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RESUMO 

O presente artigo retrata aspectos do programa Bolsa Família no enfretamento à pobreza no 

Brasil. Apresenta-se primeiro um panorama da pobreza no país, em seguida a estrutura do 

Programa compreendendo os seus três eixos de atuação: a transferência de renda, as 

condicionalidades e os programas complementares. A perspectiva analítica deste artigo é o 

reconhecimento do Programa Bolsa Família como o carro-chefe da Política Social de combate 

à Fome e à Pobreza no país a partir do governo Lula em 2003.  
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ABSTRACT 

This article portrays aspects of the Bolsa Familia program in coping will poverty in Brazil. It 

presents first an overview of poverty in the country, then the structure of theprogram 

including its three areas of action, the transfer of income, conditionality,and supplementary 

programs. The analytical approach of this paper is the recognition of the Bolsa Família as the 

flagship of Social Policy to Fight Hungerand Poverty in the country from the Lula 

government in 2003. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pobreza ganha visibilidade, quando deixa de ser um fenômeno individual para 

ser político, no contexto da sociedade brasileira, a partir dos anos 30 se iniciou a discussão 

sobre o tema. Segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, o Brasil possui 16,2 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, ou seja, 

vivendo com renda familiar percapita mensal igual ou inferior á R$ 70,00. À medida que a 

pobreza deixa de ser uma questão particular e passa a atingir grande parcela da sociedade o 

governo cria mecanismos de enfrentamento a esta expressão da Questão Social.  

Os Programas de transferência de renda são uma das formas de enfretamento à 

extrema pobreza inscrita na agenda política do Governo Brasileiro. A primeira proposta de 

implementação de uma política de transferência de renda foi o Programa Geral de Renda 

Mínima – PGRM criado pelo senador Eduardo Suplicy e aprovada no senado em dezembro de 

1991. A proposta foi justificada e fundamentada pelo senador, tomando como base a 

Constituição Federal que em seu artigo 3° determina a erradicação da pobreza, da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, considerando a renda 

oferecida pelos programas como forma de garantir as necessidades básicas da população. 

Durante o governo de FHC foram implantadas várias propostas de programas de 

transferência de renda, dentre elas em meados de 1995 o Programa Comunidade Solidária, 

surge como iniciativa da então primeira dama do país Ruth Cardoso com o apoio da sociedade 

civil organizada, sua marca foi à focalização em alguns municípios brasileiros – os 

considerados mais miseráveis. No penúltimo ano de seu governo (2001) observa-se um 

aumento no número de programas de transferência de renda do Governo Federal, como por 

exemplo, o Bolsa Escola, Bolsa alimentação, além da ampliação do Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil - PETI e do Beneficio de Prestação Continuada - BPC. 

No ano de 2003, o então presidente Lula indica como prioridade para seu governo 

o enfrentamento da fome e da pobreza, iniciando um processo de unificação dos programas 
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nacionais de transferência de renda (Bolsa – Escola, Bolsa – Alimentação, Vale – Gás e o 

Cartão – Alimentação) em um único programa denominado de Bolsa Família (SILVA; 

YAZBEK; GIOVANNI, 2008). 

O público alvo do programa são famílias inseridas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO, com renda percapita mensal de até R$ 

140,00 – considerados pobres – e com renda percapita mensal de até R$ 70,00 – considerados 

extremamente pobres. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS no 

Brasil, mais de 12 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Na região Nordeste o 

número ultrapassa os seis milhões de famílias, esta região costuma ser castigada por longos 

períodos de estiagem, especialmente no interior dos estados, sendo assim o Bolsa Família por 

muitas vezes a única fonte de renda das famílias que não conseguem garantir com certa 

segurança, sua sobrevivência a custa da lavoura, agricultura e outras atividades ligadas ao 

meio rural. 

No decorrer do texto iremos destacar aspectos relevantes de contribuição do 

Programa Bolsa Família na vida dos beneficiários, bem como as fragilidades da 

operacionalização do programa.  

 

2. UM PANORAMA DA POBREZA 

Durante o desenvolvimento da sociedade brasileira, a pobreza aparece na história 

de várias formas e se manifesta em diferentes contextos.  O projeto dos portugueses de 

colonização do Brasil encontrou dificuldades na resistência dos nativos em aceitarem ser 

escravizados, então iniciou – se o tráfego de negros vindos da África para serem escravizados 

no Brasil, com a finalidade gerar riquezas para Portugal. 

