ainda com um 

benefício de superação da pobreza ofertado às famílias que mesmo recebendo outros 

benefícios do programa não consigam sair da situação de miséria (BRASIL, 2004) 

O PBF, desde o seu surgimento, enfrenta diversas críticas. Uma delas é a de que a 

população contemplada não teria capacidade de gerir os recursos, portanto faria mau uso do 

valor monetário. Sobre essa crítica, Campello (2013) diz que a família, por conhecer suas 

reais necessidades, é capaz de fazer um planejamento financeiro e comprar aquilo que julgar 

necessário. 

Outra crítica, talvez uma das mais fortes, é aquela que sugere que as famílias agiriam 

de modo oportunista, concebendo maior número de filhos apenas com intuito de aumentar o 

valor do benefício. Sobre essa crítica, a resposta pode ser encontrada nas pesquisas nacionais 

sobre fecundidade. Estas esclarecem que a taxa de fecundidade está paulatinamente sendo 

reduzida ao longo das décadas em todo Brasil, mesmo entre famílias mais pobres. Em 2010, a 

taxa de fecundidade da mulher brasileira foi de 1,9, enquanto em 2000 havia sido 2,4.  
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No município de Natal, com base no grau de instrução, o grupo de mulheres com 

maior número de nascimentos foi aquele composto por indivíduos sem qualquer instrução ou 

com ensino fundamental incompleto. Outros dados podem ser observados na Tabela 3. 

  

Tabela 3 - Número total de filhos tidos pelas mulheres do município de Natal com 10 

anos ou mais até julho de 2010 

Grau de instrução Número de nascimentos 

Sem instrução e fundamental incompleto 379.420 

Fundamental completo e médio incompleto 97.991 

Médio completo e superior incompleto 136.831 

Superior completo 53.172 

Total 667.414 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Computa o número total de filhos tidos por todas as mulheres do 

município até o ano de 2010. “Com alterações” 

 

Seria possível considerar que o maior número de nascimentos estaria dentro do grupo 

de mulheres com menor grau de instrução devido a quantidade de pessoas nessa situação. 

Essa consideração não passará de especulação, visto que não foram encontrados dados sobre a 

quantidade de mulheres em cada nível educacional. Os dados encontrados separam os 

indivíduos principalmente por cor sem diferenciar o gênero o que torna impossível qualquer 

cálculo. 

Ainda a respeito das críticas ao programa, a terceira e última mais corrente é a de que 

este provocaria nos beneficiários um comportamento de desinteresse em participar do 

mercado formal de trabalho. Isso seria muito prejudicial, pois formaria uma grande parcela de 

população não contribuinte da Previdência Social, o que poderia culminar num colapso do 

sistema. Rego e Pinzani (2013) confrontam essa afirmação baseados em uma pesquisa de 

entrevista com beneficiários do PBF, cuja conclusão que as famílias gostariam de ter um 

emprego formal do qual pudessem tirar seu sustento. 

Em suma, o PBF apesar de enfrentar críticas ferrenhas, recebe apoio por parte de 

muitos pesquisadores e de grande parcela da sociedade. Entretanto, assim como as críticas não 

são capazes de condenar o programa, os discursos de apoio também não são capazes de 

absolvê-lo totalmente. Isso porque a maioria das pesquisas que estudam o PBF afirma que o 

programa não é suficientemente eficaz no combate à pobreza. 
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Sobre esse assunto, Rego e Pinzani, apesar de não serem contrários ao programa, 

colocam: “A pobreza é um fenômeno complexo e, como tal, não admite uma solução fácil. 

Portanto, não pode ser resolvida simplesmente por meio de um programa de transferência 

direta de renda como o Programa Bolsa Família.” (REGO; PINZANI, 2013, p. 11). 

  

 

2.4.2 Cobertura 

   

Para Camelo (2009), o PBF significou a ampliação da cobertura no país de pessoas 

assistidas pela PNAS. No que se refere ao número de beneficiários, o PBF representa o maior 

programa da política social de redistribuição de renda. Em 2015, o programa atendeu mais de 

14 milhões de famílias. 

Na Figura 2, encontra-se a proporção estadual dos beneficiários do PBF no território 

nacional, demonstrando a alta participação da população das Regiões Norte e Nordeste. Já na 

Figura 3, encontra-se a proporção de crianças com renda domiciliar inferior a ½ SM. Verifica-

se que mesmo tendo havido redução desse indicador ao longo dos anos, a proporção de 

crianças nessas condições ainda é alta, cerca de 60%. 

 

Figura 2 – Proporção da população de cada estado beneficiária do PBF até abril de 2015 

 

Fonte: Silva et al., 2015. 
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Figura 3 – Porcentagem de crianças e adolescentes menores de 14 anos com renda 

domiciliar per capita mensal < ½ SM no Brasil entre os anos 2001-2009 e 2011-2012 

 

Fonte: DATASUS, 2012 

 

 

2.4.3 Condicionalidades 

 

A transferência dos recursos é vinculada ao cumprimento de condicionalidades, por 

meio das quais se busca garantir a Segurança Alimentar, boas condições de saúde e promoção 

do acesso e da manutenção das crianças e dos jovens na escola. No que tange à educação, 

determina-se a matrícula regular no ensino fundamental e médio e a frequência mínima às 

aulas de 85% para as crianças de 7 a 15 anos e de 75% para os adolescentes de 16 e 17 anos 

(BRASIL, 2013). 

Em relação à saúde, exige-se a realização de exames pré-natais para as gestantes e o 

acompanhamento médico para as nutrizes entre 14 e 44 anos. Para as crianças com idade até 6 

anos, são necessários o acompanhamento pediátrico para o crescimento e desenvolvimento 

(manutenção de peso e altura adequados) e a atualização do calendário de vacinas (MDS, 

2013). 

No primeiro registro de não cumprimento, a família recebe uma advertência sem 

consequências para o recebimento do benefício. Na segunda e terceira ocorrências, o 

benefício é bloqueado por 30 e 60 dias, respectivamente, mas a família volta a recebê-lo 

depois desses períodos. O quarto registro implica a suspensão do benefício sem restituição 

posterior. Somente na quinta ocorrência o benefício é cancelado (MDS, 2013). 
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2.5 NATAL: UM MUNICÍPIO MARCADO PELA DESIGUALDADE SOCIAL 

 

O município de Natal/RN está entre as cinco capitais mais antigas do Brasil, sendo as 

datas de fundação as seguintes: Salvador/BA (1549), São Paulo/SP (1554), Rio de Janeiro/RJ 

(1565), João Pessoa/PB (1585) e Natal/RN (1599). Devido às belas paisagens naturais, está 

entre os principais roteiros turísticos nacionais. A cada ano, cresce o número de turistas que 

visitam a cidade por motivos diversos, sendo o lazer o principal deles (HORA, 2014). Natal é 

uma cidade marcada, em sua história inicial, por confrontos entre portugueses, holandeses e 

franceses. 

A desigualdade e a segregação social e espacial também fazem parte dessa história, 

desde a construção de seus primeiros bairros, a saber: Cidade Alta e Ribeira. Uma pequena 

consideração sobre o Plano Polidrelli, apresentado no anuário da cidade, observa que a elite 

modernizante de Natal, ao colocar em prática o projeto de expansão da cidade a partir da 

criação dos bairros Tirol e Petrópolis, exprimia tendência a excluir os pobres das 

proximidades desses bairros, ao mesmo tempo em que se buscava expulsá-los desse centro 

inicial. 

De acordo com o Anuário de Natal (2013), após o Plano Polidrelli, os demais projetos 

de urbanização da cidade seguiram a mesma lógica segregacionista que estimulava a 

separação entre espaços “nobres” e “periféricos”. Nesse sentido, novos espaços de moradia 

para população de baixa renda, marginalizada pela elite, foram sendo desordenadamente 

abertos. Surgiram as favelas e os “bairros de pobres”.  

Essa concepção de ”bairros de pobres” ainda permeia a compreensão de ocupação do 

espaço no município. A Zona Norte de Natal conta hoje com um total de 18 Áreas Especiais 

de Interesse Social (AEIS), na condição de favelas, contra 9 áreas do mesmo tipo localizadas 

na Zona Sul (HORA et al, 2013). 

É consenso geral que o Brasil, no período que compreende a entrada do século XXI 

até 2011, viveu um momento de fortalecimento da economia, associado à redução das 

desigualdades sociais. Deve-se reconhecer que muito do que foi conquistado nesse período foi 

fruto das ações do Estado a partir de políticas de combate à pobreza, de promoção da 

habitação, de acesso aos centros universitários, de melhores taxas de consumo interno, dentre 

outras ações. Entretanto, como afirma Rolnik e Klink (2011), apesar de o país ter aumentado 

os gastos sociais e com a infraestrutura urbana, as cidades ainda são caracterizadas pelas 

disparidades socioespaciais. 
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Natal é uma cidade considerada completamente urbana, contando com uma população 

estimada para o ano de 2015 de 868.954 habitantes e possuía no ano de 2010 um PIB per 

capita igual a R$ 14.925,65, segundo dados do IBGE/IDEMA. Ao analisar a Tabela 4 é 

possível notar que a Região Administrativa (RA) Norte, apesar de ter o maior número 

populacional, cerca de 338 mil habitantes, tem uma densidade demográfica de 57,47 hab./Ha, 

devido a sua maior extensão territorial. Mas, considerando-se a taxa de crescimento 

populacional, a RA Norte é a que mais cresceu na última década.  

 

Tabela 4 - População residente, crescimento e densidade demográfica do município de 

Natal/RN entre os anos 2000 e 2013 

RA População 

2000 

População 

estimada  

2013 

Taxa de 

crescimento  

(2000 – 2013) 

Densidade demográfica 

2013  

(hab/ha) 

Norte 244.743 338.411 2,52 57,47 

Sul 155.882 171.940 0,76 37,62 

Leste 116.106 114.898 -0,08 71,15 

Oeste 195.584 228.675 1,21 63,95 

Fonte: HORA, 2014. 

 

Os bairros mais populosos de Natal pertencem a RA Norte: Nossa Senhora da 

Apresentação (> 90 mil hab.), Pajuçara e Lagoa Azul (> 60 mil hab.) e Potengi (> 50 mil 

hab.). De acordo com o Censo Demográfico de 2010, cerca de 31 mil pessoas vivem em 

aglomerados subnormais da RA Norte, ou seja, 9,2%, sendo esse o maior percentual do 

município referente a esses parâmetros. 

