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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 

investigar o Programa Bolsa Família (PBF) e sua relação com a escola. Procura também 

esclarecer qual tem sido o papel do PBF e sua contribuição para a pobreza no atual contexto 

brasileiro. Teve como problema de pesquisa os questionamentos: Afinal, o que é o Programa 

Bolsa Família? Quais são seus objetivos? Há resultados da implementação desta política? Que 

impactos isso tem trazido para a escola? Por que é estabelecida a relação entre benefício e 

escola? Para desenvolvê-la, utilizamos pesquisa e discussão bibiográfica, análise de 

documentos e de dados de questionário. A pesquisa permitiu concluir que o PBF tem por 

objetivo central mudar a condição de pobreza no atual contexto brasileiro, mas, como se pode  

perceber, o PBF vem sendo uma forma paliativa emergencial de resolver essa situação. 

Concluiu-se também que o PBF requer a integração da família e da escola no seu 

desenvolvimento, ação que possibilita reforçar a importância da educação para superar a 

pobreza. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil, apesar de ter uma extensão territorial muito grande, conhecido como 

potência em desenvolvimento, também tem sido apresentado como referência de um país de 

pobres. Segundo reportagem da Agência Brasil, intitulada “Brasil reduz pobreza em 22% e 

sobe posição no IDH” (2014), o país se encontra na faixa de nações com desenvolvimento 

elevado, ficando, no ano de 2014, em 79º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

entre 187 países. A reportagem destaca que o índice de brasileiros em situação de pobreza 

multidimensional caiu 22,5% em seis anos. A análise supracitada corresponde à renda, 

educação e saúde.  

É interessante verificar que, no atual contexto social, político e econômico, bem 

como no governamental, no Brasil, há firme intenção de amenizar a pobreza por meio de 

programas compensatórios, pois não vão eliminar a condição dos pobres Não se pode, no 

entanto, desprezar a importância da presença dos mesmos na vida de pessoas que não 

possuem condições de gerir a própria sobrevivência. O Programa de transferência de renda 

Bolsa Família, criado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro de 2003, tem 

contemplado grande parte da população em situação de pobreza no Brasil com o objetivo de 

contribuir para a melhoria das condições de vida da população beneficiada. O mais 

interessante é a associação feita entre a redução da pobreza, mediante o pagamento de uma 

bolsa – um valor para família – e o monitoramento da frequência escolar dos alunos. 

Importante salientar que o Programa Bolsa Família (PBF) repassa o benefício à família, desde 

que ela cumpra certas exigências, especificamente, à relacionada à frequência escolar dos 

filhos menores de 16 anos. 

Mesmo com pouco, em média R$ 154,00 mensais, o PBF oferece melhores 

condições financeiras aos alunos beneficiados, pois lhes permite, por exemplo, a aquisição de 

materiais escolares, roupas e calçados, o que os motiva a frequentar a escola.  

Esta questão é o foco central deste Trabalho de Conclusão de Curso em que se 

questiona: Afinal, o que é o Programa Bolsa Família (PBF)? Quais são seus objetivos? Há 

resultados da implementação dessa política? Que impactos isso tem trazido para a escola? Por 

que é estabelecida a relação entre o benefício e a escola? 

 Este trabalho teve como objetivo geral analisar o Programa Bolsa Família (PBF) e 

sua relação com a escola. Especificamente, pretendeu discutir os objetivos e os resultados do 

PBF e, também, levantar a relação estabelecida entre o benefício e a escola.  
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A pesquisa que sistematiza este Trabalho de Conclusão de Curso surgiu por 

inquietações e reflexões, advindas, primeiramente, do interesse em estudar a relação família 

escola e,  num segundo momento, do interesse em verificar a relação família e escola no 

processo de implementação do Programa Bolsa Família (PBF), que busca manter o aluno 

‘beneficiário do PBF’ na escola.  

 O estudo tem por base a pesquisa desenvolvida a partir de discussão bibliográfica, 

juntamente com análise de documentos de governo e de políticas educacionais. Segundo as 

autoras Shiroma, Campos e Garcia, (2005), os documentos devem ser lidos e compreendidos 

em sua articulação com o contexto em que surgiram. Percebe-se, pela análise das autoras, que 

os documentos de governo transmitem informações sobre o mundo em que vivemos que, 

tanto pretendem oferecer representações únicas sobre a realidade, como trazer soluções 

idealizadas para problemas identificados. Pode-se depreender desta análise, que, quando 

analisamos os textos de política educacional, não devemos nos esquecer de que os mesmos 

trazem, em seu conteúdo, referência ao tempo histórico e às intenções do documento, aspecto 

importante a ser desfrutado pelo pesquisador. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, procurou-se levantar dados das famílias 

beneficiadas nas escolas, buscando-se obter informações sobre seu perfil, tendo em vista a 

análise da proposta do PBF e a relação com o público a que o Programa atende. Nesse 

sentido, a metodologia qualitativa de pesquisa foi considerada a melhor opção para a 

realização deste trabalho. Conforme Ludke e André (1986. p.11): “A pesquisa qualitativa tem 

o ambiente natural como sua fonte direta de dados, e o pesquisador como seu principal 

instrumento”.  

 Para esta pesquisa, os estudos qualitativos são importantes por possibilitar a 

realização de análises e reflexões a partir de uma aproximação da realidade, aspecto que pode 

ser visto na obra de Ludke e André (1986), oferecendo caminhos para a interpretação das 

questões educacionais envolvidas como, por exemplo, a utilização de questionário.  Segundo 

Ludke e André (1986, p. 34), a grande vantagem dessa técnica “[...] é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas Municipais localizadas no bairro Cinco 

Conjuntos, Zona Norte do município de Londrina. A escolha se deu pelo fato de se conhecer a 

região, que é considerada bastante populosa. Foi utilizado um questionário com oito questões, 

com a finalidade de averiguar o funcionamento do PBF, a relação com a escola e com a 
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família vinculada ao Programa e a frequência escolar dos alunos beneficiados. O acesso às 

fontes de pesquisa se deu por meio de autorização da direção das escolas. 

Espera-se que este estudo ofereça dados que venham contribuir para o entendimento 

da questão por meio de outras reflexões que possam aprofundar a compreensão da política 

governamental, a importância da família no processo educacional dos alunos, sua 

interferência na educação, bem como a importância da compreensão da possibilidade ou 

limites de ações para superação da pobreza no atual contexto. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, intitulado "Alguns 

Elementos do Desenvolvimento Histórico do Neoliberalismo", apresentamos dados acerca do 

Neoliberalismo, analisando o papel do Estado no desenvolvimento das políticas sociais e na 

condução da situação econômica e social no Brasil.  

No segundo capítulo, que trata do Programa Bolsa Família (PBF), discorremos sobre 

como o PBF se estrutura, apresentando três eixos: a transferência direta de renda, o 

cumprimento de condicionalidades e a sua relação com a educação.  

No terceiro capítulo, "Os Direitos da Criança e do Adolescente", focalizamos os 

direitos da criança e do adolescente, entendendo que são motivos que reforçam a 

implementação do Programa Bolsa Família (PBF).  

 No capítulo 4, denominado "Levantamento de Dados do Programa Bolsa Família 

(PBF) e Escola", encontram-se os resultados do estudo possibilitados pela coleta de dados: a) 

Perfil dos beneficiados pelo Programa Bolsa Família (PBF), b) Avaliação do Programa Bolsa 

Família (PBF), c) Desempenho Escolar dos Beneficiados. Neste capítulo, pretende-se discutir 

a efetividade do PBF, enquanto política pública, a relação da escola com PBF, com o 

propósito de perceber a contribuição do Programa Bolsa Família no desenvolvimento 

educacional das crianças e jovens beneficiados.  

Por fim, apresentamos as considerações finais deste estudo. Em linhas gerais, 

percebe-se que o Programa tem atuado de forma determinante na vida de muitas famílias. No 

âmbito da educação, o benefício permite um acompanhamento melhor por parte do Estado e 

da família pela exigência da frequência e da permanência dos alunos beneficiados na escola, 

assegurando-lhes também o cuidado da saúde e alimentação.  