Até meados do século XIX, a escravidão foi o “modo de produção” brasileiro, 

onde a pobreza se mostrava nas condições de vida e trabalho em que os negros eram 

submetidos. As longas e exaustivas horas de trabalho, o local onde eram alojados – senzalas – 

e os castigos que sofriam expressavam a desigualdade social existente na sociedade, e por 

consequência, a situação de pobreza. 

Segundo Silva (2008), após a abolição da escravatura através da Lei Áurea, 

assinada em 13 de julho de 1888, os negros passaram a ser homens livres, sendo esta lei um 
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marco na história da sociedade brasileira. Porém, após a abolição o Estado não atentou em 

oferecer possibilidades de integração no mercado de trabalho para os ex-escravos. Assim os 

negros encontraram dificuldades em conseguir emprego e prover o sustento de sua vida, em 

decorrência do preconceito. Desta forma, as condições de vida e trabalho dos negros 

continuam precarizadas, nesse contexto já observamos o misto de pobreza e exclusão social. 

“Ao longo da evolução histórica, o caráter degradante da pobreza, do ponto de vista 

econômico, social e cultural, afigura-se de modo diferenciado, sendo também diversos os 

contextos em que se manifesta” (SIQUEIRA, 2009, pág. 3). 

Com o advento da Republica e a consolidação do capitalismo, a pobreza se amplia 

como produto da acumulação capitalista, pois na procura desenfreada pelo lucro, os 

detentores dos meios de produção oferecem condições precárias de trabalho e baixos salários 

para aqueles que só têm a sua mão-de-obra para sobreviver. Assim os trabalhadores se 

submetem a longas e exaustivas jornadas de trabalho, sempre produzindo mais que o 

necessário para sua sobrevivência e de sua família. É nesta produção excedente denominada 

de mais valia que o capitalista acumula riquezas. 

Quanto mais riquezas o trabalhador gera, mais suas condições de vida são 

precárias, tendo em vista que a riqueza socialmente produzida não é distribuída de forma 

igual. E a situação fica ainda pior para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, o 

denominado exército industrial de reserva. Estes vivem de pequenos trabalhos informais ou 

somente da assistência dos programas governamentais. Segundo Mota: 

 

As condições de vida e trabalho do enorme contingente de pessoas que vivem á 

margem da produção e do usufruto da riqueza socialmente produzida são 

reveladoras de que a desigualdade social é inerente ao desenvolvimento do 

capitalismo e das suas forças produtivas (MOTA, 2010, p.21). 

 

Na década de 1990 o governo Brasileiro aderiu uma forma de regulação no campo 

das políticas sociais, mantendo uma relação com as políticas de ajustes econômicos. Teve 

inicio a orientação neoliberal com o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) que 

implementou a reforma administrativa e reconfigurou a política social com o trinômio, 

descentralização, focalização e privatização. Essa Reforma Estatal teve como conseqüência a 

precarização do trabalho, estagnação no crescimento econômico, rebaixamento da renda dos 

trabalhadores, o desemprego e conseqüentemente o aumento e aprofundamento da pobreza. 
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Hoje a pobreza é encontrada em qualquer parte do Brasil, seja nas grandes 

metrópoles, seja nas pequenas cidades do interior que possuem características diferenciadas. 

Nas grandes cidades do país é comum encontrar em meio aos prédios luxuosos, pessoas que 

vivem em situação de rua, pessoas que vivem de um trabalho totalmente precarizado, bem 

como pessoas pedindo esmola para suprir as necessidades de existência, deixando clara a má 

distribuição de renda desta sociedade. Segundo Vera Telles, “a face moderna da pobreza 

aparece registrada no empobrecimento dos trabalhadores urbanos, integrados nos centros 

dinâmicos da economia do país” (2006, pág. 83). Já nas cidades pequenas do interior, a 

pobreza se manifesta a partir da dificuldade de acesso aos serviços básicos, dentre eles, saúde, 

educação e saneamento.  

Pobreza pode ser definida como a situação onde as necessidades de sobrevivência 

não são supridas, ou ainda como a exclusão da riqueza socialmente produzida e para muitos 

estar relacionada somente com o fator renda. Yasbek (2009) compreende a pobreza em duas 

categorias, sendo uma econômica e outra política. A econômica refere-se à ausência de bens 

materiais que forneçam condições de sobrevivência e a política a ausência de direitos, de 

possibilidades e de esperança. 

