
74

Resumo

O Programa Bolsa Família (PBF) visa reduzir a pobreza, as desigualdades 

sociais e combater a fome entre as famílias pobres vitimadas pela desigualdade social, que 

não estão inseridas no mercado de trabalho por razões diversas. O objetivo do trabalho foi 

investigar a disponibilidade de alimentos e as condições de vida de crianças de dois a seis 

anos, beneficiárias do PBF, em um bairro no município de Guarapuava (PR). Tratou-se de um 

estudo tranversal analítico, com visita domiciliar a 33 crianças de dois a seis anos, beneficiadas 

pelo PBF. As crianças apresentaram vulnerabilidade social, evidenciada principalmente pela 

renda per capita. A aquisição mensal pela família de frutas, hortaliças e leites foi baixa, e a 

de doces foi alta. Portanto, é necessário avançar em medidas que permitam aos beneficiários 

sua liberdade de escolha em alimentação, mas articulá-las a outros programas de intervenção, 

gerando uma melhoria na qualidade de vida e bem-estar dessa população.

Palavras-chave: Política nutricional. Alimentação básica. Pré-escolar.
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LIFE CONDITIONS AND FOOD GENRES ACQUISITION 

OF BENEFICIARY CHILDREN OF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Abstract

The Programa Bolsa Família (PBF) aims to reduce poverty, social inequality and 

fight hunger among poor families victimized by social inequality, which are not inserted in the 

labor market for various reasons. The aim of this study was to investigate the food availability 

and life conditions of children from two to six years old, beneficiated by PBF, in Guarapuava 

(PR), Brazil. This was a cross-sectional analytical study with home visits to 33 children 

from two to six years old, beneficiated by PBF. It was showed social vulnerability, primarily 

evidenced by per capita income. The family monthly acquisition of fruits, vegetables and milk 

was low, and the candy one was high. Therefore, it is necessary to advance in measures to 

allow the beneficiaries their freedom of choice in food, but link them to other intervention 

programs, generating an improvement in quality of life and well-being for this population.

Keywords: Nutrition policy. Staple food. Child, preschool.

LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE GÉNEROS ALIMENTICIOS 

ADQUISICIÓN DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Resumen

El Programa Bolsa Familia (PBF) es un Programa Federal que tiene como objetivo 

reducir la pobreza, la desigualdad social y el hambre en las familias pobres, víctimas de la 

desigualdad social, que no se insertan en el mercado laboral, por diversas razones. El objetivo 

de este estudio fue investigar la disponibilidad de alimentos y las condiciones de vida de los 

niños de 2-6 años de edad, beneficiadas por lo PBF, en Guarapuava-PR, Brasil. Se realizó un 

estudio analítico transversal con visitas domiciliarias a 33 niños de 2-6 años. Los niños están 

en vulnerabilidad social, evidenciado principalmente por el ingreso per cápita. La adquisición 

mensual por la familia de las frutas, verduras y leche era baja, y el caramelo era alto. Por lo 

tanto, sería necesario avanzar en medidas que permitan a los beneficiarios a su libertad de 

elección en los alimentos, pero vincularlos a otros programas de intervención, lo que genera 

una mejora en la calidad de vida y el bienestar de esta población.

Palabras clave: Política nutricional. Alimentación básica. Preescolar.
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INTRODUÇÃO

A fome e suas consequências perduram há décadas no Brasil.1 Visando à 

melhoria do estado nutricional e das condições de saúde das crianças, o Governo Federal vem 

implantando programas de transferência de renda. Dentre eles, destaca-se o Programa Bolsa 

Família (PBF), que visa reduzir a pobreza, as desigualdades e combater a fome entre as famílias 

pobres e as extremamente pobres, vitimadas pela desigualdade social, que não estão inseridas 

no mercado de trabalho por razões diversas como a falta de qualificação profissional e estudo.2

O PBF é um programa do Governo Federal de redistribuição de renda, criado 

em 2003 e sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004, em que atende 

mais de 13 milhões de famílias em todo o território nacional, de acordo com dados do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).3 É destinado às famílias 

em situação de vulnerabilidade social e tem como principal objetivo combater a pobreza e a 

sua progressão. A renda per capita dessas famílias não pode ultrapassar R$ 140,00 e o valor 

recebido depende da idade e do número de filhos, podendo variar entre R$ 32,00 e R$ 306,00. 