O PBF traz esperança às famílias pobres de conseguir com que os filhos estudem e 

não continuem a viver em condições de precariedade. Assim, apesar de ser uma forma 

paliativa de resolver a questão da pobreza no Brasil, no momento, o Programa se constitui 

como um meio de garantir a sobrevivência dessas famílias. 
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 O objetivo central do Programa é promover a superação da condição de pobreza em 

que os beneficiários se encontram. Embora se possa perceber que isso seja, praticamente 

impossível, os idealizadores do PBF compreendem que é por meio da educação que se inicia 

o rompimento do histórico ciclo da pobreza. Neste aspecto, tanto a Escola quanto a Família, 

enquanto formadoras do sujeito, têm responsabilidade de juntas, trabalharem neste processo 

para formar o aluno e o cidadão.  
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2 ALGUNS ELEMENTOS DO DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO 

NEOLIBERALISMO 

 

 Este capítulo tem por objetivo destacar alguns dados do encaminhamento neoliberal 

na sociedade como orientador de programas e ações governamentais. Trata-se de um assunto 

importante, pois tais políticas desenvolveram-se mais, aparentemente, a partir de 1990 no 

Brasil. O Neoliberalismo, que preza por uma gestão estatal mais eficiente e enxuta, de modo 

específico no Brasil, torna-se explícito na reforma da aparelhagem estatal que permite que 

determinadas ações não sejam encaminhadas apenas pelo Estado mas com a contribuição de 

organizações sociais. A educação foi um dos campos em que isso se deu. No entanto, para 

situar e compreender o Neoliberalismo hoje é preciso falar do Liberalismo. Conforme Stewart 

(1995), esta corrente política de pensamento se reafirma na Europa e América em meados do 

século XVIII. Destaca-se nela Adam Smith (1723-1790), considerado o fundador do moderno 

Liberalismo econômico. O pensamento liberal é marcado por uma enorme diversidade de 

ideias.  

 

 Liberalismo é antes de tudo liberdade. Liberdade entendida como ausência 

de coerção de indivíduos sobre indivíduos. É a adesão ao princípio de que a 

ninguém é permitido recorrer à força ou à fraude para obrigar ou induzir 

alguém a fazer o que não deseja. (STEWART, 1995, p. 72)  

 

Stewart (1995, p.77, grifos do autor) continua, ressaltando que o Liberalismo é um 

conjunto de ideias que nasceu na Sociedade Moderna, que tem como princípios: 

 

Igualdade perante a lei- o que significa dizer que a lei será a mesma para 

todos e aplicada da mesma forma independente de convicções religiosas ou 

partidárias, da raça ou da situação econômica de cada um. 

Ausência de privilégio- vale dizer que a ninguém ou a nenhum grupo 

poderão ser concedidas vantagens, isenções, direitos, privilégios, enfim, que 

não possam igualmente ser estendidos a todos os demais cidadãos. 

Respeito aos direitos individuais- entendidos como a garantia e a proteção 

do que o homem tem e não lhe pode ser tirado: o direito à vida, à liberdade, à 

propriedade e à saúde. Propriedade é claro, entendida como aquela que tenha 

sido legitimamente adquirida; caso contrário, deverá estar sujeita às 

determinações da lei. Saúde entendida, naturalmente, como aquela que o 

indivíduo tem e não a que desejaria ter. 

Responsabilidade Individual - ou seja, que o indivíduo arque com as 

consequências de seus atos, não sendo admissível transferi-las 

compulsoriamente à comunidade. 

 Respeito às minorias - vale dizer que não sejam estabelecidas imposições de 

natureza econômica ou política a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em 
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função de alguma de suas características étnicas, religiosas, políticas ou 

econômicas. O ser humano é a menor das minorias. 

Liberdade de entrada no mercado- isto é, que ninguém seja impedido de 

produzir e de usufruir o fruto de sua produção. 

 

Verifica-se que o Liberalismo é uma corrente de pensamento pela qual o Estado 

pouco intervém, concedendo-se ao indivíduo liberdade para agir acima do Estado. Em seu 

apogeu, significou a garantia da liberdade de mercado. No século XIX, impulsionado pelos 

avanços da Revolução Industrial, o Liberalismo cresceu em meio a muitos fatores. 

O Neoliberalismo pode ser então, definido como um conjunto de ideias políticas e 

econômicas e, de acordo com Gentili (1996), é um processo de construção hegemônica que 

defende a não participação do estado na economia. Para o autor, deve haver total liberdade de 

comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. 

Percebe-se que o Neoliberalismo pode ser entendido como um Liberalismo revigorado, pois 

não deixa de fazer defesa da liberdade e dos princípios legais que legitimam a economia. 

Conforme o Caderno da Dívida Externa n. 03 (1993, p. 36-37), que discute o 

Neoliberalismo, entre as soluções que propõem os neoliberais: “o principal objetivo, para o 

Neoliberalismo é a maximização dos lucros dos empresários privados (lucro econômico)”. A 

intenção dos neoliberais era privatizar e liberalizar a economia. Percebe-se, pela descrição de 

ações a serem desenvolvidas e listadas no Caderno da Dívida Externa n. 03 (1993), que se 

objetiva a busca por um Estado mais enxuto, no sentido de se conter gastos com programas 

sociais, de conter a legislação referente ao salário mínimo, de restringir a ação dos sindicatos 

e liberar os preços para gerar mais competividade no setor do comércio. 

 Nota-se, no Caderno da Dívida Externa n. 03 (1993), que a concepção neoliberal 

tem como principio a liberdade econômica e, através desta prática, adotam-se os programas de 

ajuste estrutural, que visam a melhorar os desequilíbrios da economia com políticas de 

estabilização de curto prazo, que procuram controlar a demanda de dinheiro do setor público, 

a inflação e o déficit do comércio. Os programas de ajuste estrutural, conforme é possível 

constatar no Caderno da Dívida Externa n.03 (1993), visam também a melhorar a estrutura 

produtiva, ou seja, tudo que está relacionado com a produção e a comercialização. Buscam 

adequar-se a uma maior diversificação da economia, não dependendo da produção e 

exportação de poucos produtos, obter maior eficiência econômica para poder competir com o 

mercado mundial, com outros países, além de conseguir a redução da intervenção do estado, 

privatizando vários setores (bancos, serviços públicos, empresas de propriedade do estado, 

entre outros).  
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O objetivo de todo esse processo, segundo pode ser verificado no referido Caderno 

da Dívida Externa n. 03 (1993), é alcançar um maior crescimento econômico, colocando nas 

mãos das empresas privadas a condução da economia. Para os neoliberais, as empresas 

privadas são as únicas capazes de conseguir o crescimento econômico eficaz, visto que o 

estado pouco pode interferir nos seus encaminhamentos. Conforme o Caderno da Dívida 

Externa n. 03 (1993), os principais representantes e contribuintes desta corrente foram Milton 

Friedman e F. Von Hayek, sendo que Milton Friedman é destacado como um dos mais 

importantes economistas neoliberais do século XX.  

De acordo com Butler (2012), as principais defesas revolucionárias de Milton 

Friedman referiam-se à liberdade, ao mercado livre, e a pouca participação do Estado e da 

democracia política. Para o autor, Friedman encontrou grandes opositores de suas ideias 

neoliberalistas, mas venceu batalhas importantes. Na lógica de pensamento de Milton 

Friedman, conforme análise do Caderno da Dívida Externa n. 03 (1993, p. 32), na hipótese de 

haver desemprego, os salários seriam diminuídos para gerar mais empregos. Já Friedrich Von 

Hayek, segundo Moraes (2001), é considerado o maior teórico liberal numa época em que a 

defesa do bem-estar social se estabelecia. Deduz-se, com as explicações de Moraes (2001), 

que ocorria uma defesa favorável ao livre mercado por Hayek e não a uma política de bem-

estar. Na visão de Hayek, o mercado se estabelece como melhor instituição econômica, 

possibilitando a autonomia individual, já que cada indivíduo poderia seguir as próprias 

necessidades sendo produtores ou consumidores. Em síntese, a liberdade defendida era a 

liberdade de mercado, a liberdade de livre trânsito econômico para comprar e vender a mão de 

obra.  

De acordo com os estudos de Butler (2012) e Moraes (2001), é possível inferir que 

tanto Friedman quanto Hayek partem do princípio de que o mercado deveria servir como base 

para a organização da sociedade.  

