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Resumo: O presente trabalho pretende explanar informações sobre o 
Programa de Transferência de Renda Bolsa Família (PBF) no município de 
Miracema, Noroeste do estado do Rio de Janeiro, levantando questões sobre a 
opinião de pesquisados (não beneficiários) sobre este benefício. Além disso, 
traz consigo uma pesquisa voltada ao campo da Teoria das Representações 
Sociais, que busca analisar as condicionalidades de suas opiniões de acordo 
com o perfil dos pesquisados, com o objetivo de contextualizar os dados 
obtidos com informações relevantes sobre o funcionamento do programa. 
Sendo assim, o trabalho visa delinear informações que podem contribuir para 
um melhor entendimento do funcionamento do PBF e seus impactos em uma 
cidade pequena e interiorana. A metodologia utilizada foi a coleta de dados a 
partir de questionários com não beneficiários do PBF, com base na Teoria de 
Representações Sociais, gerando, a partir da análise destes dados, algumas 
categorias que deixaram transparecer a discrepância de opiniões sobre o PBF. 
Os questionários continham perguntas sobre a importância e a relevância do 
PBF para o pesquisado e para a educação. Portanto, das respostas ao 
questionário com pergunta descritiva, foram geradas categorizações que 
desencadearam nas conclusões sobre o presente trabalho. Os resultados 
obtidos, a partir da análise das categorias criadas e a partir da interpretação 
das respostas, deixaram claro que há ainda uma grande estigmatização em 
torno das famílias beneficiárias e do seu funcionamento, bem como uma forte 
tendência de que os não beneficiários, em sua maioria, desaprovam a 
existência do Programa de Transferência de Renda, associando-o ao possível 
comodismo e aceitação do status de desempregado com conformidade.  
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