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“A humanidade se divide em dois grupos: o grupo dos que comem, e o grupo dos que não 

dormem com receio da revolta dos que não comem.” 

JOSUÉ DE CASTRO, 1961, Geopolítica da Fome. 



 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação refere-se a um estudo transversal de base populacional que aborda as 

repercussões do Programa Bolsa Família nos beneficiários do Município de Vitória da 

Conquista-BA. Teve como objetivo desvelar os desdobramentos do mencionado programa na 

configuração de ideais dos beneficiários, analisando os impactos do programa quanto aos 

aspectos de (in)segurança alimentar e nutricional. Para alcançar esta meta, a investigação exigiu 

a utilização do método quantitativo, recorrendo à pesquisa bibliográfica e documental, além de 

demandar a aplicação de entrevistas estruturadas e validadas onde foram coletadas informações 

Sociais, Econômicas e Ambientais dos beneficiários. Também foi utilizado a Escala Brasileira 

de Insegurança Alimentar. Entre os resultados, o estudo destacou a emergência de aspirações 

de caráter prático de realização e a projeção de melhores perspectivas para o futuro, na 

elaboração de projetos de ações no cotidiano, buscando mitigar as situações de pobreza, 

alcançando melhores condições de vida. Destacaram-se, ainda, questionamentos das reais 

possibilidades da superação da pobreza, uma vez que as situações de carência e vulnerabilidade 

social e a experiência com os serviços públicos precários (Educação, Saúde, Assistências 

Social, etc.) implicam medidas mais estruturais, que ultrapassam a esfera do programa. Um 

dado desta pesquisa que merece destaque é o de que a prevalência de insegurança alimentar 

severa (indicativo de fome entre adultos e crianças) é menor do que a leve ou moderada, 

podendo ser um efeito dos programas de transferência de renda, mais especificamente o 

Programa Bolsa Família, que deixam as pessoas pobres um pouco menos pobres, em virtude da 

renda transferida, melhorando também a desigualdade social. Tendo em vista a relação existente 

entre situação de insegurança alimentar e características socioeconômicas, destaca-se a 

necessidade de ações de responsabilidade social e políticas públicas, como o próprio Programa 

Bolsa Família, que visem à garantia da segurança alimentar no Município de Vitória da 

Conquista. 

 

Palavras-chave: Programa Bolsa Família, Segurança alimentar, Segurança nutricional, Pobreza, 

Direito e Saúde. 



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation refers to a cross-sectional population-based study that addresses the impact of 

the Family Bourse Program beneficiaries in the municipality of Vitoria da Conquista, Bahia. Its 

objectives were to reveal the unfolding of that program in the ideal setting of the beneficiaries, 

analyzing the impacts of the program on the aspects of (in) security and nutrition. To achieve 

this goal, the research required the use of the quantitative method, using the bibliographic and 

documentary research, and require the application of structured and evaluated interviews where 

were collected Social, Economic and Environmental data from the beneficiaries. It was also 

used the Brazilian Food Insecurity Scale. Among the results, the study highlighted the 

emergence of a practical nature aspirations of accomplishment and the projection of better 

prospects for the future, in developing actions projects in everyday life, seeking mitigate 

poverty, achieving better living conditions. Highlights included also questions the real 

possibilities of overcoming poverty, since the situations of need and social vulnerability and 

experience with poor public services (education, health, social Assists, etc.) require more 

structural measures, beyond the program level. One fact of this research that deserves mention 

is that the prevalence of severe food insecurity (hunger indicative between adults and children) 

is less than the mild or moderate and may be an effect of income transfer programs, specifically 

the Family Bourse Program, leaving poor people a little less poor, because of the transferred 

income also improving social inequality. Considering the relation existing between food 

insecurity and socio-economic characteristics, there is the need for social responsibility and 

public policy, such as the Family Bourse Program itself, aimed at ensuring food security in the 

Municipality of Vitoria da Conquista. 

 

Keywords: Family Bourse Program, Food Security, Nutrition Security, Poverty, Law And 

Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A dificuldade de acesso regular e permanente aos alimentos por um contingente 

significativo da população brasileira, associada à renda insuficiente, determina um quadro de 

insegurança alimentar (PEREIRA et al., 2006). Por conseguinte, quanto menor o rendimento 

mensal domiciliar per capita, maior a proporção de domicílios em situação de insegurança 

alimentar moderada ou grave, fato esse que revela a restrição quantitativa e qualitativa de 

alimentos, incorrendo, consequentemente, em fome (COTTA & MACHADO, 2013). 

Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 

Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, revelam que 30,2% dos 

domicílios brasileiros sofrem algum tipo de insegurança alimentar, sendo o Nordeste, a região 

mais afetada por este problema, onde 46,1% dos domicílios sofrem algum tipo de insegurança 

alimentar, enquanto o número não passa de 18,7% no Sul. 

Para o pesquisador e docente do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira (IMIPFF), Malaquias Batista Filho, a razão das diferenças do Nordeste para as outras 

regiões é a mesma que reflete na desigualdade entre o espaço urbano e as áreas rurais. O 

professor associa a insegurança alimentar à pobreza e às dificuldades socioeconômicas 

enfrentadas pela população. “No meio rural não há pleno emprego, os riscos na produção 

agropecuária são maiores, principalmente nas áreas mais atrasadas. Existe a própria questão da 

extrema variação nos preços de produtos agrícolas nos mercados locais ou nacionais. Esta 

instabilidade econômica gera insegurança” (BARACHO, 2013). 

Em 2004, o governo brasileiro instituiu o Programa Bolsa Família (PBF) com a 

finalidade de combater a pobreza e a fome, promovendo dessa forma, segurança alimentar e 

nutricional. Fundamentou-se na previsibilidade da melhoria e renda e dos padrões de 

alimentação, as quais em consonância com ações de saúde e nutrição, integram o conjunto de 

condições a serem desempenhadas pelas famílias (PANIGASSI et al., 2008; SEGALL- 

CORREA et al., 2008). Sendo assim, o PBF regula-se na articulação de três pilares capitais à 

superação da fome e da pobreza: contribuição ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas 

de Saúde e Educação, promoção do alívio imediato da pobreza e coordenação de programas 

complementares (BRASIL, 2014). 

Pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(USP) associou o programa de distribuição de renda do Governo Federal, o PBF, à melhora na 

qualidade e quantidade de alimentos consumidos pelos beneficiários. Segundo o estudo, que se 

baseou nos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada pelo IBGE em 2008  e 
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2009, o Bolsa Família permitiu às famílias beneficiadas aproximadamente mais 100 kcal diárias 

por pessoa (MARTINS, 2013). 

Os estudos de impacto do Bolsa Família na Segurança Alimentar e Nutricional 

observaram que, prioritariamente, a renda transferida é investida em alimentos e, dessa forma, 

determina mudanças no padrão alimentar das famílias. Uma análise feita em 2008, baseada em 

amostra nacional representativa das famílias inscritas no programa, mostrou um aumento de 

79% na quantidade de alimentos adquiridos por aquelas famílias que estavam sofrendo de 

insegurança alimentar grave no início da pesquisa, em comparação com aumento de 60% entre 

as famílias que relataram segurança alimentar (BRASIL, 2011). 

Também foi observado um aumento maior na variedade de alimentos entre famílias em 

situação de Insegurança Alimentar grave (68,7%) e moderada (77,6%) do que entre aquelas em 

Segurança Alimentar (59,6%). Porém, o mesmo estudo conclui que mesmo com a percepção 

de aumento na quantidade e na variedade dos alimentos, a partir do recebimento do benefício 

do PBF, a situação de insegurança alimentar (IA) é alta, uma vez que apesar do aumento 

declarado no consumo de alimentos, uma parcela significativa dos(as) beneficiários(as) (21%, 

representando 2,3 milhões de famílias) encontra-se em situação de insegurança alimentar grave 

(fome entre adultos e/ou crianças da família); outros 34% (ou 3,8 milhões de famílias) estão em 

situação de insegurança alimentar moderada (restrição na quantidade de alimentos na família). 

Apresentam insegurança alimentar leve, onde não há falta de alimentos, mas preocupação em 

relação ao consumo no futuro, 28% (ou 3,1 milhões de famílias), e 17% (ou 1,9 milhão de 

famílias) estão em situação de segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2011). 

Estudos para se verificar o estado nutricional dos beneficiários do programa Bolsa 

Família no Brasil também tem chamado atenção. Em pesquisa de Duar et al. (2007) que avaliou 

1.501.537 crianças menores de sete anos em todo o Brasil, utilizando dados secundários do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN Web), que tinha como objetivo 

verificar a prevalência de desnutrição infantil nos beneficiários do PBF nas diferentes regiões 

do país no segundo semestre de 2006, chegou a seguinte conclusão: - Muito baixo peso para 

idade = 2,12%; - Baixo peso = 6,74%; - Risco sobrepeso = 8,92% no sudeste e 5,11% na região 

norte; - Baixa estatura - 16,8%. 

Souza (2009) com o objetivo de avaliar o impacto do PBF sobre o estado nutricional de 

crianças e adultos do nordeste brasileiro e utilizando dados secundários da POF- 2002/2003, 

avaliou 5.267 crianças e 18.806 adultos e teve como resultados que 4,6% das crianças se 

encontravam com baixo peso; 16,7% de adolescentes com excesso de peso e 3,7% com  baixo 
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peso, podendo concluir que são valores baixos e insuficientes para produzirem o impacto 

esperado principalmente entre adultos e crianças mais velhas e aquelas vivendo em zona rural. 

Evidenciando uma redução da desnutrição e aumento do sobrepeso, um levantamento 

retrospectivo de dados secundários realizado por Faria & Pena (2008) com o objetivo de se 

fazer uma análise do impacto do programa bolsa família em relação ao estado nutricional de 

crianças de zero a sete anos pertencentes às famílias beneficiárias do programa no município 

de Pará de Minas, MG, no período de 2007/2008, obteve os seguintes resultados: dados de 

2007: Baixo peso - 8,6%; Risco nutricional - 7,%; Eutrófico - 77,9%; Sobrepeso - 6,3%; e dados 

de 2008: Baixo peso - 5,5%; Risco nutricional - 8,7%; Eutrófico - 77,3%; Sobrepeso - 8,41%. 

Como consequência direta da melhoria do padrão alimentar e nutricional das famílias 

que recebem o benefício de transferência de renda mensal, outro dado que chama atenção vem 

de um estudo transversal realizado por Paes-Sousa et al. (2011), com 22.375 crianças, que 

comparou aquelas pertencentes a famílias beneficiárias e não beneficiárias do PBF. O estudo 

constatou que crianças com menos de 5 anos beneficiárias do PBF apresentaram 26% maior 

chance de ter altura adequada em relação à idade e ao peso quando comparadas às não 

beneficiárias do programa. O mesmo estudo revela ainda que crianças beneficiárias do PBF 

com idade superior a 12 meses eram mais propensas a ter altura adequada em relação à idade 

do que as não beneficiárias. As crianças em grupos etários de 12 a 35 meses e de 36 a 60 meses 

beneficiários do programa apresentaram, respectivamente, 19% e 41% maiores chances de ter 

altura adequada para idade do que as não beneficiárias, nos mesmos grupos etários. 

