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RESUMO 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) foi resultado de uma união de vários programas que são eles 

Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e o Cartão Alimentação no ano de 2003 como uma politica 

como uma politica de redistribuição de renda. O programa Bolsa Família contribui para o 

combate da desigualdade e pobreza em todos os estados e municípios de todo território. Em 

especifico os municípios pesquisados que são: Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi, 

sendo eles municípios do interior do Rio Grande do Sul. Esse trabalho teve por objetivo 

demonstrar quais foram as evoluções em termos de quantidade de beneficiários do programa 

bolsa família nos últimos 5 anos. Mostrar ainda, que a boa gestão do PBF e cadastramento 

correto por parte dos municípios é de suma importância e faz com que as famílias, que se 

encontram em vulnerabilidade social consigam ter acesso ao mesmo. Neste sentido, os dados 

obtidos pela pesquisa a ser realizada irão ser tratados em relação às famílias beneficiadas do 

Programa Bolsa Família (PBF) de alguns municípios do rio grande do sul. Entende-se segundo 

o Governo Federal e Ministério da Cidadania como Bolsa Família um; “programa da 

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), que contribui para o combate à pobreza e 

à desigualdade no Brasil.”. O programa busca ainda o acesso à educação e saúde além do 

direito à alimentação. Este trabalho objetivou investigar e estudar a evolução na quantidade de 

beneficiários do Programa Bolsa Família nos últimos 5 anos em relação a determinadas 

cidades da região do Médio Alto Uruguai. Além de compreender se ouve ou não uma 

evolução, seja ela positiva ou negativa do Programa Bolsa Família nos municípios de Caiçara, 

Frederico Westphalen, Iraí e Seberi. Analisou os dados obtidos por meio da pesquisa 

realizada, utilizando-se de análise exploratória, descritiva e explicativa. Esta pesquisa em 

questão se classificou como descritiva e explicativa, onde se realizou uma análise se houve 

uma evolução nos últimos 5 anos sendo ela significativa ou não. Por se tratar de um assunto 

que é responsável pelo sustento de famílias necessitadas, pobres que dependem por vezes 

somente deste programa, e alinhado a formação acadêmica de Administração Pública, o estudo 

tornou-se de grande interesse em compreender como o Programa Bolsa Família impacta na 

vida dos beneficiários a nível municipal. Visto que uma politica pública como esta deve ser 

vista da melhor forma possível. Em decorrência deste programa são muitas famílias 

beneficiadas, podendo receber um renda mensal de suma importância para sua sobrevivência, 

proporcionando a elas acesso à saúde e educação, tendo em vista suas condicionalidades como 

a frequência escolar acompanhamento exigida e o acompanhamento da saúde. Por meio destes 

critérios citados entre outros o programa Bolsa família faz o acompanhamento das famílias 

que são beneficiadas. 

 

Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Beneficiários. Evolução.  
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ABSTRACT 

 

The Bolsa Família Program (PBF) was the result of a combination of several programs, which 

are Bolsa Comida, Bolsa Escola and the Food Card in 2003 as a policy as an income 

redistribution policy. The Bolsa Família program contributes to the fight against inequality 

and poverty in all states and municipalities throughout the territory. Specifically, the 

municipalities surveyed are: Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí and Seberi, being 

municipalities in the interior of Rio Grande do Sul. This study aimed to demonstrate the 

evolution in terms of the number of beneficiaries of the Bolsa Família program 5 years. Also 

show that the good management of the PBF and correct registration by the municipalities is of 

paramount importance and makes it possible for families, who are in social vulnerability, to 

have access to it. In this sense, the data obtained by the research to be carried out will be 

treated in relation to the families benefited from the Bolsa Família Program (PBF) in some 

municipalities of Rio Grande do Sul. According to the Federal Government and Ministry of 

Citizenship, Bolsa Família one; “Program of the National Citizenship Income Secretariat 

(Senarc), which contributes to the fight against poverty and inequality in Brazil.” The 

program also seeks access to education and health in addition to the right to food. This work 

aimed to investigate and study the evolution in the number of beneficiaries of the Bolsa 

Família Program in the last 5 years in relation to certain cities in the Middle Upper Uruguay 

region. In addition to understanding whether or not you hear an evolution, whether positive or 

negative, of the Bolsa Família Program in the municipalities of Caiçara, Frederico 

Westphalen, Iraí and Seberi. Analyzed the data obtained through the research carried out, 

using exploratory, descriptive and explanatory analysis. This research in question was 

classified as descriptive and explanatory, where an analysis was carried out if there was an 

evolution in the last 5 years, being it significant or not. As it is a subject that is responsible for 

supporting needy, poor families who sometimes depend only on this program, and in line with 

the academic background of Public Administration, the study has become of great interest in 

understanding how the Bolsa Família Program impacts on beneficiaries' life at municipal 

level. Since such a public policy must be seen in the best possible way. As a result of this 

program, many families are benefited, being able to receive a monthly income of paramount 

importance for their survival, providing them with access to health and education, in view of 

their conditionalities such as the required school attendance and health monitoring. Through 

these criteria mentioned among others, the Bolsa Família program monitors the families that 

benefit. 

 

Keywords: Bolsa Família Program. Beneficiaries. Evolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é fundamentado na pesquisa que buscou analisar a evolução no número 

de beneficiários dos últimos 5 anos do Programa Bolsa Família, em relação à determinados 

municípios da região do Médio e Alto Uruguai no Rio Grande do Sul. Tendo por base a 

pesquisa bibliográfica, visando os conceitos teóricos e métodos utilizados para beneficiar os 

favorecidos. Neste sentido, os dados obtidos pela pesquisa foram tratados em relação às 

famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família (PBF) dos municípios do Rio Grande do Sul 

de Frederico Westphalen, Irai, Seberi. 

 Entende-se segundo o Governo Federal e Ministério da Cidadania como Bolsa 

Família um “Programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), que contribui 

para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil.”. O programa busca ainda o acesso à 

educação e saúde além do direito à alimentação. 

Esta pesquisa analisou a evolução dos últimos 5 anos do PBF, onde se elencou dados 

para a elaboração do estudo dando maior consistência nas informações apresentadas. 

Observou-se também o quanto o país beneficia famílias carentes todo ano. Podendo, por meio 

deste estudo, entender as medidas adotadas pelos gestores governamentais que administram o 

programa Bolsa Família. 

Através da análise da importância e evolução do Programa Bolsa Família para as 

cidades delimitadas da presente pesquisa, pertencentes a região do Médio e Alto Uruguai, 

foram identificados os dados necessários para alcançar os objetivos estipulados. Além disso, 

trouxe melhor entendimento de como o programa ajuda as famílias que são beneficiadas e o 

quanto o valor repassado a elas faz diferença mensalmente em suas vidas. 

O tema que orientou esta pesquisa delimitou-se em: “A evolução no número de 

beneficiários do Programa Bolsa Família em determinados municípios da região do Médio e 

Alto Uruguai no Rio Grande do Sul”. 