A análise de Ugá (2004) permite perceber que, a partir de 1970, é que o 

Neoliberalismo ganha espaço no mundo. Nos Estados Unidos, a ideia inicial era reduzir o 

papel do Estado e tornar flexível o mercado antes mesmo de ocorrer à crise, e afirmavam que 

esta acontecia devido à vasta intervenção do Estado na economia. Porém, pelas explicações da 

autora, entende-se que, na América Latina, o Neoliberalismo vai surgindo em um contexto em 

que o desenvolvimento econômico se encontrava com dívida externa e que, a partir de 1980, 

os países latino-americanos passaram a aderir ao Neoliberalismo para sair da crise em que se 

encontravam e retomassem o crescimento. A realidade que se apresentava era de crise e 

exclusão social e a saída, então, era a opção neoliberal. 
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Analisando as propostas do Banco Mundial, Ugá (2004) comenta a preocupação com 

as estratégias de combate à pobreza. Conforme a autora, para ser possível combater a situação 

de pobreza, o Banco Mundial sugere a implementação de políticas que ajudem na criação de 

novas oportunidades econômicas para que os pobres possam ter seus próprios rendimentos, 

passando a ser considerados “não pobres”. Aquele que não consegue nada disso é tido como 

incapaz, não consegue investir em seu próprio “capital humano”, como pode ser observado na 

citação abaixo: 

 

“os incapazes que não conseguem acompanhar esse processo passam a fazer 

parte do grupo dos pobres, para o qual o Estado deve voltar sua atenção, 

fazendo-lhes caridades das mais variadas, para que sejam dadas as condições 

mínimas de subsistência”. (UGÁ, 2004. p. 61). 

 

Pela discussão de Ugá (2004), fica visível que, com divisão da sociedade, os 

indivíduos passam a ter de sobreviver por sua própria conta no mercado, onde há grande 

competição. É aí que o Estado entra, para subsidiar a população que não consegue ser 

competitiva, garantindo a sua sobrevivência com políticas sociais focalizadas no aumento do 

capital humano.  

 

 

2.1 Neoliberalismo e Educação 

 

 

O Brasil dos anos de 1990 sofreu com a crise estrutural, já que o capitalismo assumiu 

um processo de acumulação que impede uma distribuição igualitária de renda, mesmo quando 

se tenta sustentar politicamente as garantias trabalhistas e as transferências de renda. Estes 

novos elementos estruturais provocaram o desemprego e o aumento das despesas tornaram-se 

problemas graves.  

Segundo Carinhato (2008a), o Neoliberalismo no Brasil tornou-se mais evidente, a 

partir do governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), que, com base numa redução do 

Estado, enquanto aparelho administrativo tomou várias medidas como: privatização das 

empresas estatais, redução do funcionalismo público, fechamento das autarquias e redução 

das tarifas de importação ligada à corrupção. Nesse período, também ocorre o processo de 

impeachment de Collor de Mello e o vice-presidente Itamar Franco assume o posto durante os 

dois anos restantes.   
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Carinhato (2008) reitera que, com o surgimento das políticas neoliberais, ocorreu o 

aumento da pobreza do Brasil e apenas os setores de alta renda se beneficiaram delas. Com a 

eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, o Neoliberalismo se fortaleceu. “Sua tese 

era baseada na necessidade de uma “liberalização” das travas corporativas, que bloqueavam o 

surgimento de um empresariado dinâmico” (CARINHATO, 2008a, p. 39-40).  

De acordo com Marrach (1996), dentro desse mesmo contexto neoliberal, no Brasil, 

surge também a necessidade de sair da crise educacional em que o país se encontrava, e, para 

tanto, começa-se o desenvolvimento de um conjunto de estratégias orientadas a avaliar o 

sistema educacional quanto à qualidade educacional existente.  

Conforme afirmação de Marrach (1996, p.46), a retórica neoliberal atribui um papel 

estratégico à educação.   

 
 [...] 1) Atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e a pesquisa 

acadêmica ao imperativo do mercado ou às necessidades da livre iniciativa. 

Isto é, a escola e, principalmente, a universidade, onde se produz 

conhecimentos técnico-científicos. A integração da universidade à produção 

industrial baseada na ciência e na técnica transforma a ciência em capital 

técnico-científico. 

 

 A autora também faz referência à escola (MARRACH, 1996, p. 47): 

 

2) Tornar a escola um meio de transmissão dos seus princípios doutrinários. 

O que está em questão é a adequação da escola à ideologia dominante. Esta 

precisa sustentar-se também no plano das visões do mundo, por isso, a 

hegemonia passa pela construção da realidade simbólica. 3) Fazer da escola 

um mercado para os produtos da indústria cultural e da informática, o que 

aliás é coerente com a idéia de fazer a escola funcionar de forma semelhante 

ao mercado, mas é contraditório porque, enquanto, no discurso, os 

neoliberais condenam a participação direta do Estado no financiamento da 

educação, na prática, não hesitam em aproveitar os subsídios estatais para 

divulgar seus produtos didáticos e paradidáticos no mercado escolar. 

 

Podemos perceber pelo estudo de Marrach (1996), que, enquanto o Liberalismo 

colocou a educação entre os direitos do homem com cidadão, em sua nova roupagem, como 

Neoliberalismo, os direitos políticos da cidadania e também o modo como a escola funciona 

seguem a lógica do mercado. Segundo Marrach (1996, p.54), no Brasil, o Neoliberalismo:  

 

[...] Apenas amplia sua verticalidade, que se nota pelo aumento do número 

de desempregados, de moradores de rua, de mendigos etc, Em outras 

palavras, a pirâmide social se mantém e as desigualdades sociais crescem. 

Para a educação, o discurso neoliberal parece propor um tecnicismo 

reformado. Os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais da 

educação se convertem em problemas administrativos, técnicos, de 
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reengenharia. A escola ideal deve ter gestão eficiente para competir no 

mercado. O aluno se transforma em consumidor do ensino, e o professor em 

funcionário treinado e competente para preparar seus alunos para o mercado 

de trabalho e para fazer pesquisas práticas e utilitárias, a curto prazo.  

 

 

Com base em Marrach (1996), pode-se concluir que o discurso neoliberal parece 

propor um tecnicismo reformado concernente à educação.   As instituições escolares deveriam 

competir no mercado, pois esta seria a única forma de atender com qualidade aos seus 

consumidores, os pais e alunos.   

Conforme Pablo Gentili (1996) passa-se a falar de qualidade educacional como se 

fala em qualidade empresarial. Na perspectiva neoliberal, a educação começa a ser integrada 

ao mercado, desde suas concepções, passando o aluno a ser um mero consumidor do ensino 

enquanto o professor é treinado para capacitar os seus alunos a se adaptarem ao mercado de 

trabalho.  

 

2.2 A Implementação de programas sociais 

 

 

A discussão realizada até o momento permite constatar que o Brasil, historicamente, 

tem sofrido com problemas como: má distribuição de renda, desemprego e analfabetismo e 

que, para tratar delas, tem encaminhado políticas sociais que, muitas vezes, têm assumido 

característica compensatória visando a atender às necessidades de desenvolvimento da 

sociedade. 

 Santos (2010) afirma que o ano de 2001 foi marcado pela necessidade de criar uma 

rede de proteção social no país e que, com iniciativa do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, houve a implementação do Programa Nacional Bolsa Escola (PNBE), uma 

transferência de recurso para manter as crianças nas escolas.  

Santos (2010) pontua que o Programa Nacional Bolsa Escola (PNBE), gerido pelo 

Ministério da Educação (MEC), tinha por objetivos possibilitar a permanência das crianças na 

escola; promover a participação das famílias no processo educacional de seus filhos e  reduzir 

a evasão e a repetência escolar, proporcionando a elevação da qualidade de vida de famílias 

mais pobres. 

Observa-se que as primeiras discussões no Brasil sobre a instituição de um Programa 

de garantia de renda mínima objetivavam envolver a família e a educação. Sendo assim, o 

plano de governo do presidente Lula (2002, p. 31, grifos meus.), ressalta a necessidade de 
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uma Reforma Política do sistema brasileiro para promover uma efetiva democratização da 

sociedade e do Estado: 

 

 [...] Nosso governo atuará no sentido da ampliação da oferta e do acesso da 

população aos serviços públicos e à infra-estrutura social. De um lado, é 

necessário ampliar a disponibilidade da infra-estrutura social – saneamento, 

transporte coletivo, habitação popular. De outro, é imprescindível assegurar 

o acesso universal aos serviços que constituam direitos inalienáveis do 

cidadão contemporâneo, como educação, saúde de qualidade e 

previdência pública.  