Para Carricone (2013), além do acesso, também é importante avaliar o padrão alimentar 

e a qualidade daquilo que é consumido. O mesmo atenta para uma queda no consumo de 

farinhas, féculas e massa, cereais e leguminosas no país, incluindo arroz, feijão e hortaliças. Ele 

também menciona como preocupante a elevação no consumo de refrigerantes e cervejas, dados 

que também são identificados na POF do IBGE. Este modelo alimentar tem resultado num 

quadro epidemiológico com aumento das doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e 

obesidade. De acordo a mesma pesquisa, 49% dos brasileiros já se acham acima do peso e pior 

ainda no caso das crianças, onde 33,5% são gordas e 14,3% obesas. A segurança alimentar 

pressupõe que o alimento deve ser seguro do ponto de vista nutricional, de conservação e de 

higiene (BARACHO, 2013). 

Assim, esta pesquisa buscou desvelar os impactos do Programa Bolsa Família nas 

condições de Segurança Alimentar e Nutricional dos beneficiários alocados no município de 

Vitória da Conquista – BA. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Políticas de bem-estar na Europa 

Thomas Humphrey Marshall vê o surgimento do estado de bem-estar como um caminho 

natural da ampliação de direitos, que começa com os direitos civis, sendo seguida pelos direitos 

políticos e, por fim, com a busca pelos direitos sociais. O Estado moderno seria definido como 

o Estado protetor (THOMÉ, 2013). 

Briggs (2007), historiador, afirma que o estado de bem-estar era aquele em que as 

políticas de governo são direcionadas para modificar o efeito nocivo do mercado dando, pelo 

menos algumas garantias aos seus cidadãos como um mínimo de renda, apoio em caso de riscos 

como de saúde ou desemprego e universalização do sistema. Consoante a este pensamento, 

Tavares (2004) define o estado de bem-estar como sendo o conjunto de instituições, de 

mecanismos, de políticas e serviços através dos quais o Estado assume a obrigação e a 

responsabilidade pelo bem-estar social dos cidadãos definido como direito público. 

As políticas sociais geralmente são classificadas de acordo com dois modelos sendo um 

com bases bismarckianas e outro beveridgianas. O modelo bismarckiano tem como 

característica principal a contribuição compulsória e o fato de estar atrelado ao trabalhador, 

logo é a proteção não do cidadão, mas daquele que tem um contrato laboral. Uma das principais 

críticas feitas a este modelo era que por causa dele os trabalhadores se tornavam dependentes 

do Estado. O modelo beveridgiano tem sua origem no Plano Beveridge, nome dado a uma 

política aplicada na Inglaterra a partir de 1941, que tinha como objetivo promover a 

solidariedade entre classes, o financiamento da política social seria feito por todos mediante o 

pagamento de taxas e assim toda sociedade teria direito aos serviços providos pelo Estado. O 

modelo deixava de ser contributivo e passava a ser universal (BRIGGS, 2007). 

Esping-Andersen (1990) baseando-se em estudos de países europeus classifica o estado 

de bem-estar em três modelos ideais, partindo de uma menor proteção até uma maior 

participação do Estado nas políticas sociais. O modelo liberal é aquele em que cabe ao mercado 

boa parte da provisão de proteção contra risco, o Estado atua através de assistência focalizada 

a aposentadorias para poucos beneficiários, sendo raros serviços de caráter universais, tal 

modelo é mais difundido entre países anglo-saxões; Em seguida é apresentado o modelo 

continental ou corporativista, caracterizado pela concentração da atuação do Estado na 

promoção do bem-estar através da proteção à família privilegiando determinados grupos como 

por exemplo funcionários públicos, sendo a saúde e educação providos pelo Estado. Foi 
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desenvolvido principalmente em países da Europa continental como Alemanha, França e Itália; 

por fim, temos o regime socialdemocrata, característico dos países nórdicos, onde o Estado é o 

grande responsável por prover bem-estar a seus cidadãos, parte da ideia de que todos pagam e 

todos se beneficiam de tal forma que as políticas sociais são financiadas por impostos. 

 

2.2 Origens e trajetórias das políticas de bem-estar no Brasil – da cidadania 

regulada à constituição cidadã 

Em muitos países europeus a ampliação da participação e da organização foi anterior à 

institucionalização da política. No Brasil aconteceu o contrário, não houve esta constituição 

primeira como classe por parte dos trabalhadores e a busca por melhores condições de vida, 

gerando um processo no qual o Estado se apropriou das demandas e soluções, tornando-se o 

espaço para essa função (SANTOS, 1994). 

Nas primeiras décadas do século XX os sindicatos ainda se encontravam pouco 

institucionalizados não possuindo força suficiente para atuarem de forma efetiva na defesa dos 

direitos do operário. Sem haver organização, coube ao Estado o papel de estabelecer algumas 

políticas gerando um modelo de proteção social que vinha de cima para baixo, do Estado para 

os cidadãos, e não partindo de uma forte demanda por parte dos segundos (SANTOS, 1979). 

Este fenômeno que caracteriza as primeiras políticas de proteção social brasileira fez com que 

Santos (1994) criasse o conceito de cidadania regulada, onde a pratica cidadã está embutida na 

profissão, e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo 

produtivo, tal como reconhecido por lei. 

O resultado foi uma política trabalhista e de proteção social dual, que protegia o 

trabalhador formal urbano, enquanto deixava completamente à margem das políticas do Estado 

os demais trabalhadores, informais ou rurais (THOMÉ, 2013). Observa-se que no Brasil criou- 

se um padrão que acabou estabelecendo políticas de proteção social com características 

próximas de um perfil bismarckiano, contributivo, garantindo direitos relativamente amplos, 

porém restritos a grupos específicos de trabalhadores formais, ou seja, exclusiva para grupos 

privilegiados (HUBER, 1996); aos marginalizados por tais políticas restava-lhes o sistema de 

caridade, fora do Estado o que representava excluir mais da metade da população 

economicamente ativa do sistema de proteção. Soma-se a isto o fato de que diversas categorias 

de trabalhadores tinham regimes diferenciados, com distintos benefícios e contribuições. 

Verifica-se então a existência de uma cidadania não apenas regulada, mas também altamente 

segmentada (HUBER & STEPHENS, 2004). 
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Observando a cronologia das políticas de bem-estar no Brasil verifica-se que elas 

contemplaram primeiramente o trabalho, e depois, em sequência, a velhice, a invalidez, a 

doença e a maternidade, mostrando assim que a legislação brasileira passou por um processo 

gradual de ampliação dos direitos dos trabalhadores, o que acabou conduzindo a um caminho 

mais amplo de políticas de proteção social (SANTOS, 1979). 

Data de 1919 a lei que responsabiliza o empregador por eventuais acidentes ocorridos 

durante a execução de um trabalho. Em 1923, é promulgada a lei que cria um fundo de 

ferroviários reunindo empregados e empregadores, com a finalidade de proteger principalmente 

os primeiros. Em 1932 é estabelecido a jornada de oito horas e leis que beneficiavam gestantes 

e mulheres. No ano seguinte (1933) passa a valer o direito a férias, oito anos após promulgada 

a primeira lei que tratava do tema. Somente em 1943 consolidam-se as leis trabalhistas (CLT) 

ampliando a proteção, que estava concentrada em algumas classes, para grande parte dos 

trabalhadores formais. A Lei Orgânica da Previdência Social é promulgada em 1960, deixando 

de fora os trabalhadores rurais, domésticas e autônomos (THOMÉ, 2013). 

Alguns avanços no campo das políticas trabalhistas e sociais ocorreram durante a 

ditadura militar que tinham como objetivo principal conter a pressão de classes e dissociar a 

cidadania da conotação de expressão de direitos individuais, persistindo assim políticas 

compensatórias, sem a capacidade de interferir na desigualdade. A criação do Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) data de 1966, a previsão do seguro-desemprego é incluída na 

reforma constitucional de 1967 e em 1974 é criado o Ministério da Previdência e Assistência 

Social. Porém, em 1971, foi aprovado o Fundo de Assistência ao Trabalhador rural 

(FUNRURAL), o que é considerado uma das mais progressivas políticas sociais do país até 

hoje, uma vez que estabeleceu que todos os trabalhadores rurais teriam direito de receber uma 

aposentadoria, independente da contribuição (THOMÉ, 2013). 

Nos anos 1980, o Brasil passou por um importante processo de redemocratização e 

estando inserido em um novo contexto mundial e uma nova ordem econômica o país se viu com 

um aumento acentuado da pobreza e da indigência, ficando claro que as políticas sociais 

aplicadas na região, elitizadas e concentradas em grupos reduzidos, não eram capazes de 

atender as demandas de estratos sociais historicamente afastados dos serviços e benefícios 

providos pelo Estado, sendo assim indispensável ampliar a participação estatal nesta esfera. 

Esses anos foram cruciais para as políticas de bem-estar, sejam elas relativas às provisões de 

bens (pensões, seguro desemprego) ou de serviços (cobertura de saúde, de educação) (THOMÉ, 

2013). 
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A partir do fim da ditadura militar (1985), o país passa a enfrentar, de um lado, uma 

forte demanda da população por proteção social; e, de outro, sucessivos problemas financeiros, 

incluindo a moratória de sua dívida externa. Precisava expandir suas políticas sociais, mesmo 

com poucos recursos. O fim da exigência da alfabetização para ter direito ao voto (1985) foi 

mais um ponto de ampliação do movimento para que fosse empreendida políticas sociais 

(THOMÉ, 2013). Segundo Haggard & Kaufman (2008), a existência de instituições 

democráticas sólidas aumenta as chances de que haja política social mais desenvolvida; pois 

através do voto é possível exercer maior pressão sobre os formuladores de políticas e mostrando 

o quanto é importante a democracia para que grupos menos favorecidos possam ter voz, uma 

vez que estes podem se organizar, integrar e influenciar o jogo político. 

A democracia favorece também o surgimento de partidos ligados aos trabalhadores ou 

a grupos não privilegiados. Em um regime democrático, é mais fácil estabelecer coalizões entre 

as classes de menor renda e a classe média, ajudando no desenvolvimento de políticas de 

proteção social (HAGGARD & KAUFMAN, 2008). 