Esses locais também são caracterizados com base na disponibilidade de infraestruturas 

básicas. Em geral, esses aglomerados possuem carência de serviços e de equipamentos 

públicos. Além disso, na maioria dos casos, trata-se de ocupações ilegais de terras particulares 

ou públicas (HORA, 2014). 

A distribuição de instituições públicas para servir à população também demonstra a 

desigualdade na cidade, conforme apresentado na Tabela 7. Ao dividir o total de escolas e 

creches pelo número de habitantes das Regiões Administrativas, observa-se que a RA Norte é 
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a mais prejudicada. Sobre a disponibilidade de equipamentos educativos, a Tabela 5 apresenta 

a seguinte distribuição: 

 

Tabela 5 - Distribuição das instituições de ensino públicas por RA no ano de 2013 

 Norte Sul Leste Oeste 

Escola Municipal 34 8 9 21 

Escola Estadual 25 30 36 28 

Escola Federal 1 3 3 - 

Creche Municipal 26 13 9 23 

Total 86 54 57 72 

Número de habitantes por unidade educativa 3.935 3.184 2.015 3.176 

Fonte: HORA, 2014. 

 

O serviço público de educação prestado a sociedade natalense também deixa a desejar 

quando o tema é infraestrutura, principalmente para pessoas com dificuldade de locomoção. 

Calado (2006) verificou a dificuldade de acesso que portadores de deficiência enfrentam nas 

escolas públicas de Natal. Seja na RA Norte ou na RA Sul, as dificuldades são praticamente 

as mesmas. Projetos que não atendem às legislações específicas, escolas construídas em 

terrenos acidentados. Além disso, a infraestrutura precária do entorno são alguns dos 

problemas detectados que corroboram para impedir o acesso (CALADO, 2006). Sendo assim, 

a falta de infraestrutura denuncia a desigualdade social, a dificuldade de acessibilidade e a 

pouca iniciativa para garantir o direito de ir e vir, bem como o de educar-se. 

A proporção de pessoas alfabetizadas com mais de 5 anos de idade também possui 

características de desigualdade socioespacial. Dos cinco bairros de Natal com pior condição 

de alfabetização, três pertencem a RA Oeste, um a RA Norte e um a RA Leste, sendo a 

segunda pior condição a do Bairro de Salinas, na RA Norte, com 75,09% de alfabetização. A 

Figura 4 apresenta a taxa de alfabetização das pessoas com cinco anos ou mais de idade por 

bairro, mostrando somente aqueles que apresentam taxa inferior à média municipal (HORA, 

2013). 
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Figura 4 – Taxa de alfabetização das pessoas com mais de cinco anos de idade por 

bairro, com as piores condições do município em 2010 

 

Fonte: adaptado de HORA, 2013, com base no Censo Demográfico de 2010. 

 

Os serviços de saúde também possuem característica de desigualdade e reflete na 

dificuldade do acesso que as pessoas mais pobres encontram para cuidar da própria saúde. 

Nunes et al (2006), ao analisar a qualidade do tratamento que os portadores de úlcera venosa 

recebiam no serviço público de saúde, verificaram que era muito inferior ao necessário. As 

principais dificuldades encontradas foram a falta de material, a baixa frequência na troca de 

curativos, a demora no diagnóstico e a falta de medicamentos. Uma das características dessa 

doença é que ela acomete, principalmente, pessoas de baixa renda, o que torna o problema 

uma questão social séria, devido aos impactos sociais que ela provoca. 

Na Tabela 6, encontra-se o número de instituições públicas destinadas ao cuidado da 

saúde. Considerando a distribuição da população por cada Unidade Básica de Saúde (UBS), 

aparentemente a pior situação é a RA Sul. Entretanto, é sabido que a população residente 

nessa RA possui melhor condição econômica, portanto acredita-se que os moradores utilizem 

em menor proporção os serviços públicos de saúde, embora seja um direito garantido a todo 

brasileiro independente de suas riquezas.  
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Tabela 6 - Distribuição dos serviços de saúde por RA no ano 2013 no município de Natal 

 Norte Sul Leste Oeste 

Unidade Básica de Saúde (UBS) 23 8 9 12 

Número de habitantes por cada UBS 14.714 21.492 12.766 19.056 

Hospital  2 6 16 3 

Policlínica 1 1 2 1 

Unidade Mista Maternidade 1 0 1 3 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar 0 0 0 1 

Clínica Especializada 1 2 5 1 

Unidade de Vigilância à Saúde 1 0 0 0 

Serviços de Residência Terapêutica 0 1 1 0 

Total 29 18 34 21 

Fonte: HORA, 2014. 

 

Problemas iguais a esse são frequentemente encontrados nos serviços públicos de 

saúde. Outro fato que exemplifica o problema da ineficiência do serviço público pode ser 

observado na pesquisa realizada por Holanda et al (2011). Nela, os autores verificaram que 

em Natal o número de casos de sífilis congênita, problema de saúde neonatal que poderia ser 

evitado, ainda é alta. O principal interferente está mais uma vez relacionado ao serviço de 

saúde, tanto no diagnóstico como no tratamento. 

Essa é a realidade diária de milhares de natalenses que utilizam os serviços públicos de 

saúde. Os avanços no reconhecimento do direito e da ampliação da cobertura são inegáveis, 

mas ainda há muito para ser reformulado e melhorado, para que os cidadãos possam efetivar 

seu direito ao cuidado em saúde. 

Nesse sentido, Melo et al (2012) apontam que a má gestão dos recursos públicos, bem 

como o despreparo de alguns gestores, fomentam a ideia de que o serviço público de saúde 

serve apenas àqueles que não podem pagar por ele. Em relação às atividades de promoção à 

saúde, Rocha et al (2014) revela que promover saúde é também importar-se com as reais 
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necessidades da população para planejamento de atividades com repercussão positiva no 

cotidiano da comunidade. 

Na Tabela 7, encontram-se dados referentes aos itens que compõem o índice de 

desigualdade social no município de Natal comparado ao município de Pomerode-SC. O 

município de Pomerode ocupa o primeiro lugar na classificação dos municípios brasileiros 

com melhor índice de desigualdade social, elaborado por Pochmann et al (2014).  

 

Tabela 7 - Índices dos itens que compõem a exclusão social no município de Natal/RN 

comparado ao município de Pomerode/SC, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 

Índices  Natal/RN Pomerode/SC 

Índice de emprego 0,678 0,923 

Índice de pobreza 0,712 0,977 

Índice de desigualdade 0,356 0,824 

Índice de alfabetização 0,808 0,978 

Índice de escolaridade 0,730 0,499 

Índice de juventude 0,613 0,689 

Índice de violência 0,810 1,000 

Índice de exclusão 0,651 0,842 

Fonte: POCHMANN et al, 2014. 

 

Para a interpretação desses índices, deve-se levar em consideração que quanto mais 

próximo de 1,000 for o valor, melhor a condição social do município. Nesse sentido, observa-

se a grande distância existente entre o município de Natal e de Pomerode, principalmente, no 

quesito desigualdade. É importante ressaltar que se trata de um município localizado na região 

Nordeste e outro na região Sul e que a Macrorregião Sul sempre apresenta resultados 

superiores quando se trata de condições sociais. Por outro lado, o Nordeste é marcado pela 

fome, pela mortalidade infantil, por secas prolongadas, menor desenvolvimento econômico e 

social. 

Nessa continuidade, destaca-se que a pobreza representa fator de risco para diversos 

problemas de saúde. Saturnino et al (2005) encontraram prevalência de 85% de 
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enteroparasitoses em crianças de uma escola pública do município de Natal. As parasitoses 

estão relacionadas aos maus hábitos de higiene, mas também à falta de infraestrutura do 

entorno das habitações, principalmente de saneamento básico. 

Até o ano de 2014, o saneamento básico em Natal não alcançava 30% da cidade, 

embora o Plano Plurianual do governo do estado do Rio Grande do Norte tenha como meta, 

obras já iniciadas, a ampliação da rede de esgotamento sanitário. Em 1998, Melo et al 

realizaram uma pesquisa sobre a qualidade da água subterrânea do município e verificaram 

que a Zona Norte possui os piores níveis de nitrato da história ― contaminação por dejetos 

humanos. O autor considera a ausência do serviço de esgotamento sanitário, associado ao alto 

número de habitantes da RA Norte, como fator principal de contaminação para o aquífero da 

RA. A partir desse dado, se for analisado juntamente com os índices de pobreza e de exclusão, 

constata-se que a população mais uma vez é prejudicada pela condição de pobreza e de falta 

de infraestrutura urbana.  

Quando o tema é custo com alimentação, novamente a população mais pobre é a mais 

prejudicada. Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, apresentados no anuário de 

Natal 2013, toda a RA Norte caracteriza-se por baixos rendimentos. O rendimento nominal 

médio mensal da população com mais de 10 anos de idade é de até 1,4 SM. Já a melhor 

condição é encontrada na RA Sul, onde os rendimentos médios estão acima de 1,8 SM. Esse 

dado demonstra que a população da RA Norte enfrenta maior dificuldade na compra da cesta 

básica. 

A Cesta Básica de Alimentos foi proposta pelo Decreto Lei nº 399, de 30 de abril de 

1938, que regulamentou as comissões de salário mínimo. Nela, a Cesta Básica de Alimentos é 

considerada um dos parâmetros para fixação do SM pelas comissões para cada estado. 

A Cesta Básica é uma lista de alimentos com suas respectivas quantidades capazes de 

suprir as necessidades nutricionais de uma pessoa adulta mantendo o sustento do trabalhador. 

Na Figura 5, encontram-se dados sobre o preço da cesta básica praticado no município de 

Natal, comparados ao salário mínimo. 
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Figura 5 – Valor da cesta básica comparado ao SM nominal no município de Natal, no 

mês de dezembro, entre os anos 2005 e 2015 

 

Fonte: DIEESE, 2015. 

*Os valores correspondem às necessidades de uma família composta por quatro integrantes. 

 

 

Até aqui, os dados apresentados sobre Natal/RN reafirmam a desigualdade social 

enfrentada por milhares de natalenses, que não tendo solução aprazível de seus problemas, 

apelam, muitas vezes, para a solidariedade de entidades filantrópicas, da vizinhança, dos 

familiares, dentre alternativas pouco libertadoras. 
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3 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.1.1 Geral 

 

Verificar, por meio de um estudo piloto, o impacto do Programa Bolsa Família sobre a 

Segurança Alimentar de beneficiários do município de Natal/RN. 

 

3.1.2 Específicos 

 

 Realizar caracterização socioeconômica da amostra do estudo piloto. 