Esta pesquisa delimitou-se em uma análise da evolução estatísticas do número de 

beneficiários do Programa Bolsa Família. Buscou-se apresentar informações e análises 

convincentes à pesquisa proposta, identificando ainda a evolução do Programa nos últimos 5 

anos em alguns municípios, da região do Médio Alto Uruguai, são eles; Caiçara, Frederico 

Westphalen, Iraí e Seberi. 

 



12 
 

O Programa Bolsa Família existe desde outubro de 2003. Sendo de grande importância 

para a administração pública nacional, apresentando dados que permitiram a análise mais 

aprofundada da realidade dos últimos 5 anos nos município destacados. 

A análise realizada por meio da pesquisa foi capaz de trazer a compreensão do tema 

exposto, onde foi identificado e entendido a evolução nos últimos 5 anos e o papel do 

Programa Bolsa Família para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. 

As leis, informações e dados existentes e necessárias para a existência do Programa 

permitem o entendimento da gestão do Programa Bolsa Família. Ainda foi possível recolher 

informações e compreender a evolução dos últimos 5 anos do programa, que além de tudo, 

busca garantir as famílias beneficiadas o direito à alimentação e o acesso à educação e saúde. 

Analisando o explicativo acima e proporcionando maior entendimento a respeito do 

tema proposto, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: “Qual foi a evolução estatística 

do Programa Bolsa Família nos últimos 5 anos, dentre os municípios determinados do Médio 

e Alto Uruguai: Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi?”. 

Os objetivos da pesquisa os quais deram consistência ao estudo delimitaram-se em: 

 Estudar a evolução do Programa Bolsa Família nos últimos 5 anos em relação a 

determinadas cidades da região do Médio Alto Uruguai; 

 Investigar a estatística da evolução do Programa Bolsa Família dos últimos 5 anos das 

cidades de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi; 

 Compreender se ouve ou não uma evolução, seja ela positiva ou negativa do Programa 

Bolsa Família nos municípios de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi; 

 Analisar os dados obtidos por meio da pesquisa a ser realizada em relação ao 

Programa Bolsa Família nas cidades de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi. 

Justificou-se a realização desta pesquisa em função da importância do Programa do 

Governo Federal, o Bolsa Família, que possibilita à milhões de brasileiros acesso ao alimento, 

à saúde e educação. 

Mostra ainda, que a boa gestão do PBF e o cadastramento correto por parte dos 

municípios é de suma importância e faz com que as famílias, que se encontram em 

vulnerabilidade social consigam ter acesso ao mesmo. 

Acredita-se que a análise realizada por meio da pesquisa trouxe compreensão do tema 

exposto, sendo ainda identificada e entendida a estatística do Programa Bolsa Família e seu 

papel para o combate à pobreza e à desigualdade social principalmente nos municípios 

destacados. As leis, informações e dados existentes e necessárias para a existência do 
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Programa permitiram o entendimento da gestão do PBF que busca garantir aos beneficiados o 

direito à alimentação e o acesso à educação e saúde. 

Por se tratar de um assunto que é responsável pelo sustento de famílias necessitadas, 

pobres que dependem por vezes somente deste programa, e alinhado a formação acadêmica de 

Administração Pública, o estudo tornou-se de grande interesse em compreender como o 

Programa Bolsa Família impacta na vida dos beneficiários a nível municipal. Visto que por 

mais que uma política pública seja pensada da melhor forma possível, muitas vezes ela só 

alcança seus objetivos aos olhos do proponente que é o Estado, tornando assim a pesquisa 

ainda mais importante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para o estudo em relação ao Programa Bolsa Família que tratou da quantidade de 

beneficiários e a evolução nos últimos 5 anos dos municípios de Caiçara, Iraí, Frederico 

Westphalen e Seberi, localizados na região do Médio Alto Uruguai – RS, foi imprescindível o 

devido conhecimento sobre as teorias estudadas em administração pública, além de 

informações reais sobre o tema proposto. 

 

2.1 Programa Bolsa Família 
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O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado no primeiro mandato do governo Luiz 

Inácio Lula da Silva no ano de 2003, como uma política pública de redistribuição de renda. 

Deste modo foi feita a união de vários programas Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e o Cartão 

Alimentação. (ZIMMERMANN et al., 2006). 

O Programa Bolsa Família contribui para o combate da desigualdade e pobreza em 

todos os estados e municípios do território brasileiro. As famílias contempladas pelo 

programa recebem uma renda todos os meses, enviado via caixa econômica federal, onde cada 

família beneficiada recebe um cartão podendo assim fazer o saque do valor mensalmente, 

conforme data prevista. 

É feito por meio dos municípios e assistência social as atualizações de cadastros e 

pesagem dos membros da família que estiver incluído no programa, assim como também o 

acompanhamento da frequência escolar. O (PBF) institui algumas regras para o seu 

recebimento, quais sejam: acompanhamento da saúde e do estado nutricional das famílias, a 

frequência escolar e o acesso à educação alimentar. (ZIMMERMANN et al., 2006). 

Este programa de política pública social de combate à fome e a pobreza está previsto 

em lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 — e foi regulamentado pelo seguinte 

decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. 

Segundo o site da Caixa Econômica Federal, expõe que:  

 

Bolsa família (2020 documento eletrônico), [...] Como funciona o Programa Bolsa 

Família atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. 

Foi utilizado um limite de renda para definir esses dois patamares. Assim, podem 

fazer parte do programa: todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 

mensais; e famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, 

desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 

 

Sobre a gestão do Programa Bolsa Família, ela funciona com a colaboração de 

diversos órgãos de diversas esferas da administração pública, federal, estadual e municipal. 

Conforme o site da Caixa Econômica Federal (2020): 

 

Bolsa família (2020 documento eletrônico), [...] gestão programa. O Bolsa Família é 

um programa federal, mas, para que ele funcione efetivamente, a União, os estados, 

o Distrito Federal e os municípios precisam conjugar esforços, trabalhando de forma 

compartilhada. Assim, todos são corresponsáveis pela implementação do programa, 

criando bases de cooperação para o combate à pobreza e à exclusão social. A gestão 

do programa é descentralizada, com competências específicas para cada ente da 

Federação, mas sempre articuladas. 
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Existe a necessidade de que todos os órgãos públicos, Federal, Estadual e Municipal, 

trabalhem juntos com dados interligados, para que dessa maneira haja uma boa eficiente 

gestão do Programa Bolsa Família. 

 

2.1.1 Caracterização e evolução do Programa Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família tem como característica distributiva acondicionada, um 

programa social que tem condicionalidades para serem cumprida pelas famílias que são 

vinculadas ao programa. 

Cada município faz a gestão do programa por meio do cadastro único (CadÚnico), que 

é um cadastramento obrigatório para entrar no programa, criado pelo governo federal, com o 

objetivo de unificar as informações sobre os cidadoas que se enquadrem no quadro de 

vulnerabilidade social. Desta maneira o PBF vem se mostrando promissor desde sua criação. 