A promulgação da Constituição de 1988, considerada um marco da política social é sem 

dúvida um momento marcante para a política social brasileira (BOSCHI & SOARES, 2002). A 

Constituição de 1988, a Carta Magna da redemocratização, é de fundamental importância para 

entender o processo de transformação por que vem passando a proteção social no Brasil. Nela 

foram inseridos e ampliados diversos direitos dos cidadãos brasileiros e criando fundações para 

um estado de bem-estar universalista (HUBER, 1966). A Constituição de 1988 estabeleceu 

também o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é o direito a uma renda para idosos e 

portadores de deficiência em extrema pobreza. 

Pessoa (2011) afirma também que o processo de redemocratização gerou a demanda 

para a construção de um estado de bem-estar social altamente abrangente. E é o fruto dessas 

escolhas, esse contrato social ali demarcado, que sustenta a democracia brasileira até os dias 

atuais. Consoante a este pensamento Soares & Sátyro (2009) destacam que o mais relevante 

está no fato de a Constituição ter equiparado o status de assistência social ao das outras políticas 

sociais básicas como educação, saúde e previdência. Esse movimento significa a refundação da 

proteção social no país. Pela nova lei, o risco deixa de ser individual e se torna uma questão do 

coletivo, desenhando-se como preocupação social (LAVINAS, 2006). 
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2.3 Políticas de transferência de renda após a Constituição de 1988 

Em termos gerais, os Programas de Transferência Condicionada podem ser definidos 

como aqueles que consistem em transferência de recursos financeiros a famílias abaixo de uma 

determinada linha de pobreza, as quais devem se comprometer a cumprir certas obrigações, as 

condicionalidades (THOMÉ, 2013). Esses programas se baseiam na premissa de que os mais 

pobres não têm oportunidades suficientes e estão mais expostos aos riscos, o que significa em 

grandes perdas de capital humano. 

Dias (2013) destaca a importância da Constituição Federal de 1988 para as Políticas 

Sociais, pois a mesma ampliou o conceito de cidadania, preconizando a universalização de 

direitos sociais e instituindo o Sistema de Seguridade Social, incluindo nele a Saúde, a 

Previdência e a Assistência Social. Tal posicionamento trouxe consigo a necessidade do Estado 

modificar seu olhar e ações perante problemas sociais como fome e pobreza. 

Silva apud Dias (2013) cita que a partir da publicação do artigo Redistribuição de Renda 

do autor Antônio Maria da Silveira no ano de 1975 é que teve início a discussão sobre a 

necessidade de se introduzir no País um programa de renda mínima para o enfrentamento da 

fome. O autor destaca a falta de sintonia entre crescimento econômico e bem-estar social, uma 

vez que a forma como a economia estava estruturada não permitia a todos o acesso ao 

atendimento de suas necessidades de sobrevivência, nem mesmo entre os que tinham um 

trabalho garantido, evidenciando assim a necessidade de uma ação governamental diante da 

pobreza, apresentando a primeira proposta de transferência de renda no contexto brasileiro. 

Este tema é retomado apenas no ano de 1991 com a apresentação do Projeto de Lei nº 

80/1991, de autoria do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, propondo o Programa de Garantia 

de Renda Mínima para todo brasileiro, a partir de 25 anos de idade, que foi aprovado pelo 

Senado Federal em 16 de dezembro de 1991 (SILVA, 2010). 

Em 1993, a discussão sobre a fome e a pobreza é intensificada pela Campanha Nacional 

de Ação de Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida. A partir de 1996, os primeiros 

programas de transferência de renda passaram a ser diversificados e setorizados, sendo assim 

vinculados a diferentes Ministérios, o que resulta em duplicidade de ações e superposição de 

objetivos, com competências e mecanismos de operação fragmentados e descontínuos, sem 

articulação com outros setores, procurando dar respostas diferentes a determinados aspectos 

relacionados à saúde e à condição socioeconômica de uma dada população (DIAS, 2013). 
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“Vencer a fome e a miséria é tarefa de todos – Estado 

e sociedade. Mas a parte que cabe ao poder público, 

federal, estadual e municipal é intransferível”. 

 

Esta fala do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, evidencia uma mudança no 

pensamento do Estado, mostrando que ele deveria se tornar um componente fundamental nas 

políticas de combate à pobreza e não mais estar à parte do processo. Os programas de 

transferência de renda aparecem neste momento, como importante sistema de proteção social 

para enfrentar diferentes situações de necessidade e de risco (THOMÉ, 2013). 

Apenas em 2000 começam a serem desenhadas novas políticas na qual se desenvolvem 

o Bolsa Escola, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e programas para idosos, 

aumentando assim o alcance destas políticas. Verifica-se assim a entrada da cidadania, de uma 

nova forma e não mais a cidadania regulada, na pauta de discussões. Estes programas abriram 

caminho para o que viria ser o BF. 

Observa-se uma mudança no caráter das políticas sociais, pois antes os governos 

optavam por políticas ou relacionadas ao mercado de trabalho ou programas para crianças, 

sejam elas ativas ou passivas e agora trata-se de complementos de renda para famílias pobres. 

 

2.4 Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil e o direito humano a alimentação 

adequada 

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional, é um conceito em construção, uma 

vez que a questão alimentar está relacionada com os mais diferentes tipos de interesses e além 

disso, o conceito evolui na medida em que avança a história da humanidade e alteram-se a 

organização social e as relações de poder em uma sociedade. O termo segurança alimentar 

passou a ser utilizado na Europa durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e ganhou 

força a partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) tendo relação direta com o conceito de 

segurança nacional e com a capacidade de cada país produzir sua própria alimentação, de forma 

a não ficar vulnerável a possíveis embargos, cercos ou boicotes devido a razões políticas ou 

militares. 

Após a Segunda Guerra, a segurança alimentar foi hegemonicamente tratada como uma 

questão de insuficiente disponibilidade de alimentos, havendo o entendimento que a 

insegurança alimentar decorria da produção insuficiente de alimentos nos países pobres. Para 

solucionar este problema foi lançada a Revolução Verde, uma experiência para aumentar a 
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produtividade de alguns alimentos, associado ao uso de novas variedades genéticas, fortemente 

dependentes de insumos químicos. Foi verificado um importante aumento na produção de 

alimentos, porém sem nenhum impacto real na redução da fome nos países em que tal medida 

foi adotada, pelo contrário, após alguns anos foram identificadas terríveis consequências 

ambientais, econômicas e sociais dessa estratégia, tais como: redução da biodiversidade, menor 

resistência a pragas, êxodo rural e contaminação do solo e dos alimentos com agrotóxicos. 

No ano de 1974, auge da crise mundial de produção de alimentos, os debates durante a 

Conferência Mundial de Alimentação levaram a conclusão que não era suficiente só produzir 

alimentos, mas também garantir a regularidade do abastecimento, ou seja, a garantia da 

segurança alimentar teria que passar por uma política de armazenamento estratégico e de oferta 

de alimentos, associada à proposta de aumento da produção de alimentos. Atendendo a esta 

tendência a Revolução Verde foi intensificada, aumentando a produção de alimentos, mas, 

paradoxalmente, fez crescer o número de famintos e de excluídos, pois o aumento da produção 

não implicou aumento da garantia de acesso aos alimentos. 

A partir dos anos 80 reconhece-se que uma das principais causas da insegurança 

alimentar da população era a falta de garantia de acesso físico e econômico aos alimentos, em 

decorrência da pobreza e da falta de acesso aos recursos necessários para a aquisição de 

alimentos, principalmente acesso à renda e à terra/território. Tal pensamento justifica-se, pois 

mesmo com a elevada produtividade na agricultura, que gerou grandes excedentes de produção 

e aumento de estoques, não refletiu na eliminação da fome. Assim, o conceito de segurança 

alimentar passou a ser relacionado com a garantia de acesso físico e econômico de todos - e de 

forma permanente - a quantidades suficientes de alimentos. 

A partir da Conferência Internacional de Nutrição, realizada em Roma, em 1992, pela 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o conceito de segurança alimentar passou a incorporar também a 

noção de acesso a alimentos seguros (não contaminados biológica ou quimicamente); de 

qualidade (nutricional, biológica, sanitária e tecnológica), produzidos de forma sustentável, 

equilibrada, culturalmente aceitáveis e também incorporando a ideia de acesso à informação. 

Desta forma, foi agregado de forma definitiva ao conceito o aspecto nutricional e sanitário, 

passando assim a ser denominado Segurança Alimentar e Nutricional. 

No Brasil, o conceito vem sendo debatido há pelo menos 20 anos e da mesma forma 

sofre  alterações.  A  Lei  Orgânica  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional,  aprovada   pelo 
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Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República em 15 de setembro de 2006, 

estabeleceu o seguinte conceito a ser adotado em nosso país: 

“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, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis”. 

 

Este conceito articula duas dimensões bem definidas: a alimentar e a nutricional. A 

primeira se refere aos processos de disponibilidade (produção, comercialização e acesso ao 

alimento) e a segunda diz respeito mais diretamente à escolha, ao preparo e consumo alimentar 

e sua relação com a saúde e a utilização biológica do alimento. Importante destacar que mesmo 

este conceito ter sido consolidado através de um instrumento jurídico apenas no ano de 2006, 

tal entendimento em relação à segurança alimentar e nutricional já fora proposto em 1986, na I 

Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição e consolidado na I Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar, em 1994. Porém, somente passou a ser divulgado com mais força no 

Brasil após o processo preparatório para a Cúpula Mundial de Alimentação, de 1996, e com a 

criação do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN), em 1998. 

 

2.4.1 Programa Bolsa Família 

O PBF é um programa de transferência condicionada de renda criado pela Medida 

Provisória (MP) nº 132, de 20 de outubro de 2003, convertida em 2004 na Lei nº 10.836/2004, 

que unificou os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão 

Alimentação. Em dezembro de 2005, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

também foi integrado ao PBF (BRASIL b, 2015). 

De acordo com o Decreto nº 5.209/2004, que regulamenta a Lei nº 10.836/2004 o 

programa tem por objetivos: 

1. promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação 

e assistência social; 
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2. combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 

3. estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de 

pobreza e extrema pobreza; 

4. combater a pobreza; 

5. promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações 

sociais do Poder Público. 

 

 

 
2015): 

A regulamentação do PBF estabelece os seguintes tipos de benefícios (BRASIL b, 

 

 

1. benefício básico: R$ 77. Concedido apenas a famílias extremamente pobres 

(renda mensal por pessoa menor de até R$ 77); 

2. benefício variável de 0 a 15 anos: R$ 35. Concedido às famílias com crianças ou 

adolescentes de 0 a 15 anos de idade. 