 

 

Em virtude dos fatos mencionados, Santos (2010) reitera que, antes mesmo de o 

Governo Lula inserir o Programa Bolsa Família (PBF) no Brasil como um Programa social, 

no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foram criados programas nos 

moldes do Bolsa Escola, antes chamados de programas remanescentes como: Bolsa 

Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio-Gás. No governo Lula, em 2003, foi instituído o 

Programa Bolsa Família (PBF) a fim de unificar a gestão e a execução das ações de 

transferência de renda do Governo Federal.  

Conforme análise de Santos (2010), o Programa Bolsa Família (PBF) unificou os 

Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação ou Cartão alimentação, que, criado em 2001 e 

gerido pelo Ministério da Saúde, visava a oferecer condições de saúde e alimentação com uma 

ou mais bolsas alimentação para cada família variando o valor de R$ 15,00 a R$ 45,00 por 

mês. O público beneficiário era de gestantes, mães com crianças de seis meses a seis anos de 

idade, pertencentes a famílias em condição de pobreza.  

Conforme Menezes e Santarelli (2013, p.16), no primeiro mandato do Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, inicia-se o enfrentamento da pobreza com a instituição 

do Programa Fome Zero, no ano de 2003, que representa o esforço da sociedade e do 

presidente na luta contra a fome. 

 

[...] Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, foi lançado em 2003 o 

chamado Programa Fome Zero que se apresenta, aos olhos da sociedade 

como uma resposta do Estado ao seu papel de fazer e cumprir o direito 

humano à alimentação, consolidando-se como uma ”ideia força”, prioritária 

e orientadora das políticas sociais no Brasil. Tratou-se da primeira reação 

governamental consistente frente à situação de descaso com o fenômeno da 

fome, que acabou por mudar a feição do Brasil no que concerne à 

alimentação e às políticas públicas voltadas a ela. (MENESES; 

SANTARELLI, 2013, p.17).  
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A meta, conforme a proposta do Programa era erradicar a fome e reduzir a 

subnutrição, mas, por uma série de razões, não foi alcançada, permanecendo apenas o 

Programa Bolsa Família (PBF) e não mais o Programa Fome Zero.  

 

Ao final de 2003, o governo federal instituiu o Programa Bolsa Família 

(PBF), um programa de transferência de renda condicionada e com dois 

objetivos principais: o combate à fome, à miséria e à exclusão social e a 

promoção da inclusão social, voltada à emancipação das famílias pobres e 

extremamente pobres. (MENEZES; SANTARELLI, 2013, p.28). 

 

Assim sendo, o Programa Bolsa Família (PBF) vem a ser um Programa social de 

transferência direta de renda:  

 

Dentre estes programas, destacavam-se o “Bolsa-Escola” (Educação), “Bolsa 

Alimentação” (Saúde), “Programa de Erradicação do Trabalho Infantil” 

(Desenvolvimento Social) e o “Vale-Gás” (Minas e Energia). No início do 

governo Lula, criou-se, ainda, o “Cartão da Alimentação”, no âmbito do 

Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar (MESA), que 

inicialmente coordenava o Fome Zero. Do ponto de vista legal, o programa 

foi oficialmente instituído por meio da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 

2004, e posteriormente regulamentado por uma série de decretos e 

instrumentos infralegais.  No que se refere à gestão, destaca-se a 

consolidação do Cadastro Único e a estratégia descentralizada e 

compartilhada de gestão do programa que envolve, para além do Governo 

Federal, os vinte e seis estados, o Distrito Federal e os municípios. 

(MENEZES; SANTARELLI, 2013, p.28). 

 

 

De acordo com a Lei nº 10.836/2004, o Programa Bolsa Família (PBF) beneficiaria 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O Art. 1º diz: “Fica criado, no âmbito da 

Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações de transferência de 

renda com condicionalidades”.  

Nesse aspecto, Menezes e Santarelli (2013) abordam que os beneficiados recebem 

dinheiro do governo federal e, em troca, devem atender a algumas exigências, como garantir a 

frequência escolar dos filhos entre 06 e 16 anos na escola e manter as vacinas em dia. O 

descumprimento de alguma destas exigências causaria a exclusão do beneficiado do 

Programa. 

Entendemos que a desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam 

a maioria dos países na atualidade.  No caso brasileiro, a desigualdade social é um fenômeno 

bastante evidente, que, inclusive, justifica o desenvolvimento de programas sociais.  
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Assim, podemos dizer que o Programa Bolsa Família (PBF) é uma resposta ao 

quadro de acirramento da desigualdade social impactada pelo capitalismo.  É uma estratégia 

de controle da pobreza atrelada à garantia dos direitos sociais. O próximo capítulo deste 

trabalho abordará mais sobre esse assunto. 
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3 AS POSSIBILIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) 

 

 

Neste capítulo, o intuito é apresentar o motivo da origem de programas de 

transferência de renda, abordando o Programa Bolsa Família - PBF, e destacar as mudanças 

ocorridas em sua estrutura com o passar do tempo. Serão abordadas, também, a sua concepção 

atual no Brasil e a relação existente com a escola. A discussão tratada no capítulo se deu de 

forma a perceber não só a importância de tal Programa como também sua contribuição às 

famílias de baixa renda, desde que foi implantado e, além disso, verificar se realmente o 

Programa Bolsa Família (PBF) tornou-se uma ação política importante para a diminuição da  

condição de miserabilidade em que boa parte da população do Brasil se encontra, destacando 

a articulação entre o Programa e a educação, visto que a educação é considerada como uma 

das condicionalidades do Programa. 

Conforme Carinhato (2008b, p.1), “[...] no início da década de 1990, o Brasil passava 

por um momento sintetizado em desafios e contradições centradas num regime de altíssima 

inflação e incertezas quanto à condução política e econômica.” Carinhato (2008b) reitera que 

o estado de bem estar social foi abandonado e que, nesta perspectiva, o Brasil seguiu para 

uma nova etapa com intuito de obter acumulação de capital financeiro.  

De acordo com Carinhato (2008b), é introduzida no Brasil a reforma do Estado pelo 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma alternativa capaz de liberar a economia para 

uma nova etapa do crescimento, buscando-se criar um novo modelo econômico fundamentado 

no Neoliberalismo, a caminho para o atrelamento das políticas sociais, voltadas para o 

problema do desemprego e da pobreza.  

De acordo com dados do IPEA (2011), a partir do segundo milênio, o Brasil reduziu 

a taxa de desigualdade de renda, a qual diminuiu significativamente a pobreza e a extrema 

pobreza no país e, por este motivo, pensava-se em políticas para dar continuidade a este 

processo nos anos seguintes. Conforme dados do IPEA (2013, p.18), entre os anos de 2001  e 

2011, houve uma redução entre 15% e 20% na desigualdade de renda brasileira, resultados 

alcançados devido aos programas de transferências, incluindo o PBF. Apesar disso, observa-

se ainda a má distribuição per capita de renda no Brasil. 

A redução da pobreza no país deu-se por dois motivos: crescimento econômico e 

melhor distribuição da renda per capita, pois ambos diminuem a desigualdade, elevando a 

renda dos mais pobres.   
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A velocidade com que a pobreza declina depende da taxa de crescimento da 

renda dos mais pobres. Esta, por sua vez, depende do crescimento 

econômico do país e da redução no grau de desigualdade. Assim, parte da 

acentuada queda na pobreza dos últimos anos deve-se ao crescimento 

econômico e outra parte não teria ocorrido se não fosse a redução na 

desigualdade. (IPEA 2011, p.50) 

 

Com base nos dados do IPEA (2011), a redução na desigualdade explica 42% da 

queda na proporção de pobres e 75% da queda da extrema pobreza no Brasil. 

O IPEA (2011), com relação aos fatores determinantes, traz o trabalho como o único 

fator que não contribuiu para uma melhora na distribuição de renda, porque a proporção de 

crescimento tanto dos ricos como dos pobres foi a mesma, não influenciando na diminuição 

da desigualdade de renda. 

Ainda de acordo com IPEA (2011), o grau de desigualdade de renda brasileiro, desde 

2001, vem se reduzindo aceleradamente, levando a diferença de renda entre brasileiros a uma 

redução de 8% em sete anos. Mas, apesar da melhora, este nível continua elevado.  Em função 

desta visível e elevada desigualdade, a pobreza e a extrema pobreza ainda estão acima do que 

se poderia esperar. Estes dados fortalecem e justificam os programas de complementação de 

renda 

 As atenções voltaram-se agora a como será a redução nos próximos anos e quais 

políticas adotar para acelerar este processo. 