As famílias beneficiadas devem ter os seus filhos matriculados e em frequência escolar. Para 

as crianças que não estejam em idade escolar, a família deve comprovar acompanhamento 

nutricional em unidade de saúde; e as gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal.4

A finalidade do PBF é auxiliar as famílias com crianças em que a anemia por 

deficiência de ferro e a desnutrição energético-proteica são condições comuns, devido ao 

rápido crescimento e à sua maior vulnerabilidade.5 O valor do benefício deve ser direcionado 

às necessidades básicas da família e da criança, auxiliando, assim, no desenvolvimento físico e 

mental e no bem-estar destas.4

Por ser um programa em que os principais beneficiários são as crianças, se as 

famílias utilizam a verba inadequadamente e, ainda, não recebem informações suficientes 

para apresentar as práticas mais adequadas, as crianças terão agravamento dos quadros de 

desnutrição e carências, tendo pior rendimento escolar, dificuldades de aprendizagem, maior 

susceptibilidade a doenças e maior risco de mortalidade; ou ainda desenvolverão sobrepeso, 

obesidade e suas comorbidades relacionadas.6,7

A renda familiar é um fator que influencia diretamente no estado nutricional e no 

consumo de alimentos. Outros fatores também estão envolvidos nesse contexto, como a aquisição 

de gêneros alimentícios, condições em que se vive e cuidados com a criança. A avaliação do 

consumo alimentar e as condições de vida são pontos determinantes do estado nutricional de uma 

criança, indicando riscos sobre sua morbidade, mortalidade, crescimento e desenvolvimento.6
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Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi investigar a disponibilidade de 

alimentos e as condições de vida de crianças de dois a seis anos, beneficiárias do PBF de um 

bairro no município de Guarapuava (PR).

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo tranversal analítico, realizado com famílias beneficiárias 

do PBF em um bairro periférico de Guarapuava (PR). A abordagem aos participantes foi feita 

por meio de uma listagem completa dos beneficiários do PBF, disponibilizada pela Secretaria 

de Assistência Social (CRAS) do município.

A partir disso, as 193 famílias foram buscadas em seus domicílios, em visita 

domiciliar, para um Projeto de Pesquisa maior, que tinha por objetivo avaliar a perspectiva 

das famílias de beneficiários em relação à alimentação e condições de vida. Assim, foram 

identificadas as famílias que possuíam crianças maiores de dois e menores de seis anos de 

idade, sendo estas o grupo de estudo deste trabalho.

Foram incluídas as famílias beneficiadas pelo PBF, que residiam no bairro 

indicado, com crianças de dois a seis anos e que concordaram voluntariamente em participar 

do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário de caráter quantitativo, que 

foi aplicado ao representante de cada família, com perguntas referentes ao perfil geral dessa 

população e à disponibilidade e oferta de alimentos à criança. A coleta de dados foi realizada 

somente após análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

do Centro Oeste (UNICENTRO), sob parecer 138044/2012, e ocorreu entre os meses de 

novembro e dezembro de 2012, operacionalizada pelos pesquisadores responsáveis, com o 

auxílio de pesquisadores treinados para o estudo maior mencionado.

Os dados foram tabulados e analisados com o auxílio do software SPSS 16.0 por 

meio de frequências, médias, desvio padrão e análise de correlação de Pearson entre renda per 

capita e aquisição de gêneros alimentícios, adotando-se nível de significância de 5% (p<0,05).

RESULTADOS

Das 193 famílias cadastradas no PBF, 141 foram encontradas em seus domicílios. 

Destas, 32 possuiam crianças com idade entre dois e seis anos, totalizando 33 crianças nessa 

faixa etária, que compuseram o grupo de estudo desta pesquisa. A caracterização demográfica 

e socioeconômica das famílias encontra-se na Tabela 1.
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Variável M±DP n (%)
Cuidadora

Mãe – 30 (93,75)
Avó – 2 (6,25)
Idade (anos) 34,47±8,48 –
Escolaridade (anos de estudo) 6,50±3,46 –
0 a 4 – 11 (34,37)
5 a 8 – 10 (31,26)
> 8 – 11 (34,37))

Estado civil da mãe
Com companheiro – 13 (40,6)
Sem companheiro – 19 (59,4)

Número de trabalhadores remunerados no domicílio 1,25±0,84 –
0 – 5 (15,62)
1 – 16 (50,00)
2 – 10 (31,26)
4 – 1 (3,12)

Tipo de casa
Alvenaria – 22 (68,75)
Mista – 8 (25,00)
Madeira – 2 (6,25)