3. benefício variável à gestante: R$ 35. Concedido às famílias que tenham gestantes 

em sua composição com o pagamento de nove parcelas consecutivas, a contar da data do 

início do pagamento do benefício, desde que a gestação tenha sido identificada até o nono 

mês. A identificação da gravidez é realizada no Sistema Bolsa Família na Saúde. O cadastro 

único não permite identificar as gestantes. 

4. benefício variável nutriz: R$ 35. Concedido às famílias que tenham crianças com 

idade entre 0 e 6 meses em sua composição. Pagamento de seis parcelas mensais 

consecutivas, a contar da data do início do pagamento do benefício, desde que a criança 

tenha sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês de vida. 

 

Observação: Os benefícios variáveis acima descritos são limitados a 5 

(cinco) por família, mas todos os integrantes da família devem ser 

registrados no cadastro único. 

 

5. benefício variável vinculado ao adolescente: R$ 42. Concedido a famílias que 

tenham adolescentes entre 16 e 17 anos – limitado a dois benefícios por família. 

6. benefício para superação da extrema pobreza: calculado caso a caso. Transferido 

às famílias do Programa Bolsa Família que continuem em situação de extrema pobreza 

(renda mensal por pessoa de até R$ 77), mesmo após o recebimento dos outros benefícios. 
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Ele é calculado para garantir que as famílias ultrapassem o limite de renda da extrema 

pobreza. 

 

O PBF estabelece as condicionalidades (BRASIL b, 2015): 

As condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias 

do BF quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas famílias a seus direitos sociais 

básicos. Por um lado, as famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para continuar 

recebendo o benefício. Por outro, as condicionalidades responsabilizam o poder público pela 

oferta dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social. 

Na área de saúde, as famílias beneficiárias assumem o compromisso de acompanhar o 

cartão de vacinação e o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. As 

mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento e, se gestantes ou 

nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o acompanhamento da sua saúde e do bebê. 

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

devidamente matriculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. 

Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. 

O poder público deve fazer o acompanhamento gerencial para identificar os motivos do 

não cumprimento das condicionalidades. A partir daí, são implementadas ações de 

acompanhamento das famílias em descumprimento, consideradas em situação de maior 

vulnerabilidade social. 

A família que encontra dificuldades em cumprir as condicionalidades deve, além de 

buscar orientações com o gestor municipal do Bolsa Família, procurar o Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

(CREAS) ou a equipe de assistência social do município. O objetivo é auxiliar a família a 

superar as dificuldades enfrentadas. Esgotadas as chances de reverter o descumprimento das 

condicionalidades, a família pode ter o benefício do BF bloqueado, suspenso ou até mesmo 

cancelado. Todas as informações relacionadas às condicionalidades das famílias podem ser 

encontradas no Sistema de Condicionalidades do PBF (SICON). 

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

acompanhamento das condicionalidades do PBF de forma articulada com os Ministérios da 

Educação e da Saúde. Nos municípios, o acompanhamento deve ser feito intersetorialmente 

entre as áreas de saúde, educação e assistência social. 

Os objetivos do acompanhamento das condicionalidades são: 
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1. monitorar o cumprimento dos compromissos pelas famílias beneficiárias, como 

determina a legislação do programa; 

2. responsabilizar o poder público pela garantia de acesso aos serviços e pela busca ativa 

das famílias mais vulneráveis; 

3. identificar nos casos de não cumprimento, as famílias em situação de maior 

vulnerabilidade e orientar ações do poder público para o acompanhamento dessas 

famílias. 

 

O acompanhamento das condicionalidades acontece de acordo com calendários 

previamente acordados pelas áreas envolvidas. Os calendários definem os períodos em que os 

municípios devem realizar o acompanhamento das famílias e os registros das informações 

relativas a cada condicionalidade. Todas as informações devem constar em seus respectivos 

sistemas informatizados. 

 

Quanto a abrangência e recursos: 

Dados do MDS mostram que o PBF beneficiou, no mês de outubro de 2014, 13.982.036 

famílias em todo o Brasil, que receberam benefícios com valor médio de R$ 169,67. Em Vitória 

da Conquista – BA, o PBF beneficiou no mês de outubro de 2014, 28.774 famílias. As famílias 

recebem benefícios com valor médio de R$ 165,91 e o valor total transferido pelo governo 

federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 4.773.976 no mês. 
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3. PERGUNTA CONDUTORA 

Qual a relação entre o Programa Bolsa Família e a (in)Segurança Alimentar e 

Nutricional dos Beneficiários de Vitória da Conquista, Bahia? 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

 

Estudos indicam que as famílias atendidas por programas de transferência condicionada 

de renda tendem a gastar uma parcela importante do benefício recebido com a compra de 

alimentos, principalmente para as crianças. Entretanto, o aumento na aquisição de alimentos 

não necessariamente indica diminuição da insegurança alimentar ou bem-estar nutricional das 

famílias. Além de razões econômicas, existem outros fatores que interferem na escolha dos 

alimentos, como a forma de acesso e disponibilidade de alimentos nutricionalmente seguros e 

a disseminação de propagandas de produtos de baixo valor nutricional e caloricamente densos, 

os quais têm preços relativamente acessíveis. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 Objetivo Geral 

Conhecer os impactos do Programa Bolsa Família nas condições de Segurança 

Alimentar e Nutricional dos beneficiários alocados no Município de Vitória da Conquista – BA. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

I. Conhecer as características socioeconômicas dos beneficiários; 

II. Analisar as condições de insegurança alimentar dos beneficiários. 

III. Mensurar o grau de conhecimento dos beneficiários sobre o Programa, suas 

condicionalidades e expectativas. 

IV. Estabelecer associações entre insegurança alimentar e as características 

sociodemográficas das famílias; 

V. Propor medidas de intervenção, buscando a melhoria das ações do Programa Bolsa 

Família nos beneficiários pertencentes ao Município de Vitória da Conquista. 



28  

6. METODOLOGIA 

 

 

6.1 Natureza do estudo 

Trata-se de um estudo transversal de base populacional no município de Vitória da 

Conquista – BA. 

Estudos transversais ou de corte transversal são estudos que visualizam a situação de 

uma população em um determinado momento, como instantâneos da realidade 

(ROUQUAYROL & ALMEIDA, 2006). Descrevem a situação em uma dado momento e por 

este motivo frequentemente são classificados de forma errônea como descritivos. Na realidade, 

esses estudos possibilitam o primeiro momento de análise de uma associação. Identificados 

dentro de uma população os desfechos existentes, podemos elencar fatores que podem ou não 

estar associados a esses desfechos em diferentes graus de associação. Da razão entre as 

diferentes prevalências entre expostos e não expostos temos a medida de associação entre 

ambos, ou Razão de Prevalências (RP). As principais vantagens deste tipo de estudo são o seu 

baixo custo, sua fácil exequibilidade e a rapidez com que se consegue retorno dos dados 

obtidos. 

 

6.2 Sujeitos do Estudo 

 

A população de estudo foi composta por todas as 28774 famílias beneficiárias do PBF 

(mês de referência – Outubro de 2014), residentes no município de Vitória da Conquista – BA. 

De acordo com Sulivann et al. (2009) foi calculada uma amostra probabilística de beneficiários 

de forma a representar significativamente a população de estudo, em uma estimativa de 83,1% 

(Prevalência de Insegurança Alimentar observada em estudo Nacional) para a prevalência de 

Insegurança Alimentar considerando-se um erro relativo máximo de 5,0% e intervalo de 

confiança de 95%. Dados explicativos encontram-se na Tabela 1. 
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TABELA 1. Cálculo do tamanho da amostra analisada (*) 
 

 
Tamanho da população (para o fator de correção da população finita ou fcp)(N) 28774 

Frequência % hipotética do fator do resultado na população (p) 83% (+/-5) 

Limites de confiança como % de 100(absoluto +/-%)(d) 5% 

Efeito de desenho (para inquéritos em grupo-EDFF) 1 

 
Tamanho da Amostra(n) para vários Níveis de Confiança 

Intervalo de Confiança (%) Tamanho da amostra 

95% 216 

80% 93 

90% 152 

97% 264 

99% 370 

99.9% 599 

99.99% 830 

Equação Tamanho da amostra: n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)] 

 

(*) Resultados do OpenEpi, Versão 3, calculadora de código aberto—SSPropor. (Estatísticas 

epidemiológicas de código aberto para a Saúde Pública). 

(http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm) 

 

 

 
 

A lista do número de beneficiários e seus respectivos nomes foram obtidos no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) através do Portal da 

Transparência. 

 

A identificação destes beneficiários nas Unidades de Saúde contou com o auxílio dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sendo que o pesquisador explicou com antecedência 

para os ACS os objetivos da pesquisa, facilitando assim o contato com os sujeitos da pesquisa. 

http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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6.3 Local do estudo 

O Município de Vitória da Conquista está localizado na região Centro-Sul da Bahia e 

situa-se a 509 km de Salvador. Possui uma área de 3.204 Km e 11 distritos; limita-se com os 

municípios de Anagé, Belo Campo, Encruzilhada, Planalto, Barra do Choça, Cândido Sales, 

Itambé e Ribeirão do Largo. Sua população total de aproximadamente é de 315.884 habitantes 

(Estimativa de 2012), sendo a população Urbana de 274.739 habitantes e a Rural de 32.127 

habitantes, e seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,708. A cidade se caracteriza 

como um importante entreposto comercial e de serviços que influencia economicamente cerca 

de 80 municípios do sudoeste da Bahia e norte de Minas com uma população aproximada de 2 

milhões de habitantes, representando 17% da população baiana. 

O município conta com uma vasta rede serviços de saúde pública, estando aí incluídos 

16 Unidades de Saúde da Família Urbana, 15 Unidades e postos rurais e 5 Unidades Básica de 

Saúde. 

Foram escolhidas 10 Unidades de Saúde para a realização da pesquisa, sendo 5 

localizadas na zona urbana (USF Nossa Senhora Aparecida, USF Conveima, USF Nelson 

Barros, USF Patagônia e USF Recanto das Águas) e 5 na zona rural (USF Lagoa das Flores, 

USF Pradoso, USF Bate Pé, USF Limeira e USF José Gonçalves). A escolha das unidades se 

deu por conveniência buscando a otimização da coleta de dados de pesquisa, o que não 

interferiu nos resultados. 

 

6.4 Coleta de Dados e Análise das entrevistas 

A coleta de dados foi realizada por meio de visitas às Unidades de Saúde previamente 

selecionadas, onde o pesquisador entrou em contato com os beneficiários titulares do PBF para 

que assim fosse realizada a entrevista. Antes de iniciar a entrevista o pesquisador leu o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 01) para o entrevistado em um 

local que garanta a privacidade e evite o constrangimento e em seguida foi solicitado que o 

entrevistado assine o TCLE e foi entregue uma cópia para o mesmo. 