Segundo Quinhões e Fava (2010, p. 68) “Desde que foi criado em 2003, o Programa 

Bolsa Família (PBF) tem contribuído para o enfrentamento da pobreza, da exclusão social e 

da desigualdade, promovendo ações que impactam em diferentes segmentos da sociedade”. 

Na sociedade como um todo existe uma grande desigualdade social, que afeta uma 

grande maioria dos Brasileiros, que em quanto uns sobrevivem com muito pouco, muitas 

vezes sem nem conseguir suprir suas necessidades básica outros acumulam grandes fortunas.  

Com programas do modelo Bolsa Família é possível diminuir esses impactos, possibilitando 

as famílias ter acesso à saúde educação e alimentação. 

Dito isso, afirma Quinhões e Fava (2010, p. 68) que “A transferência direta de renda a 

11,1 milhões de famílias pobres e extremamente pobres promove um impacto sobre a 

desigualdade [...]”. Deixando claro que o PBF dá a essas famílias a possibilidade de ter uma 

vida mais digna e com mais qualidade. 

A transferência direta de renda mensal que o programa Bolsa Família disponibiliza 

para as famílias beneficiadas pelo programa permite acesso ao alimento de forma direta, de 

modo que a pessoa titular do programa tem a possibilidade de receber o valor e usá-lo como 

mais necessitar.  

 

2.1.2 Sobre seleção e condicionalidades 

 

Ao que se refere à seleção das famílias a serem beneficiadas, ela se dá em geral pelas 

secretarias de assistência social dos municípios, ficando sobre a responsabilidade da 
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sociedade civil e a cargo do município sua fiscalização casa haja benefícios recebidos 

indevidamente. 

Fica ainda a responsabilidade de gestão do Programa Bolsa Família o Ministério da 

Cidadania (MDS) e sob cargo de pagamentos o órgão governamental responsável é a Caixa 

Econômica Federal. As condicionalidades são impostas pelo governo federal, segundo o site 

do Ministério da Cidadania (2020) existem a seguintes condicionalidades: 

 

Bolsa família condicionalidades (2020 documento eletrônico), [...] Periodicamente, 

o Ministério da Cidadania gera uma base de dados com o público para 

acompanhamento das condicionalidades, ou seja, uma tabela com informações das 

crianças e dos adolescentes de 6 a 17 anos que deverão ter a frequência escolas 

verificada, informações das crianças de 0 a 6 anos que deverão ter o calendário 

vacinal, o peso e a altura acompanhados, além de dados das mulheres em idade fértil 

para identificação das gestantes e acompanhamento do pré-natal. 

 

As condicionalidades do Programa Bolsa Família são rigorosamente cobradas pelo 

ente público sobre as famílias beneficiadas, a seguir consta o Quadro 01 que apresenta as 

condicionalidades impostas na área da educação e saúde: 

 

QUADRO 01 - Condicionalidades  

Educação:  

 Frequência escolar mensal mínima 

de 85% para beneficiários e beneficiárias 

de 6 a 15 anos; e  

 Frequência escolar mensal mínima 

de 75% para os/as adolescentes que 

recebem o Benefício Variável Jovem 

(BVJ). 

Saúde: 

 Vacinação e acompanhamento 

nutricional (peso e altura) de crianças 

menores de 7 anos; e  

 Pré-natal de gestantes. 

FONTE: Ministério da Cidadania (MDS) (2020). 

 

Sendo assim, com essas condicionalidades quase como forma de pré-requisito para a 

permanência no programa, faz com que as crianças frequentem a escola e tenham acesso a 

vacinação. Para a entrada e permanência no Programa Bolsa Família, Zimmermann (2006, p. 

et al) cita: 

 

Programa deve reconsiderar suas concepções acerca da imposição de 

condicionalidades e de obrigações aos beneficiários, pois a titularidade de um direito 

jamais deve ser condicionada. O Estado não deve punir e, em hipótese alguma, 

excluir os beneficiários do Programa, quando do não cumprimento das 

condicionalidades estabelecidas e/ou impostas. Dever-se-ia responsabilizar os 

municípios, estados e outros organismos governamentais pelo não cumprimento de 

sua obrigação em garantir o acesso aos direitos atualmente impostos com 

condicionalidades. 
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Consequentemente sua visão reforça a necessidade dos municípios e estados 

cumprirem com seu papel de efetuar a gestão do programa bolsa família e também sua 

fiscalização de maneira correta. Zimmermann (2006) descreve o Programa Bolsa Família, 

segundo a concepção dos direitos das pessoas. A visão de Zimmermann (2006, p.et al) 

segundo ele: 

 

[...] Na concepção dos direitos, o Bolsa Família deve garantir o acesso ao Programa 

e ao direito humano à alimentação como um direito de todas as pessoas elegíveis, 

sendo necessária a possibilidade de provisão dos benefícios a todos aqueles que 

estão em estado de vulnerabilidade. 

 

Dito isso, as pessoas e famílias que entrarem no Programa Bolsa Família do governo 

federal, só sairão caso sua situação de vulnerabilidade social mude, podendo assim a mesma 

manter suas necessidades básicas como prover seu sustento e de sua família. 

Ainda sobre a visão de Zimmermann (2006, p. et al) “Da mesma forma, não deve 

haver a provisão de um tempo máximo de acessibilidade ao Programa, ao contrário, o mesmo 

deve ser concebido para atender as pessoas enquanto houver um quadro de vulnerabilidade, se 

necessário, a vida toda”. Segundo sua colocação no tempo que o cidadão estiver em situação 

de vulnerabilidade social seu beneficio deve ser mantido até que o mesmo possa seguir sem 

ele. 

 

 

 

 

2.2 Caracterização e informações do Programa Bolsa Família dos municípios 

abrangidos na pesquisa  

 

Este tópico caracteriza de forma sucinta cada município que a pesquisa realizada 

abrange, onde foram apresentadas informações, dados e estimativos feitas no último senso do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de cada um dos municípios. Destaca-se 

que são cidades do interior do Rio Grande do Sul e que fazem parte da região do Médio e Alto 

Uruguai. 

Abaixo estão relacionados os municípios e seus respectivos dados retirados da 

plataforma do IBGE (2020): 
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 Município de Caiçara: Código IBGE do município: 4303400. População (2019) de 

4.743 pessoas. Escolaridade (2019) de 6 a 14 anos é de 97,1% pessoas. Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (2010) de 0,6999. 

 Município de Frederico Westphalen: Código IBGE do município: 4308508. 

População (2019) de 31.313 pessoas. Escolaridade (2019) de 6 a 14 anos, 97,9% pessoas. 

Índice de Desenvolvimento Humano municipal (2010) de 0,760. 