Água encanada
Sim – 31 (96,90)
Não – 1 (3,10)

Coleta de lixo
Sim – 32 (100)
Não – 0 (0,00)

Número de beneficiários por domicílio 2,72±1,37 –
1 – 7 (21,88)
2 – 9 (28,12)
3 – 6 (18,75)
4 – 7 (21,88)
5 – 2 (6,25)
6 – 1 (3,12)

Renda proveniente do benefício (R$) 141,31±55,64 –
<100,00 – 7 (21,88)
100,00 a 200,00 – 21 (65,62)
>200,00 – 4 (12,50)

Gasto mensal em gêneros alimentícios (R$) 326,72±151,48 –
<200,00 – 4 (12,50)
200,00 a 500,00 – 25 (78,12)
>500,00 – 3 (9,38)

Produção doméstica de gêneros alimentícios
Não – 15 (46,86)
Sim – 17 (53,12)

Verduras – 11 (34,37)
Frutas – 5 (15,62)
Temperos – 4 (12,50)
Ovos – 2 (6,25)
Carnes – 2 (6,25)

DP: desvio padrão; F: frequência

Tabela 1 – Caracterização demográfica e socioeconômica das 32 famílias pesquisadas, 
Guarapuava, 2012
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Pode-se perceber que todas as crianças eram cuidadas por mulheres, sendo em sua 

maioria a mãe (93,75%) e, em alguns casos, a avó (6,25%). A cuidadora das crianças avaliadas 

obteve média de idade de 34,47 (±8,48) anos e apresentou média de 6,50 (±3,46) anos de 

estudo; 6,2% (n=2) não eram alfabetizadas. Conforme os dados analisados, 40,6% (n=13) das 

cuidadoras possuíam companheiro no domicílio, por casamento civil ou união estável.

Nos domicílios avaliados, percebeu-se que a média de 1,25 (±0,84) pessoas 

exerciam trabalho remunerado, sendo que, em 15,62% (n=5) das famílias analisadas, relatou-

se que nenhum dos moradores trabalhava. Para as mulheres, 50,0% (n=16) das mães exercem 

trabalho remunerado, sendo que 34,4% (n=11) exercem alguma função fora de casa; e 75% 

(n=24) dos pais também possuem algum trabalho remunerado, sendo 95,8% (n=23) fora de casa.

O presente trabalho mostrou que a maioria das casas dos beneficiários do PBF 

era de alvenaria, 68,75% (n=22). Entre os avaliados, 96,9% (n=31) tinham água encanada. 

Com relação à água para beber, a maioria dos beneficiários (93,8%; n=30) utilizava a água 

encanada, sem tratamento adicional, e 6,2% (n=2) bebiam água filtrada ou fervida. A coleta 

de lixo era realizada em 100% (n=32) das famílias e o saneamento básico estava presente em 

78,1% (n=25) das residências.

O número de beneficiários do PBF resultou em uma média de 2,72 (±1,37) 

pessoas por domicílio, sendo que, em 50,00% (n=16) dos domicílios, existiam apenas 1 

ou 2 beneficiários. A renda proveniente do benefício do PBF obteve média de R$ 141,31 

(±55,64), com um valor mínimo de R$ 32,00 e o máximo de R$ 282,00. Nesse mesmo 

contexto, a renda total das famílias, conciliando o benefício e outras rendas, obteve 

média de R$ 857,56 (±569,86), com mínimo de R$ 164,00 e máximo de R$ 2.496,00, 

com média de renda per capita de R$ 204,42 (±105,88), com um valor mínimo de 

R$ 41,00 e máximo de R$ 499,00. Quando questionados sobre o uso do benefício, 

podendo responder livremente quantos destinos fossem necessários, os entrevistados 

relataram prioritariamente dois tipos de despesas, sendo alimentação e vestuário, com 

68,8% (n=22) e 71,9% (n=23), respectivamente.

Com relação ao valor gasto com gêneros alimentícios mensalmente, se alcançou 

uma média de R$ 326,72 (±151,48), em que o valor mínimo gasto foi de R$ 35,00 e o máximo, 

de R$ 700,00, sendo que 78,12% das famílias (n=25) gastam entre R$ 200,00 e R$ 500,00 em 

alimentação mensalmente. Ao serem questionados se costumavam investir mais do que 50% do 

benefício com alimentação, 62,5% (n=20) dos avaliados responderam que sim.