Foram realizadas entrevistas nas quais foram utilizados questionários estruturados e 

validados, adaptados de Anschau (2008), onde foram coletadas informações Sociais, 

Econômicas e Ambientais dos beneficiários. Também foi utilizado a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA) (ANEXO 01). 

Para a avaliação das características dos domicílios foram selecionadas as seguintes 

variáveis:  (a)  condições  de  saneamento  básico  (tratamento  do  esgoto,  coleta  de       lixo, 
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abastecimento de água e tratamento doméstico da água); (b) renda familiar mensal per capita 

(total de rendimentos da família dividido pelo número de moradores, expressa em múltiplos do 

salário mínimo); (c) número de pessoas por domicílio; (d) escolaridade do chefe da família 

(categorizada em: analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, 

ensino médio completo e curso universitário completo) e (e) classificação socioeconômica pelo 

critério da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercados (ABIPEME), que 

considera a presença de bens e serviços do domicílio e a escolaridade do chefe da família 

(MATTAR, 1995) (ANEXO 02). 

Para se avaliar as condições de Segurança Alimentar foi utilizada a EBIA, proposta e 

validada para o Brasil por Segall-Corrêa et al. (2003), que classifica as famílias em quatro 

categorias: segurança alimentar; insegurança alimentar leve (IA leve); insegurança alimentar 

moderada (IA moderada) e insegurança alimentar grave (IA grave). Essa escala é elaborada a 

partir de questionário com 15 perguntas referentes à experiência nos últimos três meses de 

insuficiência alimentar em diversos níveis de intensidade. Inclui desde a preocupação de que a 

comida possa acabar até a vivência de passar um dia todo sem comer. Cada resposta afirmativa 

do questionário corresponde a um ponto, portanto, a soma de todas as repostas varia de 0 a 15 

pontos. Quando não há nenhuma resposta positiva, a família é classificada em situação de 

segurança alimentar e a classificação da insegurança alimentar em diferentes gradientes 

corresponde a patamares diferenciados da soma dos pontos obtidos no questionário (MARIN- 

LEON et al., 2005). 

 

6.5 Análise dos Dados 

Os dados da pesquisa de campo foram digitados no Programa Epi Info, versão 3.4 para 

Windows (http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/), obtendo-se o banco de dados final para análise. 

Para caracterização da população foram formuladas tabelas de frequências simples 

(percentual), intervalo de confiança de 95% e razão de chances. 

As associações entre as variáveis independentes com a variável dependente foram 

estabelecidas utilizando-se os testes de Qui-quadrado e razão de chances com o respectivo 

intervalo de confiança de 95% para as variáveis categóricas e o teste de Kruskal-Wallis para 

variável contínua renda per capita. 

Foi adotado o nível de significância de 5% em todos os testes, ou seja, foram 

considerados significativos os testes que apresentaram níveis descritivos menores que 0,05 

http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/
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(p<0,05). A análise estatística foi realizada no programa SAS/STAT 

(http://www.sas.com/en_us/software/analytics/stat.html), versão 8.2. 

 

6.6 Aspectos Éticos 

Em cumprimento às normas da resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (CAAE: 46081015.7.0000.5240). 

http://www.sas.com/en_us/software/analytics/stat.html
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7. RESULTADOS 

 

 

 

 

Das 28774 (mês de referência – Outubro de 2014) famílias beneficiárias do PBF, 

residentes no município de Vitória da Conquista – Ba, que constituíram a população do estudo, 

foram entrevistadas 230, superando assim o mínimo necessário para uma Intervalo de 

Confiança de 95% que seriam de 216 entrevistados. 

Os dados apresentados na Tabela 2 denotam que dos 230 beneficiários entrevistados, 

97,1% (n=173) residiam na zona urbana e 24,8% (n=57) na zona rural do município de Vitória 

da Conquista – Ba. Em relação a água de consumo, 81,7% (n=188) a água era proveniente da 

rede pública de abastecimento. O esgotamento sanitário de 60% (n=138) apresentavam 

cobertura de coleta da rede pública. A coleta de lixo domiciliar municipal atendia 75,2% 

(n=173) das residências. 
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TABELA 2. Caracterização do setor da residência e da qualidade sanitária dos domicílios de 

famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, Vitória da Conquista-BA, 2015. 

 
 

    

Caracterização Casos/Total (%) I.C. 95% 

   Lim. Inf. (%) Lim. Sup. (%) 

Setor     

Urbano 173/230 75,2 69,2 80,3 

Rural 57/230 24,8 19,6 30,7 

Água de consumo     

Rede pública 188/230 81,7 76,2 86,2 

Poço artesiano 18/230 7,8 5,0 12,0 

Caminhão pipa 24/230 10,5 7,1 15,0 

Sistema de esgoto     

Rede pública 138/230 60,0 53,5 66,1 

Céu aberto 45/230 19,6 14,9 25,1 

Fossa séptica 47/230 20,4 15,7 26,1 

Coleta de lixo     

Domiciliar 173/230 75,2 69,2 80,3 

Queimado 41/230 17,8 13,4 23,3 

Jogado próximo 

À casa 

16/230 7,0 4,3 11,0 

 

Na constituição familiar dos beneficiários foi predominante o número de 4 a 6 

moradores 59,6% (n=137) e a maior parte dos domicílios 88,7% (n=204) apresentou algum 

morador com menos de 18 anos (Tabela 3). 
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TABELA 3. Composição familiar das famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda, Vitória da Conquista-BA, 2015. 

 
 

   

Moradores Frequência I.C. 95% 

 N % Lim. Inf. (%) Lim. Sup. (%) 

Número de Moradores     

3 moradores ou menos 64/230 27,8 22,4 33,9 

4 a 6 moradores 137/230 59,6 53,1 65,7 

7 moradores ou mais 29/230 12,6 8,9 17,5 

Menores de 18 anos     

Sim 204/230 88,7 83,9 92,1 

Não 26/230 11,3 7,8 16,0 

 

Segundo a estratificação de renda, em 42,1% dos domicílios a renda per capta foi de R$ 

77,00 ou menos, enquanto que em 27,8% a renda foi maior que meio salário mínimo (Tabela 

3). Chama atenção o fato de que em 72,2% a renda per capta apresentou valores inferiores a ½ 

salário mínimo brasileiro. O valor do benefício recebido por 31,3% dos beneficiários foi 

superior a R$ 189,00, porém 26,9% recebem uma quantia inferior a R$ 77,00. Considerando 

dados de classificação econômica ABEP (2000), 75,1% (n=173) das famílias entrevistadas se 

enquadram nas classes D ou E, das quais, 67,3% (n=155) na classe D e 7,8% (n=18) na classe 

E, indicativo de um grande número de famílias com baixa classificação econômica (Tabela 4). 
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TABELA 4. Caracterização econômica de famílias beneficiárias de programas de transferência 

de renda, Vitória da Conquista-BA, 2015. 

 
 

Variáveis Frequência  I.C. 95% 

 N % Lim. Inf. (%) Lim. Sup. (%) 

Renda per capta     

R$ 77,00 ou menos 97/230 42,1 35,9 48,6 

R$ 77,01 a R$154,00 42/230 18,2 13,8 23,7 

R$ 154,01 a ½ SM 27/230 11,7 8,1 16,5 

Maior ½ SM 64/230 27,8 22,4 33,9 

Benefício recebido     

R$ 77,00 ou menos 62/230 26,9 21,6 33,0 

R$ 77,01 a R$112,00 49/230 21,3 16,5 27,0 

R$ 112,01 a R$189,00 47/230 20,4 15,7 26,1 

Maior R$ 189,00 72/230 31,3 25,6 37,5 

Classificação Econômica     

Classe C 57/230 24,7 19,6 30,7 

Classe D 155/230 67,3 61,0 73,1 

Classe E 18/230 7,8 5,0 12,0 

 

O chefe do domicílio na maioria das famílias era do sexo masculino 64,7% (n=149). O 

grau de escolaridade obtido, de 40,4% (n=93) foi Analfabeto ou Primário incompleto e somente 

21,7% possuem 5ª a 8ª série completa ou segundo grau incompleto ou completo. O vínculo 

empregatício de 45,2% (n=104) é representado pelo trabalho formal, entretanto, 31,3% (n=72) 

trabalham na informalidade e 16,5% (n=38) estão desempregados (Tabela 5). 
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TABELA 5. Dados do chefe do domicílio das famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda, Vitória da Conquista-BA, 2015. 

 
 

Dados do chefe do 

domicílio 

Frequência  I.C. 95% 

N % Lim. Inf. (%) Lim. Sup. (%) 

Sexo     

Feminino 81/230 35,2 29,3 41,5 

Masculino 149/230 64,7 58,4 70,6 

Escolaridade     

1 93/230 40,4 34,3 46,8 

2 87/230 37,8 31,8 44,2 

3 50/230 21,7 16,9 27,5 

Vínculo empregatício     

Formal 104/230 45,2 38,9 51,6 

Informal 72/230 31,3 25,6 37,5 

Não trabalha 38/230 16,5 12,2 21,8 

Aposentado 16/230 6,9 4,3 11,0 

Idade     

Menor ou igual a 29 anos 47/230 20,4 15,7 26,1 

30 a 49 anos 132/230 57,3 50,9 63,6 

Maior ou igual a 50 anos 51/230 22,1 17,2 27,9 

 

A prevalência de insegurança alimentar foi de 73,5% (n=169), distribuídas em 

insegurança alimentar leve (40,8%, n=94), moderada (26,9%,n=62) ou severa (5,6%, n=13) 

(Tabela 6). 
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TABELA 6. Insegurança alimentar de beneficiários de programas de transferência de renda, 

Vitória da Conquista - BA, 2015. 

 
 

Nível de Insegurança 

Alimentar 

Prevalência  I.C. 95% 

N  % Lim. Inf. (%) Lim. Sup. (%) 

Segurança alimentar 61  26,5 21,2 32,5 

IA leve 94  40,8 34,7 47,3 

IA moderada 62  26,9 21,6 33,0 

IA severa 13  5,6 3,3 9,4 

Total 230 100,0   

 

Na Tabela 7 verifica-se que a Insegurança Alimentar Leve foi a mais prevalente em 2 

das 4 categorias de distribuição de renda per capita, porém não existindo uma associação 

significativa (p>0,05) entre os níveis de (In)Segurança Alimentar e a renda familiar per capita. 