 Município de Iraí: Código IBGE do município: 4310504. População (2019) de 7.241 

pessoas. Escolaridade (2019) de 6 a 14 anos, 98,4% pessoas. Índice de Desenvolvimento 

Humano municipal (2010) de 0,691. 

 Município de Seberi: Código IBGE do município: 4320206, sua População é de 

10.750 pessoas, estimada para 2019, Escolaridade de 6 a 14 anos, 98,1% pessoas estimadas 

para 2019, Índice de Desenvolvimento Humano municipal 0,723 estimativa para 2010. 

Os dados municipais supracitados ajudam a compreender como é cada cidade em 

termos de número de habitantes, índice de escolaridade dos mesmos e índice de 

desenvolvimento do município. 

Em relação às informações do Programa Bolsa Família dos municípios abrangidos na 

pesquisa destacou-se: 

 Município de Caiçara: Segundo informações disponíveis no Ministério da Cidadania 

(MDS) em abril de 2020, tinha 225 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, sendo 

assim 615 pessoas sendo beneficiadas diretamente pelo programa, dessas famílias havia sendo 

84,0 % das pessoas responsáveis pelo programa (Receita Federal - RF) seriam do sexo 

feminino, destacando que o programa preferencialmente tem com intuito promover a 

autonomia financeira das mulheres no espaço da família e comunidade.  

Para o IBGE (2020): 

 

Bolsa família (2020 documento eletrônico), [...] Nesse mês, o número de pessoas 

beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente a 12% da população total do 

município, abrangendo 169 famílias que, sem o programa, estariam em condição de 

extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 96 % em relação à estimativa de 

famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais 

atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2020). 

 

Verificando dados e informação disponibilizada no Ministério da Cidadania (MDS) é 

possível compreender a forma que o programa bolsa família beneficia um numero bem grande 

de pessoas, diretamente e indiretamente, com intuito de melhorar suas formas de vida, 

proporcionando a elas acesso ao alimento saúde e educação. 
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 Município de Frederico Westphalen: Segundo informações disponíveis no 

ministério da cidadania (MDS) em abril de 2020, tinha 749 famílias beneficiadas pelo 

Programa Bolsa Família, sendo assim 2.201 pessoas sendo beneficiadas diretamente pelo 

programa, dessas famílias havia sendo 94,0 % das pessoas responsáveis pelo programa (RF) 

seriam do sexo feminino, destacando que o programa preferencialmente tem com intuito 

promover a autonomia financeira das mulheres no espaço da família e comunidade.  

Para o IBGE (2020): 

 

Bolsa família (2020 documento eletrônico), [...] Nesse mês, o número de pessoas 

beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente a 7% da população total do 

município, abrangendo 534 famílias que, sem o programa, estariam em condição de 

extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 74 % em relação à estimativa de 

famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais 

atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2020). 

 

Verificando dados e informação disponibilizada no Ministério da Cidadania (MDS) é 

possível compreender a forma que o Programa Bolsa Família beneficia um número bem 

grande de pessoas, diretamente e indiretamente, com intuito de melhorar suas formas de vida, 

proporcionando a elas acesso ao alimento saúde e educação. 

 Município de Iraí: Segundo informações disponíveis no Ministério da Cidadania 

(MDS) em abril de 2020, tinha 574 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, sendo 

assim 1.570 pessoas sendo beneficiadas diretamente pelo programa, dessas famílias havia 

sendo, 83 % das pessoas responsáveis pelo programa (RF) seriam do sexo feminino, 

destacando que o programa preferencialmente tem com intuito promover a autonomia 

financeira das mulheres no espaço da família e comunidade.  

Segundo o IBGE (2020): 

 

Bolsa família (2020 documento eletrônico), [...] Nesse mês, o número de pessoas 

beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente a 21% da população total do 

município, abrangendo 421 famílias que, sem o programa, estariam em condição de 

extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 70 % em relação à estimativa de 

famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais 

atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2020). 

 

Verificando dados e informação disponibilizada no Ministério da Cidadania (MDS) é 

possível compreender a forma que o programa bolsa família beneficia um número bem grande 

de pessoas, diretamente e indiretamente, com intuito de melhorar suas formas de vida, 

proporcionando a elas acesso ao alimento saúde e educação. 
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 Município de Seberi: Segundo informações disponíveis no Ministério da Cidadania 

(MDS) em abril de 2020, tinha 608 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, sendo 

assim 1.635 pessoas sendo beneficiadas diretamente pelo programa, dessas famílias havia 

sendo 88,9 % das pessoas responsáveis pelo programa (RF) seriam do sexo feminino, 

destacando que o programa preferencialmente tem com intuito promover a autonomia 

financeira das mulheres no espaço da família e comunidade.  

Conforme o IBGE (2020): 

 

Bolsa família (2020 documento eletrônico), [...] Nesse mês, o número de pessoas 

beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente a 15% da população total do 

município, abrangendo 397 famílias que, sem o programa, estariam em condição de 

extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 72 % em relação à estimativa de 

famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais 

atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2020). 

 

Verificando dados e informação disponibilizada no Ministério da Cidadania (MDS) é 

possível compreender a forma que o Programa Bolsa Família beneficia um número bem 

grande de pessoas, diretamente e indiretamente, com o intuito de melhorar suas formas de 

vida, proporcionando a elas acesso ao alimento saúde e educação. 

A seguir se encontram as tabelas informativas, com dados dos últimos 5 anos, 

contendo valores repassados aos beneficiários do Programa Bolsa Família dos municípios de 

Caiçara, Frederico Westphalen, Seberi e Iraí. Os dados foram retirados do site do Ministério 

da Cidadania (MDS) (2020). 

A primeira tabela contendo valores repassados aos beneficiários do Programa Bolsa 

Família é composta pelo município de Caiçara: 

TABELA 01 – Município de Caiçara 

Caiçara Valor de benefício médio 

(R$ - valores nominais) 

Valor total repassado (R$ - valores 

nominais) 

2015 126,10 34.048,00 

2016 133,72 31.156,00 

2017 133,6 30.738,00 

2018 139,71 31.016,00 

2019 148.96 30.984,00 
FONTE: SENARC (2020). 

 

A Tabela 01 demonstrada contém dados sobre o programa Bolsa Família, nos anos de 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, mostra o valor médio repassado nominalmente para cada 
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família beneficiada e o valor total repassado em cada ano para o Bolsa Família somando todos 

os benefícios. A seguir a Tabela 02 mostra os dados de Frederico Westphalen: 

 

TABELA 02 – Município de Frederico Westphalen 

Frederico 

Westphalen 

Valor de benefício médio 

(R$ - valores nominais) 

Valor total repassado (R$ - valores 

nominais) 

2015 192,49 159.722,00 

2016 155.94 152.820,00 

2017 157.82 164.446,00 

2018 162,75 136.712,00 

2019 157,51 110.097,00 
FONTE: SENARC (2020). 