Quanto à produção doméstica de gêneros alimentícios, foi observado que 

34,37% (n=11) produziam verduras; 15,62% (n=5) frutas; 12,50% (n=4) temperos; 6,25% 
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(n=2) ovos e 6,25% (n=2) carnes. A quantidade adquirida e produzida de alimentação foi 

referida como costumeiramente suficiente pela maioria dos beneficiários (65,6%; n=21).

Realizou-se a correlação entre a aquisição de gêneros alimentícios e a renda per 

capita. Foi utilizado o valor de média mensal de aquisição de alguns gêneros alimentícios pela 

família (em número de vezes) e o valor de renda per capita mensal (em reais) (Tabela 2).

Tabela 2 – Média e frequência da aquisição mensal de gêneros alimentícios, correlação 
da renda per capita e aquisição mensal de gêneros alimentícios, Guarapuava, 2012

*Correlação estatisticamente significante.
DP: desvio padrão; F: frequência; r: correlação de Pearson.

Variáveis de aquisição de gêneros alimentícios Média±DP n (%)
Renda per capita
r Valor p

Aquisição mensal de carnes 4,47±7,35 - 0,404 0,022*
1 a 2 – 22 (68,75) – –
3 a 4 – 6 (18,75) – –
5 ou mais – 4 (12,50) – –

Aquisição mensal de doces 5,19±9,66 – 0,352 0,048*
0 – 5 (15,62) – –
1 a 2 – 17 (53,14) – –
3 a 4 – 5 (15,62) – –
5 ou mais – 5 (15,62) – –

Aquisição mensal de frutas 3,22±2,25 – 0,253 0,152
0 – 1 (3,12) – –
1 a 2 – 14 (43,77) – –
3 a 4 – 15 (46,86) – –
5 ou mais – 2 (6,25) – –

Aquisição mensal de leites 7,38±10,17 – 0,423 0,016*
1 a 2 – 14 (43,77) – –
3 a 4 – 10 (31,26) – –
5 ou mais – 8 (24,97) – –

Aquisição mensal de refrigerante 2,91±5,20 – 0,220 0,227
0 – 2 (6,25) – –
1 a 2 – 22 (68,75) – –
3 a 4 – 6 (18,75) – –
5 ou mais – 2 (6,25) – –

Aquisição mensal de hortaliça 6,84±9,79 – 0,300 0,095
0 – 1 (3,12) – –
1 a 2 – 13 (40,63) – –
3 a 4 – 13 (40,63) – –
5 ou mais – 5 (15,62) – –

Número de latas de óleo por mês 4,44±2,17 – 0,302 0,093
0 – 1 (3,12) – –
1 a 2 – 11 (34,37) – –
3 a 4 – 13 (40,63) – –
5 ou mais – 7 (21,88) – –

Kilogramas de açúcar por mês 7,17±4,58 – 0,012 0,947
1 a 4 – 7 (21,88) – –
5 a 9 – 15 (46,86) – –
10 ou mais – 10 (31,26) – –

Kilogramas de sal por mês 1,97±2,53 – 0,168 0,357
1 a 1,5 – 20 (62,49) – –
1,6 a 3 – 10 (31,26) – –
3,1 ou mais – 2 (6,25) – –
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De acordo com os resultados demonstrados (Tabela 2), observou-se que, 

com o aumento da renda per capita na família, aumentou-se a aquisição mensal de carnes 

(p=0,022), doces (p=0,048) e leites e derivados (p=0,016). A aquisição mensal de carnes se 

correlacionou fracamente com a renda per capita e também houve correlação fraca nos itens 

doces e leites, com relação à renda per capita.

O consumo diário pelas crianças (em vezes por dia) de alguns alimentos 

básicos, ricos em micronutrientes, ou alimentos que deveriam ter consumo restrito, pode ser 

encontrado na Tabela 3.

Média*±DP Mínimo Máximo
Mamadeira 1,69±1,68 0 5
Arroz e feijão 1,64±0,80 0 3
Frutas 1,18±1,14 0 4
Doces 0,83±1,03 0 4
Folhosos verdes 0,58±0,66 0 2
Hortaliças 0,55±0,61 0 2
Ricos em vitamina A (cenoura, abóbora ou mamão) 0,31±0,40 0 2
Salgadinho 0,17±0,25 0 1

Tabela 3 – Consumo diário de alimentos entre as crianças beneficiárias do Programa 
Bolsa Família, Guarapuava, 2012.