 

 

3.1 A importância do Programa Bolsa Família no discurso governamental 

 

 

Conforme análise do site do Programa1Bolsa Família, este foi criado para melhorar a 

vida das famílias extremamente pobres do Brasil. Constitui-se um programa estratégico de 

combate à fome, à pobreza e às desigualdades, por meio da transferência de um benefício.  

Para enfrentar o problema da pobreza, conforme dados do site, o Plano chama 

atenção, ao abordar o PBF, em dois momentos.  No primeiro, o Programa pretende amenizar 

os problemas urgentes da pobreza, como a fome; no segundo momento, o objetivo é o 

combate da pobreza, induzindo à melhoria da educação e da saúde de seus beneficiários por 

meio das condicionalidades, ou seja, pelos compromissos assumidos pelas famílias nas áreas 

                                                 
1 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: As informações a respeito do Programa Bolsa 

Família foram obtidas no endereço: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em jul. 2015. 
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de saúde e educação, para que, assim, continuarem a receber o benefício e, futuramente, seus 

filhos terem condições de entrar no mercado de trabalho. 

Conforme o Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo (2012), a 

transferência de renda diretamente às famílias ocorre por meio de um Cadastro Único. O 

processo de seleção é feito de forma automatizada pelo Governo Federal e leva em conta as 

informações deste cadastro em base nacional. 

De acordo com análise da página do Programa do Ministério do Desenvolvimento 

Social2, ingressam no PBF as famílias que possuem renda mensal compatível com as 

exigências do Programa e que mantêm as condicionalidades, que são os compromissos nas 

áreas da Educação, da Saúde e Assistência Social, assumidos por elas para continuarem a 

receber o benefício do Bolsa Família.  

As informações do Programa Bolsa Família (PBF), na página do Programa do 

Ministério do Desenvolvimento, apontam que o Programa de transferência direta de renda 

possui condicionalidades, atende a famílias pobres (renda mensal por pessoa entre R$ 77,01 e 

R$ 154,00) e, extremamente pobres (renda mensal por pessoa de até R$ 77,00). Como se pode 

verificar na respectiva página3 o PBF oferece vários tipos de benefícios, utilizados para 

compor a parcela mensal que os beneficiários recebem.  São eles: 

 
 Benefício Básico, de R$ 77,00 

Concedido apenas a famílias extremamente pobres (renda mensal por pessoa 

menor de até R$ 77,00). 

 Benefício Variável de 0 a 15 anos: R$ 35,00 

Concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade. 

Benefício Variável à Gestante: R$ 35,00 

Concedido às famílias que tenham gestantes em sua composição. 

Pagamento de nove parcelas consecutivas, a contar da data do início do 

pagamento do benefício, desde que a gestação tenha sido identificada até o 

nono mês. 

A identificação da gravidez é realizada no Sistema Bolsa Família na Saúde. 

O Cadastro Único não permite identificar as gestantes. 

Benefício Variável Nutriz: R$ 35,00 

Concedido às famílias que tenham crianças com idade entre 0 e 6 meses em 

sua composição. 

Pagamento de seis parcelas mensais consecutivas, a contar da data do início 

do pagamento do benefício, desde que a criança tenha sido identificada no 

Cadastro Único até o sexto mês de vida. 

                                                 
2 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: As informações a respeito do Programa Bolsa 

Família foram obtidas no endereço: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em 10 jul. 2015. 
3 Ministério do desenvolvimento social e Combate à Fome: As informações sobre os benefícios do Programa 

Bolsa Família foram obtidas no endereço: <http:// www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios>. Acesso em 10 jul. 

2015, (grifos da página). 
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Observação: Os benefícios variáveis acima descritos são limitados a 5 

(cinco) por família, mas todos os integrantes da família devem ser 

registrados no Cadastro Único.  

Benefício Variável Vinculado ao Adolescente: R$ 42,00 

Concedido a famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos – limitado 

a dois benefícios por família. 

Benefício para Superação da Extrema Pobreza: calculado caso a caso 

Transferido às famílias do Programa Bolsa Família que continuem em 

situação de extrema pobreza (renda mensal por pessoa de até R$ 77), mesmo 

após o recebimento dos outros benefícios. Ele é calculado para garantir que 

as famílias ultrapassem o limite de renda da extrema pobreza 

 

 

Verifica-se, no Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo 

(2012), que as condicionalidades do PBF são de responsabilidade das famílias e do poder 

público. As famílias também passam por um processo de fiscalização por meio de órgãos 

Municipais, Estaduais e Nacional que tem por finalidade verificar o cumprimento das 

condicionalidades, nos âmbitos da educação, saúde e assistência social,  

Ainda em se tratando da gestão do Programa, este objetiva fiscalizar também todo o 

processo de pagamento da família beneficiada, que é efetivado mediante a utilização de um 

cartão enviado pela Caixa Econômica Federal, sendo este o agente operador do PBF. As 

famílias beneficiárias podem receber os benefícios nas agências da CAIXA ou em seus 

correspondentes bancários. 

Além de entender que os valores recebidos pelas famílias do PBF podem variar, 

conforme a análise do Programa é importante saber que o Cadastro Único é um banco amplo 

de dados, mas que não dá acesso para todos que se encontram em extrema pobreza. 

De acordo com o Plano de Governo do Lula de (2002, p. 43), a miséria no Brasil é 

resultado de um processo histórico com relação às questões básicas de sobrevivência. A 

miséria e a fome existem não pela falta de alimentos, mas pela falta de renda das famílias para 

adquirir os alimentos de que necessitam. Entende-se esta posição como justificativa para se 

lutar contra a fome para a qual devem propor ações políticas, sociais e econômicas que 

diminuam as condições de miséria, sendo que uma destas ações acontece por meio da 

educação.  

 No Plano de Governo do Lula (2002, p. 45), é ressaltado que: “a educação é antes de 

tudo um instrumento de promoção da cidadania e, sobretudo nos dias de hoje, instrumento 

fundamental para o desenvolvimento e a inserção competitiva de qualquer nação no mundo”. 

Percebe-se que a educação de qualidade deve ser garantida como direito social e que é um dos 

meios pelo qual se poderá mudar essa situação de miséria no Brasil.  
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 Há que se considerar, no entanto, que as ofertas de serviços sociais básicos e 

complementares não podem ser as únicas estratégias utilizadas para vencer os desafios da 

miséria e, por isso, à educação cabe um grande papel, como se pode perceber em um trecho 

do plano de governo (2002, p.46)  

 

[...] governo terá como meta promover a educação infantil a um novo 

estatuto, de modo que todas as crianças tenham os meios para sua formação 

intelectual igualmente assegurada. Será prioridade, nos próximos quatro 

anos, universalizar o ensino do nível pré-escolar até o médio e garantir o 

acesso à creche.  

 

Conforme o Programa do Governo Lula (2002), além de o Programa Bolsa Família 

(PBF) ter permitido aproximar-se da parcela mais pobre da população, é considerado um dos 

principais programas de combate à pobreza. Ressalta-se que este tem contribuído em outras 

áreas relacionadas à assistência, como na saúde e na educação.  

De acordo com os dados do Plano de Governo Lula (2002), as políticas sociais 

surgem para viabilizar as distorções decorrentes do processo de desenvolvimento capitalista, 

envolvendo a pobreza, por isso o estado adota o papel de provedor destas necessidades, 

criando políticas sociais, como o Programa Bolsa Família (PBF), que garantam a 

sobrevivência e são consideradas um eixo do atual sistema brasileiro de proteção social. 

O Plano de Governo Lula (2007) esclarece que, reeleito para presidente do Brasil, 

Lula continuaria no trabalho de erradicação da fome, manteria e ampliaria as políticas sociais 

implementadas no Programa Fome Zero e Bolsa Família. 

Com relação à educação, o Plano de Governo Lula (2007) indica que garantiria  a 

continuidade de políticas quem facilitassem o acesso ao ensino de qualidade em todos os 

níveis e a empregos dignos.  