 

A Tabela 02 supracitada, contém dados sobre o programa Bolsa Família, nos anos de 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, mostra o valor médio repassado nominalmente para cada 

família beneficiada e o valor total repassado em cada ano para o Programa Bolsa Família 

somando todos os benefícios.  

A seguir a Tabela 03 mostra os dados de Iraí: 

 

TABELA 03 – Município de Iraí 

Iraí Valor de benefício médio 

(R$ - valores nominais) 

Valor total repassado (R$ - valores 

nominais) 

2015 143,68 122.988,00 

2016 145,20 103.674 

2017 144,69 98.901,00 

2018 164.41 100.125 

2019 171,07 89.297,00 
Fonte: SENARC (2020). 

 

A Tabela 03 demonstrada contém dados sobre o Programa Bolsa Família, nos anos de 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, mostra o valor médio repassado nominalmente para cada 

família beneficiada e o valor total repassado em cada ano para o Bolsa Família somando todos 

os benefícios.  

A seguir encontra-se a Tabela 04 que traz dados do município de Seberi: 

 

TABELA 04 – Município de Seberi 

Seberi Valor de benefício médio 

(R$ - valores nominais) 

Valor total repassado (R$ - 

valores nominais) 

2015 159,83 157.597,00 

2016 161,85 144.050,00 
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2017 145,91 124.027,00 

2018 145,73 94.869,00 

2019 151,50 85.446,00 
Fonte: SENARC (2020). 

 

A Tabela 04 supracitada, contém dados sobre o Programa Bolsa Família, nos anos de 

2015, 2016, 2017,2018 e 2019, mostra o valor médio repassado nominalmente para cada 

família beneficiada e o valor total repassado em cada ano para o PBF somando todos os 

benefícios. 

Os dados expostos nas tabelas de 01 à 04, elucidam o VBM (valor de beneficio médio) 

e VTR (valor total repassado) de cada um dos municípios, juntos estes municípios no ano de 

2019 somaram VBM de R$ 629,04 e VTR de R$ 315.844,00.  

 Devido a importância do Programa Bolsa Família para os beneficiados, surgiu a ideia 

de se pesquisar a evolução deste recurso dos últimos 5 anos, em relação as cidades de Caiçara, 

Frederico Westphalen, Iraí e Seberi, da região do Médio e Alto Uruguai no Rio Grande do 

Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 
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Pode-se dizer que, a metodologia é o meio encontrado ou escolhido para a realização 

de algo, é o caminho que o pesquisador escolhe para seguir o cumprimento de sua pesquisa. 

Entende-se também como: 

 

Procedimentos a ser utilizado na obtenção do conhecimento. É a aplicação do 

método, por meio de processos e técnicas, que garante a legitimidade científica do 

saber obtido. A metodologia é, pois, o estudo da melhor maneira de abordar 

determinados problemas no estado atual de nossos conhecimentos. (BARROS e 

LEHFELD, 2007, p. 02). 

 

Esta pesquisa abrange a importância do Programa Bolsa Família para as famílias 

beneficiadas, com destaque para a evolução dos últimos 4 anos nos municípios de Caiçara, 

Frederico Westphalen, Iraí e Seberi, abrangentes da região do Médio e Alto Uruguai no Rio 

Grande do Sul.  

Para Marconi e Lakatos (2001), os processos metodológicos da pesquisa 

compreendem um maior número possível de itens que respondem a um só tempo 

questionamentos como: com quê, onde e quando. 

 Os dados e informações obtidos pela análise realizada, foram coletados em 

plataformas digitais como o MDS (Ministério da Cidadania) e o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), além do site oficial do Programa Bolsa Família, onde deu-se maior 

segurança nos resultados e consistência no estudo efetivado. 

 

3.1 Quanto aos objetivos  

 

Segundo Gil (2002), as pesquisas em relação aos seus objetivos se distribuem como: 

exploratória, descritiva e explicativa. Esta pesquisa em questão se classifica como, descritiva 

e explicativa, pois, buscou conhecimentos em livros, artigos científicos, documentos 

eletrônicos, leis e sites especializados, descrevendo o tema e explicando os fatos. 

 Em relação à pesquisa descritiva “Quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está 

querendo dizer que se limita a uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis, 

isoladamente, sem que sua associação ou interação com as demais sejam examinadas.” 

(CASTRO, 1976, p. 66). 

 A pesquisa descritiva serviu de embasamento para a explicação do tema em questão, 

onde na presente pesquisa foram descritas as características e dados importantes ao assunto 

exposto. Além disso, pertinente à pesquisa explicativa, a mesma buscou elucidar o porquê das 
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coisas por meio dos resultados encontrados, sendo descrita e detalhada. Então, para esta 

pesquisa os dados abordados serviram para entender e explicar o porquê das coisas, 

detalhando os fatos e dados encontrados. 

Para Boccato (2006, p. 266) “A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um 

problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 

várias contribuições científicas”. O estudo usou materiais escritos para obter o entendimento 

de questões relacionadas ao objetivo da pesquisa, classificando-se assim como pesquisa 

bibliográfica.  

 

3.2 Quanto aos procedimentos técnicos  

 

Para fundamentar este estudo efetuou-se pesquisa bibliográfica por meio de livros, 

publicações, internet, jornais, revistas, pesquisas, teses, artigos, e outras fontes de informações 

para a obtenção e construção da base de conhecimento. Para o autor Gil (2002), as pesquisas 

em relação ao método de procedimentos podem se classificar em: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, pesquisa experimental e estudo de caso. 

 

3.3 Quanto à coleta dos dados  

 

Para a coleta de dados conforme já apresentado no tópico anterior foi feita por meio da 

pesquisa bibliográfica, além de pesquisa documental onde foi realizada por materiais sem 

tratamento analítico, que puderam compor fonte rica e estável de dados, a custo baixo e sem 

precisão de contato com os sujeitos da pesquisa, segundo Gil (2010). Estes dados e 

informações obtidos por meio de sites, documentos digitais e escritos tiveram a finalidade de 

coletar dados necessários para apresentar as contribuições e a evolução do Programa Bolsa 

Família para as famílias beneficiadas das cidades delimitadas da região do Médio e Alto 

Uruguai. 

 

3.4 Quanto à análise de dados 

 

A análise dos dados foi exposta de duas formas, qualitativa e quantitativa, sendo que 

para esta pesquisa utilizou-se das duas formas, onde os dados coletados foram exibidos em 

forma de tabelas e gráficos, com a finalidade de apresentar sentido a análise e comparar os 

resultados obtidos.  
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Para o autor Goldenberg (1997, p. 34) em relação a pesquisa qualitativa “o 

pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças 

contaminem a pesquisa.” Esta pesquisa buscou entender os fenômenos humanos e nela o 

pesquisador é o principal instrumento, obtendo visão delineada e complexa por meio de uma 

análise científica do pesquisador, por isso ela foi empregada para alcançar os objetivos desta 

pesquisa. 

