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RESUMO  

Entende se que os programas de transferência de renda se colocam como 

estratégias do Estado para enfrentar as consequências advindas da dificuldade de 

inserção de determinados grupos no processo de produção. O  Bolsa Família surge 

como sendo um desses programas de transferência direta de renda que beneficia 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Foi criado no 

ano de 2004, e integra o Plano Brasil Sem Miséria, criado no governo do Ex-

presidente Lula, que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com 

renda familiar per capita inferior a R$ 70(setenta reais) mensais e está baseado na 

garantia de renda e de serviços indispensáveis como educação, saúde, segurança, 

assim como na inclusão produtiva. Porém o governo federal busca através da 

imposição de algumas condicionalidades garantir que o usuário atenda aos 

interesses pré-estabelecidos pelo Programa Bolsa Família. Dessa maneira os 

estudos realizados buscaram confirmar através dos próprios usuários se o Estado 

está assegurando condições para que eles possam atender às condicionalidades 

impostas para o usufruto do benefício. 
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INTRODUÇÃO  

  

No Brasil são diversos os fatores que afetam direto ou indiretamente a 

qualidade de vida das pessoas. O combate à fome e à pobreza é um dos maiores 

desafios dos governantes, pois estes são fatores que estão presentes em todas as 

regiões do país, umas em maior e outras em menor quantidade.  Combater essas 

duas realidades (fome e pobreza) é uma luta que interpassa gerações, sendo o 

Bolsa Família uma ferramenta que surgiu para ajudar nesse combate, de maneira a 

tentar promover uma melhora na condição de vida das pessoas que se encontram 

em um extremo grau de pobreza. Nesse contexto surge o interesse de se fazer um 

estude prático e teórico buscando saber se o Programa vem atendendo a população 

de maneira a proporciona-la essa melhor qualidade de vida, e se o mesmo está de 

fato diminuindo a pobreza, a fome, e se está melhorando fatores como educação, 

saúde e lazer. 

 

 



OBJETIVOS  

- GERAL 

Discutir com base nas narrativas apresentadas pelos usuários do Programa 

Bolsa Família, quais estão sendo as mudanças no acesso aos serviços básicos 

tendo em vista também as perspectivas jurídicas. Espera-se também com o estudo 

obter levantamentos a respeito de como o Bolsa Família está ajudando a vida dos 

seus beneficiários, assim como levantar questões sobre a sua eficácia, de maneira 

em que se possa mostrar de forma clara os índices obtidos a partir da criação do 

programa e os resultados a partir dos olhos da própria população.  

Desse olhar busca-se ainda levantar questionamentos acerca das 

condicionalidades impostas pelo Estado, de maneira a observar através de uma 

análise detalhada se estas condicionalidades deveriam mesmo serem aplicadas, e 

saber qual o posicionamento dos próprios beneficiários para com o assunto. 

 

- ESPECIFICOS 

 Realizar estudos teóricos sobre o Programa bolsa família; 

 Fazer estudos bibliográficos sobre filosofia jurídica; 

 Estudar Teorias sobre narrativas; 

 Visitar o lócus da pesquisa; 

 Entrevistar os usuários da bolsa família; 

 Fazer cruzamento de dados coletados com a teoria estuda; 

 Elaborar resumos apresentando os resultados da pesquisa; 

 Apresentar os resultados em eventos científicos; 

 Compreender a condicionalidade do Bolsa Família na perspectiva de sua 

filosofia jurídica. 

 

METODOLOGIA 

 O processo metodológico utilizado no trabalho fundamenta-se na técnica de 

narrativas e histórias de vida das famílias beneficiárias do programa Bolsa família no 



Estado do Piauí com a amostra constituída por moradores das comunidades 

Cacimba Velha e Lagoa do Norte no município de Teresina-PI. 

 Na utilização de narrativas, buscou-se fundamentar na concepção de Bertaux 

(2010), a narrativa de vida, abrange a totalidade da historia do sujeito, e faz com que 

o pesquisador utilize em sua analise a trajetória desde o nascimento dos pais para 

entender sua própria historia. Desse olhar, a totalidade em discussão é refletida pela 

narrativa de vida instituindo um conhecimento sociológico, portanto um 

conhecimento de fenômeno coletivo, como afirma Bertaux (2010) ao asseverar que: 

 

A concepção que propomos consiste em considerar que algo de 

narrativo de vida a partir do momento que o sujeito conta a outra 

pessoa, pesquisador ou não, um episódio qualquer de sua 

experiência vivida. O verbo “contar” (fazer relato de) é aqui essencial: 

significa que a produção discursiva do jeito tomou a forma narrativa. 