Nesse sentido as condições de habitação, saúde, educação, saneamento básico 

também são indicadores de pobreza. No Brasil outros fatores caracterizam este fenômeno, a 

exemplo das questões étnicas, de gênero e a pobreza rural. Ou seja, a pobreza no Brasil tem 

sexo e raça definidas sendo, mulheres e negros os mais atingidos pelo fenômeno da pobreza. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

aproximadamente 8,5% dos brasileiros vivem em situação de extrema pobreza, destes 50,5% 

são mulheres e 70,8 são de etnia negra (IBGE; CENSO 2010). Esses números revelam as 

questões de gênero e raça imbricadas no fenômeno da pobreza, sendo necessário assim que 

estas sejam identificadas, reconhecidas e protagonistas no perfil da pobreza brasileira, 

considerando que estes elementos foram historicamente construídos desde a formação deste 

país. 

Perceber a pobreza considerando seu entendimento somente em torno da 

insuficiência ou ausência de renda, significa não compreende - la como fenômeno complexo, 

multidimensional, relativo e decorrente da dinâmica histórica no desenvolvimento do 

capitalismo, o que reduz a identificação e seu possível enfrentamento. 

A autora Sônia Rocha (2005) estabelece duas subcategorias para a categoria 

pobreza que são a pobreza absoluta e a relativa. A primeira trata das questões de 
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sobrevivência física, a não satisfação de necessidades vitais, como o direito à alimentação, 

fator indispensável à manutenção da vida. A segunda está relacionada às necessidades a serem 

satisfeitas de acordo com o modo de vida de cada sociedade. 

As necessidades básicas são consideradas como primordiais para manutenção da 

vida, à medida que servem de pilares para sustentar as outras dimensões da existência 

humana, e expressa condições básicas para o exercício da cidadania. Segundo Potyara “o 

básico requer investimentos sociais de qualidade para preparar o terreno a partir do qual 

maiores atendimentos podem ser prestados e otimizados” (2008, pág. 26). 

Grande parcela da sociedade brasileira encontra-se em condição de extrema 

pobreza, ou seja, as pessoas não têm condições de suprir necessidades básicas de existência, 

este fato se deve à má distribuição de renda inerente à sociedade capitalista madura. 

 

Na situação brasileira, o conceito de pobreza absoluta ainda é bastante relevante, 

uma vez que existe um grande número de pessoas que não tem suas necessidades 

básicas atendidas. Trata-se, portanto, de definir parâmetros de valor relacionados a 

uma cesta de consumo mínima (PEIXOTO, 2010, p. 98). 

 

Podemos considerar a pobreza relativa como não dispor dos meios para 

sobreviver adequadamente no grupo social em que se está inserido, ou seja, não contar com 

condições de sobrevivência de acordo com os costumes, hábitos e cultura da sociedade em 

que se vive. “Assim pobres são aqueles com renda se situando abaixo do valor estabelecido 

como linha de pobreza, incapazes, portanto, de atender o conjunto de necessidades 

consideradas mínimas naquela sociedade” (ROCHA, 2003, Pág 13). 

Pedro Demo (2006) aborda uma subcategoria denominada de pobreza política, 

esta é entendida como a coibição do ser e não do ter. Ou seja, nos termos do autor uma 

ignorância historicamente cultivada, onde muitas vezes o pobre não percebe que a riqueza 

de seu superior em partes lhe é cabível. 

Nas palavras do autor o pobre é “massa de manobra” na sociedade, onde a 

maioria é colocada a serviço da minoria e o que é produzido e acumulado se distribui de 

forma desigual. Segundo Demo, a pobreza política pode ser definida como “a repressão do 

acesso a oportunidades disponíveis em cada sociedade” (2008, p. 30). Pode – se ainda 

considerar que quem é pobre politicamente não é cidadão, à medida que não constrói 

consciência critica para se organizar politicamente, não entende nem percebe a importância 

do associativismo para unir forças da pressão e por fim não se constitui sujeito de sua 
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própria história. Ultrapassa a limitação da pobreza enquanto insuficiência de renda entra na 

arena da luta pelos direitos de cidadania. 

A pobreza é um fenômeno que persiste de forma diversificada e se aprofunda 

com o movimento de redefinição do Estado, gerado em grande parte, pela desigualdade 

social. Essa situação tem produzido obstáculos ao desenvolvimento social e influenciado de 

forma negativa na qualidade de vida das populações vulneráveis, assumindo destaque na 

agenda dos planos governamentais. Nos anos 2000 uma das principais estratégias de 

combate à pobreza por parte do Estado são os programas de transferência de renda, tendo 

destaque no contexto brasileiro o Programa Bolsa Família. 