Segundo Menezes e Santarelli (2013), o Brasil alcançou extraordinários resultados na 

última década em termos da redução da pobreza e da mobilidade social das classes. Conforme 

as autoras: 

 
A redução da pobreza também foi significativa neste período. Considerando 

a linha de R$ 100,00, o número de famílias em situação de pobreza caiu de 

26% em 1999 para 14% em 2009. Já a pobreza extrema, considerando a 

linha de R$ 50,00, foi reduzida em 50%, caindo de 10% em 1999, para 5% 

em 2009. Segundo o mesmo estudo do IPEA, o PBF responde por 

aproximadamente 16% da queda nas taxas de pobreza e a quase um terço da 

redução da extrema pobreza. (MENEZES; SANTARELLI, 2013, p. 56) 
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O Programa Bolsa Família (PBF) está cada vez mais sendo efetivo na contribuição 

da redução dos índices de pobreza no Brasil. Menezes e Santarelli (2013) reiteram que a 

continuidade deste Programa nos próximos anos será significativa diante dos resultados até 

agora alcançados. 

 

3.2 O Programa Bolsa Família no Governo Dilma Rousseff 

 

O governo da presidente Dilma Rousseff dá continuidade às políticas que visam à 

manutenção dos níveis de crescimento alcançados nos últimos anos, conforme consta no seu 

Programa de Governo (2010, p.11).  

 

[...] para a área da educação expandirá o ensino público no Brasil, será 

garantido à população brasileira o acesso a escolas de qualidade, com 

capacitação para o mercado de trabalho e qualificação para o ensino 

superior, permitindo aos estudantes de baixa renda o ingresso nas 

universidades, diminuindo o analfabetismo no país.  

 

No que se refere ao eixo pobreza, o Programa de Governo Dilma (2010) previa a 

continuidade do Programa Bolsa Família (PBF) com o objetivo de abranger grande parte da 

população que se encontra em extrema pobreza, melhorando as condições de vida de milhões 

de brasileiros e contribuindo para o crescimento econômico do país. Para tanto, foi criado o 

Programa Brasil sem Miséria, lançado em 2011, com o objetivo de assegurar os direitos 

sociais, promovendo a segurança alimentar, renda, e melhoria na escolarização, integrando-a 

ao Programa “Bolsa Família”, enquanto ferramenta de transferência condicionada.   

Percebe-se que a permanência dos programas sociais é um reconhecimento de 

cidadania, que tem por objetivo assegurar a cada cidadão as condições de vida que lhes 

possibilitem exercer seus direitos. 

Anteriormente ao Governo Dilma, apesar de todas as propostas de erradicação da 

pobreza, o quadro de pobreza permanecia forte em todo Brasil. Tais políticas não abrangeram 

a todos, como se pode constatar: 

 

[...] Ainda assim, um número significativo de pessoas permaneceu na 

condição de extrema pobreza, o que sugere que as políticas públicas 

praticadas não foram suficientes e mostraram-se de difícil acesso às camadas 

mais pobres da população. (MENEZES; SANTARELLI, 2013, p. 40) 
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De acordo com o Programa de Governo (2010), Dilma Rousseff reconheceu a 

limitação da política de reverter o quadro de extrema pobreza no país, declarou prioridade das 

famílias que ainda não haviam sido atendidas pelo PBF. 

Na página do Governo Federal, consta que, no dia 02/06/2011, o Governo Federal 

lançou por meio do decreto n° 7.492, o Plano “Brasil sem Miséria4”, com o objetivo de 

erradicar a extrema pobreza no Brasil até o ano de 2014. De acordo com as informações da 

página, passa a ser adotado o conceito de Seguridade Social, que se expressa por um novo 

pacto social a se construir, fundado na solidariedade e na inclusão dos cidadãos em risco 

social.  

O Plano Brasil sem Miséria continua trazendo a preocupação em acabar com a 

pobreza. A proposta, conforme pode ser verificado na página do Plano, é que, havendo a 

extinção ou redução da extrema pobreza no país, o Brasil poderá se transformar num país de 

classe média e garantir melhor qualidade de vida das pessoas. Para que isso aconteça, devem-

se agregar três ações que deverão ser executadas para melhorar o atendimento à população 

pobre do Brasil. Conforme informações presentes no site do Plano: 

 

Um de garantia de renda, para alívio imediato da situação de extrema 

pobreza; outro de acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de 

educação, saúde e cidadania das famílias; e um terceiro de inclusão 

produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e 

geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e das cidades.  

  

 

Conforme se estabelece na página do Plano, todos estes eixos deverão incorporar 

especial atenção à mobilização e qualificação para este público prioritário, atuando para 

promover a elevação da renda per capita e aumentar o bem estar social no sentido de englobar 

as coisas que incidem de forma positiva na qualidade de vida, contribuindo para a redução da 

pobreza.  

De acordo com o Plano Brasil Sem Miséria (2013), este irá atuar no Programa Bolsa 

Família incluindo 800 mil famílias que atendem às exigências de entrada no programa, mas 

não recebem o recurso porque ainda não estão cadastradas. Conforme consta no Plano Brasil 

sem Miséria (2013, p. 08): 

 

                                                 
4 O Site do Plano. “Brasil Sem Miséria”, página de apresentação. Disponível em: 

<https://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao>. Acesso em: 25 abr. 2014. 
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Para aumentar a sua eficácia no combate à extrema pobreza e proteger as 

crianças, o Bolsa Família será alterado, aumentando o limite dos benefícios 

de três para cinco filhos. Essa ampliação vai incluir no programa 1,3 milhão 

de crianças e adolescentes até 15 anos, cumprindo as condicionalidades do 

programa de mantê-las na escola e com acompanhamento de saúde.  
 

Para que o Plano possa ser desenvolvido, a ideia, conforme nele se explicita, é 

realizar a inclusão no Cadastro Único, organizar mutirões e campanhas de busca, 

possibilitando melhor atendimento à população extremamente pobre do Brasil. 

Segundo Rego e Pinzani (2014), em pesquisa sobre o Programa Bolsa Família (PBF),  

os pobres no Brasil vivem numa tensão, porque, em geral,  é considerado mero objeto de 

políticas públicas e não um sujeito político, fato que dificulta a  ele se organizar de forma a 

escolher representantes que falem em seu nome, dificuldade esta que  vem exatamente da sua 

condição de pobreza. 

Analisando a obra de Rego e Pinzani (2014), o perfil socioeconômico dos 

beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) é de extrema pobreza e, em sua maior parte, 

residente no Nordeste do Brasil. Não possuem renda mensal além do beneficio, vivem de 

bicos, são autônomos, vendem frutas, frutos do mar, chegando a ganhar R$ 10,00 reais por 

oito horas de trabalho duro, também prevalece o trabalho agropecuário no cultivo de terra. O 

nível de escolaridade é muito baixo entre os beneficiários do PBF, uns até mesmo são 

analfabetos. As famílias beneficiadas se destacam também por casarem muito cedo, terem 

filhos sem planejamento, sem estrutura e sem estabilidade econômica. 

Entende-se que a educação, neste âmbito, passa a ser um instrumento para a mudança 

dos padrões de mobilidade social, definindo a posição social de cada um. Rego e Pinzani 

(2014) ainda lembram que, no Brasil, a pobreza tem cor mulata. Para os autores, a pobreza vai 

para além da aparência, pois causa a marginalização, deixa à pessoa em péssimas condições 

de vida, sem acesso à saúde, alimentação, moradia e educação. Estes indivíduos acabam 

vivendo à margem da sociedade, em uma situação socialmente degradante, tendo a sensação 

de serem desqualificados ou inferiores, diante daqueles que vivem em melhores condições de 

vida. 

 

 

3.3 O Programa Bolsa Família e educação  

 

Conforme Pires (2013), as condicionalidades do PBF foram estabelecidas com o 

propósito de contribuir para o aumento da capacidade das pessoas, tendo em vista o combate à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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pobreza.  Uma das exigências para a família é a vinculação com a educação, ou seja:  os filhos 

entre 06 e 17 anos devem frequentar a escola para que esta não perca o benefício da bolsa. 

 Tal condicionalidade a que ficam sujeitas as crianças beneficiadas por meio do 

acesso aos serviços de educação ampliaria seu capital humano e, assim, futuramente 

conseguiriam sair da condição de pobreza. Conforme Aguiar (2012, p. 5), a teoria do capital 

humano parte do estudo de que: 

 

Os pobres só permanecem na sua condição de pobreza porque lhes faltam os 

conhecimentos que os tornariam produtores mais hábeis e, 

consequentemente, melhorariam seus rendimentos. Afirma que a educação 

será capaz de transformar uma pessoa de baixa qualificação em uma de 

qualificação mais alta. 