*Média do consumo diário (em vezes por dia); DP: desvio padrão.

Observou-se que 9,1% (n=3) das crianças consumiam arroz e feijão menos de 

uma vez por dia. Para outros alimentos, o consumo infrequente (não diário) foi ainda maior: 

63,6% (n=21) para folhosos escuros; 90,9% (n=30) para alimentos ricos em vitamina A; 

e 45,4% (n=15) para frutas em geral. Somente o item doce apresentou a porcentagem de 

21,2% (n=7), com a frequência de mais de uma vez por dia.

DISCUSSÃO

As condições propostas pelo PBF contribuem para o desenvolvimento da 

economia local e para o bem-estar das famílias atendidas. Em uma pesquisa realizada 

em Sinop (MT) no período de 2004 a 2009, constatou-se que 54,39% dos entrevistados 

melhoraram a sua situação financeira após ingressarem no PBF. Mas percebe-se que as áreas 

com maior vulnerabilidade social relacionam-se em grande prevalência com más condições 

de saúde e de vida. Normalmente, os comportamentos não saudáveis   são mais prevalentes 

em grupos com o menor nível socioeconômico. O acesso a serviços de saúde e a melhor 

qualidade de vida se tornam contextos de difícil acesso.7,8 No presente estudo, o nível de 

renda pode estar intimamente ligado às condições de vida, sendo importante ressaltar que, 
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em média, 25,27% da renda total provêm do benefício do PBF e, em alguns casos, é a única 

fonte de renda da família.

As políticas de transferência de renda têm um papel fundamental para a 

melhoria das condições sociais da população, especialmente aquelas famílias em extrema 

pobreza. A renda é um preditor, ainda que não o único, da Segurança Alimentar. Supõe-

se que os ganhos financeiros tenham contribuído para a redução da insegurança alimentar 

e da fome. Mesmo considerando que, nos últimos anos, tem ocorrido uma diminuição no 

custo relativo dos alimentos, existe uma parcela da população com dificuldades no dia a dia 

para atingir o requerimento nutricional mínimo para atendimento às suas necessidades e de 

sua família. Embora a maior parte das entrevistadas tenha referido a aquisição e produção 

de alimentos como costumeiramente suficientes para o mês, a qualidade dos gêneros 

e a possibilidade de interrupção no acesso a alimentos podem ser fatores que levam à 

insegurança alimentar e nutricional nessa população. O acesso à alimentação adequada deve 

ser garantido por meios aceitáveis e é considerado um direito básico a todos.9,10

Pode-se perceber que as classes de renda mais baixas consomem em maior 

quantidade vários itens considerados como parte de uma dieta saudável, como arroz, feijão e frango. 

Por outro lado, alguns marcadores negativos da qualidade da dieta, como doces, refrigerantes, pizzas 

e salgados fritos, apresentam um aumento no consumo, consequente da compra.11,12

Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-200913 mostram que o 

brasileiro vem reduzindo o consumo de alimentos tradicionais, como arroz, feijão, batata, 

pão, açúcar, e aumentando o consumo de alimentos preparados. As classes sociais de menor 

renda apresentaram aquisição de alimentos de menor custo a fim de atender adequado 

aporte calórico, como óleos, cereais, biscoitos e refrigerantes.14

As práticas de consumo alimentar não deixam de revelar desequilíbrios 

nutricionais. O bem-estar e o status conferidos pelos produtos alimentares são critérios de 

escolha. Tais produtos geralmente veiculam excesso de carboidratos simples e gordura; em 

contrapartida, consome-se pouca quantidade de hortaliças, frutas e verduras. Adiciona-se a isso, 

contraditoriamente, a pressão social, através dos meios de comunicação, pelo crescimento da 

ideia da alimentação como linguagem dominante nas relações afetivas das pessoas.15

Uma vez que dados de consumo alimentar permitem observar as características 

e o hábito alimentar de uma população, abordagens que levem em conta os alimentos, e 

não só os nutrientes, são mais facilmente transformadas em práticas de saúde pública. 

As consequências de práticas alimentares errôneas são refletidas no perfil nutricional das 

populações, como o aumento de doenças crônicas não transmissíveis.16
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Em relação à alimentação, observou-se nessa população baixo consumo de 

folhosos escuros, alimentos ricos em vitamina A e frutas em geral. Em contrapartida, o 

consumo de doces estava acima do recomendado para uma parcela da população.