 Avaliar o nível de Insegurança Alimentar nos beneficiários do PBF em Natal. 

 Estabelecer relação de causalidade entre a fome e a pobreza, a partir do 

cruzamento do resultado da IA com a renda per capita e a escolaridade dos titulares. 

 Analisar a percepção dos usuários a respeito do programa. 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

3.2.1 Tipo do estudo piloto 

 

Conforme explicado por Maerrawi (2009), os estudos pilotos são pesquisas que 

precedem a pesquisa final. Eles podem atender a finalidades diferenciadas, tais como: analisar 

aplicabilidade de um método, avaliar as variáveis escolhidas, desenvolvimento de manuais 

informativos, criação de novas tecnologias. Pode servir ainda como protocolo para cálculo do 

tamanho da amostra para um estudo maior e é bastante utilizado em pesquisas que analisam 

procedimentos clínicos e laboratoriais. 

Este estudo piloto permitirá o conhecimento sobre a relação existente entre a SAN e o 

PBF, além compreender como e de que modo o PBF tem contribuído ou não para a melhoria 

da condição. Além disso, esse estudo poderá servir de base para o desenho de pesquisas 

posteriores com maior representatividade para o universo populacional (famílias beneficiárias 

no município de Natal). 



62 
 

 

Por sua natureza, esse estudo de campo pode ser classificado como uma pesquisa 

aplicada, na qual, além de resgatar o conhecimento geral sobre o assunto, prevê a investigação 

empírica que permita a imersão em questões específicas e locais. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem quantitativa, pois a interpretação é resultado da análise dos números encontrados. 

Com relação à finalidade, conforme apresentado por Moresi (2003), este estudo pode 

ser classificado em: a) descritivo, pois procura expor as características da população analisada 

fazendo relações com fenômenos e b) explicativa, pois busca esclarecer os fatores que 

influenciam os fenômenos estudados. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos utilizados, esta é uma pesquisa de 

levantamento (envolve a interrogação direta de pessoas). 

 

 

3.2.2 Desenho local e população de estudo 

 

O número de famílias atendidas pelo PBF em Natal é 34.711 e o número de 

beneficiários é de 92.124 pessoas, entre crianças, adolescentes, mulheres e homens, dados 

publicados pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição referente ao ano de 2015 

(BRASIL, 2015).  

Participaram do estudo 105 adultos (104 mulheres, 99,1%, e um homem, 0,9%) de 19 

a 64 anos de idade. Todos os adultos eram associados ao Programa Bolsa Família e titulares 

do cadastro familiar, ou seja, todos tinham cadastro ativo. A triagem dos adultos que 

compuseram a amostra foi realizada no Cadastro Único no município de Natal, situado no 

Bairro do Igapó na RA Norte. 

 

 

3.2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os adultos foram selecionados considerando os seguintes critérios: a) todos os 

selecionados deveriam ser habitantes do município de Natal; b) só poderiam participar da 

pesquisa mulheres ou homens que fossem titulares do cadastro no Programa Bolsa Família; e 

c) indivíduos titulares do cadastro familiar que fossem menores de idade foram excluídos da 

amostra. 
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3.2.4 Variáveis do estudo 

  

Foram pesquisados dados sobre a condição socioeconômica da população natalense e 

potiguar envolvendo: 

 Taxa de fecundidade 

 População 

 Emprego  

 Índice de pobreza 

 Escolaridade 

 Desigualdade  

 Alfabetização  

 Custo da cesta básica 

Tais informações foram obtidas através de bancos de dados institucionais, tais como o 

IBGE, DATASUS, IBGE cidades, dentre outros.  

 

 

3.2.5 Instrumento 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi uma entrevista, guiada por questionário 

do tipo formulário, contendo 48 perguntas abertas e fechadas, que foram preenchidas pelo 

entrevistador. O questionário foi dividido em três partes. Na primeira parte, as perguntas 

objetivaram identificar e classificar o perfil socioeconômico e demográfico dos participantes. 

Essa identificação é necessária, pois a Segurança Alimentar está relacionada à pobreza, à 

escolaridade e até ao ambiente habitacional. Portanto, para esta pesquisa, investigar essas 

questões é tão importante quanto verificar o nível de Segurança Alimentar dessas pessoas. 

A segunda parte do questionário trata do inquérito sobre o nível de Segurança 

Alimentar da população estudada. Essa parte do questionário foi composta de quinze 

perguntas fechadas. A partir dessas respostas é possível definir o grau de IA de populações. 

Esse formato de questionário foi proposto pela Escala Brasileira de IA – EBIA. A EBIA é 

uma versão adaptada da escala originalmente criada nos Estados Unidos da América. 

No Anexo 2, é possível ler todas as perguntas constantes na escala brasileira, que 

foram utilizadas nesta pesquisa. 



64 
 

 

O entrevistado, ao responder tais questões, é levado a pensar sempre sobre os últimos 

três meses, conforme recomendado na publicação da EBIA. Além disso, o entrevistado tem 

apenas duas opções de resposta a fazer: sim ou não. É com base na quantidade de respostas 

positivas que se classifica o nível de Segurança Alimentar de uma população em estudo. 

Primeiramente, a família, na pessoa do responsável, é classificada em: a) família com 

menores de 18 anos de idade e b) família sem menores de 18 anos de idade. Essa 

determinação prévia é importante para que ao final da aplicação do questionário, seja possível 

a contagem e classificação do nível de Segurança Alimentar e Nutricional ao qual a família 

está sujeita. Os pontos de corte para classificação são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Pontos de corte para classificação do nível de Segurança Alimentar 

Nível de Segurança Alimentar Pontos de corte 

 Famílias com menores 

de 18 anos 

Famílias sem menores 

de 18 anos 

Segurança Alimentar 0 0 

Insegurança Alimentar Leve 1 – 5  1 – 3 

Insegurança Alimentar Moderada 6 – 10 4 – 6 

Insegurança Alimentar Severa 11 – 15 7 – 8 

Fonte: UNICAMP, 2003. 

 

Na terceira parte do questionário, o objetivo é observar a percepção dos beneficiários 

sobre a importância e o efeito do PBF em suas vidas e na de seus filhos. É composta de oito 

perguntas abertas e fechadas. Essa sessão do questionário permite preencher lacunas que 

dados preexistentes não possam responder. 
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3.2.6 Análise e apresentação dos dados 

 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados utilizando o software da Microsoft, o 

Microsoft Office Excel 2016, em que é possível realizar análises a partir de fórmulas e criação 

de gráficos e planilhas. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO PÚBLICO PESQUISADO 

 

Em Natal, na época da pesquisa, existiam duas unidades de atendimento do Cadastro 

Único: uma no bairro Igapó e outra no bairro Quintas. Atualmente, o CadÚnico conta com 

uma unidade móvel que pretende aproximar e tornar mais eficiente a busca e identificação de 

famílias em situação de pobreza. Sendo assim, todos os beneficiários moradores do município 

de Natal devem se dirigir a uma dessas duas unidades para resolução de problemas, realização 

de cadastro e qualquer tipo de consulta ao benefício. 

Como a pesquisa ocorreu na unidade do bairro Igapó, na RA Norte, os bairros 

incluídos neste levantamento pertenciam, em sua maioria, a esta RA, como pode ser visto na 

Figura 6. Os bairros N. Sra. da Apresentação, Lagoa Azul e Pajuçara tiveram a maior 

participação, com 30,4%, 23,8% e 20%, respectivamente, do total de participantes 

pesquisados. Esses dados se justificam pelo alto número de habitantes desses bairros. N. Sra. 

da Apresentação, Lagoa Azul e Pajuçara são justamente os bairros mais populosos de Natal. 

 

Figura 6 – Distribuição dos participantes da pesquisa entre os bairros 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Com base nos dados do MDS, dos quase 14 milhões de famílias incluídas no 

programa, mais de 11 milhões possuem titulares com faixa etária entre 21 e 60 anos. Aqui, ao 

dividir os participantes de acordo com a faixa etária, verificou-se maior participação de 
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responsáveis com idade entre 25 e 44 anos, em um total de 59% de questionários aplicados, 

sendo a menor participação entre aqueles com idade entre 55 e 64 anos, assim como 

apresentado na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Distribuição dos participantes segundo faixa etária 

Faixa etária Participação (%) 

15 a 24 17,1 

25 a 34 25,7 

35 a 44 33,3 

45 a 54 17,1 

55 a 64 6,7 

Fonte: autoria própria. 

  

Quando perguntados sobre o estado conjugal, 69,5% dos indivíduos pesquisados 

declararam-se solteiros no momento da entrevista. Já os que declararam ter companheiro 

correspondem a 32%. Estes integram os casados e aqueles em união estável, assim como pode 

ser observado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Distribuição da população pesquisada de acordo com estado civil 

Estado civil Proporção de participantes (%) 

Casado 13,3 

*União estável 17,1 

Solteiro 69,5 

Fonte: autoria própria. 

*Foi considerado em união estável qualquer forma de união consensual, mesmo aquelas sem registro em 

cartório. 

 

A Figura 7 traz a representação gráfica da quantidade de filhos por titular entrevistado 

e ficou claro que mais da metade deles tem entre 0 e 2 filhos. Já os titulares com mais de 5 
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filhos são a minoria neste estudo, indicando que a redução da taxa de fecundidade também 

ocorre entre eles. 

 

Figura 7 – Distribuição das famílias de acordo com o número de filhos 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Na Tabela 11, foi realizada a média do número de filhos por escolaridade do titular, 

revelando que a baixa escolaridade e o analfabetismo são fatores que predispõem o aumento 

do número de filhos. Esse dado permite algumas reflexões sobre as críticas feitas ao PBF, que 

serão apresentadas no capítulo cinco. 

 

Tabela 11 - Quantidade de filhos por família e por escolarização do responsável-titular 

Escolaridade Filhos / titular 

Analfabeta 3,7 

Fundamental incompleto 3,3 

Fundamental completo 2,8 

Médio incompleto 2,3 

Médio completo 1,9 

Média total 2,8 

Fonte: autoria própria. 
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Sobre a escolarização dos voluntários, verificou-se que a maioria dos entrevistados 

não chegou à conclusão do ensino fundamental e que apenas 20% concluíram o ensino médio, 

confirmando a relação que existe entre a baixa escolaridade, a pobreza e o desemprego. Esse 

resultado é parecido com a média do estado, em que 56,4% não concluíram o ensino 

fundamental.  