A prevalência de insegurança alimentar moderada ou severa na categoria de renda per capita 

de R$ 77,00 ou menos (55,7%) foi cerca de dezesseis vezes superior a observada entre os 

indivíduos com renda de R$ ½ salário mínimo ou mais (3,4%). Vale destacar que conforme se 

reduz a renda per capita, as chances da família vir a apresentar IA moderada ou severa 

aumentam progressivamente. A razão de chances mais elevada para esta condição, OR 35,16 

(I.C. 4,59-268,93) ocorre nos domicílios com moradores que apresentam renda per capita de 

R$ 77,00 ou menos. A classificação econômica não mostrou associação significativa com a 

insegurança alimentar. Porém ao se comparar as classes D ou E com a C, mostram que a razão 

de chances para IA moderada ou severa foi maior entre as famílias de classificação econômica 

mais baixa (OR=1,53 - I.C. 0,78-2,98), indicando que estas famílias estão mais propensas à 

experiência da fome, entre adultos ou moradores menores de 18 anos. 
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TABELA 7. Insegurança alimentar segundo caracterização econômica, famílias beneficiárias 

de programas de transferência de renda, Vitória da Conquista - BA, 2015. 

 
 

Nível de (In)Segurança Alimentar 

  SA IAL IAMS   

       OR* I.C.95% 
 N % N % N %   

Renda familiar per capita 

R$ 77,00 ou menos 06 6,2 37 38,1 54 55,7 35,16 4,59 – 268,93 

R$ 77,01 a R$154,00 11 26,2 18 42,8 13 31,0 12,55 1,53 – 102,41 

R$ 154,01 a ½ SM 24 38,7 31 50,0 07 11,3 3,56 0,41 – 30,41 

Maior ½ SM 20 69,0 08 27,6 01 3,4 1,00 Referência 

Classificação Econômica         

Classe C 18 31,0 25 43,1 15 25,8 1,00 Referência 

Classe D ou E 43 25,0 69 40,2 60 34,8 1,53 0,78 – 2,98 

Teste Qui-quadrado, valor de p >0,05 para as duas variáveis 

*Odds Ratio Bruto 

 

 

Ao se analisar os dados da Tabela 8, observa-se que nos domicílios onde há presença 

de moradores menores de 18 anos a IA leve (41,6%, n=85) e a IA moderada ou severa (32,5%, 

n=204) estão mais presentes quando comparadas aos domicílios sem moradores nesta faixa 

etária. Importante destacar que nas famílias onde não há a presença de moradores com menos 

de 18 anos a prevalência de Segurança Alimentar (30,8%) foi um pouco superior à apresentada 

nas famílias com membros menores de 18 anos (25,9%) e que a IA moderada ou severa (34,6%) 

não apresentam diferenças comparativas às residências com moradores menores de 18 anos. 

Porém uma vez que o valor de p=0,8721 não se pode afirmas a existência de uma relação entre 

estes dados. 
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TABELA 8. Insegurança alimentar segundo a presença de moradores menores de 18 anos no 

domicílio, famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, Vitória da Conquista- 

BA, 2015. 

 
 

Moradores com 

menos de 18 anos 

 Nível de (In)Segurança Alimentar    

      Total 
SA  IAL  IAMS   

 N % N % N % N % 

Sim 53 25,9 85 41,6 66 32,5 204 100,0 

Não 08 30,8 09 34,6 09 34,6 26 100,0 

Total 61 26,5 94 40,9 75 32,6 230 100,0 

Teste Qui-quadrado, valor de p = 0,8721 
 

 

A Tabela 9 apresenta os dados referentes a insegurança alimentar segundo o número de 

membros no domicilio onde esta variável não interfere nos níveis de insegurança alimentar 

(p=0,1266). Porém, nos domicílios com 7 moradores ou mais, a IA moderada ou severa 

apresenta valores superiores quando comparadas com famílias com 3 moradores ou menos, 

mostrando que mesmo não havendo relação entre as variáveis, os resultados sugerem tendência 

de aumento da IA moderada ou severa com o aumento do número de membros do domicilio. 

 

TABELA 9. Insegurança alimentar segundo o número de membros no domicílio, famílias 

beneficiárias de programas de transferência de renda, Vitória da Conquista - BA, 2015. 

 
 

N° de membros 

domicílio 

 Nível de (In)Segurança Alimentar    

      Total 
SA  IAL  IAMS   

 N % N % N % N % 

3 ou menos 18 28,1 26 40,6 20 31,3 64 100,0 

4 a 6 37 27,0 61 44,5 39 28,5 137 100,0 

7 ou mais 06 20,7 07 24,1 16 55,2 29 100,0 

Total 61 26,5 94 40,9 75 32,6 230 100,0 

Teste Qui-quadrado, valor de p = 0,1266 
 

 

Entre as variáveis relacionadas ao chefe do domicílio, nenhuma delas apresentou 

diferença  significativa  em  nível  de  significância  de  5%,  sendo  as  mais  próximas        de 
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apresentarem uma relação significativa o sexo (p=0,0599) e a faixa etária (p=0,0885) (Tabela 

10). Observou-se que a insegurança alimentar moderada ou severa foi predominante em 

domicílios com chefe da família do sexo feminino (42%) e que embora a faixa etária não tenha 

sido associada à insegurança alimentar, notou-se uma tendência no aumento da insegurança 

alimentar moderada ou severa com o aumento da idade do chefe do domicílio. A escolaridade 

e o vínculo empregatício do chefe do domicílio não interferiram de forma significativa na 

insegurança alimentar em seus níveis, sendo o valor de p igual a 0,5990 e 0,0979, 

respectivamente. Porém, pode-se verificar que quanto maior a escolaridade, mais próxima a 

família se encontra em relação à segurança alimentar. 

 

TABELA 10. Insegurança alimentar segundo dados do chefe do domicílio, famílias 

beneficiárias de programas de transferência de renda, Vitória da Conquista - BA, 2015. 

 
 

 

 
Variável 

Nível de (In)Segurança Alimentar 

SA IAL IAMS 
Total 

Valor 

de p* 

 

 

 

 

0,0599 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0979 

 N % N % N % N % 

Sexo         

Masculino 38 25,5 70 47,0 41 27,5 149 100,0 

Feminino 23 28,4 24 29,6 34 42,0 81 100,0 

Escolaridade         

1 22 23,6 39 42,0 32 34,4 93 100,0  

2 20 23,0 36 41,4 31 35,6 87 100,0 0,5990 

3 19 38,0 19 38,0 12 24,0 50 100,0  

Vínculo empregatício 

Formal 35 33,6 32 30,8 37 35,6 104 100,0 

Informal 17 23,6 33 45,8 22 30,6 72 100,0 

Não trabalha 04 10,5 22 57,9 12 31,6 38 100,0 

Aposentado 05 31,3 07 43,7 04 25,0 16 100,0 

Faixa etária 
         

29 ou menos 18 38,3 20 42,5 09 19,2 47 100,  

30 a 49 anos 31 23,5 57 43,9 44 33,4 132 100, 0,0885 

50 anos ou mais 12 23,5 17 33,4 22 43,1 51 100,  
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8. DISCUSSÃO 

 

 

 
Rocha (2003) fornece a definição geral de pobreza como “a situação na qual as 

necessidades não são atendidas de forma adequada”, e por conseguinte, explicita a necessidade 

de se ter em conta o padrão de vida de uma sociedade e as formas como as diferentes 

necessidades são atendidas nos variados contextos socioeconômicos. Pode-se, a partir desta 

perspectiva, vislumbrar a pobreza como o não atendimento das necessidades vitais, como 

alimentação (pobreza extrema), mas também é possível ampliar esta noção para a não satisfação 

de necessidades mais amplas, tais como saúde, educação, moradia, etc. Ademais, qualquer nível 

de qualidade de vida que não atinja o perfil médio de uma sociedade determinada pode também 

ser contemplado como situação de pobreza relativa, sendo aqui a erradicação da desigualdade 

social o objetivo desejado. 

E, a partir do momento em que a discussão sobre a pobreza extrapola os limites dos 

países ricos e entra nos contextos diferenciados dos países, cujos desenvolvimentos se mostram 

menos acentuados, coloca-se em pauta a definição de pobreza absoluta, que está estreitamente 

vinculada às questões de sobrevivência física. Ao contrário dos países ricos, no Brasil se 

destacam as populações que enfrentam situações de não atendimento das necessidades 

vinculadas até mesmo ao mínimo vital. 

O Brasil, em sua trajetória econômica, social e política, é um país que se destaca pela 

desigualdade e concentração de renda, bens e serviços públicos distintos entre as diversas 

esferas da sociedade. Nessa trajetória, encontram-se fatores socioeconômicos como a acentuada 

diferença de renda, péssimas condições de saneamento básico e baixa escolaridade, além de 

determinantes demográficos como cor ou raça, gênero, condição civil e origem espacial- 

geográfica. 

A insegurança alimentar é um fenômeno observado em todo o mundo, em países em 

desenvolvimento ou desenvolvidos. Vários estudos, no Brasil e em outros países, têm mostrado 

alta prevalência de insegurança alimentar entre usuários de programas sociais. 

A insegurança alimentar e nutricional é uma questão multidimensional que se configura 

como um problema de saúde mundial e está diretamente relacionada com a luta pelo Direito 

Humano a Alimentação Adequada. E, na tentativa de resolver o quadro exposto, embasados na 

carta magna de 1988, surgem os Programas de assistência social do governo federal, de que  é 
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exemplo o PBF. Cabe ressaltar a complexidade do PBF que pressupõe o envolvimento de uma 

diversidade de ações no processo de operacionalização. 

O PBF estabelece condicionalidades, ou seja, compromissos que a família deve cumprir 

nas áreas da educação e da saúde para garantir o recebimento do benefício. A imposição de 

condicionalidades decorre do pressuposto de que o investimento na educação e saúde das 

crianças pode contribuir para o rompimento da transmissão intergeracional da pobreza, uma 

vez que as crianças são estimuladas a ingressar em atividades laborais em idade precoce, para 

contribuir com a renda familiar em razão das necessidades socioeconômicas de grande 

contingente da população. Como consequência, a redução da escolaridade por entrarem cedo 

no mercado de trabalho diminui as possibilidades de que sejam alcançados novos patamares 

socioeconômicos na vida adulta. 

Por outro lado, os desafios para que o PBF se constitua em estratégia de enfrentamento 

dos problemas relacionados à fome e à pobreza, com repercussões significativas em termos de 

inclusão social das famílias atendidas, tendem a ser agravados pelas dificuldades próprias às 

políticas públicas setoriais que, por vezes, repetem enfoques restritivos, perspectivas 

discriminatórias e meios insuficientes para uma constante reformulação do quadro de 

beneficiários. 

A evolução histórica da política social brasileira em direção à construção de uma política 

pública de transferência de renda, orientada para a focalização em grupos considerados 

vulneráveis, consolida-se como mecanismo central na composição do sistema brasileiro de 

proteção social. Segundo Sposati (2013), a proteção social no Brasil está inserida na concepção 

de seguridade social, isto é, no conjunto de seguranças sociais que uma sociedade, de forma 

solidária, garante a seus membros. Portanto, a centralidade está no processo histórico de cada 

sociedade e nele o trânsito pelo qual determinadas condições sociais de dignidade e 

sobrevivência são asseguradas enquanto um direito social universal. 

