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 O Programa Bolsa Família (PBF), instituído em 2003, faz parte de uma política de 

diminuição da pobreza e extrema pobreza brasileira. Segundo o último Censo, 19,2% da população 

brasileira vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, ou seja, vivem com renda per capita 

de até setenta reais ou cento e quatro reais mensais. Assim, quando analisamos mais de perto essa 

parcela da população, encontramos algumas peculiaridades, como a destaca por Lavinas e Nicoll 

(2006, p.74/5) 

ao fixar os seis primeiros décimos
2
 da distribuição, pelo menos 70% das 

famílias cuja pessoa de referência é do sexo feminino são arranjos 

monoparentais com filhos, percentual esse, aliás, acima da média de 63% 

observada para essa categoria no conjunto da população. (...) chefia feminina 

significa estar sozinha. 

 

Fenômeno esse que se repete no PBF, onde 93%
3
 das titulares do benefício são mulheres, o que 

pode estar relacionado a dois fatores: uma maioria de chefia feminina na população mais pobre e ao 

desenho dessa política social.  

 Ainda sobre o Programa Bolsa Família, frisamos que seu objetivo principal é a quebra do 

ciclo intergeracional da pobreza, que conta com as condicionalidades como ação que pretende 

aproximar essa população de certas políticas públicas. É a partir das condicionalidades, gerenciadas 

pela titular do benefício, que se propõe a quebra do ciclo intergeracional da pobreza, ou seja, existe 

a lógica de que a transferência de renda, somada a escolaridade e saúde das crianças, 

proporcionariam um saída da situação de pobreza. Sendo assim, nosso objetivo neste presente 

trabalho, é relacionar fatores de bem-estar social com o tempo de benefício dessas famílias, para 
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então verificar se há uma correlação entre o tempo de benefício e uma possível melhora na situação 

de vida. 

 Os dados aqui utilizados fazem parte da pesquisa “Discriminação interseccional: estudos 

sobre situações de pobreza e empoderamento feminino entre mulheres titulares do Programa Bolsa 

Família no Paraná e no Ceará”, coordenada pela Profa. Dra. Silvana Mariano. Contudo, serão 

utilizados somente os dados do Estado do Paraná, coletados na cidade de Curitiba, em um universo 

de setenta e cinco mulheres titulares do PBF. 

 Entendemos que o conceito de bem-estar social é mais que complexo, porém, faremos uso 

de uma variável fundamental para sua compreensão em nossa sociedade, a renda. Assim a tabela 1 

demostra a renda familiar conjuntamente ao tempo de recebimento do benefício das famílias 

entrevistadas. 

Tabela 1- Renda familiar, segundo tempo de recebimento do Programa Bolsa Família. 

  1 a 2 

anos 

3 a 4 

anos 

5 a 6 

anos 

7 a 8 

anos 

9 a 10 

anos 

 Total 

  f % f % f % f % f % f % 

Sem renda 2 2% 1 1% 2 2% 0 0% 1 1% 6 6% 

Até 1/4 do salário mínimo 2 2% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 4 4% 

Acima de 1/4 até 1/2 salário 

mínimo 

4 4% 2 2% 2 2% 3 3% 4 4% 1

5 

16% 

Acima de 1/2 até 1 salário 

mínimo 

6 6% 4 4% 4 4% 5 5% 6 6% 2

5 

26% 

Acima de 1 até 2 salários 

mínimo 

1

1 

12% 1

2 

13% 3 3% 4 4% 1

1 

12% 4

1 

43% 

Acima de 2 salários 

mínimos 

3 3% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 4 4% 

Total 2

8 

29% 2

0 

21% 1

3 

14% 1

2 

13% 2

2 

23% 9

5 

100

% 

Fonte: Discriminação interseccional: estudos sobre situações de pobreza e empoderamento feminino entre 

mulheres titulares do Programa Bolsa Família no Paraná e no Ceará (2014). 

Dessa forma, ao observamos a categoria “sem renda” e “acima de 2 salários mínimos” em 

qualquer intervalo de tempo, verificamos pouca alteração. Por exemplo, aquelas famílias que estão 

de 1 a 2 anos no Programa totalizam dois casos “sem renda”, ao passo que “acima de 2 salários 

mínimos” são três casos, o que não difere significativamente dos que estão a 9 e 10 anos no 

Programa, onde as famílias sem alguém tipo de renda é somente um caso e não há nenhum 

ocorrência de famílias que recebam mais que 2 salários mínimo.  

Ainda que sobre certo limite, pois seria necessário que se verificasse outros fatores que 

apontem para uma mudança ou não na situação de vida das famílias beneficiadas pelo Programa 

Bolsa Família, é possível julgar coerente a ideia de que o tempo de permanência no Programa não 

tem relação direta com o aumento significativo da renda. 
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