 

Tabela 12 - Escolarização dos titulares do cadastro no PBF participantes desta pesquisa 

Escolaridade  Quantidade de pessoas Proporção (%) 

Analfabeta 3 2,9 

Fundamental incompleto 52 49,5 

Fundamental completo 8 7,6 

Médio incompleto 21 20,0 

Médio completo 21 20,0 

Total 105 100 

Fonte: autoria própria. 

 

Quando perguntados sobre a cor/raça, a maioria, 62,2%, se declarou parda, 29,2% 

branca e 14,2% negra. Nesta pesquisa, foram consideradas apenas três classificações de cores: 

branca, parda e negra. A cor parda foi usada como a intermediária entre a branca e a negra 

representando a mestiçagem tão presente no Brasil. 

De acordo com a composição familiar dos entrevistados, 66% correspondiam a uma 

unidade familiar composta por 3 a 4 pessoas, 18,9% com até 2 pessoas e 15,1% com mais de 

5 pessoas. Em relação à situação do domicílio, foi verificado um alto índice de famílias que 

moram em casas alugadas, 40,6%.  

O adensamento domiciliar aparece na literatura como relacional com a pobreza e com 

as condições sanitárias da habitação, que refletem na maior suscetibilidade às doenças virais e 

bacterianas e à desnutrição infantil. O resultado encontrado não gerou relação com a pobreza. 

Assim como pode ser observado na Figura 8, quase 90% dos entrevistados possuem uma 

densidade habitacional baixa, com até um morador por cômodo da casa.  
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Figura 8 – Adensamento domiciliar da amostra estudada 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Outro importante dado na análise das condições sociais de populações é o acesso aos 

serviços de saneamento básico, que também é citado na literatura como importante fator de 

qualidade da saúde pública. 

Na Figura 9, encontram-se os dados sobre a cobertura de serviços de saneamento 

básico e pavimentação. 

 

Figura 9 – Cobertura de serviços de saneamento básico e pavimentação da amostra 

estudada 

 
Fonte: autoria própria. 

 

A renda é uma importante ferramenta para inclusão social e também para permitir, em 

uma sociedade capitalista, a aquisição de alimentos. A baixa renda das famílias inviabiliza o 

acesso a uma alimentação adequada em energia e com qualidade nutricional. Com isso, essa 

população carente vive sob o risco das carências nutricionais e da IA. 
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Sobre os rendimentos per capita, 99,1% dos indivíduos pesquisados, conforme Tabela 

13, vivem com menos de meio salário mínimo por pessoa, o que era esperado por ser uma 

condição de entrada no programa.  

 

Tabela 13 - Renda per capita domiciliar mensal 

Renda per capita mensal Proporção de participantes 

Sem rendimentos 24,7 % 

< ¼ de SM 46,6 % 

Mais de ¼ até ½ SM 27,6 % 

Mais de ½ até 1 SM 1,0 % 

Fonte: autoria própria. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS INDIVÍDUOS 

PESQUISADOS 

 

Tendo já caracterizado o público pesquisado de acordo com o nível socioeconômico, 

passa-se ao objetivo central deste estudo, que é verificar o grau de IA de beneficiários e 

verificar se o PBF contribuiu para melhorar a situação ou não.  

Ter começado pela caracterização socioeconômica das famílias aqui pesquisadas, teve 

tão somente o objetivo de iniciar o assunto pelos determinantes da IA. Ela é observada, 

principalmente em grupos mais vulneráveis, como por exemplo, comunidades assentadas, 

quilombolas, indígenas, ribeirinhas, moradores de rua, presidiários, o pobre rural e o pobre 

urbano morador de periferias. 

O motivo para preocupar-se com a IA deve passar primeiramente pelo respeito ao ser 

humano, respeito ao direito à vida e depois pelas repercussões que esse fenômeno provoca na 

sociedade, na economia, na educação e, sobretudo na saúde. Algumas dessas complicações 

são: retardo do crescimento, baixo peso, déficit no desenvolvimento cognitivo, evasão escolar, 

faltas no trabalho, susceptibilidade às infecções virais e bacterianas, desânimo, fraqueza 

muscular, sonolência. Veja o que Sawaya diz sobre o consumo inadequado de alimentos: 

 

(...) quando o indivíduo recebe uma alimentação insuficiente 

quantitativamente, ou inadequada do ponto de vista qualitativo (quando 

faltam os nutrientes necessários, como vitaminas e minerais), sobretudo no 

início da vida. O nosso órgão controlador de toda a atividade metabólica, 
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que é o sistema nervoso, se “programa” permanentemente para economizar 

energia em forma de gordura e reduzir o crescimento, para garantir a 

sobrevivência em condições adversas. (SAWAYA, 2006, p. 147) 

 

A autora faz a conexão entre o estresse de sobreviver com pouco e as implicações para 

a vida. Ela informa que o marcador do cortisol, que é liberado na corrente sanguínea e está 

presente na saliva ao acordar, fica alterado em situações inadequadas de alimentação. Esse 

fenômeno é uma das implicações para o aparecimento de doenças crônicas degenerativas na 

vida adulta. A Figura 10 representa o fluxograma das complicações da saúde em virtude de 

uma alimentação inadequada. 

 

Figura 10 – Fluxograma de complicações da má nutrição 

 
Fonte: Adaptado de SAWAYA, 2006. 

 

Nesta pesquisa, foi possível observar, conforme demonstrado na Figura 11, que apenas 

0,9% dos participantes, ou seja, um único entrevistado, encontrava-se em Segurança 

Alimentar no período da pesquisa. Enquanto isso, 99% de toda a amostra analisada 

encontrava-se em algum grau de IA, sobretudo de IA moderada, que representou 51,4% do 

público alvo. 
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Figura 11 – Prevalência de IA no total de domicílios pesquisados 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O IBGE define os pontos de corte para a IA da seguinte forma: Segurança Alimentar é 

o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. IA Leve é 

a preocupação ou incerteza quanto à disponibilidade de alimentos no futuro em quantidade e 

qualidade adequadas. A IA Moderada é a redução quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos 

padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre os adultos. E a IA Grave/Severa 

é a redução quantitativa de alimentos e/ou ruptura nos padrões de alimentação, resultante da 

falta de alimentos entre adultos e/ou crianças, e/ou privação de alimentos, ou seja, fome. 

Considerando a diferente relação entre as famílias com e sem menores de 18 anos, 

tornou-se imperativo verificar o nível de Insegurança Alimentar nos dois tipos de construção 

familiar. O resultado foi apresentado na Tabela 14. Esse achado também permitiu importantes 

reflexões no capítulo cinco. 

 

Tabela 14 – Prevalência de IA dos domicílios com e sem menores de 18 anos de idade 

 Famílias com menores de 

18 anos (%) 

Famílias sem menores de 

18 anos (%) 

Segurança 1,1 0,0 

Insegurança leve 24,2 14,3 

Insegurança moderada 53,8 35,7 
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Insegurança severa 20,9 50,0 

Fonte: autoria própria. 

 

Agora, para avançar nas análises, é preciso relacionar esses dados com as características 

socioeconômicas da população, para traçar os principais determinantes para o alto índice de 

IA identificado. A primeira relação apresentada foi com a escolaridade dos titulares. Assim, 

ao verificar a condição de IA dos domicílios relacionando com o nível educacional dos 

titulares, é possível afirmar que quanto menor for o grau de instrução maior será IA. A Figura 

12 confirma essa vertente ao mostrar que os analfabetos têm a pior condição, principalmente 

em relação à insegurança severa.  

 

Figura 12 – Prevalência de IA por nível educacional dos titulares entrevistados 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A pergunta que se faz desde o início do trabalho é se o PBF ajudou essas pessoas a 

terem um melhor acesso aos alimentos e assim evitar riscos nutricionais. Após identificar o 

rendimento mensal per capita de cada entrevistado ― considerando outros rendimentos 

mensais mais o Bolsa Família ― eles foram separados em três classes de rendimento e 

verificados o nível de insegurança para cada classe.  

Nove participantes declararam não saber quanto recebiam mensalmente do programa, 

sendo assim, não participaram desta análise. Os resultados estão apresentados na Figura 13. 
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Figura 13 – Prevalência de IA por classe de rendimento domiciliar per capita mensal 

 

Fonte: autoria própria. 

  

Como é possível notar, os domicílios com até ¼ de salário mínimo por pessoa têm 

altas taxas de insegurança dos tipos moderada e severa, mais de 80% desse estrato sofrem as 

duas piores condições de acesso aos alimentos. Os moradores de domicílios com rendimentos 

per capita de ¼ até ½ salário mínimo também transitam predominantemente entre a 

insegurança dos tipos moderada e severa, porém em menor proporção, 73%. Já as pessoas que 

moram nos domicílios em que os rendimentos variam entre ½ e um salário mínimo têm 

melhor condição no acesso aos alimentos, visto que a insegurança predominante é a do tipo 

leve, em que foi encontrada mais de 50% de seus integrantes. 

Em relação à percepção dos beneficiários, 100% consideram que o programa é 

importante para a família. Ao serem questionados sobre o que compravam com o dinheiro que 

recebiam do programa, a grande maioria respondeu que comprava alimentos. Os cinco 

produtos mais citados, na ordem de importância, foram: alimentos, gás de cozinha, roupa, 

medicamento e energia elétrica. O resultado completo encontra-se na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Produtos mais citados pelos entrevistados sobre o gasto do benefício 

Produtos Quantas vezes citado  

Alimentos  87 

Gás de cozinha 17 

Roupas  15 
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Medicamentos 12 

Energia elétrica 12 

Material escolar 9 

Aluguel  6 

Calçado  4 

Água  3 

Fraldas  3 

Produtos de higiene pessoal 2 

Transporte público 1 

Fonte: autoria própria. 

 

Dos 93 participantes que responderam em relação à percepção de melhoria de saúde 

dos filhos, 73% acreditam que o programa ajudou a melhorar, enquanto 27% acreditam que 

não. Entretanto, todos disseram sentir medo de serem cortados do benefício, apesar de 

preferirem o emprego. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

As unidades familiares no Brasil vêm experimentando importantes mudanças no seu 

modelo de estruturação. A diminuição do número de casamentos tem dado espaço para o 

aumento de famílias monoparentais e aparente, um reflexo de toda transformação econômica 

sofrida no país em décadas passadas. Em 1994, Goldani comentou em seu artigo que o 

aumento da concentração de renda e das desigualdades sociais fez com que as famílias 

buscassem novas alternativas para sobreviver. Com isso, o casamento foi protelado e os 

integrantes das famílias passaram a dividir as responsabilidades com o chefe do grupo 

familiar. Isso não significou que as pessoas abdicassem da conjugalidade, mas teve efeito 

retardatário sobre a decisão do enlace matrimonial. 