Em relação à pesquisa quantificada esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

 

A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de 

um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente. 

 

Desse modo entende-se que a pesquisa quantitativa avalia os dados numéricos por 

meio de métodos estatísticos com o objetivo de definir se as generalizações previstas na teoria 

são válidas ou não, dando maior coerência para o estudo realizado em relação à evolução e 

importância do Programa Bolsa Família para as famílias beneficiadas do Médio e Alto 

Uruguai; Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi delimitadas no corpo do trabalho.  

 

3.5 Método de trabalho 

 

O método da pesquisa refere-se ao jeito que o cientista escolhe para expandir o 

conhecimento sobre determinado tema, fato ou fenômeno, chegando-se à veracidade nas 

ciências. 

 

A ciência utiliza-se de um Método que lhe é próprio, o Método científico, elemento 

fundamental do processo do conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la 

não só do conhecimento comum, mas também das demais modalidades de expressão 

da subjetividade humana, como a filosofia, a arte e a religião (SEVERINO, 2007, 

p.102). 

 

Entende-se então que o método é o caminho a ser seguido para se chegar a tal verdade. 

Assim como a presente pesquisa que elencou dados estruturados na identificação, análise e 

compreensão do Programa Bolsa Família para as famílias carentes beneficiadas da região do 

Médio e Alto Uruguai, destacando as cidades de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi. 

A seguir se localizam os objetivos específicos e as ferramentas que foram executadas 

para atingi-los: 
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Investigação da estatística da evolução do Programa Bolsa Família dos últimos 5 

anos das cidades de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi: Em relação a 

investigação da estatística da evolução do Programa Bolsa Família dos últimos 5 anos das 

cidades de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi, foi realizada uma pesquisa em sites 

do governo federal que disponibilizam dados de todos os anos sobre o programa PBF, além 

do uso de dados por meio dos sites municipais, artigos e revistas disponíveis, e de pesquisas 

realizadas junto ao Portal da Transparência e à plataforma Programa Bolsa Família. 

Compreensão da importância e evolução do Programa Bolsa Família nas cidades 

de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi: Foi realizado a pesquisa de cada um dos 

municípios dos últimos 5 anos, contendo número de beneficiários em cada um dos anos, valor 

médio repassado por família, valor total repassado anualmente nominais. 

Além disso, buscaram-se dados e informações necessárias para a compreensão da 

evolução e importância do PBF para os beneficiados das cidades delimitadas nesta pesquisa. 

Coletando dados qualitativos e quantitativos, secundários e primários. Ainda foi tratado como 

pesquisa descritiva e explicativa, onde todas as informações e os dados foram empregados 

para cada etapa do estudo realizado de forma adequada. Ressalta-se que se buscou o auxílio 

bibliográfico para fortalecer o referencial teórico por meio de artigos, revistas, livros, etc. 

Analise dos dados obtidos por meio da pesquisa a ser realizada em relação ao 

Programa Bolsa Família nas cidades de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi: 

Realizou-se uma análise dos dados obtidos para assim fazer a verificação se teve ou não uma 

boa evolução e sabendo assim qual pôde ser o motivo. Para a análise dos dados obtidos por 

meio da pesquisa, foram reunidas todas as informações e respostas por meio do Word e Excel, 

tornando o diagnóstico mais consistente.  
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4 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O processo de análise e interpretação dos dados corresponde à etapa final do estudo 

de pesquisa. Diz respeito ao tratamento aplicado aos dados coletados junto aos documentos e 

pessoais em geral, com o propósito de construir uma argumentação relevante que responda 

aos objetivos da pesquisa, (SERVO, BERVIAN, 1990). 

Nesta etapa demostra-se os dados oficiais relevantes para a pesquisa, retirados do site 

oficial do Ministério da Cidadania (2020), para que assim possa ser mais bem entendido a 

evolução no número de beneficiários do Programa Bolsa Família nos últimos 5 anos.  

O Programa Bolsa família é repassado para as famílias beneficiadas em formato de 

transferência direta de renda, ou seja, é possível fazer o saque do valor devido em local 

autorizado, Caixa Economia Federal ou lotéricas, etc. Desta forma a família tem fácil acesso 

ao valor podendo assim suprir suas necessidades básicas como alimentação por exemplo.  

Dando início a análise do resultado da pesquisa o seguinte material é composto por 

dados brutos analisando os últimos 5 anos do Programa Bolsa Família em forma de tabela e 

gráfico, em que se descreve entre outros aspectos, a quantidade total de beneficiários por 

município em cada um dos últimos 5 anos; os tipos de benefícios existentes dentro do 

programa bolsa família sendo eles: Benefícios Básicos, Benefícios Variáveis, Benefício 

Variável Jovem- BVJ, Benefícios Variável Nutriz – BVN, Benefícios Variável Gestante – 

BVG, Benefícios de Superação da Extrema Pobreza - BSP.  

Na Tabela 05 está demonstrado a quantidade de beneficiários por município nos 

últimos 5 anos de todos os municípios pesquisados, indicando o número de beneficiários, do 

Programa Bolsa Família nos  municípios de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi: 

 

TABELA 05 – Municípios de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí, Seberi. 

Municípios  Mês 

12/2015 

Mês 

12/2016 

Mês 

12/2017 

Mês 

12/2018 

Mês 

12/2019 

Caiçara 270 233 231 222 208 

Frederico Westphalen 1.117 980 1.042 840 699 

Iraí 856 714 680 609 522 

Seberi 986 890 850 651 564 
Fonte: SENARC (2020). 
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A Tabela 05 supracitada, contém dados sobre o Programa Bolsa Família, nos anos de 

2015, 2016, 2017,2018 e 2019, mostra o total de beneficiários em cada ano podendo assim ser 

visualizado um total de beneficiários no mesmo mês de dezembro a cada ano nos últimos 5 

anos. 

Fazendo uma análise da tabela citada começando pelo município de Caiçara: é 

possível verificar que do mês de dezembro de 2015 a dezembro de 2019 ouve uma queda no 

número de beneficiários que em 2015 era 270, no ano de 2019 foi para 208 diminuindo em 

29,9%.   

No município de Frederico Westphalen: o número de beneficiários em dezembro de 

2015 era de 1.117, no ano de 2019 foi para 699, diminuindo em 59,8%. 

No município de Iraí: o número de beneficiários em dezembro de 2015 era de 856, no 

ano de 2019 foi para 522, diminuindo em 64%. 

No município de Seberi: o número de beneficiários em dezembro de 2015 era de 

1.117, no ano de 2019 foi para, diminuindo em 75,8%. 

Feito uma análise referente aos dados citados é possível verificar que teve uma baixa 

no número de beneficiários em todos os municípios pesquisados.  

A seguir estão representados em forma de gráfico os dados onde é possível visualizar a 

evolução no número de beneficiários referente à Tabela 5, do Programa Bolsa Família nos 

municípios pesquisados. 

