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Resumo 

A pesquisa está relacionada ao Programa Bolsa Família (PBF), pela importância de identificar 

os possíveis impactos do Programa nas condições de vida das famílias beneficiárias, 

possibilitando verificar se houve limite ou ascensão de tais condições após mais de uma década 

de sua implementação. Tratou-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, de tipo básica 

quanto à natureza, de abordagem qualitativa e, quanto aos objetivos, exploratórios. 

Considerando-se que há divergência de ideias acerca dessa temática perante os arguidores, 

constatou-se que o PBF trouxe tanto ascensão quanto limites nas condições de vida das famílias. 

Observou-se que o referido programa gerou mudanças para os beneficiários, porém, 

insuficientes para atender todas as demandas sociais existentes no país.   
 

Palavras-chave: Beneficiários. Limites. Avanços. Políticas Públicas. Impactos.  

 

Abstract 

The research is related to Bolsa Família Program (PBF) by the importance of identifying the 

possible impacts of the program in the living conditions of beneficiary families, making 

possible verify if there were limits or ascension of that conditions after more than a decade of 

its implementation. It was a research with bibliographical review of basic type as to nature, 

qualitative approach and exploratory goals. Considering the divergence of ideas about this 

subject to the arguers, it was found out that PBF brought both limits and ascension for the living 

conditions of families. It was observe that the program generate changes to beneficiaries, 

however, insufficient to meet all existing social demands of the country.  
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INTRODUÇÃO 

 

Políticas Públicas são diretrizes com princípios norteadores de ação do poder público; 

regras e procedimentos para relações entre poder público e sociedade; políticas explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamento), 

envolvendo aplicações de recursos públicos. Ações desenvolvidas pelo Estado, com a 

finalidade de garantir o bem-estar da população. (TEIXEIRA, 2002) 

Como bem introduzem Behring; Boschetti (2010), em uma leitura dialética, as mesmas 

explicam o processo de implantação das políticas públicas no Brasil. Abordam, ainda, que as 

políticas públicas foram regidas por um processo de lutas sociais pela garantia de direitos, os 

quais foram incorporados sob pressão dos trabalhadores e com dificuldades para a 

implementação e garantia efetiva. 

Assim, as políticas públicas são direcionadas aos cidadãos, principalmente para aqueles 

grupos que estão em situação vulnerável, abrangendo áreas como saúde, educação, meio 

ambiente, habitação, lazer, transporte, segurança e assistência social. A ideia é contemplar a 

qualidade de vida como um todo. Como exemplo, no Brasil, tem-se o Programa Bolsa Família. 

 O Programa Bolsa Família (PBF) configura-se como uma transferência de renda com 

condicionalidades, beneficiando famílias com baixa renda mensal, no nível de pobreza e de 

extrema pobreza. O referido programa governamental foi lançado em outubro de 2003, no 

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, instituído pela Medida Provisória nº. 132, como 

estratégia de combate à fome, unificando outros programas sociais, como Bolsa Escola, Vale 

Gás, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, todos de transferência de renda, no intuito de 

estimular a geração da renda mensal das famílias vulneráveis do Brasil. (BRASIL, 2016) 

Quando do início de sua implementação, em 2003, o referido programa contemplou 3,6 

milhões de beneficiários, número que se expandiu com o passar do tempo, chegando a 

contemplar por volta de 14 milhões de famílias no ano de 2018, segundo dados da Secretaria 

Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania. Tal número 

representa quase um quarto da população brasileira, o que denota a extensão dos objetivos 

visados pelo programa.  
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa compreende uma revisão bibliográfica, pois se realiza alicerçada em registros 

disponíveis já existentes em livros, artigos, teses, valendo-se  de trabalhos teóricos de outros 

pesquisadores já categorizados e registrados.  

Segundo Andrade (2004), essas denominações de pesquisas bibliográficas se referem 

muito mais ao ambiente no qual se realizam do que ao tipo ou características da pesquisa. Nesse 

sentido, a pesquisa bibliográfica pode ser um trabalho independente ou pode constituir-se no 

passo inicial da uma outra pesquisa.  

Em pesquisa, quanto à natureza, foi do tipo básica, pois obteve-se como resultado o saber. 

Quanto à abordagem, configurou-se como qualitativa, sendo os dados obtidos e analisados 

indutivamente. Por fim, quanto aos objetivos, configurou-se como exploratória, porquanto se 

buscou delimitar e mapear o campo de estudo acerca do Programa Bolsa Família nas condições 

de vida dos beneficiários.  

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Análise dos arguidores acerca do Programa Bolsa Família 

 

De acordo com Brasil (2008), o Programa Bolsa Família, tem como objetivo geral 

promover o desenvolvimento econômico, social e cultural, visando acabar com a fome e 

permitir a inclusão social, tendo como eixos principais: complemento da renda, acesso a direitos 

e articulações com outras ações.  

Há de considerar que, é de fundamental importância garantir o exercício de direitos 

básicos presentes na Constituição Federal de 1988 (CF/88), incentivando as famílias 

beneficiárias a acessarem aos serviços públicos de saúde, educação e assistência social, visto 

que, para a efetivação do Bolsa Família, é necessário que tais condicionalidades sejam 

inexoravelmente preenchidas. Não se trata, contudo, de espécie de sanção para o beneficiário, 

mas como modalidade de fomento ao compromisso de que as famílias abarcadas pela prestação 

assistencial permaneçam contempladas pelo benefício; em relação ao Governo Federal, as 



 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

condicionalidades atuam como ferramenta de responsabilidade quanto à oferta desses serviços 

públicos, atuando em parceria com Estados-membros e municípios. (BRASIL, 2008) 

Essas condicionalidades têm pontos estratégicos dentro do Programa Bolsa Família, visto 

que alcançaram relevantes resultados nos âmbitos econômico e social das famílias abarcadas 

pelo programa, além da contribuição para a redução da desnutrição infantil (CAMPELLHO, 

2013). Segundo Campelho (2015), ainda, o Programa Bolsa Família objetivou a contribuição 

para inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade, com o fito de estimular avanços 

no âmbito da saúde e da educação, garantindo serviços públicos básicos à condição de cidadão.  