(BERTAUX ,2010, p.45).                            

 

            Diante do contexto, ao narrar uma historia de vida, acredita-se ser necessário 

conter no contexto, personagens, descrever suas relações recíprocas, além de 

explicar suas razões de agir. Desse olhar, entende-se que descrever, explicar e 

avaliar, embora não sendo formas narrativas, fazem parte da contribuição para 

construir um significado de experiência vivida buscando interpretar uma historia real, 

da narrativa que dela se faz. Nesta lógica, Bertuax (2010), ao dizer que:  

 

(...) testemunho sobre a experiência vivida de uma mesma situação 

social, por exemplo, será possível superar suas singularidades para 

alcançar, por construção progressiva, uma representação sociológica 

dos componentes sociais (coletivos) da situação. (BERTAUX, 2010, 

p.46). 

 Assim, o percurso desse trabalho, possibilitou identificar as particularidades 

dos sujeitos, pontuando suas histórias de vida a partir do beneficio do Programa 

Bolsa Família, como revela os diversos testemunhos de experiências vividas, pois 

torna visível uma concepção social, e possibilita afirmar que existe uma 

verossimilhança em conteúdos e narrativas. 



DESENVOLVIMENTO  

 O estudo realizado reuniu narrativas de beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, moradoras da comunidade Lagoa do Norte expressando os usuários 

urbanos e da comunidade Cacimba Velha representando os moradores de campo. 

Esta primeira seção apresenta uma análise das narrativas dos beneficiários do 

campo, tendo em vista registrar as influências do Programa, foco deste estudo, na 

qualidade de vida dos beneficiários. Assim, considerem-se as falas dos 

entrevistados (as) conforme delineado no trajeto deste escrito.  

 Nesse sentido, quando solicitado ao beneficiário que falasse sobre a 

educação dos filhos antes do Bolsa Família, constatou-se um percentual de 60% dos 

entrevistados considera que a educação dos filhos não era satisfatória como se 

percebe nas falas dos sujeitos, que trazem a revelação de que a vida das famílias na 

Cacimba Velha, daquelas que hoje são beneficiados pelo Bolsa Família, era difícil, 

caracterizando um nível de pobreza acentuado. Também se observe que após a 

efetivação do Programa a qualidade de vida foi elevada.  

 Neste cenário posto, parece pertinente ressaltar que o Programa tem foco 

mesmo direcionado para minimizar a pobreza, se apresenta como mais um dos 

programas de interesse do governo como se confirma no pensamento de 

pesquisadores quando assegura que:  

 

A educação rural nesta trajetória sempre foi alvo de programas de 

governo centrados para atender a interesses econômicos do sistema 

ainda vigente, não configurando uma preocupação com os 

trabalhadores do campo, deixando-os sempre à margem, no 

esquecimento. (SOUSA, 2009, p. 135). 

 Nessa perspectiva, é notável que o Programa Bolsa Família tenha por escopo 

principal minimizar a pobreza da população menos favorecida, porém é perceptível 

que ao amparar os usuários, o governo tem como intenção primordial de alienar 

essas famílias, fazendo com que as mesmas permaneçam subordinadas aos 

interesses das políticas governamentais. Nesta lógica, concorda-se com o 

pensamento de Demo (2007) ao afirmar:  

 



Política social pode ser contestada, de partida, do ponto de vista do 

Estado, como proposta planejada de enfrentamento das 

desigualdades sociais. Por trás da política social existe a questão 

social, definida desde sempre como uma busca de composição pelo 

menos tolerável entre alguns privilegiados que controlam a ordem 

vigente e a maioria marginalizada que a sustenta. (DEMO, 2007, p. 

14). 

 Nesse dispor, evidencia-se que sempre existiu uma minoria detentora de 

poder controlando grande parte da massa que constantemente tem sido subalterna 

aos interesses desta classe dominante.  