 

GRÁFICO 01 – Evolução do PBF nos municípios determinados pela pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 
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O gráfico 01, exposto a cima, diz respeito a tabela 5, facilitando a visualização das 

dados da tabela em questão. 

 

A seguir, será demostrado na tabela 06, a evolução no número de beneficiários 

básicos, no ano de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

TABELA 06 - Quantidade de benefícios básicos 

Anos  12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 

Caiçara 241 189 195 180 175 

Frederico 

Westphalen 

919 716 801 688 594 

Seberi 944 797 702 530 483 

Iraí 789 565 563 504 465 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

Os dados citados na Tabela 06, que representa o número de beneficiários básicos, feito 

uma análise nos dados em questão foi possível verificar que: No município de Caiçara em 

dezembro do ano de 2015 a quantidade de benefícios básicos era de 241 e em dezembro de 

2019 era de 175 representando então uma baixa de 37.7 %. 

No município de Frederico Westphalen em dezembro de 2015 a quantidade de 

benefícios básicos era de 919 e em dezembro de 2019 era de 594 tendo uma baixa então de 

54.7 %. 

No município de Seberi em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios básicos era 

de 944 e em dezembro de 2019 era de 483 tendo uma baixa então de 95.4 %. 

No município de Iraí em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios básicos era de 

789 e em dezembro de 2019 era de 465 tendo uma baixa então de 69.6 %. 

Fazendo uma análise dos referidos números é possível verificar que houve uma 

significativa baixa no número de benefícios básicos em todos os municípios pesquisados.  

 

A seguir encontra-se o demonstrativo de benefícios básicos em forma de gráfico: 
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GRÁFICO 02 - Demonstrativo de benefícios básicos representando a Tabela 06 

  
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

Desta forma é possível visualizar que ouve baixas em todos os municípios 

consequentemente diminuindo o número de beneficiários, um possível motivo desta baixa é 

que todos os municípios de encontro a baixo da média de cadastros efetuados segundo a meta 

proposta pelo governo feral. 

 

 A quantidade de benefícios variáveis está explanada na Tabela 07 como se pode 

analisar: 

 

TABELA 07- Quantidade de benefícios variáveis 

Anos  12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 

Caiçara 341 303 257 239 219 

Frederico Westphalen 1598 1501 1492 1235 1066 

Seberi 1069 1032 986 763 672 

Iraí 961 892 802 764 632 
Fonte: Autora (2020). 

  

A tabela 07 representa a quantidade de benefícios variáveis. Fazendo uma análise dos 
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quantidade de benefícios variáveis era de 341 e no ano de 2019 era de 219 tendo uma baixa de 

55.7%.  

No município de Frederico Westphalen, em dezembro de 2015 a quantidade de 

benefícios variáveis era de 1598 e no ano de 2019 era de 1066 tendo uma baixa de 49.5%.  

No município de Seberi, em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios variáveis 

era de 1069 e no ano de 2019 era de 672 tendo uma baixa de 59%.  

No município de Iraí, em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios variáveis era 

de 961 e no ano de 2019 era de 632 tendo uma baixa de 52%.  

Verificando dados da pesquisa é possível constatar que teve uma baixa no número de 

benefícios variáveis em todos os municípios pesquisados. O demonstrativo de benefícios 

variáveis se deu por meio do  Gráfico 03 representado a seguir: 

Provável motivo da diminuição no número de beneficiários seria que, segundo dados 

do Ministério da cidadania do ano de 2020 todos os municípios estão a baixo da média de 

cadastramento, ou seja, não atingiram a meta de cadastros e efetivação do programa. Não 

podendo ser comprovado o possível motivo, pois não há dados referentes este assunto do ano 

de 2015 a 2019 que comprovem tal afirmação, somente do ano de 2020. 

 

GRÁFICO 03 – Demonstrativo de benefícios variáveis 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 
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Anos  12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 

Caiçara 57 47 48 49 45 

Frederico Westphalen 266 223 222 155 109 

Seberi 196 181 141 105 104 

Irai 168 151 154 126 106 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

A Tabela 08 representa a quantidade de benefícios variável jovem - BVJ, fazendo uma 

análise dos referidos dados é possível verificar que no município de caiçara, em dezembro de 

2015 a quantidade de benefícios variável jovem era de 57 e no ano de 2019 era de 45 tendo 

uma baixa de 55.7%.  

No município de Frederico Westphalen, em dezembro de 2015 a quantidade de 

benefícios variável jovem era de 266 e no ano de 2019 era de 109 tendo uma baixa de 44%.  

No município de Seberi, em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios variável 

jovem era de 196 e no ano de 2019 era de 104 tendo uma baixa de 88.4%.  

No município de Iraí, em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios variável jovem 

era de 168 e no ano de 2019 era de 106 tendo uma baixa de 58.4%.  

  

GRÁFICO 04 – Demonstrativo de benefícios variável jovem 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

Como em outros tipos de benefícios citados no beneficio variável jovem é possível 
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todos os municípios de encontro a baixo da média de cadastros efetuados segundo a meta 

proposta pelo governo feral. 

A seguir demonstra-se a Tabela 09, que diz respeito à quantidade de benefícios 

variáveis nutriz: 

 

TABELA 09 - Quantidade de benefícios Variável Nutriz - BVN 

Anos   12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 

Caiçara  4 7 8 2 3 

Frederico 

Westphalen 

 25 32 36 34 29 

Seberi  11 19 29 18 17 

Iraí  22 11 17 22 11 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

A Tabela 09 representa a quantidade de benefícios variável nutriz - BVN, fazendo uma 

análise dos referidos dados é possível verificar que no município de caiçara, em dezembro de 

2015 a quantidade de benefícios variável nutriz era de 4 e no ano de 2019 era de 3 tendo uma 

baixa de 33.3%.  

No município de Frederico Westphalen, em dezembro de 2015 a quantidade de 

benefícios variável nutriz era de 25 e no ano de 2019 era de 29 de tendo uma alta de 16%.  

No município de Seberi, em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios variável 

nutriz era de 11 e no ano de 2019 era de 17 tendo uma alta de 54.5%.  

No município de Iraí, em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios variável nutriz 

era de 22 e no ano de 2019 era de 11 tendo uma baixa de 50%.  

Analisando o resultado dos números é possível verificar que houve uma baixa no 

número de beneficiários nutriz nos municípios de Caiçara e Iraí e teve uma aula nos 

municípios de Frederico Westphalen e Seberi. 

   

GRÁFICO 05 – Demonstrativo de benefícios Variável Nutriz 
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Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

           Nesta tipo de beneficio é possível verificar diminuições e aumentos  no número de 

beneficiários, podendo assim analisar que em alguns anos as metas foram compridas e em 

outros não. 