A dieta do brasileiro é caracterizada pelo consumo, além de café e pão de sal, 

de arroz, feijão e carne bovina, pela presença de sucos, refrescos e refrigerantes e pouca 

participação de frutas e hortaliças.17 Alguns autores têm mostrado a importância do consumo 

de frutas e hortaliças para prevenir a obesidade e suas co morbidades, porém a ingestão desses 

alimentos em crianças está bem abaixo dos valores recomendados.18

Uma pesquisa realizada por Souza et al.,17 em que o consumo alimentar foi estimado 

por meio de dois dias não consecutivos de registros alimentares, mostrou que arroz (84%), café 

(79%), feijão (72,8%), pão de sal (63%) e carne bovina (48,7%) foram os alimentos com maiores 

prevalências de consumo. Biscoito salgado (15,9%), bolos (13,4%), salgados fritos e assados (12,5%) e 

doces (11,7%) também estiveram entre os 20 alimentos com maior prevalência de consumo.

Em um estudo com 4.964 escolares, pôde-se perceber que a média de consumo de 

frutas e hortaliças foi de 1,5 vez/dia e a média de consumo de doces, 2,0 vezes/dia. O consumo 

adequado (3 a 5 vezes no dia) de frutas e hortaliças pelos escolares obteve prevalência de 2,7% 

(n=1,33), enquanto que 26,6% (n=1,319) não consumiram esses alimentos nenhuma vez no dia.19

Paula et al.20 verificaram a preferência alimentar em seu estudo qualitativo, 

sendo que, para todos os alimentos avaliados — frutas, refrigerante, arroz com feijão 

e hortaliças —, a maioria das crianças relatou “gostar muito”, não havendo diferenças 

significativas entre os grupos das não beneficiárias e das beneficiárias. Ressalta-se, no entanto, 

que, entre as crianças não beneficiárias, houve associação estatisticamente significativa 

(p=0,01) entre “gostar muito” de frutas e apresentar eutrofia.

No estudo de Rinaldi et al.,18 realizado com crianças de cinco a oito anos, 

destacam-se como principais desvios alimentares: consumo insuficiente de frutas, hortaliças e 

leguminosas; ausência de refeições, com destaque para o desjejum; redução do consumo de 

leite e derivados com substituições dos mes mos por bebidas lácteas com menor concentração 

de cálcio; aumento no consumo de alimentos prontos (congelados e pré-preparados) e 

refrigerantes. Esses hábitos sinalizam para a necessidade de trabalho de educação alimentar 

envolvendo o núcleo familiar, os órgãos governamentais e os meios de comunicação.

Estudos realizados em vários países têm demonstrado que a falta de vitamina A 

ainda está associada ao desmame precoce, ao consumo inadequado de alimentos fontes de 

vitamina A ou carotenoides e também à pobreza e aos tabus alimentares. No Brasil, a magnitude 

do problema ainda é pouco conhecida e há pouca informação a respeito do impacto social 
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causado pela falta desse micronutriente. O conjunto de dados existentes é ainda 

escasso para o tamanho e diversidade da população brasileira e alguns resultados são 

contraditórios. Com isso, verifica-se a necessidade de incentivo para o aumento do 

consumo de alimentos fontes de vitamina A, como fígado, leites e derivados, peixes e 

frutas e verduras de coloração alaranjada.21

A partir da visão da racionalidade substantiva, é possível demonstrar que a 

transferência de dinheiro é a mais eficiente das opções. Partindo-se da teoria da escolha do 

consumidor, supõe-se que os indivíduos são plenamente racionais e podem ordenar clara e 

inequivocamente o que fazer com o dinheiro; assim, diante da limitação de seu orçamento, 

eles podem escolher a combinação de bens que maximiza seu bem-estar. Mas os hábitos 

têm características de inércia, que resultam em buscas limitadas por novas informações, 

mesmo que haja alguma predisposição para se avaliarem novos bens ou novas cestas.22

Se, portanto, o desenho de um programa de transferência de renda quiser, 

ao mesmo tempo, ser não impositivo (dar liberdade de escolhas) e proporcionar escolhas 

melhores e mais conscientes, a determinação de uma opção poderá ser importante. Imagina-

se uma situação em que o planejador encontra respaldo para incentivar determinada escolha, 

acreditando ser a melhor informada, a mais benéfica ao beneficiário. A inércia apresentada 

pelas pessoas e a possibilidade de determinar podem ser aproveitadas para o desenho do 

programa, tendo impacto sobre seus resultados conjunturais e estruturais. Fornece, assim, 

maior quantidade e qualidade de informações ou incentiva a capacitação do beneficiário.23

Cacciamali et al.23 também relatam que a melhor capacidade para 

tomar decisões e a maior quantidade de informações podem levar a mudanças de 

preferências. As condicionalidades com maior potencial para influenciar a mudança 

de hábitos de pensamento e a criação de competências aplicam-se aos filhos das 

famílias beneficiárias. A transferência de renda condicionada a contrapartidas permite a 

promoção da mudança de competências e preferências, ou seja, tem maior potencial de 

efeitos benéficos no longo prazo sobre o comportamento dos beneficiários.