 Evidencia-se diante do exposto, que após a consolidação do Programa, 

houve mudanças de maneira construtiva no sentido de aquisição de material 

escolar, auxiliou também economicamente as famílias proporcionando as mesmas 

uma qualidade de vida fazendo com que as famílias garantissem o acesso à 

educação e saúde. Dessa maneira, corrobora com a visão de Dias (2009) ao 

assegurar que:  

 

Com a intenção de garantir o acesso das famílias beneficiárias aos 

serviços básicos, o governo federal estruturou as condicionalidades 

do Programa Bolsa Família, atrelando-as ao recebimento do 

beneficio. Cada família beneficiária deve manter as crianças e 

adolescentes com idade entre sete (sete) e 14 (catorze) anos na 

escola, com o cartão de vacinação das crianças atualizado e 

possibilitar o acompanhando médico de gestante e ou nutrizes. 

(DIAS, 2009, p. 66). 

 

 Nesse sentido, é evidente que para as famílias beneficiadas continuarem 

incluídas do PBF é necessário que as crianças se enquadrem em alguns critérios 

estabelecidos pelo governo no qual destacamos: manter as crianças regularmente 

na escola e ter o devido acompanhamento na saúde.  

 Nesse propósito, o governo intenciona minorar a injustiça implementando o 

Programa objeto desse estudo, tendo em vista assegurar as condições mínimas de 

cidadania. Contudo, torna-se pertinente refletir sobre a compreensão do que é 

justiça, o que conduz a dialogar com Cretella Júnior (2003) quando afirma que: 

 



A (...) noção de justiça somente pode ser captada por quem se 

proponha a fazer incursões metajurídicas ou extrajurídicas, de 

natureza filosofia, lançando mão de determinados conceitos 

abstratos e raciocinando em modelos inerentes à filosofia pura, já 

que filosofia é o setor do saber humano que tem por objeto 

especifico o estudo do universal, concepção geral da vida e do 

universo, ciência dos valores universalmente válidos, vontade de 

conhecer a realidade global, como totalidade homogênea. 

(CRETELLA JÙNIOR ,2005, p. 5). 

 

 Dessa maneira, compreende-se que os programas desenvolvidos pelo 

governo vão para além do simples fato de auxiliar a família, adentrando a natureza 

filosófica por tratar-se da essência humana e de seus valores reconhecendo assim a 

necessidade de ultrapassar os limites jurídicos estabelecidos pelo Programa, uma 

vez que “as condicionalidades deste deveriam ser substituídas por ações mais 

efetivas das referidas secretarias responsáveis pelo acompanhamento” (DIAS, 2009, 

p. 70). 

 A apreensão dessa relação do Programa Bolsa Família e usuários ratificam 

um entendimento sobre a tradição brasileira de assistência social que na reflexão de 

Demo (2007) trivializa o conceito de pobreza entendendo que o Bolsa Família é a 

solução para superar esta questão social, como se constata em Lima (2003) ao 

afirmar que:  

 

Inúmeros estudos sobre os pobres já mostraram a importância da 

família como “unidade de consumo”, decorrente, segundo Durham 

(1984), da ausência de entidades mediadoras que articulem 

consumo e produção. (DURHAM, 1984, apud LIMA, 2003, p.236).  

 O processo examinador dos efeitos do Bolsa Família direcionado aos pobres 

e, considerando a perspectiva filosófica a partir das narrativas dos entrevistados, 

percebe-se nas suas falas a contribuição do programa para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos filhos, pontuando a relevância de poder assegurar material 

apropriado para cada ano escolar. 

 



 Na trajetória deste estudo, destaca-se ainda com os relatos das famílias 

entrevistadas apresentados de que o programa melhora a renda das famílias 

assistidas, pois esta mesma renda representa o complemento no orçamento familiar 

contribuindo de maneira significativa para a melhoria das condições de vida dos 

favorecidos de maneira geral no qual o beneficio vai além da proposta inicial do 

governo chegando até a ajudar na subsistência das famílias. Nessa perspectiva, 

Demo (2007) ressalta que “é fundamental saber defender a necessidade de 

assistência devida, feita pelo Estado, bem como a importância de desenvolver 

competência adequada em sua oferta e manutenção”. (DEMO, 2007, p. 29). 

 Entende-se que o governo deve dar a assistência social que possibilite o 

desenvolvimento dos grupos menos favorecidos proporcionando atendimentos de 

maneira igualitária e digna para os inseridos no Programa. Neste enredo, registra 

que os entrevistados da comunidade Cacimba Velha no município de Teresina (PI), 

confirmam que o Programa Bolsa Família tem influenciado na melhoria da qualidade 

de vida, entretanto, observa-se que existe uma dependência dos beneficiários ao 

Bolsa Família, pois as narrativas revelam que se houver uma suspensão do 

Programa o nível de dificuldade se ampliaria e retornariam a uma condição precária 

de vida, como viviam anteriormente.  