A seguir demonstra-se a Tabela 10, que representa a evolução na Quantidade de 

benefícios Variável Gestante – BVG, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019: 

 

TABELA 10 - Quantidade de benefícios Variável Gestante - BVG 

Anos  12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 

Caiçara 4 3 10 7 5 

Frederico Westphalen 9 51 55 51 38 

Seberi 15 24 32 20 24 

Irai 8 18 23 27 15 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

A Tabela 10 representa a quantidade de benefícios Variável Gestante – BVG, segundo 

dados pesquisados levando em conta o primeiro ano da pesquisa e o último ano é possível 

verificar que no município de caiçara: em dezembro de 2015 a Quantidade de benefícios 

variável gestante era de 4 e no ano de 2019 era de 5 tendo baixa uma de 25%.  

Frederico Westphalen: em dezembro de 2015 a Quantidade de benefícios variável 

gestante era de 9 e no ano de 2019 era de 38 tendo uma alta de 322 %.  

Seberi em dezembro de 2015 a Quantidade de benefícios variável gestante era de 15 e 

no ano de 2019 era de 24 tendo uma alta de 60%.  

Iraí: em dezembro de 2015 a Quantidade de benefícios variável gestante era de 8 e no 

ano de 2019 era de 15 tendo uma alta de 87,5%.  
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Analisando o resultado dos números é possível verificar que houve uma alta no 

número de beneficiários nutriz nos municípios Frederico Westphalen, Seberi e Iraí, tendo 

baixa somente no município de Caiçara.  

 

GRÁFICO 06 – Demonstrativo de benefícios Variável Gestante 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

Com base nos dados analisados sobre o benefícios variável gestante, não pode se dizer 

exatamente a razão das baixas, pois o mesmo diz respeito a algo que não se pode prever para 

por em metas. 

 

A seguir está demonstrada a Tabela 11, que se refere à evolução na quantidade de 

benefícios de superação da extrema pobreza-BSP, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019: 

 

TABELA 11 - Quantidade de benefícios de Superação da Extrema Pobreza - BSP 

Anos  12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 

Caiçara 20 10 32 47 66 

Frederico Westphalen 275 229 327 202 83 

Seberi 541 360 239 155 121 

Iraí 311 191 175 207 185 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

A Tabela 11 representa a quantidade de benefícios de superação da extrema pobreza 

– BSP. 
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Segundo dados pesquisados levando em conta o primeiro ano da pesquisa e o último 

ano é possível verificar que no município de caiçara: em dezembro de 2015 a quantidade de 

benefícios de superação da extrema pobreza era de 20 e no ano de 2019 era de 66 tendo uma 

alta de 33%.  

Frederico Westphalen em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios de superação 

da extrema pobreza era de 275 e no ano de 2019 era de 83 tendo uma baixa de 30%. 

Seberi em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios de superação da extrema 

pobreza era de 541 e no ano de 2019 era de 121 tendo uma baixa de 22.3%.  

Iraí: em dezembro de 2015 a quantidade de benefícios de superação da extrema 

pobreza era de 311 e no ano de 2019 era de 185 tendo uma alta de 59.4 %.  

Analisando o resultado dos números é possível verificar que houve uma alta no 

número de benefícios de superação da extrema pobreza no município de Caiçara e uma baixa 

nos municípios de Frederico Westphalen, Iraí e Seberi. 

GRÁFICO 07 – Demonstrativo de benefícios de Superação da Extrema Pobreza 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no SENARC (2020). 

 

Com a análise descrita acima sobre os tipos de benefícios: benefícios Variáveis, 

benefício variável jovem- BVJ, benefícios Variável Nutriz – BVN, benefícios Variável 

Gestante – BVG, benefícios de Superação da Extrema Pobreza - BSP, é possível obter a 

compreensão de que grande parte dos benefícios teve queda desde o primeiro ano da pesquisa 

(2015) até o ultimo (2019). 

Em razão destes resultados obtidos na pesquisa de modo geral é perceptível que sim, 

o programa Bolsa Família tem muita efetividade nos municípios pesquisados sendo de suma 

importância para as famílias beneficiadas. 
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Mas é necessário uma atenção maior ao programa por meio dos municípios e aos 

responsáveis pelo programa em cada um deles, devem analisar politicas adotadas para 

efetuação e efetivação de cadastros, para que o mesmo consiga aumentar os números e assim 

poder beneficiar mais famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que se diz respeito à evolução no número de beneficiários nos últimos 5 anos nos 

municípios de Caiçara, Frederico Westphalen e Seberi foi possível verificar uma baixa 

significativa em vários dos tipos de benefícios. Após pesquisa bibliográfica por meio de 

livros, publicações, canais eletrônicos, revistas, jornais, teses, artigos e outras fontes de 

informações e posterior análise dos dados obtidos, conclui-se que o Programa Bolsa Família 

do Governo Federal é de extrema importância no combate à pobreza e à desigualdade no 

Brasil. O programa têm ajudado muitas famílias no enfrentamento da pobreza, da exclusão 

social e da desigualdade. Nos municípios de Caiçara, Frederico Westphalen, Iraí e Seberi, 

objetos do presente trabalho, observa-se, conforme dados apresentados, que há um percentual 

significativo de pessoas beneficiadas. 

Sempre promovendo ações que impactam em diferentes segmentos da sociedade. O 

número de beneficiários, sendo o cadastro junto ao Programa de responsabilidade dos 

municípios, mostra que existem sim pessoas em situações de pobreza e extrema pobreza nos 4 

municípios estudados, ressaltando assim a sua evolução indicando quedas com o decorrer dos 

anos. 
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Sendo assim o Programa Bolsa Família, um programa de combate à pobreza que 

auxilia no acesso à saúde, educação, conclui-se que o PBF se faz necessário e tem cumprido 

seu papel de integração social, apesar de estar um pouco defasado e com uma evolução 

negativa, dentro de suas limitações está garantindo os diretos básicos à população menos 

favorecida, que através dele podem viver com mais dignidade, segurança e na certeza de que 

não estão desassistidos. 

A evolução do Programa Bolsa Família se dá nos últimos 5 anos, de forma objetiva, 

mantendo a consistência, embora haja variações no decorrer desses anos, sempre promovendo 

ações que impactam em diferentes segmentos da sociedade. O número de beneficiários, sendo 

o cadastro junto ao Programa de responsabilidade dos municípios, mostra que existem sim 

pessoas em situações de pobreza e extrema pobreza nos 4 municípios estudados, ressaltando 

que mesmo assim tem-se verificado a sua diminuição no decorrer dos anos. 

 Os propósitos do estudo foram atingidos possibilitando uma maior compreensão sobre 

o tema e verificando sua efetividade, em razão do resultado da pesquisa é possível dar 

sugestões para os responsáveis pelo programa em cada município, sugerindo medidas como 

campanhas de cadastramento, por exemplo, marcar um mês em cada ano para cadastros e 

analise dos mesmo, possibilitando assim com que mais família necessitados tenham acesso ao 

programa Bolsa Familia e seus benefícios. 
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