Nesse sentido, a análise dos formatos de organização familiar amplia o conhecimento 

sobre a taxa de famílias monoparentais em que as mulheres são as únicas responsáveis. De 

acordo com o Observatório de Gênero do Governo Federal, 93% dos titulares do PBF são do 

sexo feminino. Nessa pesquisa, de uma amostra de 105 participantes, apenas um participante 

era do sexo masculino e os demais, 99,1%, eram do sexo feminino. 

Uma pesquisa realizada em Araraquara, município do estado de São Paulo, também 

verificou a alta participação das mulheres como titulares do cadastro, 94%. Esse achado era 

aguardado, pois existe a compreensão de que a titularidade do cartão deve ser concedida, 

preferencialmente, às mulheres, pelo reconhecimento de que as mesmas julgam melhor as 

necessidades e tendem a direcionar o benefício para os custos com a alimentação e demais 

despesas dos filhos (TRALDI et al, 2012). 

A importante contribuição do público feminino e o alto número de solteiros revelam a 

elevada proporção de famílias chefiadas por mulheres, definida no artigo 226 da Constituição 

Federal como família monoparental ― quando um dos pais assume a responsabilidade pelo 

grupo sem a participação do outro genitor. Resultado parecido encontrou Peixoto (2010) em 

sua pesquisa realizada no Morro da Vitória em Fortaleza/CE, em que a maioria das mulheres 

participantes do PBF era chefe de família. O autor destaca, pertinentemente, que fatos como 

esse mostram a desvalorização do casamento oficial nos estratos sociais mais baixos. 

O arranjo familiar unipessoal também tem aumentado em todo mundo. Em Natal, a 

proporção desse tipo de organização familiar é de 10,3%, sendo a proporção brasileira 

levemente mais alta, 12,2%. Na amostra pesquisada, não foi encontrado nenhum arranjo 
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familiar desse tipo, o que comprova a ideia de solidariedade e vínculo afetivo entre familiares 

e vizinhos de baixa renda, moradores de periferias urbanas, assim como descreve Cardoso e 

Perista (1994). 

O fato de 99.1% dos titulares serem indivíduos do gênero feminino evidencia outro 

problema social, que é a alta taxa de desocupação entre as mulheres e a fragilidade social das 

mesmas, que lotam os espaços de assistência social. O Censo Demográfico de 2010 aponta 

que a taxa de ocupação das mulheres em todo território nacional é inferior aos homens. Além 

disso, o Censo do IBGE demonstra que quanto menor for o nível de instrução, maior é a taxa 

de desocupação. Entre as mulheres, a situação é pior, o que demonstra a necessidade de 

políticas de incentivo à educação e inserção no mercado de trabalho voltado para o gênero 

feminino, sobretudo pela razão do grande número de famílias serem chefiadas por mulheres. 

Os dados são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Nível de ocupação de pessoa com 25 anos ou mais de idade por sexo e nível 

de instrução no Brasil em 2010 

 

Nível de instrução 

Total 

(%) 

Sexo (%) 

Homem Mulher 

Sem instrução e fundamental incompleto 51.8 67.1 36.9 

Fundamental completo e médio incompleto 66.1 80.0 52.9 

Médio completo e superior incompleto 73.0 84.4 63.0 

Superior completo 81.7 86.6 78.2 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Observa-se que em nenhum dos itens listados acima a mulher ultrapassa o homem, 

pelo contrário, está sempre inferior a ele, denunciando as diferenças entre o gênero masculino 

e o feminino nas oportunidades de trabalho. 

No Rio Grande do Norte, a situação não é diferente. O Censo Demográfico de 2010 

aponta que a taxa de ocupação entre os homens com mais de 10 anos de idade foi de 62,2%; 

já entre as mulheres de mesma faixa etária, a taxa de ocupação foi de 41,2%. 

Outra questão que vem preocupando especialistas ao redor do mundo é o 

envelhecimento populacional. De acordo com Censos do IBGE, a proporção de pessoas com 

idade de 65 anos ou mais na população brasileira aumentou entre os anos 2000 e 2010. No 
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estado do Rio Grande do Norte, essa proporção subiu de 6,4% para 7,6% e, especificamente, 

no município de Natal, esse valor saltou de 7,9% para 10,4%. 

Esse fenômeno tem relação com as taxas de fecundidade. Na década de 60, a taxa de 

fecundidade do Brasil era de 6,0 filhos por mulher; atualmente, esse número caiu para 1,9 

filhos por mulher. De acordo com Mendes et al (2006), esse número influencia negativamente 

a substituição das gerações. Segundo ele, para garantir a substituição das gerações, é 

necessário ter uma taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher. Isso vem transformando a 

estrutura etária brasileira, tornando-a cada vez mais velha e implicando em diversos outros 

fatores, tanto do ponto de vista econômico quanto do social. 

Essa observação remete a uma das críticas feitas ao PBF, que diz respeito a um 

possível incentivo para as famílias conceberem um número maior de filhos com o objetivo de 

aumentar o valor do benefício. Conforme visto nos resultados, mais de 50% dos titulares 

analisados têm de 0 a 2 filhos/família sugerindo que as mesmas têm a tendência de seguir o 

padrão nacional.  

Mesmo tendo taxas de fecundidade um pouco mais altas entre famílias com baixo 

nível de instrução, como é o caso dos titulares analfabetos que tem uma taxa de 3,7 

filhos/titular, não se pode afirmar que os beneficiários procurariam ter maior número de filhos 

propositalmente. Nesse caso, a taxa de fecundidade mais alta nesse grupo indica um caso de 

falta de instrução em saúde como no planejamento familiar, e não de exploração. Os dados 

mostram que a baixa escolarização, aparentemente, é o principal motivo para o leve aumento 

na taxa de fecundidade entre os participantes de baixa instrução. 

A pouca escolarização é considerada por muitos pesquisadores, entre eles, Pierre 

Bourdieu e Passeron (2014), como um dos mecanismos de reprodução da pobreza. A 

educação, por sua vez, é pensada como estratégia para romper esse ciclo intergeracional, pois 

é o que possibilita o acesso ao mercado formal de trabalho, melhores salários e inclusão 

social. 

Sobre esse tema, os resultados mostram que 80% dos titulares pesquisados não 

concluíram o ensino médio. A fotografia da educação dessa amostra evidencia a necessidade 

de promoção da educação entre adultos que busque despertar o interesse pela escola, mas 

também que facilite o acesso para a população mais carente. Traldi et al (2012) encontraram o 

mesmo resultado em Araraquara/SP, onde apenas 20% dos indivíduos pesquisados havia 

terminado o ensino médio. 

Sendo assim, ao se dividir a população dos bairros pelas escolas disponíveis em cada 

um deles, conforme apresentado na tabela 17, verifica-se que a maior dificuldade de acesso à 
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educação se apresenta no bairro N. Senhora da Apresentação, com quase 8.000 

habitantes/escola. É reconhecido que, ao considerar toda a população residente do bairro, os 

valores são superestimados, entretanto, compreende-se que os valores encontrados revelam, 

no mínimo, que o direito de igualdade no acesso à educação não está sendo respeitado. 

 

Tabela 17 – Total de habitantes para cada escola pública em 2010 

Bairros Habitantes/escola pública 

N. Sra. Apresentação 7.976 

Pajuçara 7.253 

Igapó 5.764 

Felipe Camarão 5.099 

Lagoa Azul 4.715 

Redinha 4.158 

Potengi 3.044 

Quintas 3.041 

Tirol 2.306 

Salinas 1.177 

Fonte: HORA, 2014. 

 

A maioria dos participantes da pesquisa, como revelaram os resultados, reside nos 

bairros N. Senhora Apresentação, Lagoa Azul e Pajuçara. Destes, dois aparecem na Tabela 18 

como os bairros de maior dificuldade de acesso às escolas públicas, sendo também 

classificados anteriormente como dois dos bairros mais populosos. Além disso, em ambos, a 

taxa de alfabetização não alcança a média do município que é 89,9%, apresentando, portanto, 

maior necessidade de equipamentos educativos. 

Outro fator relevante para o entendimento da vulnerabilidade social é o 

comprometimento dos rendimentos mensais com pagamento do aluguel de moradia. Nesse 

sentido, 40% dos entrevistados neste estudo piloto moram em casas alugadas. Ou seja, quase 

metade dos entrevistados tinha um comprometimento ainda maior do orçamento familiar. 

A Organização Mundial de Saúde (2014), que trata do tema saneamento básico como 

determinante para o surgimento ou não de diversas doenças, diz que a falta de um adequado 

sistema de coleta, tratamento e destino dos dejetos (esgotamento sanitário) é a mais 
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importante das questões ambientais. E estima que mais de três bilhões de pessoas em todo o 

mundo não têm acesso a este tipo de serviço. Ainda de acordo com a OMS, esse problema é 

responsável por mais de 900 milhões de casos de doenças anualmente e pela morte de 

milhares de crianças. Além disso, a ausência desse serviço é a maior causa de 

comprometimento da qualidade das águas subterrâneas. A água e a saúde são assuntos 

indissociáveis: a água é condição à existência da vida e sua potabilidade é imprescindível para 

uma vida saudável. 

Nesse quesito, esse estudo revelou que, mesmo com obras iniciadas, o serviço de 

esgotamento sanitário só está disponível para 23% dos entrevistados, revelando o risco a que 

tais pessoas estão submetidas. 

A alta prevalência de IA encontrada entre os participantes desse estudo (99%) é muito 

superior aos dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

de 2013. Na última atualização da PNAD 2013, os dados disponíveis para o estado do Rio 

Grande do Norte mostraram que o nível de IA é três vezes menor (32%) do que o valor 

encontrado neste estudo. Essa diferença é esperada, pois a PNAD analisa os diversos extratos 

sociais da população brasileira, diferentemente do que ocorreu no presente estudo, no qual a 

população analisada convive com a pobreza e a pobreza extrema (BRASIL, 2013). 

No município de Araraquara/SP, Traldi et al (2012) encontraram uma prevalência de 

insegurança alimentar em 95% na população estudada, com maior expressão da insegurança 

dos tipos moderada e severa. 

Outro estudo semelhante foi desenvolvido em Colombo, município do estado do 

Paraná. Monteiro et al (2014) analisaram 442 famílias beneficiadas pelo PBF, sendo 168 

famílias com crianças menores de cinco anos de idade, com um total de 199 crianças nessa 

faixa etária. Nesse município, os pesquisadores encontraram uma prevalência de Insegurança 

Alimentar de 80%, valor aproximado ao que foi encontrado no presente estudo. Entretanto, o 

predomínio foi da insegurança do tipo Leve, ao contrário do que foi achado em Natal, onde 

prevaleceu a insegurança do tipo Moderada. 