Pode-se perceber, diante do exposto, que as crianças participantes da 

pesquisa estão com uma alimentação inadequada, com um elevado consumo de doces 

e um baixo consumo de frutas, hortaliças e alimentos ricos em vitamina A. É importante 

que os cuidadores e responsáveis dessas crianças façam o uso correto do dinheiro 

recebido, fazendo escolhas adequadas de compras de alimentos, sendo necessária a 

chegada de informações sobre práticas saudáveis de alimentação; assim, ocorrerá um 

adequado crescimento e desenvolvimento dessas crianças.
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É reconhecido que reduções de pobreza apenas podem ser obtidas 

mediante a elevação da renda dos mais pobres, o que, inerentemente, demanda 

investimentos para a elevação das condições humanas. Entretanto, a população de 

baixa renda se vê obrigada a ingressar no mercado de trabalho precocemente, para 

complementar a renda familiar ou garantir sua própria sobrevivência, deixando de 

lado os estudos e, consequentemente, deteriorando as suas oportunidades futuras de 

auferir renda mais elevada. Essa parcela da população ocupa postos de trabalho de 

menor qualificação, recebendo salários baixos, perpetuando, assim, a sua condição de 

pobreza. Voltadas para as famílias carentes, o centro dessas políticas é eliminar e/ou 

amenizar, em curto prazo, as dificuldades acarretadas pela condição de pobreza.23

Esses programas são eficazes ao atender aos mais pobres e elevar a frequência 

escolar e médica em curto prazo. Cacciamali et al.23 afirmam que ainda não há evidências 

consistentes sobre a eficácia dessas políticas no combate ao trabalho infantil sem a garantia de 

ações complementares na oferta de serviços de educação e saúde com qualidade. Ressalva-

se que, em um primeiro momento, a transferência monetária direta pode diminuir os índices 

de pobreza e de desigualdade de renda; no entanto, a eficácia das condicionalidades para 

romper a transmissão da pobreza entre gerações, ou seja, o efeito positivo de longo prazo do 

programa, dependerá da oferta de melhor qualidade dos serviços de educação e de saúde.23

CONCLUSÃO

A partir do exposto, pode-se perceber que as famílias das crianças 

participantes da pesquisa estão em vulnerabilidade social. Viu-se que, com o aumento 

da renda per capita das famílias, aumentou-se a aquisição mensal de carnes, doces, 

leites e derivados.

Sendo assim, é necessário avançar em medidas que permitam aos 

beneficiários sua liberdade de escolha, mas seria aceitável articulá-las a outros 

programas de intervenção, de maneira a promover o conhecimento para escolhas 

conscientes, gerando, assim, uma ampliação nas futuras preferências e uma melhoria na 

qualidade de vida e bem-estar dessa população.

O Programa Bolsa Família busca ampliar os cuidados primários de saúde às 

famílias mais pobres. Ressalta-se que a transferência monetária pode diminuir os índices 

de pobreza e de desigualdade de renda; no entanto, a eficácia das condicionalidades 

para romper a transmissão da pobreza entre gerações dependerá da oferta de melhor 

qualidade dos serviços de educação e de saúde aos seus descendentes.



86

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sintese de Indicadores 
Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Estudos 
e pesquisas. Informação demografica e socioeconômica. Extraído de [ftp://
ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2012/
SIS_2012.pdf], acesso em [29 de agosto de 2013].

2. Guarapuava. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Sistema de 
Informação Cadastro Único; 2012.

3. Brasil. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Extraído de 
[http://www.mds.gov.br/bolsafamilia], acesso em [11 de novembro de 2011].

4. Soares S, Sátyro N. O Programa Bolsa Família: desenho institucional, 
impactos e possibilidades futuras. Brasília: Ipea; 2009.