O padrão sanitário dos domicílios que integraram a pesquisa foi satisfatório, pois foi 

verificado água de consumo de boa qualidade e elevada disponibilidade, presença de fossa 

séptica ou rede pública para esgotamento e elevada cobertura da coleta domiciliar de lixo. Estes 

dados se assemelham aos encontrados por Motta et al (2004) em estudo realizado em 

Piracicaba-SP onde foi descrito boas condições de saneamento básico, com sistema de 

esgotamento adequado em todas as residências e água disponível em domicílios de baixa renda. 
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Segundo o art. 4º da LOSAN, a segurança alimentar abrange a qualidade sanitária do domicílio 

(BRASIL, 2006a), por isso um bom sistema de saneamento é de fundamental importância para 

a família, auxiliando na garantia de práticas adequadas de higiene. 

A insegurança alimentar aparece no mundo todo, entre diferentes povos e nações, porém 

a comparação com os resultados elencados neste estudo torna-se inviável, uma vez que a 

população deste foi constituída apenas por famílias beneficiárias de programas de transferência 

de renda, ou seja, um grupo com menor renda e que sofre mais privações alimentares. 

Hadley, Zodhiates e Sellen (2006) em pesquisa com refugiados africanos nos EUA, 

participantes de programas de assistência alimentar, obtiveram que 16% das famílias 

apresentaram insegurança alimentar moderada ou severa, mostrando assim um valor inferior ao 

observado neste estudo. 

Quanto ao benefícios recebidos, cabe destacar que o valor do benefício recebido 

correspondeu valores inferiores a metade do salário mínimo vigente em 2014 (R$724,00), e que 

somente 31,3% dos beneficiários foi pouco acima de R$ 189,00; porém, 26,9% receberam uma 

quantia inferior a R$ 77,00. A título de comparação, os valores do benefício do programa para 

o Município de Vitória da Conquista pode ser considerado baixo para a garantia de condições 

mínimas, como a segurança alimentar, pois é muito inferior ao valor do salário mínimo, também 

considerado como insuficiente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE, 2016) para satisfazer as necessidades básicas de uma família. 

No Brasil, segundo dados do IBGE (IBGE, 2010), a insegurança alimentar leve, 

moderada ou severa acometeram 30,2% da população, menos da metade do resultado 

encontrado neste estudo (73,5%). 

Ainda de acordo com a PNAD, as cinco Grandes Regiões apresentaram prevalências de 

domicílios em situação de IA com diferentes magnitudes. Enquanto na Norte e na Nordeste, 

respectivamente, 40,3% e 46,1% dos domicílios encontravam-se em IA, na Sudeste (23,3%) e 

Sul (18,7%), indicando que estas proporções ficaram abaixo de ¼ dos domicílios. 

Na região Nordeste 9,3% da população apresentou IA moderada e 9,2% severa, e na 

Bahia esses valores foram de 11% e 8,5%, respectivamente (IBGE, 2010). A IA moderada ou 

severa encontrada no estudo (32,5%), foi superior à prevalência do estado da Bahia (19,5%), o 

que sugere que a população beneficiária de programas de transferência de renda estudada 

apresenta menores condições de ter uma alimentação de qualidade e em quantidade adequada. 
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Dados deste estudo mostram uma maior prevalência de insegurança alimentar moderada 

ou severa se comparado com a segurança alimentar, porém, o fato desta última condição 

também ser observada, destacando quando se analisou a relação entre insegurança alimentar e 

renda per capita mostram que algumas famílias mesmo em extrema pobreza conseguiram se 

manter em segurança alimentar. Tal fato demonstra que nem todas as pessoas ficam passivas 

diante da insegurança alimentar, coincidindo com estudo realizado por Maxwell (1995), no qual 

ele evidencia que muitas famílias conseguem elaborar estratégias na tentativa de superação 

desta condição. 

Um dado desta pesquisa que merece destaque é o de que a prevalência de insegurança 

alimentar severa (indicativo de fome entre adultos e crianças) é menor do que a leve ou 

moderada, podendo ser um efeito dos programas de transferência de renda, mais 

especificamente o PBF, que deixam as pessoas pobres um pouco menos pobres, em virtude da 

renda transferida, melhorando também a desigualdade social. 

Famílias que vivem em situação de insegurança alimentar tem dificuldades no consumo 

de certos grupos de alimentos. Segall-Corrêa et al. (2004) e Perez-Escamilla et a.l (2004) 

descrevem menor probabilidade do consumo diário de carnes, derivados do leite, frutas e 

verduras, feijão. Por isso a insuficiência alimentar pode levar a carência de macro e 

micronutrientes (ROSE, 1999; PESSANHA, 2004). 

Mesmo a variável renda per capita não ter apresentado associação significativa com a 

insegurança alimentar, pode-se observar uma relação entre estas variáveis. Foi observado que 

a prevalência de insegurança alimentar moderada ou severa na categoria de menor renda per 

capita foi superior a observada entre os indivíduos com maior renda, mostrando que em famílias 

com renda per capita mais baixa não permite aos seus membros condições favoráveis de 

alimentação, o que corrobora com diversos estudos, nacionais e internacionais, que registraram 

a baixa renda como fato determinante mais importante da insegurança alimentar e fome 

(SEGALL-CORRÊA et al., 2004; MARÍN-LEÓN et al., 2005; IBGE, 2006a). 

Em relação a classificação econômica, verifica-se que famílias classificadas na classe 

econômica D ou E apresentaram uma razão de chance de 1,53 (0,78-2,98) de virem a apresentar 

insegurança alimentar moderada ou severa quando comparadas com a classe C. É visto que a 

classificação econômica, variável associada à insegurança alimentar moderada ou severa, é um 

reflexo do poder de compra da família e da escolaridade do chefe do domicílio. Quanto mais 

instruído é o chefe da família e quanto maior o número de bens, melhor a classificação 

econômica. Já o número de bens tem relação direta com a renda, ou seja, famílias de baixa 
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renda possuem menor número de bens, uma vez que grande parte dos rendimentos mensais são 

utilizados na compra de alimentos. 

O baixo poder aquisitivo condiciona um padrão de consumo alimentar pouco variado, 

com prioridade ao atendimento das necessidades energéticas e proteicas, comprometendo as 

necessidades de micronutrientes (MOTTA et al., 2004). Além disso, os pobres são mais 

afetados pela insegurança alimentar, porque eles têm renda insuficiente para adquirir alimentos 

em quantidade necessária e também necessitam gastar grande parte, normalmente mais de 80% 

do seu salário, na compra de alimentos (PEDRAZA, 2005). 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
A ausência de associação entre condições de saneamento básico e segurança alimentar 

pode estar relacionada ao fato de as condições de abastecimento de água, destino do lixo e 

destino do esgoto nos domicílios de estudo serem muito similares, não havendo grandes 

diferenciações quanto a esses parâmetros, entre as famílias estudadas. A grande maioria dos 

domicílios apresentou padrão sanitário satisfatório, com rede pública para abastecimento de 

água e destino de esgoto, água de consumo tratada por filtração e coleta de lixo pelo serviço 

público. 

A análise do PBF no nível local (Vitória da Conquista) implicou em tomar como 

pressupostos a complexidade inerente da sua operacionalização. Os resultados mais relevantes 

originados da pesquisa permitiram evidenciar que, embora haja um esforço de concordância 

discursiva, há dissenso nas práticas, em razão da pouca interlocução entre os órgãos envolvidos, 

pois sua operacionalização se dá em meio a desafios, notadamente no que se refere as limitações 

da intervenção no domínio das políticas públicas pertinentes ao programa. 

A partir dos dados apresentados, evidenciou-se a dimensão da insegurança alimentar 

associada ao perfil socioeconômico da população estudada: alta prevalência de insegurança 

alimentar, relacionada tanto com o nível socioeconômico das famílias investigadas como com 

o número de moradores por domicílio. Tendo em vista a relação existente entre situação de 

insegurança alimentar e características socioeconômicas, destaca-se a necessidade de ações de 

responsabilidade social e políticas públicas, como o próprio Programa Bolsa Família, que visem 

à garantia da segurança alimentar. 

A medida de segurança alimentar e nutricional por meio da EBIA, da mesma forma que 

sua relação com indicadores socioeconômicos, pode representar um importante indicador de 

monitoramento da iniquidade em saúde, auxiliando na identificação dos grupos com 

vulnerabilidade social e no estabelecimento de intervenções por parte dos órgãos públicos 

responsáveis. 

A questão do acesso inadequado e insuficiente aos alimentos, no caso brasileiro, é 

causada, principalmente, pelas desigualdades socioeconômicas existentes no país, indicando a 

necessidade de políticas voltadas à solução desses problemas. Estudos referentes à insegurança 
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alimentar e que incluam famílias cadastradas em programas de transferência de renda devem 

ser realizados com maior frequência, a fim de melhorar a avaliação desses programas. 

A realização deste trabalho, tomando como tema o PBF e a segurança alimentar e 

nutricional dos beneficiários, tendo como base a população de Vitória da Conquista, Bahia, 

permitiu um percurso de construção entre teorizações sob diversos prismas, observando-se os 

desafios, paradoxos, limites e possibilidades de um programa de transferência de renda, em 

nível local. 

Transcorrer, o cenário de experiências de programas dessa natureza, identificar a 

influência econômico e sua implementação, levaram ao entendimento de que aspectos 

econômicos são colocados como prioridade na definição de políticas públicas, em consonância 

com um contexto capitalista de produção. Ainda que o PBF seja considerado uma importante 

estratégia de enfrentamento dos problemas relacionados à fome e à pobreza, embora longe de 

alcançar, por si mesmo, sua real superação, dada a complexidade do fenômeno e a desigualdade 

social e econômica vigentes. 

Evidencia a pesquisa em seu contexto maior que o PBF alcança alguns produtos, tais 

como aumento da frequência escolar e cumprimento da agenda de acompanhamento da saúde. 

No entanto, a transferência de renda por si só não é suficiente para a superação da pobreza e 

das desigualdades. Urge que seja integrada a transferência de renda a estratégias mais amplas, 

articulando desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, e assim, contemplando a 

pobreza em seu caráter multidimensional. 