Outro achado importante dessa mesma pesquisa conduzida no município de Colombo 

foi a relação entre a baixa estatura e a IA. Os pesquisadores verificaram que quanto pior a 

situação de insegurança alimentar, maior o índice da baixa estatura para a idade. 

Assim, fica confirmada a alta prevalência de IA entre participantes do PBF. De acordo 

com a organização Médicos Sem Fronteiras, 9 crianças morrem a cada minuto no mundo por 

causa da fome. E segundo a Organização Mundial de Saúde, são 178 milhões de crianças 

desnutridas no mundo. No Brasil, a forma de desnutrição mais presente na população é a 
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baixa estatura, que também é utilizada em muitos estudos como medida de pobreza, pois já se 

sabe que a baixa estatura é multifatorial e que os fatores ambientais, tais como a moradia, o 

saneamento básico e renda são indicativos de predisposição à IA e à consequente baixa 

estatura. 

Na Figura 14, de acordo com o SISVAN, a baixa estatura para a idade entre os 

adolescentes beneficiários do PBF no município de Natal no ano de 2015 foi de 10%, ou seja, 

quase 800 adolescentes, dos mais de 7.000 acompanhados. Entre as crianças com idade entre 

dois e cinco anos, a situação é pior. No ano de 2015 a baixa estatura atingiu 13% das crianças 

nessa faixa de idade, um total de 1.000 crianças. 

Acontece que em 2008, os resultados eram diferentes: a inadequação para a altura das 

crianças era levemente menor e para o grupo de adolescentes maior. Esse panorama nos leva a 

acreditar que a criança beneficiária no ano de 2008, a partir da permanência no programa ao 

longo dos anos e com a evolução da condição, tenha melhores resultados em 2015. 

 

Figura 14 – Prevalência da baixa estatura em crianças com idade entre 2 e 5 anos e 

adolescentes, nos anos 2008 e 2015, no município de Natal – RN 

 
Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI. 

 

Esses dados, além de confirmar a relação das questões nutricionais com a pobreza, 

apontam que a experiência prolongada dessas pessoas com a dificuldade em acessar alimentos 

em quantidade e qualidade adequadas podem ter o desenvolvimento comprometido, mas 

também que o alívio da pobreza reflete na melhoria das taxas em longo prazo. 

Ao refletir na representação desses números, o alerta é evidente para o risco no 

desenvolvimento: são 105 domicílios que não tem o direito alimentar garantido, são 22,9% ou 

seja, 23 domicílios que sofrem restrição na qualidade dos alimentos consumidos. A maioria, 

51,4% dos domicílios, foi classificada em insegurança do tipo moderada, isso representa um 
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total de 54 domicílios que passam por restrição não apenas da qualidade, mas também da 

quantidade de alimentos. Já os 24,8% classificados com IA grave ou severa convivem com a 

situação concreta de fome, na qual os adultos e/ou as crianças residentes nesses domicílios 

deixam de realizar refeições, alguns ficam até um dia inteiro sem se alimentar. 

Compreender as interfaces do fenômeno da Insegurança Alimentar com outras 

variáveis possibilita aos gestores entender que as ações devem passar por diferentes 

dimensões, assim como descreve Traldi et al (2012): 

 

As políticas de segurança alimentar devem responder por três dimensões: 

produção (nas áreas rurais e urbanas), distribuição (suplementar ou 

emergencial a grupos específicos), acesso (ações e comercialização) e 

consumo (educação alimentar e consumo sustentável) de alimentos; devem 

também estar ligadas a elementos e/ou valores fundamentais da população: 

a) saúde, b) higiene, c) meio ambiente, d) autenticidade e e) solidariedade 

(TRALDI et al, 2012, p. 26) 

 

Ainda de acordo com Traldi et al (2012), a dimensão saúde refere-se à composição 

nutricional dos alimentos: proteínas, fibras, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais 

presentes no conteúdo alimentar. Para induzir à compreensão dessa dimensão, a educação 

alimentar da população mais vulnerável é extremamente importante. Além disso, o controle 

das condições de produção e distribuição dos alimentos é outro ponto muito relevante para a 

segurança sanitária, que permita o oferecimento de alimentos livres de conteúdo tóxico que 

venha comprometer a saúde dos indivíduos.   

É importante abrir um parêntese para discutir o sobrepeso/obesidade, que, mesmo não 

sendo o tema deste trabalho, torna-se imperativo discutir, principalmente porque o assunto 

ganhou repercussão mundial. Foi verificado que a obesidade está presente na população 

beneficiária do PBF e isso parece um paradoxo. Há, ao mesmo tempo, dois problemas 

nutricionais de características opostas circulando no mesmo público, todavia, existe 

correlação entre a obesidade e a desnutrição com a IA (SILVA, 2011). 

Uma pesquisa realizada no município de Curitiba, Paraná, entre os anos 2006 e 2007, 

com adultos beneficiários do PBF, os autores encontraram uma taxa de sobrepeso/obesidade 

maior que 50%. Os autores relacionaram o achado com o aumento da idade, a baixa 

escolaridade, ou seja, a falta de esclarecimento, e a baixa renda (LIMA et al, 2011).  

Conforme foi dito, em situação de carência alimentar, seja quantitativa ou 

qualitativamente, o organismo se prepara para armazenar toda a energia consumida como 

gordura, o estoque em geral é abdominal. Associado à carência de alimentos está o alto 
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consumo de alimentos hipercalóricos e de baixo valor nutritivo (SAWAIA, 2006). Assim, é 

facilmente possível encontrar em populações vulneráveis os dois extremos nutricionais, a 

desnutrição e a obesidade. Em outras palavras, crianças ou adolescentes com a altura abaixo 

do normal, mas com o peso elevado.  

Assim como relatado por Coutinho et al (2008), a convivência simultânea com dois 

problemas nutricionais sérios, como a obesidade e a desnutrição, revelam-se como os maiores 

entraves para as políticas da Alimentação e Nutrição e Segurança Alimentar e Nutricional. 

Desse modo, as medidas políticas devem ser pautadas na promoção da saúde e em uma 

alimentação adequada de maneira regular e permanente, para permitir o desenvolvimento e 

manutenção do bom estado nutricional. 

Os fatores genéticos não podem ser considerados como a única explicação para a 

baixa estatura dos jovens, assim como o consumo excessivo de alimentos para o excesso de 

peso. Conforme explicação oferecida por Monteiro et al (2014), a Segurança Alimentar e 

Nutricional passa pelo entendimento do equilíbrio. O excesso de nutrientes hipercalóricos é 

tão prejudicial para a saúde nutricional quanto o déficit. É preciso considerar que muitos dos 

corpos de crianças aparentemente saudáveis, por causa do peso, estão travando uma luta 

silenciosa de sobrevivência contra a fome, quando entendida não só como insuficiência de 

alimentos, mas como carência de nutrientes adequados. 

Conforme pode ser notado na leitura do questionário apresentado no apêndice A, as 

perguntas são ascendentes quanto à severidade do problema, à medida que se prolonga, as 

perguntas vão se aprofundando no tema e culmina com a fome absoluta para crianças e 

adolescentes. De modo que, ao responder as últimas perguntas de modo positivo, subentende-

se que as perguntas anteriores e menos graves foram também positivas. Isso não é uma regra, 

mas é uma compreensão plausível. 

Tendo em vista essa compreensão, é possível dizer que a proteção dos adultos sobre os 

adolescentes e as crianças subestima o resultado que poderia ser ainda pior. Já nos domicílios 

em que até as crianças e adolescentes sofrem as mesmas dificuldades dos adultos, a fome é 

mais presente e o acesso é mais difícil, não permitindo o esquema de proteção. Sendo assim, o 

nível de insegurança do tipo severa, geralmente, é menor entre as famílias formadas por 

adultos e indivíduos com menor idade e maior nas famílias compostas unicamente por 

adultos. 

Diante dessa reflexão, é importante comparar o nível de insegurança entre as famílias 

com e sem menores de 18 anos. Os resultados, que podem ser observados na Tabela 15, 

confirmam essa tendência. Desse modo, percebe-se que o quadro de fome é real, 
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principalmente entre adultos do nível de insegurança moderada, que tendo pouco, preferem 

não comer para que as crianças não fiquem com fome. 

É preciso destacar que apesar desta pesquisa ter entrevistado 105 pessoas, ela não é 

apenas de caráter individual, mas envolve o domicílio e, portanto, as pessoas que nela 

coabitam ou que formam o grupo familiar daquele entrevistado. Sendo assim, ao pesquisar 

105 domicílios, esta investigação envolveu 370 pessoas, entre crianças, adolescentes e 

adultos. 

Na Figura 13, ficou clara a relação entre a insegurança do tipo severa e os rendimentos 

da família. Quanto menor os rendimentos, maior é a prevalência de IA. Os outros dois 

extratos estão praticamente na mesma situação em relação à IA moderada, as diferenças são 

pequenas. No geral, mais de 50% do público de cada extrato encontra-se em insegurança leve 

e moderada. 

De todos os 26 domicílios identificados em situação de IA severa, foi identificado um 

total de 44 pessoas, entre crianças e adolescentes, inclusive, algumas que não estão incluídas 

no cadastro devido às normativas do programa. 

Como já foi citado e demonstrado, o SM não é suficiente para compra da cesta básica 

de uma família de quatro pessoas, que é exatamente a média da composição familiar dessa 

pesquisa, e muitos precisam conviver com a insuficiência. Às crianças pequenas sobram a 

acolhida e um prato quente da creche escolar ou o lanche da escola, quando em idade escolar. 

Enquanto seus responsáveis buscam a solidariedade ou, provavelmente, vivam sob o risco da 

informalidade, devido ao medo de perder o benefício. 

A obra publicada por Vaitsman e Paes-Sousa (2007), sobre a avaliação do padrão 

alimentar e da Insegurança Alimentar de beneficiários do PBF, revelou fatos importantes na 

compreensão do efeito da transferência de renda sobre o padrão alimentar de famílias de todo 

país. Ao investigar 3.000 domicílios, os pesquisadores verificaram que o dinheiro era gasto 

principalmente com a compra de alimentos e outros produtos de primeira necessidade, 

exatamente conforme encontrado neste estudo.  