 

3 REFLEXÕES ACERCA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

O Programa Bolsa Família - PBF surge no ano de 2004, quando o então presidente Luis 

Inácio Lula da Silva sanciona a lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004 que unifica todos os programas de 

transferência de renda – Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e o Cartão Alimentação. ( 

http://www.mds.gov.br) 

 Atualmente o Bolsa Família é um dos maiores programas de transferência de 

renda a famílias no país. Para ter acesso ao programa é necessário que estas se insiram no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO, serviço 

disponível nos Centros de Referencia da Assistência Social – CRAS. Este cadastro também 

possibilita acesso aos diversos projetos e programas oferecidos pela rede socioassistencial, 

além do PBF. 

Durante o governo Lula, o Bolsa Família foi o carro – chefe da Política Social de 

combate à pobreza e a fome no Brasil. Em dezembro de 2005 o programa já atendia 100% dos 

municípios brasileiros, alçando cerca de 77% das famílias com renda percapita de até cem 

reais. Até julho de 2006 foram atendidas 11.120.363 famílias, já em outubro de 2008 

conforme dados do MDS o programa atingiu o número de 11.007.894. Tendo um 

investimento de aproximadamente 41 bilhões de reais, sendo a metade na Região 

Nordeste.(http://www.mds.gov.br) 

O PBF se configura como um programa de transferência direta de renda que 

beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza e a partir do Governo da 

Presidenta Dilma – 2010 - integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM). Está baseado na 

garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos, o programa se insere 

na Política Nacional de Assistência Social - Proteção Social Básica, de gestão descentralizada, 

http://www.mds.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
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se configurando como um direito social do cidadão que dele necessitar garantido através da 

Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 

 De acordo com informações disponíveis no sitio eletrônico do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, a linha de ação do programa divide-se 

em três eixos, a transferência de renda propriamente dita, as condicionalidades e programas 

complementares. O primeiro eixo trata-se da transferência direta de renda a família, que varia 

de acordo com o número de crianças, gestantes e lactantes compondo a família. O segundo 

eixo que são as condicionalidades se configura como uma contrapartida que a família toma 

como responsabilidade para o recebimento do valor monetário. Por fim os programas 

complementares visam emancipar as famílias financeiramente, por meio de oficinas de 

inclusão produtiva, projetos de alfabetização, incentivo ao empreendorismo dentre outras 

ações. 

Uma das principais críticas ao programa reside no fato da renda familiar ser fator 

determinante para o recebimento do beneficio, esta se sustenta no fato de que a pobreza não é 

mensurável apenas pelo fator renda, mas também pelas condições de saúde, educação, 

habitação, saneamento dentre outras. 

 A focalização é outra fragilidade observada no programa, ou seja, os recursos do 

programa são direcionados para determinados grupos sociais, os considerados vulneráveis. 

Este vem sendo um marco nas políticas que compõem o tripé da seguridade social brasileira, 

característica neoliberal, onde o Estado minimiza-se para o social. Dentro deste contexto, os 

sujeitos precisam atestar a condição de pobreza para serem atendidos pela política de 

Assistência Social. 

 

Como forma de enfrentar a pobreza e as desigualdades sociais latentes, nesse 

cenário, o Banco Mundial advoga que o gasto social público deve ser focalizado nos 

mais pobres, como forma de aliviar a extrema pobreza. No entanto, dada a primazia 

do desenvolvimento econômico via mercado, sendo o desenvolvimento social uma 

conseqüência do primeiro, a focalização das políticas sociais aos mais pobres, 

através da transferência direta de renda, não visa às necessidades dos sujeitos, mas o 

fortalecimento do consumo, portanto, do mercado. (PEIXOTO, 2011, p. 10). 

 

 

À medida que o governo transfere renda para as famílias e estas para suprir suas 

necessidades básicas consomem, acaba gerando um ciclo de consumo, ou seja, a estratégia de 

combate à pobreza acaba por fortalecer o mercado. A transferência de renda direta as famílias 

fortalece o ciclo da produção e reprodução do capital. 
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Também é alvo de crítica por parte de alguns autores as condicionalidades, pois 

muitas vezes estas deixam de ser cumpridas por fragilidades, e ausência de prestação de 

serviços das próprias políticas públicas, sendo as famílias “penalizadas” pelo não 

cumprimento do que é posto para o recebimento do valor monetário da transferência. Ou seja, 

as famílias são culpabilizadas por uma deficiência nas políticas públicas, especialmente na 

saúde e educação, que são de responsabilidade do Estado.  No discurso oficial as 

condicionalidades visam o fomento da responsabilidade e compromisso da família em garantir 

o acesso à educação e saúde de seus membros para reduzir o ciclo da pobreza. 