 

Entende-se, portanto, que participar do PBF implica assumir um compromisso que 

remete a um conjunto de obrigações que o representante da família beneficiada deve assumir, 

inclusive o de concordar com a ideia de formar capital humano. Aguiar (2012) salienta que a 

atribuição que a teoria do capital humano faz da escola, com relação à educação, é com a 

intenção de que ela seja o caminho para a mudança das condições de vida de cada indivíduo. 

Desse modo, como visto em Rego e Pinzani (2014), a educação passa a ser um meio 

importante para a mudança da “instabilidade social”, já que, formando mão de obra, é dada 

uma destinação social ao indivíduo impedindo que este se rebele diante de situações de 

precariedade de vida. 

Aguiar (2012) evidencia que, para a concepção liberal, a finalidade primeira da 

educação é a preparação do indivíduo para conquistar o seu lugar na sociedade, não se 

contestando sobre as implicações referentes à educação. Afirma-se que os indivíduos, através 

da educação, podem desenvolver suas habilidades individuais e, desta forma, sustenta-se a 

ideia de que a escola tem o papel de reguladora social, preparadora dos indivíduos em nível 

instrucional para executarem suas habilidades frente a uma ordem econômica, social e 

capitalista. 

No entanto, no século XXI, as políticas passam a ser reestruturadas, redefinindo o 

papel do estado, tendo o sistema educacional de se adaptar ao processo de globalização. 

Aguiar (2012) ressalta que, nesta nova fase das políticas educacionais, o discurso se situa 

sobre a vinculação entre educação e desenvolvimento econômico, que, sob a perspectiva do 

Neoliberalismo, reforçam a necessidade do investimento em educação como fator de 

desenvolvimento. 
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Atualmente, diferentes segmentos sociais ainda concebem a educação como fator 

necessário à obtenção do emprego, formação de capital humano e sucesso no mercado de 

trabalho. Vemos, então, a educação se mantendo como uma alternativa para resolver os 

problemas de exclusão social e de desemprego. 

Nesta linha de pensamento e com base em Pires (2013), percebe-se que a exigência 

da frequência escolar de crianças e jovens beneficiadas pelo PBF vincula-se ao seu futuro 

para que se habilitem ao mercado de trabalho e, consequentemente, saiam da condição de 

pobreza. 

Segundo Oliveira (2000), com a preocupação em eliminar a pobreza, o Banco 

Mundial começa a investir na educação básica ainda no século passado, a partir do ano 1974.  

 

O Banco Mundial acredita que a educação poderá contribuir para a 

contenção da pobreza, a partir dos seus reflexos na redução das taxas de 

natalidade, que viria como resultado do acumulo de informações e maior 

inserção das mulheres pobres no mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2000, p. 

110). 

 

A autora ainda reitera que a centralidade na Educação Básica se insere no novo 

cenário das reformas educacionais, e se baseia fundamentalmente na elevação do nível de 

escolaridade, configurando-se uma nova forma de utilização da força de trabalho. A 

prioridade é oferecer o mínimo de dignidade aos pobres, conferindo-lhes melhores condições 

de equidade social, no âmbito saúde, educação e trabalho, com o Estado assumindo o papel de 

manter e legitimar a ordem social. 

Oliveira (2000) ressalta que a Educação Básica passa a ser oferecida gratuitamente 

como direito humano, já que a mesma propicia condições de instrução para que as pessoas 

possam tomar melhores decisões sobre a vida. Dessa forma, a educação possibilita um grau de 

instrução pelo qual os adultos, homens e mulheres sejam capazes de se preocupar com o 

planejamento familiar e ter perspectivas de emprego e carreira. 

O pensamento é que, sem educação, não há desenvolvimento e, no mundo atual, 

quando uma pequena parcela da população não tem acesso ao conhecimento formal seu 

desenvolvimento é limitado.  

 

O argumento que parece, no entanto, preponderante sobre a importância da 

Educação Básica, está na relação desta com o desenvolvimento econômico 

dentro dos atuais padrões de qualidade profissional. Nesse ponto, a 

Educação Básica, entendida como capacidade de leitura e escrita e domínio 

dos cálculos matemáticos elementares, passou a ser indispensável aos 

processos de formação em serviço. (OLIVEIRA, 2000, p. 116). 
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Nesse aspecto, a educação é concebida como condição essencial para construir a 

cidadania, preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, tendo por finalidade a obtenção 

da estabilidade política e social. 

Com a economia resistente no mundo, muitos países competem cada vez mais pela 

liderança no mercado mundial. A partir deste argumento, Oliveira (2000) considera que a 

necessidade de se investir em Educação Básica está ligada diretamente à ocorrência de 

transformação e crescimento do país.  

Após tais argumentos, é necessário que se faça uma reflexão sobre o papel da 

educação e do homem na busca do exercício da cidadania no contexto de desenvolvimento do 

Programa Bolsa Família (PBF), como meio de beneficiar famílias de baixa renda, dando-lhes 

a oportunidade de bem estar por meio de um beneficio e exigência da educação.  

Apesar da polêmica que gera esta discussão e do reconhecimento da forma como é 

vista a educação no PBF, como formadora de capital humano e mantedora das relações 

sociais, cumpre destacar também que é uma ação social necessária. Não é possível aguardar a 

mudança social para uma sociedade igualitária para proporcionar condições de vida àquele 

que é pobre. Ele precisa de atendimento imediato. Por isso é necessário também considerar 

que, se o PBF é paliativo, ele não deixa de ser necessário. 

Neste sentido, Rego e Pinzani (2014, p. 47) trazem contribuições e chamam a 

atenção para o fato de que, além de ser uma renda para as famílias pobres, o Programa Bolsa 

Família (PBF) representa independência, autonomia e cidadania para muitas mulheres na 

família. A mulher é a responsável pelo recebimento do benefício, podendo exercer sua ação, 

sem depender financeiramente dos maridos, conforme se verifica no site do Ministério do 

Desenvolvimento Social5. 

 
Dentre os efeitos positivos podem ser destacados o acesso ao crédito, a 

previsibilidade da renda, o planejamento do orçamento doméstico, a 

“melhora da autoestima” das mulheres, a redução da dependência com 

relação ao parceiro e a redução dos conflitos domésticos, que leva à 

diminuição da violência contra as mulheres.  

 

 

                                                 
5 Site do Ministério do Desenvolvimento Social: https: 

<//www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2007/marco/bolsa-familia-reforca-autonomia-e-auto-estima-das-

mulheres>. Acesso em 10 jul. 2015.  

 

 

http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2007/marco/bolsa-familia-reforca-autonomia-e-auto-estima-das-mulheres
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2007/marco/bolsa-familia-reforca-autonomia-e-auto-estima-das-mulheres
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2007/marco/bolsa-familia-reforca-autonomia-e-auto-estima-das-mulheres
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No caso do Bolsa Família, tal renda poderá permitir também alcançar tanto a 

autonomia como a cidadania, pois o beneficiário passa a entender que este é um direito. A 

transferência de renda do Bolsa Família proporciona uma redução da pobreza, mas o objetivo 

do Programa é que os beneficiários consigam superar a condição de vulnerabilidade em que 

se encontram.  Concordamos com Rego e Pinzani (2014) que Programa o Bolsa Família 

(PBF) é, portanto, um grande pontapé para a cidadania e para uma vida melhor. Não se trata 

de um ato de caridade, mas sim de um direito que deve ser garantido aos cidadãos. 
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4- OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) 

 

 

Neste capítulo, os direitos da criança e do adolescente são nosso foco, entendendo 

haver motivos que reforçam a implementação do Programa Bolsa Família (PBF) no Brasil. O 

direito ao beneficio do Programa é estendido às famílias de baixa renda com crianças em 

idade escolar, ou seja, crianças e jovens até 17 anos que têm direito à educação. As crianças e 

adolescentes estão amparados por uma sucessão de leis a fim de garantir sua formação 

integral desses sujeitos frente às grandes transformações globais da sociedade. Partindo desta 

premissa, o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente -, Lei n° 8069/90, é considerado um 

avanço numa sociedade como a nossa, marcada pela exclusão, e tem como princípio garantir 

o reconhecimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 

 

 

4.1 O direito à convivência familiar 

 

 

Segundo o ECA, toda criança e todo adolescente têm direito à convivência familiar e 

comunitária. A família é uma instituição muito importante para criança, já que é nela que a 

criança cresce, aprende e se desenvolve.  A palavra família vem do Latim e designa-se o 

conceito de família como a unidade básica da sociedade formada por indivíduos ligados por 

laços afetivos.  