Entretanto, outras informações revelam a insegurança com que essas pessoas ainda 

conviviam, são elas: a) em mais de 80% das famílias, os alimentos acabaram antes de ter 

dinheiro para comprar mais; b) 48% apontaram que alguma pessoa da família deixou de 

comer ou comeu menos porque havia insuficiência de alimentos; c) 85,6% dos entrevistados 

apontaram melhora na condição alimentar; d) 59% apontam aumento da quantidade de 

alimentos consumidos; e) 73,3% indicaram aumento da variedade no consumo de alimentos 

depois da entrada no programa; f) apenas 21,5% afirmaram que os alimentos que compram 
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duram todo o mês, diferentemente do que ocorria antes de participar do programa quando a 

cobertura era de 10%, ou seja, situação ainda pior (VAITSMAN; PAES-SOUSA, 2007). 

Em Araraquara/SP, Traldi et al (2012) verificaram a origem das doações em casos de 

falta de alimentos e constataram que a maioria (45%), advém da Assistência Social do 

município com doações de cesta básica e leite, sendo o restante proveniente das igrejas, dos 

familiares e de amigos.  

A IA também está associada ao grau de instrução do responsável. As variáveis 

socioeconômicas são utilizadas na literatura e por órgãos internacionais para medir a 

desigualdade entre os homens. Da mesma maneira, é possível medir a desigualdade através da 

IA, portanto, relacioná-los entre si permite fortalecer qualquer afirmação nesse sentido. 

O Brasil comemora uma taxa de Segurança Alimentar para a população brasileira das 

áreas urbanas, o valor de 77,4% para o ano de 2013, com uma taxa de IA do tipo severa no 

valor de 2,8%. São valores completamente diferentes dos encontrados nesta pesquisa. O IBGE 

informa que entre os anos 2009 e 2013 mais de quatro milhões de pessoas saiu da condição de 

IA grave. 

Mas, uma informação importante e que combina com as características 

socioeconômicas da região Nordeste diz respeito à distribuição espacial da IA. O IBGE 

informa que 45% dos brasileiros em IA estão no Nordeste. E mais, a taxa de insegurança 

dessa região é a mais alta dentre as demais do país, com um valor de 38,1%. 

Dessa forma, compreende-se que o incremento na renda das famílias da amostra 

estudada não tem efeito positivo sobre a superação da fome. 

Para a FAO, a solução da Insegurança Alimentar deve passar pelo fortalecimento da 

agricultura familiar. De acordo com publicação da FAO, “O Estado da Alimentação e 

Agricultura 2015”, nove em cada 10 explorações agrícolas no mundo provém da agricultura 

familiar, que corresponde a 80% de toda produção de alimentos, ou seja, a produção familiar 

tem um forte potencial na luta contra a Insegurança Alimentar e Nutricional, mas o 

fortalecimento dessa área esbarra no desafio da inovação para aumento da produtividade e da 

sustentabilidade (FAO, 2015). No caso brasileiro, as ações cabem ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que, por meio de financiamento, ajuda 

pequenos produtores com o custeio da safra, máquinas, equipamentos e infraestrutura. 

Nesse sentido, não cabe aqui unicamente o julgamento do pesquisador, é preciso levar 

em consideração a percepção dos entrevistados, suas emoções e medos. 

Assim, verificou-se que a preocupação dos beneficiários com a falta de alimentos 

resultou em maior direcionamento da renda para a sua compra, principalmente para as 
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crianças. Contudo, apesar de promover a aquisição de produtos alimentícios com a melhoria 

no acesso, este não é suficiente para promover a Segurança Alimentar e Nutricional, o risco 

nutricional para essas famílias permanece latente. Os dados da baixa estatura entre crianças e 

adolescentes nos anos 2008 e 2015 provam que ao menor alívio da condição de pobreza, as 

taxas reduzem-se. Porém, o alto nível de insegurança do tipo moderada nos domicílios com 

pelo menos um indivíduo com menos de 18 anos de idade, nos faz acreditar que a insegurança 

severa entre os adultos é oculta. Os adultos comem menos para proteger as crianças e os 

adolescentes da fome. 

Isso é preocupante, pois os efeitos de uma nutrição inadequada entre adultos é 

fraqueza, sonolência, indisposição, anemias. Já para as mulheres gestantes, as consequências 

atingem os fetos, tornando-se um problema de saúde pública bem mais amplo do que uma 

simples e ao mesmo tempo grave anemia. 

A aquisição de alimentos de baixo valor nutricional e de alta densidade energética é 

uma preocupação verdadeira e pertinente. Além de muitos desses alimentos possuírem preços 

mais acessíveis, disponibilizam, ao corpo faminto, energia mais rapidamente. Por questões 

econômicas e de educação nutricional, muitas pessoas têm preferido o consumo desse tipo de 

alimento, sendo, provavelmente, uma das respostas plausíveis para a baixa estatura associada 

ao alto peso corporal de crianças e adolescentes beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Uma pesquisa realizada em uma pequena cidade do semiárido paraibano, chamada 

Catingueira, analisou uma mudança no hábito alimentar das crianças beneficiárias do PBF. 

Segundo o autor, a transferência de renda possibilita o aumento da compra de alimentos. 

Porém, a prioridade em satisfazer os desejos das crianças bem como a necessidade das mães 

em recompensar seus filhos pelo esforço do estudo, os direcionam para a aquisição de 

alimentos de pouco valor nutritivo (balas, pipoca, salgadinhos, chocolate, gomas de mascar, 

achocolatado, entre outros produtos) (PIRES, 2013). 

Além disso, os alimentos adquiridos para as crianças possuem fator de status social, 

tornando a bolacha recheada, por exemplo, um indicador de ascensão social, como o autor 

refere: “só come quem pode”. Essa influência da modernidade e busca pela ascensão social, 

ligada às escolhas alimentares, é chamada de transição nutricional (PIRES, 2013). 

A dificuldade de acesso aos alimentos de modo regular e permanente tem associação 

aos baixos rendimentos domiciliares per capita dos beneficiários do programa. Todos os 

resultados mostraram que quanto pior a condição social, maior o índice de IA dos tipos 

moderada e severa. Essa condição foi prevalente em mais de 70% da população pesquisada, 
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fato que revelou o risco nutricional dos moradores desses domicílios que convivem com a 

restrição de qualidade e de quantidade de alimentos, ou seja, fome. 

Conforme foi visto, mais da metade dos participantes deste estudo tem idade entre 25 

e 44 anos, pessoas que deveriam estar em plena atividade profissional. Por outro lado, quase 

70% dos entrevistados são solteiras, ou seja, são mulheres, desempregadas e que chefiam suas 

famílias. Sendo a maioria mãe de até dois filhos, com ensino fundamental incompleto, 

moradoras do bairro Nossa Senhora da Apresentação — bairro que apresentou a maior 

dificuldade de acesso ao ensino público — nem todos tem acesso à pavimentação da rua e 

esgotamento sanitário. Para fortalecer essa relação, observou-se que quase a metade dos 

entrevistados possuíam renda domiciliar per capita mensal de até ¼ de SM. 

Portanto, acredita-se que os fatores que possuem relação com a Insegurança Alimentar 

e Nutricional, tais como a educação, o emprego, a renda, as condições sanitárias do entorno 

das habitações, o acesso aos serviços de saúde e de saneamento, devem ser melhorados a fim 

de garantir a saúde da população. 

Como foi observado na Figura 13, a melhor condição de renda está associada à melhor 

condição de Segurança Alimentar das famílias aqui pesquisadas. Entretanto, a IA não será 

vencida apenas com o leve incremento nos rendimentos. Compreende-se que não é possível 

requerer do programa que ele sozinho resolva todos dos problemas sociais do Brasil e é por 

isso que se entende a necessidade de efetivação dos direitos sociais e de articulação das 

demais políticas em prol do bem-estar da população carente. 

Apesar desta pesquisa demonstrar que as famílias demandam renda para a compra de 

produtos essenciais, não é possível atribuir os ganhos nutricionais dos últimos 13 anos 

unicamente ao programa, visto que as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional foram 

reafirmadas nesse mesmo período e com ações multifocais. Atuaram na alimentação escolar, 

na alimentação do trabalhador, em restaurantes populares e bancos de alimentos, além de 

articular ações com outras políticas de igual importância, como a Política de Erradicação do 

Trabalho Infantil, a qual também se articula com o PBF. 

Desse modo, acredita-se que ainda teremos um longo caminho a seguir para vencer a 

Insegurança Alimentar e Nutricional, sobretudo no cenário atual, que não vislumbra boas 

perspectivas para ganhos sociais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reconhecida melhoria da condição nutricional dos brasileiros por órgãos 

internacionais e a saída do país do mapa da fome são vitórias que devem ser comemoradas 

com continuidade de ações. Entretanto, isso não esconde o fato de que o país ainda não 

efetivou o direito à alimentação para toda sua população dentro dos termos preconizados pela 

LOSAN. Tal fato é comprovado quando se verifica que existem numerosas famílias em 

situação de IA, como mostram os estudos com beneficiários do PBF. 

O maior ou menor impacto das transferências de renda sobre a Segurança Alimentar 

depende do custo de vida, do valor real do benefício, do poder de compra e da articulação 

com as demais ações governamentais para o enfrentamento da fome. Os programas de 

transferência de renda não produzem impacto significativo sobre a IA, ou seja, não é mérito 

único dos PTCR as vitórias alcançadas na melhoria da situação no Brasil, mas de um conjunto 

de ações desenvolvidas ao longo da história da política de proteção social. 

O incremento da busca pelo serviço de saúde, a melhoria do acesso aos alimentos via 

mercado de consumo, o aumento da   variação alimentar, a redução do número de doenças 

relacionadas a deficiências de nutrientes e até a diminuição do número de faltas no trabalho 

pelos pais são considerados resultados da ação combinada de medidas preventivas de SAN, 

associadas aos PTCR.  

Ao participar de outros programas sociais, o indivíduo potencializa o impacto sobre a 

Segurança Alimentar. Porém, conforme visto, o aumento no gasto com alimentação, apesar de 

ser um ponto positivo, nem sempre resulta em saúde nutricional, já que as condições sócios-

sanitárias das famílias de baixa renda precisam ser aperfeiçoadas. Em suma, apesar do maior 

acesso aos alimentos, muitas famílias continuam na condição de Insegurança Alimentar. 