A fragilização na articulação entre os três eixos de ação do programa, 

especialmente no que diz respeito às ações complementares que tem por objetivo a 

emancipação financeira das famílias por meio de oficinas de inclusão produtivas, dentre 

outras ações, trata-se de outra crítica ao programa, a medida que o foco se volta apenas para a 

transferência e condicionalidades. 

Os programas complementares devem ser ações que trabalhem e fortaleçam a 

geração de renda e a cidadania dos beneficiários, à medida que desenvolvem as 

potencialidades para geração de renda. Porém, as famílias não devem ser excluídas no 

decorrer do processo de geração de renda. 

Outro paradigma que ronda o Programa Bolsa Família é a diferença que existe 

entre redistribuir e transferir renda, sendo a primeira considerada por alguns autores, como 

melhor forma de enfrentamento a pobreza, tendo em vista que esta é decorrente da 

concentração de riquezas nas mãos de poucos. De acordo com Demo (2006) “A grande 

diferença está em que, no ataque à pobreza absoluta, bastam politicas distributivas 

(transferência de renda), enquanto no ataque à pobreza relativa, são imprescindíveis politicas 

redistributivas (que desconcentrem renda)” (2006, Pág. 85). 

Transferir renda trata-se apenas de tirar de um, não necessariamente dos que 

possuem mais e passar para outro e a redistribuição é distribuir de forma igual à riqueza 

socialmente produzida, ou seja, tirar dos que muito tem para dividir com os que pouco ou 

nada possuem. 

Porém, não se pode deixar de considerar a importância do PBF no suprimento das 

necessidades básicas e imediatas das famílias, especialmente na Região Nordeste, que é a 

mais pobre do país e também a que agrega maior número de famílias inclusas nos programas 

de transferência de renda. 

  Apesar de suas fragilidades, o Bolsa Família tem contribuído significativamente 
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para o combate à extrema pobreza no Brasil. De 2004 para 2006 constatou-se um crescimento 

no rendimento per capita dos domicílios brasileiros, sendo 14,7% para os domicílios em geral 

e 19,4% para domicílios que integram os programas de transferência de renda, estes números 

expressam a contribuição do PBF na ampliação da renda dos mais pobres (OZANIRA; LIMA, 

2010). 

Os programas de transferência de renda – PBF – à medida que transfere renda 

variavelmente e atinge a população em massa tende a impactar fortemente na redução da 

desigualdade. De acordo com estudo realizado pelo IPEA, baseado em dados do IBGE e 

sintetizados por SILVA E LIMA: 

 

Saíram 4 milhões de brasileiros da condição de pobreza, de 18,5 milhões de pessoas 

em março de 2002 para 14,4 milhões em junho de 2009. A principal conclusão do 

estudo é que seria esperado que o contexto da grave crise internacional, com a 

diminuição dos postos de trabalho repetisse o mesmo para as variáveis sociais, o que 

não ocorreu (2010, pág. 91). 

 

 

O PBF, segundo demonstram alguns estudos, também teve impactos significativos 

no que se refere à segurança alimentar e nutricional no país, considerando esta como o direito 

à alimentação de qualidade e em quantidade suficientes. De acordo com pesquisa realizada no 

ano de 2007 (Cedeplar / UFMG), o uso do dinheiro recebido pelo programa é em grande parte 

destinado a aquisição de alimentos. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome – MDS também no ano de 2007 revelam que houve uma redução de 53,3 % 

na situação de insegurança alimentar grave, considerada como a duração do alimento por 

menos de uma semana no meio familiar (OZANIRA; LIMA, 2010). 

No que se refere ao incentivo negativo do trabalho, como muitos apontam ser o 

PBF culpado dos beneficiários não quererem trabalhar, dados da PNADs apresentam 

diferenças pequenas no nível de inserção no mercado das famílias que recebem ou não 

assistência do governo. Em 2004, o nível de ocupação nos domicílios onde houve 

transferência monetária foi de 52,1% e nos domicílios que não houve de 57,7%, já em 2006 e 

o nível de ocupação nos domicílios onde houve transferência monetária foi de 52,1% e nos 

domicílios que não, houve de 58,6% (2006) (OZANIRA; LIMA, 2010). 