 No transcorre do diálogo, pediu-se que falassem sobre mudanças que 

ocorreram na família após o recebimento do bolsa família. É pertinente ressaltar que 

60% afirmam que sem o Bolsa Família dificultaria a sobrevivência elevando o nível 

de pobreza, portanto ampliando a condição de vida subumana, pois as narrativas 

revelam que sem a Bolsa as dificuldades de cotidiano seriam elevadas.  

 

RESULTADOS  

 Diante da observação do cenário nacional, em especial a cidade de 

Teresina, desde a implantação do Programa Bolsa Família, é possível destacar que 

em muitos aspectos a vida dos brasileiros, que vivem em situação de pobreza e 

extrema pobreza, melhorou significativamente, embora que para se manter como 

beneficiários devem atender a uma série de imposições feitas pelo Estado. Para 

comprovar esse fato vários estudos foram feitos desde a implantação do programa, 



observando que muitas pessoas deixaram tanto a linha de extrema pobreza, como a 

linha de pobreza, por esse motivo o Programa Bolsa Família é citado por muitos 

analistas como sendo um dos responsáveis pela redução do índice de miséria no 

Brasil. Porém tendo em vista os objetivos gerais do programa que além de combater 

a fome e a pobreza tem a intenção de promover o acesso à rede de serviços 

públicos, em especial, saúde, educação,segurança alimentar, e assistência social, 

pode-se perceber, com o estudo, que muito se falta para que esse objetivo seje 

alcançado. Não basta apenas que o governo disponibilize o programa para as 

famílias carentes e imponha suas condicionalidades sobre as mesmas. É preciso 

acima de tudo que se mude a realidade da saúde, da educação, da segurança, para 

ai sim poder cobrar da população esses tipos de condicionamentos às quais estão 

impostas para receber o benefício do Bolsa Família.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Assim, o delineamento deste estudo permitiu uma compreensão dos efeitos 

do programa Bolsa Família no município de Teresina tendo como lócus da 

investigação as comunidades Lagoas do Norte e Cacimba Velha. O estudo ainda 

destacou outro ponto de vista evidenciado nos relatos das famílias assistidas, que 

dizem sentir melhoras nos rendimentos, pois esta Bolsa representa um 

complemento no orçamento familiar influenciando significativamente na qualidade de 

vida das famílias. Portanto, com o recebimento do beneficio os usuários atendidos 

passaram a utilizar o dinheiro para a compra de material escolar dos filhos, além de 

auxiliar na saúde.  

 No concernente as criticas feitas ao programa, as famílias beneficiadas 

afirmam que não existe órgão fiscalizador para acompanhar, bem como, da 

existência de pessoas recebendo o beneficio de maneira irregular; soma-se a esta 

realidade, o fato da renda não estar sendo suficiente para suprir suas necessidades, 

aflorando uma sugestão das famílias entrevistadas: que a renda aumente para que 

possam viver mais próximos da dignidade.  

 Nesta lógica é relevante pontuar a contribuição desse estudo, por relevar os 

impactos do funcionamento deste programa Bolsa Família nas comunidades 



entrevistadas, ao narrar fidedignamente como essas famílias beneficiadas estão 

vivendo com os recursos provenientes do PBF. 

 É pertinente salientar que os dados apresentados são significativos no que 

tange ao funcionamento desse programa como política pública compensatória que 

vem cumprindo o papel imbricado aos objetivos do Estado Mínimo na falácia da 

exclusão social. Neste sentido o estudo ratificou que as famílias vivem na 

dependência desta transferência de renda do Programa Bolsa Família-(PBF), que 

por sua vez impõe suas condicionalidades a fim de lograr êxito nos seus objetivos 

que tem como foco principal o combater à pobreza e a fome, aliado a isso promover 

uma maior inclusão social.  

 Diante dos estudos qualitativos e quantitativos realizados com base na visão 

da própria população, acerca do programa Bolsa Família, pode-se concluir que as 

mudanças que ocorreram nas famílias após terem se tornado beneficiárias do 

programa vem acontecendo parcialmente, mas que mesmo com as dificuldades 

cotidianas elevadas, as famílias conseguem sobreviver, embora muitas vezes o 

programa tem sido alvo de atos errôneos, bem como a influencia na alienação 

contribuindo para o declínio na emancipação política e econômica dos beneficiários 

do Bolsa Família.  
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