Os sistemas de proteção social têm como preceito o direito social, a justiça e a 

cidadania. O PBF é fruto do contexto mundial da criação de políticas de seguridade social 

sendo considerado como a maior arma no controle dos efeitos perversos de uma economia 

capitalista, altamente concentradora de renda, a exemplo do Brasil. Contudo, ainda que 

possua cobertura nacional, o PBF tem efeito limitado. Isso pode ser explicado através da 

compreensão de que princípios universalistas voltados para a inclusão social e maior equidade 

na distribuição dos benefícios do progresso, característicos do Welfare State, não encontram 

abrigo no sistema de seguridade social brasileiro. Este se caracteriza por ações focalizadas, 
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fragmentadas e não orientadas por um viés de inclusão social, ou seja, o programa não tem 

porta de saída. 

Essa perspectiva focalizada e fragmentada das ações não objetiva atingir resultados de 

longo prazo. O reconhecimento da assistência social como parte integrante de ações que 

visam à seguridade social foi um grande avanço, mas a efetividade dos direitos sociais ainda 

não está garantida.  

Alguns especialistas afirmam que o Brasil necessita fazer reformas estruturais 

fundamentais, como por exemplo, as reformas agrária e tributária. Isso, apesar de enfrentar 

uma forte oposição por parte das elites que veem seus interesses afetados, é fundamental para 

alcançar uma sociedade menos desigual. O sistema tributário brasileiro é regressivo, 

funcionando como um Robin Wood às avessas, penalizando, através da tributação sobre o 

consumo, aqueles com menor capacidade de renda, que são os mais atingidos pelo sistema e 

transferindo grande parte dessa arrecadação aos ricos, que proporcionalmente pagam menos 

impostos que os pobres.  

Nesse sentido, o PBF é muito importante para combater esses efeitos, pois atende em 

média cerca de 50 milhões de pessoas em todo Brasil, e em 2016 contará com um 

investimento anual de 29 bilhões ― aprovado em 2015 pela Comissão Mista de Orçamento 

― o equivalente a aproximadamente 0,5% do PIB nacional. Ou seja, um valor de baixo 

impacto orçamentário para a administração pública brasileira, que não justifica a incerteza da 

continuidade da ação. 

Acredita-se que a extinção do programa levaria os beneficiários à degradação social, o 

que não é desejável. Além disso, os próprios beneficiários revelam que mesmo que o recurso 

seja insuficiente, é muito útil à família. O fato é que, somente a família pode avaliar suas 

necessidades primárias, sejam elas de alimentos, medicamentos ou pagar o aluguel. Como 

julgar o que deve ser de primeira necessidade para outrem?  

Entretanto, as pessoas permanecem inseguras e presas ao medo de perder o benefício, 

isso ocorre porque os titulares não ascenderam economicamente, profissionalmente e nem 

educacionalmente.  

Todavia, não se pode deixar de reconhecer a complementaridade de políticas públicas 

asseguradas aos beneficiários do programa, de incentivo à escolarização e maior 

acompanhamento de saúde de crianças, gestantes e nutrizes, o que reforça a tese de que o 

Estado deve oferecer um serviço público de qualidade. 

Ao término dessas considerações, ponderando os pontos positivos e negativos, 

acredita-se que o Programa Bolsa Família configura uma importante ação no enfrentamento 
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da IA, principalmente no que diz respeito à dificuldade de acesso aos alimentos e à 

complementaridade da renda. Contudo, o desenvolvimento de outras ações para o 

fortalecimento e para promoção da educação nutricional são essenciais para alcançar maior 

impacto sobre a SAN em longo prazo. 

Novos estudos com esta população, que venham a analisar o consumo alimentar e o 

estado nutricional, seriam muito importantes para verificar mais detalhadamente o impacto 

desse programa. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Questionário de pesquisa de campo 

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DO NÍVEL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DO 

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

QUESTIONÁRIO N° __________ 

BAIRRO:____________________________ 

 

INICIAIS DO ENTREVISTADO: 

_____________________________________________________ 

 

INQUÉRITO SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO 

IDADE: ____________________ ESTADO CIVIL: _______________________________ 

NÚMERO DE FILHOS: _____________    

QUE IDADE TEM O FILHO MAIS JOVEM? ____________ 

QUE IDADE TEM O FILHO MAIS VELHO? ____________ 

TODOS PARTICIPAM DO PBF?    (     ) SIM  (     ) NÃO 

QUANTOS PARTICIPAM? ___________________________________________ 

 

VOCÊ SE CONSIDERA: (    ) BRANCA  (    ) PARDA (    ) NEGRA 

 

ESCOLARIDADE: 

(    ) ANALFABETO 

(    ) FUNDAMENTAL  INCOMPLETO  (    ) FUNDAMENTAL COMPLETO 

(    ) MÉDIO  INCOMPLETO   (    ) MÉDIO COMPLETO 

(    ) SUPERIOR INCOMPLETO   (    ) SUPERIOR COMPLETO 

 

QUANTOS INTEGRANTES POSSUI A UNIDADE FAMILIAR? 

_______________________________ 

MORA EM CASA: (    ) ALUGADA  (    ) PRÓPRIA 

SE A CASA É ALUGADA, QUANTO É O ALUGUEL R$ ______________________ 
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A CASA É DE ALVENARIA: (    ) SIM (    ) NÃO 

SE NÃO, QUAL É O MATERIAL: ___________________________________________ 

QUANTOS CÔMODOS POSSUI A CASA: ____________________________________ 

POSSUI ÁGUA ENCANADA: (     ) SIM (    ) NÃO 

POSSUI COLETA DE LIXO: (    )SIM (    ) NÃO 

SUA RUA É CALÇADA: (    )SIM  (    )NÃO 

COM QUE FREQUÊNCIA O CAMINHÃO COLETOR PASSA NA SUA RUA? 

SE NÃO POSSUI COLETA DE LIXO, O QUE VOCÊ FAZ COM SEU LIXO?  

(    ) JOGA AO AR LIVRE  (    ) JOGA EM ALGUM RIO  (    ) QUEIMA 

(    ) ENTERRA 

 

POSSUI REDE DE ESGOTOS: (    ) SIM (    ) NÃO 

SE NÃO, O QUE VOCÊ FAZ COM SEU ESGOTO? 

(    )JOGA NA RUA (    )POSSUI RESERVATÓRIO (SUMIDOURO) 

 

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO PBF: ________________________________________ 

PROFISSÃO: ___________________________________________________________ 

TRABALHA ATUALMENTE: (    ) SIM          (    ) NÃO 

QUAL A RENDA MENSAL DA FAMÍLIA SEM O BOLSA FAMÍLIA 

R$____________________________ 

 

 

INQUÉRITO SOBRE O NÍVEL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

As questões são referentes aos últimos três meses 

 

1. OS MORADORES TIVERAM PREOCUPAÇÃO DE QUE OS ALIMENTOS 
ACABASSEM ANTES DE PODEREM COMPRAR OU RECEBER MAIS 
COMIDA?  
(    ) SIM  (    ) NÃO 

 
2. OS ALIMENTOS ACABARAM ANTES QUE OS MORADORES TIVESSEM 

DINHEIRO PARA COMPRAR MAIS COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
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3. OS MORADORES FICARAM SEM DINHEIRO PARA TER UMA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL E VARIADA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

4. OS MORADORES COMERAM APENAS ALGUNS ALIMENTOS QUE AINDA 
TINHA PORQUE O DINHEIRO ACABOU? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

5. ALGUM MORADOR DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE DIMINUIU ALGUMA VEZ 
A QUANTIDADE DE ALIMENTOS NAS REFEIÇÕES OU DEIXOU DE FAZER 
ALGUMA REFEIÇÃO PORQUE NÃO HAVIA DINHEIRO PARA COMPRAR 
COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

6. ALGUM MORADOR DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE ALGUMA VEZ COMEU 
MENOS PORQUE NÃO HAVIA DINHEIRO PARA COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

7. ALGUM MORADOR DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE ALGUMA VEZ SENTIU 
FOME MAS NÃO COMEU PORQUE NÃO HAVIA DINHEIRO PARA COMPRAR 
COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

8. ALGUM MORADOR DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE PERDEU PESO 
PORQUE NÃO COMEU QUANTIDADE SUFICIENTE DE COMIDA DEVIDO À 
FALTA DE DINHEIRO PARA COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

9. ALGUM MORADOR DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE ALGUMA VEZ FEZ 
APENAS UMA REFEIÇÃO OU FICOU UM DIA INTEIRO SEM COMER PORQUE 
NÃO HAVIA DINHEIRO PARA COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

10. ALGUM MORADOR COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE ALGUMA VEZ 
DEIXOU DE TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E VARIADA PORQUE NÃO 
HAVIA DINHEIRO PARA COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

11. ALGUM MORADOR COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE ALGUMA VEZ NÃO 
COMEU QUANTIDADE SUFICIENTE DE COMIDA PORQUE NÃO HAVIA 
DINHEIRO PARA COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

12. ALGUM MORADOR COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE DIMINUIU A 
QUANTIDADE DE ALIMENTOS NAS REFEIÇÕES PORQUE NÃO HAVIA 
DINHEIRO PARA COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

13. ALGUM MORADOR COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE ALGUMA VEZ 
DEIXOU DE FAZER ALGUMA REFEIÇÃO PORQUE NÃO HAVIA DINHEIRO 
PARA COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
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14. ALGUM MORADOR COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE ALGUMA VEZ 
FOME, MAS NÃO COMEU PORQUE NÃO HAVIA DINHEIRO PARA COMPRAR 
COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 
 

15. ALGUM MORADOR COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE ALGUMA VEZ 
FICOU UM DIA INTEIRO SEM COMER PORQUE NÃO HAVIA DINHEIRO PARA 
COMPRAR COMIDA? 
(    ) SIM  (    ) NÃO 

 
 

INQUÉRITO DE PERCEPÇÃO 

 

1. VOCÊ ACHA QUE PBF É IMPORTANTE?  

(    ) SIM  (    ) NÃO 

2. COMO ELE AJUDA SUA FAMÍLIA? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

3. O QUE VOCÊ COMPRA COM O VALOR REPASSADO? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

4. QUANTO VOCÊ RECEBE ATUALMENTE? 

_________________________________________________________________

______ 

5. A SAÚDE DO SEU FILHO MELHOROU DESDE QUE VOCÊ FOI INCLUÍDA NO 

PROGRAMA? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

 

6. QUANDO VOCÊ ERA CRIANÇA SUA MÃE FOI INTEGRANTE DO PBF? 

(     )SIM  (    ) NÃO 

 

7. VOCÊ GOSTARIA DE TER UM EMPREGO E NÃO PRECISAR MAIS DA AJUDA 

DO PBF? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

 

8. VOCÊ TEM MEDO DE PERDER O BENEFÍCIO? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 