Porém de acordo com estudo realizado e divulgado recentemente pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate e a Fome – MDS, os beneficiários do Bolsa Família 

tendem a não trabalhar com carteira assinada, com receio de perder o beneficio, sendo 

fortalecido assim a precarização do trabalho informal. 
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A educação é fator preponderante nos programas de transferência de renda, sendo 

condicionalidades para recebimento do valor transferido pelo PBF freqüência escolar das 

crianças de 6 a 15 anos. O incentivo à educação influencia de forma significativa no 

rompimento do ciclo da pobreza, porém não é único fator responsável. 

O fato de a mulher ser a referência para o recebimento do valor monetário é um 

aspecto relevante e positivo na proporção de autonomia financeira das mulheres, sendo os 

recursos melhores aplicados para fornecer qualidade de vida para a família. Os impactos na 

condição social das mulheres se expressa na possibilidade de compras a créditos sendo 

consideradas como consumidoras, na maior participação das mulheres nas decisões 

relacionadas às despesas da casa afirmando a autoridade feminina no espaço doméstico e por 

fim mudanças na visão de cidadania, onde estas passam a se considerar fazendo parte dos 

cidadãos brasileiros. 

Diante do que foi exposto podemos verificar que apesar de suas fragilidades o 

Programa Bolsa Família tem contribuído no enfretamento a extrema pobreza no Brasil. 

Considerando o fato da transferência direta possibilitar a aquisição de alimentos e matérias de 

consumo garantindo satisfação de necessidades da vida humana. 

 

Finalmente, há que se destacar que, apesar de todos os limites dos programas de 

transferência de renda, apresentados e problematizados neste texto, a contribuição de 

programas, como o BF é de significativa relevância para as famílias e as pessoas 

beneficiadas, por constituírem possibilidades concretas de melhorias de condições 

imediatas de vida de grande parte da população que, muitas vezes, não dispõe de 

qualquer renda (SILVA E LIMA 2010, pág. 91). 

 

 

Por fim é importante destacar a contribuição do PBF na diminuição da evasão 

escolar especialmente das crianças atendidas pelo programa, criando uma possibilidade 

mesmo que mínima de rompimento com o ciclo da pobreza por meio da educação. Bem como 

as melhorias imediatas que o programa proporciona as famílias através da possibilidade de 

adquirir alimentos e bens que possibilitam a satisfação das necessidades de sobrevivência. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Bolsa Família trata-se de um auxílio compensatório e residual, ou 

seja, se a família deixar de receber o beneficio, em muitos casos voltará à mesma condição de 

extrema pobreza. Existe um eixo de ação do PBF que são os programas complementares que 

por muitas vezes não tem a divulgação por parte do Estado que deveria, pois através destes 
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programas onde se desenvolvem oficinas profissionalizantes, programas de alfabetização far-

se-ia possível que sujeito consiga prover sua subsistência e de sua família.  

Desde sua implantação o Programa Bolsa Família, foi e é motivo de muitas 

polêmicas. Porém, a importância do programa no combate a extrema no Brasil é inegável, 

muitas foram às mudanças nas classes subalternas da sociedade brasileira. Pessoas que antes 

do programa não tinha condições de fazer ao menos três refeições ao dia, após serem 

beneficiadas conseguiram alcançar essa média. Bem como passaram a ter acesso a direitos 

sócias como, saúde e educação, dentre outras mudanças. 

O valor da transferência de renda é de suma importância para as famílias 

beneficiadas, pois lhes fornecem melhores condições de suprir as necessidades da existência 

do individuo, possibilitando certo poder aquisitivo para as famílias que como já citado nesse 

artigo utilizam o valor recebido na maioria dos casos para uma melhoria da alimentação e 

aprimoramento das condições de sobrevivência.  

A renda transferida às famílias também possibilita o acesso à cidadania liberal, ou 

seja, a perspectiva do direito a uma renda mínima para suprir necessidades de existência, 

consequentemente alimenta o ciclo do consumo, reproduzindo o capital, assim os 

beneficiários do Programa Bolsa Família são minimamente valorizados pela sociedade do 

consumo. Outra questão a ser considerada é que as famílias beneficiadas pelo PBF são 

estigmatizadas na sociedade como necessitadas, à medida que para receber a transferência de 

renda é necessário atestar a condição de pobreza ou extrema pobreza. 
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