5. Biscegli TS, Correa CEC, Romera J, Candido AB. Estado nutricional e 
carência de ferro em crianças freqüentadoras de creche antes e 15 meses 
após intervenção nutricional. Rev Paul Pediatr. 2008;26(2):124-9. 

6. Cavalcanti NF, Ribeiro H. Condições socioeconômicas, programas de 
complementação alimentar e mortalidade infantil no Estado de São Paulo 
(1950 a 2000). Saude Soc. 2003;12(1):31-42.

7. Barata RB, Ribeiro MCSA, Cassanti AC. Vulnerabilidade social e estado 
de saúde: inquérito domiciliar em uma metrópole brasileira. Cad Saúde 
Pública. 2011;27(suppl 2):s164-75.

8. Rosinke JG, Heck CR, Dalfovo WCT, Ruscheinsky A. Efeitos sociais e 
econômicos para o desenvolvimento local através das contribuições do 
Programa Bolsa Família no município de Sinop-MT no período de 2004 a 
2009. Interações (Campo Grande). 2011;12(1):77-88.

9. Segall-Corrêa AM, Marin-Leon L, Helito H, Perez-Escamilla R, Santos LMP, 
Paes-Sousa R. Transferência de renda e segurança alimentar no Brasil: 
análise dos dados nacionais. Rev Nutr. 2008;21:39-51.

10. Traldi DRC, Almeida LMMC, Ferrante VLSB. Repercussões do Programa 
Bolsa Família no município de Araraquara, SP: um olhar sobre a segurança 
alimentar e nutricional dos beneficiários. Interações (Campo Grande). 
2012;13(1):23-37.

11. Uchimura KY, Bosi MLM, Lima FEL, Dobrykopf VF. Qualidade da 
alimentação: percepções de participantes do programa bolsa família. Ciênc 
Saúde Coletiva. 2012;17(3):687-94.

12. Uchimura KY, Bosi MLM. O mercado dos pobres: um enfoque qualitativo 
da utilização de programas sociais de alimentação. Cad Saúde Pública. 
2004;20(2):482-91.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.39, n.1, p.74-87 

jan./mar. 2015 87

13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). POF – Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2008-2009: despesas, rendimentos e condições de 
vida. Rio de Janeiro: IBGE; 2004.

14. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). POF – Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2002-2003: primeiros resultados. Aquisição 
alimentar domiciliar per capita e análise da disponibilidade domiciliar de 
alimentos e do estado nutricional no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE; 2004.

15. Canesqui AM. Antropologia e nutrição: um diálogo possível. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ; 2005.

16. Dalla Costa MC, Cordini LJ, Matsuo T. Hábito alimentar de escolares 
adolescentes de um município do oeste do Paraná. Rev Nutr. 
2007;20(5):461-71.

17. Souza AM, Pereira RA, Yokoo EM, Levy RB, Sichieri R. Alimentos mais 
consumidos no Brasil: Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009. Rev 
Saúde Pública. 2013;47(supl 1):190-9.

18. Rinaldi AE, Pereira AF, Macedo CS, Mota JF, Burini RC. Contribuições das 
práticas alimentares e inatividade física para o excesso de peso infantil. Rev 
Paul Pediatr. 2008;26(3):271-7.

19. Costa LCF, Vasconcelos FAG, Corso ACT. Fatores associados ao consumo 
adequado de frutas e hortaliças em escolares de Santa Catarina, Brasil. Cad 
Saúde Pública. 2012;28(6):1133-42. 

20. Paula DV, Botelho LP, Zanirati VF, Lopes ACS, Santos LC. Avaliação 
nutricional e padrão de consumo alimentar entre crianças beneficiárias 
e não beneficiárias de programas de transferência de renda, em escola 
municipal do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, 
em 2009. Epidemiol Serv Saúde. 2012;21(3):385-94.

21. Souza WA, Vilas Boas OMGC. A deficiência de vitamina A no Brasil: um 
panorama. Rev Panam Salud Publica. 2002;12(3):173-9.

22. Cruz MJV, Pessali HF. Dar o peixe e ensinar a pescar: racionalidade limitada 
e políticas de combate à pobreza. Econ Soc. 2011;20(1):141-66.

23. Cacciamali MC, Tatei F, Batista NFB. Impactos do Programa Bolsa Família 
federal sobre o trabalho infantil e a frequência escolar. Rev Econ Contemp. 
2010;14(2):269-301.

Recebido: 25.11.2013. Aprovado: 23.07.2015.