Nesse contexto, extrai-se das bibliografias consultadas, o entendimento segundo o qual a 

rede que interliga o Programa Bolsa Família às demais políticas públicas estruturais já previstas 

no âmbito do próprio programa, efetiva-se timidamente, não atuando de maneira articulada com 

o fito de combater a pobreza.  

Conforme dados da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), no mês de 

janeiro de 2019, existiam 27.313.209 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas 

Sociais, o qual reúne dados socioeconômicos que permitem ao Governo conhecer as condições 

de vida de diversas famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Brasil (2016) afirma, 

conforme citado anteriormente, que o Programa Bolsa Família atende cerca de 14 milhões de 

famílias, atingindo em média 50 milhões de pessoas. Em relação aos números iniciais do 

programa, no ano de 2003, houve considerável expansão da política pública em comento.  

O aumento no número de cidadãos albergados pelo programa de transferência de renda 

apresenta aspectos positivos e negativos. Pode-se apontar como virtude desse aumento 

quantitativo a expansão da transferência de renda de modo a contemplar maior número de 

necessitados, o que, em se tratando de país com tradicional cenário de concentração de renda, 

configura-se como louvável conquista. Todavia, verifica-se que, a despeito de o programa 

mostrar-se apto a retirar da extrema pobreza seus beneficiários – possibilitando-lhes o acesso a 

serviços básicos -, não promove impactos relevantes sobre a reprodução da pobreza.  

Após mais de uma década de sua estabilidade, é de grande importância analisar os efeitos 

do Programa Bolsa Família e de suas condicionalidades na vida dos beneficiários, buscando 

contribuir com os debates acerca dos pontos positivos e negativos deste programa. Analisando 

o que os vários pesquisadores buscam estudar sobre essa contradição de pensamentos com 

relação a esse tema, observa-se, porém, que não existe concordância.  
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Segundo Medeiro; Brito; Soares (2007), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostram que pessoas que vivem em domicílios nos quais há beneficiários 

do Bolsa Família trabalham tanto ou mais do que as outras pessoas com renda familiar per 

capita similar. Campello (2013) aponta que após 10 anos da implementação do Bolsa Família, 

seus resultados foram muito além do que se esperava em 2003. De fato, não se anteviu a 

extensão do impacto que a estabilidade gerada por um aporte regular ocasionaria no âmbito de 

melhoria da qualidade de vida. 

Nos termos do que exposto por Oliveira e Soares (2012), afirma-se que bibliografia 

científica afastou quaisquer ponderações acerca da possibilidade de o Bolsa Família limitar os 

incentivos à participação de seus beneficiários no mercado laboral. Conforme explica Soares 

et. al (2010), a literatura especializada que se inclinou para o estudo do tema sugere que o 

Programa Bolsa Família manteve o foco de atuação especialmente centrado, a despeito do 

considerável aumento no número de beneficiários, o que explicaria o reduzido custo do 

programa em comparação ao Produto Interno Bruto do Brasil.  

Em contradição a esse pensamento, Carvalho (2006) supõe que os pesquisadores do 

Programa Bolsa Família entendem que esse tipo de transferência desmotiva os pobres a 

procurar emprego e buscar qualificação profissional, tornando-os dependentes do benefício. 

Não obstante esse entendimento, pode-se afirmar que a ideia de entender que as transferências 

podem levar à limitação de busca pelo trabalho possivelmente se embasam preconceitos, não 

possuindo, no mais das vezes, bases dotadas da necessária cientificidade 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Verificou-se, mediante a exposição acerca da implementação do Programa Bolsa Família 

e de seus objetivos propostos – ressalvando-se os posicionamentos expostos que retratam a 

contradição de entendimentos acerca dos efeitos do referido programa nas condições de vida 

dos beneficiários –, que o referido programa possui o condão de afetar, de modo distinto, a 

realidade socioeconômica de seu público-alvo. Restou possível, igualmente, após análise 

acurada da política pública em estudo – por meio da identificação de seus efeitos e 

condicionalidades – compreender de que forma se dá o impacto acima descrito.  
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Mediante a pesquisa aqui levada a cabo, concluiu-se que o Programa Bolsa Família trouxe 

tanto ascensão quanto limitações socioeconômicas ao cenário cotidiano das famílias 

beneficiadas. A limitação foi observada no contexto em que se tem a dependência econômica 

do benéfico, ao passo que a ascensão se dá quando, por intermédio do incremento da renda 

familiar, possibilita-se o acesso a novas formas de desenvolvimento e à conquista da 

estabilidade. Portanto, evidencia-se a ocorrência concomitante de pontos positivos e  negativos 

no que tange à implementação, execução e objetivos da referida política de transferência de 

renda. 

Em síntese conclusiva, observou-se que o Programa Bolsa Família gerou mudanças na 

realidade econômico-social dos beneficiários, conquanto insuficientes ao pleno atendimento de 

todas as demandas sociais existentes, tendo em vista que há vácuos cujo preenchimento requer 

políticas públicas eficazes adicionais ao implemento e execução da política de transferência de 

renda. 
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