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INTRODUÇÃO: A política social pública de Assistência Social ganhou ênfase nos últimos anos.
Dentro dessa política, está o Programa Bolsa Família, que é considerado um programa de
transferência de renda com condicionalidades. Em maio de 2014, o Brasil possuía 13.940.270
famílias beneficiadas pelo programa e o município de Caxias do Sul 8.081 famílias, conforme dados
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

OBJETIVO: Analisar o perfil dos beneficiados pelo Programa Bolsa Família, no
município de Caxias do Sul-RS.

METODOLOGIA: A pesquisa é de natureza quantitativa e utiliza o método dialético. Os dados
do programa Bolsa Família foram fornecidos pela Fundação de Assistência Social (FAS), do
município de Caxias do Sul, num total de 5.841 famílias, constituídas por 16.323 pessoas,
atendidas durante os anos de 2010 a 2013.

RESULTADOS: Trata-se de pessoas residentes em domicílios urbanos (94,79%), com até seis
pessoas (87,02%), localizados principalmente nos bairros Santa Fé, Esplanada e Planalto I e II.
Os beneficiados pelo Programa Bolsa Família são mulheres (58,97%), de cor branca (75,02%),
naturais de Caxias do Sul (52,51%), que cursaram até o ensino fundamental (70,86%).
Imagem 1: Bairro Santa Fé
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do perfil dos beneficiados, é possível planejar ações que
possam contribuir para a real superação das situações de vulnerabilidade e risco que essas famílias
vivenciam. Por fim, aponta-se que o Programa Bolsa Família represença um avanço social,
principalmente pela sua preocupação com a saúde e educação das crianças e adolescentes. Porém,
ressalta-se a importância da superação da lógica dos mínimos sociais e da garantia do acesso aos
direitos de cidadania da população em situação de pobreza.
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