Entretanto, cabe destacar que o PBF representa a conquista de segmentos populares da 

sociedade brasileira, que lutam por melhores expectativas e condições de vida, ainda que isso 

implique na concessão destes setores, permitindo o domínio dos setores elitistas, que, ao 

concederem esses benefícios às classes populares, consolidam sua hegemonia social, política e 

econômica. Diante disso, mesmo apresentando inúmeras limitações (baixo valor auferido, 

abrangência insuficiente em relação ao conjunto de potenciais beneficiários, precariedade e/ou 

de programas complementares, não constitui um direito adquirido, etc.), tem repercutido de 

forma positiva nas vidas cotidianas dos beneficiários que vivem em situações de miséria e 

pobreza, sobretudo por ser em muitos casos a única renda familiar segura, chegando a 

representar o principal meio de manutenção da vida. 
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Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 

Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 
Prezado participante, 

 
“Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Programa Bolsa Família e 

a Segurança Alimentar e Nutricional dos Beneficiários”, desenvolvida por André 
Souza Suzart, discente de Mestrado Profissional em Saúde Públicada Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 
(ENSP/FIOCRUZ), sob orientação do Professor Dr. Aldo Pacheco Ferreira 

O objetivo central do estudo é: Conhecer a relação do Programa Bolsa 

Família nas condições de Segurança Alimentar e Nutricional dos Beneficiários 

no município de Vitória da Conquista – Ba.. 

A pesquisa envolve pessoas adultas (a partir de 20 anos) beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, por esta razão o (a) estamos convidando a participar. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 

qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante 

para a execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por 

você prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação 

dos resultados da pesquisa, e o material  será armazenado em local seguro. 

 

 
A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, 

o que poderá ser feito através dos meios de contato que se encontra no final deste 

Termo. 
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Não haverá risco direto ou indireto de identificação do participante da 

pesquisa. Seu nome não constará no trabalho final. 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de 

entrevista à pesquisadora do projeto. A entrevista será gravada após assinatura deste 

Termo. O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente 20 a 30 minutos. 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas 

somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador. Ao final da 

pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme 

Resolução 466/12 e orientações do CEP/ENSP. 

O benefício relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa indiretamente 

contribuirá na elaboração de estratégias que facilite o desenvolvimento de políticas 

públicas relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional da população brasileira. 

Ao responder algumas perguntas do roteiro de entrevista poderá haver o 

mínimo desconforto caso você não se sinta seguro em suas respostas, no entanto isto 

não oferece risco potencial. 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 

relatórios individuais para os entrevistados, artigos científicos e na dissertação. 

Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra 

para a pesquisadora. Todas as páginas deverão ser rubricadas por você e pela 

pesquisadora responsável, com ambas as assinaturas na última página. 

 
 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP. O Comitê de Ética é a instância que tem 

por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade 

e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do 

projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos 

humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e 

da privacidade. 
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Tel. e Fax - (055) 21- 25982863. E-mail: cep@ensp.fiocruz.br 

http://www.ensp.fiocruz.br/etica 

Endereço: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/ FIOCRUZ, Rua 
Leopoldo Bulhões, 1480 –Térreo - Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21041- 
210 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): 

Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879. E-mail: conep@saude.gov.br 

 
 
 

André Souza Suzart – pesquisador responsável 

Tel.: (77) 8833-2493. E-mail: andre_suzart@hotmail.com 
 
 

 
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar. 

 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

Nome do participante: 

 
 

Vitória da Conquista  de  2015 

mailto:cep@ensp.fiocruz.br
http://www.ensp.fiocruz.br/etica
mailto:conep@saude.gov.br
mailto:andre_suzart@hotmail.com
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APÊNDICE 02 - Formulário para Coleta de Dados 

 

 

Bom dia/ Boa tarde. Meu nome é  sou entrevistador da FIOCRUZ e estou 

realizando uma entrevista para uma pesquisa sobre Segurança Alimentar em alguns domicílios 

desse bairro. Estamos levantando informações sobre condições de moradia, quantidade de 

moradores, grau de instrução, para que sejam traçadas ações para melhorar essas condições de 

saúde. 

Gostaria de ressaltar que as informações repassadas serão sigilosas. Dados dos moradores não 

serão divulgados e as informações serão analisadas em conjunto, não individualmente. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE DOMICÍLIO 

Situação do setor: (  )  Rural - (  ) Urbano 

Nome do(a) entrevistado(a):    

Endereço:   

Bairro:    

Telefone para contato: _  ( )dom. ( )com. ( )cel. ( )recado ( )não 

tem/recusa 

 

Número de moradores no domicílio: Anotar nº: |    |    | 

 

 

Menores de 6 anos: (  ) Nenhuma 

(  ) Tem sim, anotar número |__|   | 

(  ) Não sabe ou não respondeu 

 

Menores de 18 anos: (  ) Nenhuma 

(  ) Tem sim, anotar número |   |    | 

(  ) Não sabe ou não respondeu 

 

A água que o(a) senhor(a) usa é de: 

 

 

( ) Rede pública, com encanamento interno na casa 

(  ) Rede pública, com torneira externa 

(  ) Torneira Coletiva (chafariz no bairro) 
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( ) Poço (cisterna) da própria casa 

(  ) Poço (cisterna) coletiva 

( ) Água de mina ou rio 

(  ) Caminhão pipa 

Outro. Especificar:    
 

 

A família tem água disponível o tempo todo: 

(  ) Sim –  (  ) Não 

Qual tipo de esgoto há em casa? (Pode haver mais de uma resposta): 

 

 

( ) Rede Pública 

( ) Fossa séptica 

(  )Fossa negra 

( ) Esgoto a céu aberto 

(  ) Não sabe 

 

Como é feita a coleta de lixo da sua casa? (Pode haver mais de uma resposta) 

 

 

( ) Coleta pela prefeitura 

(  ) Queimado/enterrado 

( ) Jogado próximo à casa 

(  ) Jogado no rio 

( )Outro 
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FICHA DO DOMICÍLIO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° DA 

LINHA 

 

 

 

MORADORES HABITUAIS 

 
PARETENSCO 

COM O 

RESPONSÁVEL 

PELO 

DOMICILIO 

 
SEXO 

 
IDADE 

 
ELEGIBILIDADE 

UTILIZA A TABELA DE ANO 

DE NASCIMENTO SE 

RESPONDEU (5B) 

 
EM RELAÇÃO 

AO TRABALHO 

 
ESCOLARIDADE 

DESCREVA DE 

ACORDO COM A 

TABELA 

ABAIXO 

 
POR FAVOR, DIGA OS 

NOMES DAS PESSOAS QUE 

MORAM 

HABITUALMENTE NESTE 

DOMICILIO, COMEÇANDO 

PELO(A)  RESPONSÁVEL 

PELO DOMICILIO. (SÓ 

COLOQUE O PRIMEIRO 

NOME) 

EM SEGUIDA LISTE O 

CONJUGE OU 

COMPANHEIRO(A), 

FILHOS E OUTROS 

PARENTES AGREGADOS. 

 
QUAL É O 

PARENTESCO 

DE (NOME) COM 

O 

RESPONSÁVEL 

PELO 

DOMICÍLIO? 

 
QUAL É 

O SEXO 

DE 

(NOME\) 

 
QUAL É A 

IDADE DE 

(NOME) 

HOJE? 

CIRCULE O 

NÚMERO DE 

TODAS AS 

MULHERES 

DE   

15-49 

ANOS DE 

IDADE 

 
CIRCULE  O 

NÚMERO DE 

TODAS AS 

CRIANÇAS 

NASCIDADAS 

A PARTIR DE 

 
DESCREVA 

PARA CADA 

MEMBRO DA 

FAMÍLIA   A 

FORMA DE 

TRABALHO. 

(F) FORMAL 

(I) INFORMAL 

(NT) NÃO 

TRABALHA 

 
COLOQUE O 

NÚMERO 

INDICADO E AO 

LADO A SÉRIE 

EM QUE O 

ENTREVISTADO 

ESTÁ 

ATUALMENTE 

OU PAROU DE 

ESTUDAR 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
01 

  M F 

 

 

1 2 

  
01 

 
01 

  

 
02 

   
1 2 

  
02 

 
02 

  

 
03 

   
1 2 

  
03 

 
03 

  

 
04 

   
1 2 

  
04 

 
04 

  

 
05 

   
1 2 

  
05 

 
05 

  

 
06 

   
1 2 

  
06 

 
06 

  

 
07 

   
1 2 

  
07 

 
07 
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08   1 2  08 08   

 
09 

   
1 2 

  
09 

 
09 

  

 
10 

   
1 2 

  
10 

 
10 

  

 
CÓDIGOS PARA 3 

RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O 

RESPONSÁVEL PELO DOMICILIO 

1 – RESP. DO DOMICILIO 09 – GENRO/NORA 

2 – CONJUGE OU COMPANHEIRO(A) 10 – OUTRO PARENTE 

3 – FILHO OU FILHA 11- ADOTADO(A) 

4 – ENTEADO(A) 12- OUTROS SEM PARENTESCO 

5 – NETO 

6 – PAI/MÃE 

7 – SOGRO(A) 

8 – IRMÃO/IRMÃ 

 
CÓDIGOS PARA 9 

1 – ANALFABETO 06 – SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 

2 – PRIMÁRIO INCOMPLETO 07 – SEGUNDO GRAU COMPLETO 

3 – PRIMARIO COMPLETO 08 – SUPERIOR INCOMPLETO 

4 – 5° A 8° SERIE INCOMPLETO 09 – SUPERIOR COMPLETO 

5 – 5° A 8° SERIE COMPLETO 10 – OUTROS 11- NÃO SABE 
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ANEXO 
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ANEXO 01 - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA (2010) 

 

 

 
ESTE MÓDULO DEVE SER RESPONDIDO POR PESSOA ADULTA, RESPONSÁVEL 

OU COM CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ALIMENTARES NO DOMICÍLIO (NÃO 

REALIZAR O FORMULÁRIO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE PREFERÊNCIA 

O PAI OU MÃE DA FAMÍLIA) 

 

Em todos os quesitos, você deve se referir aos ÚLTIMOS 3 MESES para orientar a resposta 

da (o) entrevistada(o). 

 

Agora vou ler para você algumas perguntas sobre a alimentação em sua casa. Elas podem ser 

parecidas umas com as outras, mas é importante que você responda a todas elas. 
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ANEXO 02 - QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – ABEP 
 

 

 

 

Posse de itens Não tem Tem 1 Tem 2 Tem 3 Tem 4 

Televisão em cores 0 2 3 4 5 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 

Automóvel 0 2 4 5 5 

Empregada mensalista 0 2 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 

Máquina de lavar 0 1 1 1 1 

Vídeo cassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 2 2 2 2 

Freezer (separado ou duplex) 0 1 1 1 1 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO CHEFE DA FAMÍLIA 
 

Analfabeto/primário incompleto 0 

Primário completo/ginasial incompleto 1 

Ginasial completo/colegial incompleto 2 

Colegial completo/superior incompleto 3 

Superior completo 5 

TOTAL ABEP  

 