  
O termo FAMÍLIA origina-se do latim FAMULUS que significa: conjunto 

de servos e dependentes de um senhor. Entre os chamados dependentes 

inclui-se a esposa e os filhos. Assim a família Greco-romana compunha-se 

de um patriarca e seus fâmulos filhos, servos livres e escravos. (PRADO, 

1981, p.51). 

 

 

Sendo assim, uma família tradicional é normalmente formada por pai e mãe, unidos 

por matrimônio, e por filhos, compondo o que chamamos de família nuclear. Segundo 

Oliveira (2009), historicamente, a família, uma instituição presente na sociedade, é o primeiro 

espaço de interação social, que tem passado por muitas transformações, históricas, 

econômicas e sociais, o que provoca, ao longo do tempo, o surgimento de novas estruturas 

familiares. Entende-se hoje por família um grupo de pessoas identificado não somente por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afeto
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compatibilidade sanguínea e não mais nos referimos à família como um conjunto constituído 

por pai, mãe e filhos, uma vez que outros arranjos se têm apresentado na atual sociedade. 

Oliveira (2009, p.73) comenta que, com todas as mudanças na sociedade, o modelo 

de família nuclear toma novos rumos, por exemplo, surgiram necessidades que levaram a 

mulher a inserir-se no mercado de trabalho, assumindo papéis que antes eram apenas dos 

homens. Tal fato vem sendo uma das causas do afastamento dos filhos do convívio familiar.  

 
A composição pode variar em uniões consensuais de parceiros separados ou 

divorciados; uniões de pessoas do mesmo sexo; uniões de pessoas com filhos 

de outro casamento; mães s com seus filhos sendo cada um de um pai 

diferente; pais sozinhos com seus filhos; avós com os netos; e uma 

infinidade de formas a serem definidas, colocando-nos diante de uma nova 

família, diferenciada do clássico modelo de família nuclear. (OLIVEIRA, 

2009, p. 68). 

 

Pode-se dizer, no entanto, que ainda predomina a forma de organização nuclear da 

família e que, mesmo quando isso não é observado, a família é à base do processo de 

socialização dos indivíduos, para a qual é fundamental que ela seja estruturada de forma a 

permitir respeito e união entre os membros. A família, a primeira instituição formadora do 

indivíduo, é responsável por possibilitar seu crescimento e desenvolvimento, oferecendo-lhe 

condição para inserção na vida social.  

 

  Como destaca Prado (1981, p. 12): 

 

[...] a família não é um simples fenômeno natural. Ela é uma instituição 

social variando através da História e apresentando até formas e finalidades 

diversas numa mesma época e lugar, conforme o grupo social que esteja 

sendo observado.  

 

Como instituição, esta deve ir além de apenas cuidar. Deve estimular as crianças, no 

sentido de assegurar o seu desenvolvimento, favorecer seu crescimento saudável, sua vida 

educacional bem como transformá-las em seres humanos com capacidade para se relacionar 

com o mundo.  A família é, portanto, insubstituível, pois não se pode negar que as relações 

dos membros influenciam no desenvolvimento e formação de crianças e adolescentes. Por 

outro lado, não basta somente a família estar envolvida na função de educar, porque, como 

parte primordial do desenvolvimento da criança, as escolas têm a obrigação de se articular 

com as famílias. 

 A escola constitui-se, assim, a segunda instituição mais importante na socialização 

da criança.   É ela o caminho para aprendizagem e para a mudança das condições de vida. 
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Sendo uma instituição formadora para o exercício da cidadania, esta precisa entender a 

realidade em que os alunos se encontram. Embora significativa, uma das tarefas que 

representa impasses para ser implementada é [...] “preparar tanto alunos como professores e 

pais para viverem e superarem as dificuldades em um mundo de mudanças rápidas e de 

conflitos interpessoais, contribuindo para o processo de desenvolvimento do indivíduo.” 

(DESSEN E POLÔNIA, 2007, p. 25). 

A escola é uma instituição educacional importante e essencial na vida das pessoas, 

independentemente do ponto de vista político-educacional. Neste espaço, decorrem diferentes 

tipos de aprendizagens e de socialização entre os indivíduos, aspectos reforçados pelo ECA, 

como serão vistos a seguir. 

 

 

4.2 O Direito à Educação 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece em seu art. 

227, os direitos da criança e do adolescente, que também constam no ECA - Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) diz: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

 O artigo 205 da Constituição Federal estabelece:  

 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

A família também passou a ter deveres específicos nos processos educativos da 

criança. Assim, com base na Legislação Brasileira, as crianças e as famílias, juntamente com 

a instituição escolar, precisam promover a formação integral de crianças e adolescentes. 

Como citado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, de 20 de 
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dezembro de 1996, é dever da família e do Estado qualificar e preparar o indivíduo para ser 

livre e consciente de seus direitos como cidadão:  

 

Art.2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

 

Neste aspecto, para garantir o preparo profissional e o exercício da cidadania, 

crianças e adolescentes devem ir à escola. Segundo o ECA:  

 

Art.53: A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho.  Assegurando-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

 

 

O ECA também prevê que o adolescente, até os 14 anos, não pode trabalhar, exceto 

se for na condição de aprendiz. Acima dos 14, continua sendo aprendiz, mas com alguns 

direitos trabalhistas garantidos.  

 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz. 

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados 

os direitos trabalhistas e previdenciários. 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho 

protegido. 

 

De acordo com este Estatuto, o jovem, a partir dos 16 anos, pode iniciar a vida 

profissional com todas as garantias trabalhistas e previdenciárias estabelecidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ao adolescente trabalhador aprendiz é assegurada  

uma bolsa de aprendizagem e ao adolescente portador de deficiência é garantido o trabalho 

protegido. 

O ECA também chama atenção ao exercício da cidadania que se dá na relação com 

outras pessoas, outras crianças, adolescentes e adultos e, por isso, é tão importante a 

convivência familiar e comunitária. É o que está apontado nos artigos:  
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Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 

seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada à 

convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 

pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.  

Art. 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino. 

 

É a família que exercerá papel primordial na formação do indivíduo, fornecendo todo 

tipo de apoio, sobretudo no acompanhamento escolar dos filhos. 

Com relação ao direito à saúde, o artigo 196 da Constituição Federal (1988) 

esclarece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.  

Neste aspecto, o ECA reitera que o direito à saúde seja uma realidade e que é preciso 

que o Estado (Governos Federal, Estaduais e Municipais) criem condições para todos com o 

atendimento em postos de saúde, hospitais, programas de prevenção, medicamentos etc. 

 Ao Sistema Único de Saúde (SUS) cabe garantir o que se estabelece no ECA:  que 

qualquer criança ou adolescente tenha direito à assistência básica em saúde perto da sua casa. 

O Art. 11 declara: 

 
 É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 

 

Os cuidados com a saúde começam bem cedo e continuam até a adolescência, 

conforme explicita o Art. 7º do ECA: “A criança e o adolescente têm direito à  proteção à vida 

e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. Os serviços de 

Saúde são essenciais para o desenvolvimento do ser humano e devem ser cobrados para que 

sejam cumpridos. 

Entende-se aqui que os direitos fundamentais previstos no ECA, respaldados na 

Constituição Federal e LDB, formam uma rede de proteção à criança e ao adolescente e, para 

que tais direitos sejam garantidos, é essencial a atuação da família. Neste sentido, há um 

reforço aos atendidos no PBF, já que, mesmo de valor baixo, este benefício possibilita a 

crianças e adolescentes, mediante responsabilização e acompanhamento das famílias, a 

frequência à escola, o acompanhamento pedagógico, o crescimento em condições saudáveis, o 

acompanhamento da saúde, a preparação para a cidadania e para o trabalho.  
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Todos os direitos comentados até o momento são imprescindíveis para a criança e 

adolescente na atual sociedade em que vivemos, mas reforça-se que a educação é 

fundamental, tanto que é colocada como direito de todos e dever do Estado e da família, 

entendida como primordial para o desenvolvimento do ser humano e de sua cidadania. 

Percebe-se que a educação é um direito imprescindível, pois está relacionado à projeção de 

futuro da criança e do adolescente. Além disso, é também um dos benefícios do PBF, e, 

mesmo que de forma obrigatória, há a indicação de que a família priorize a escola na vida das 

crianças e adolescentes. 
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5. LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ESCOLA  

 

 

Como parte do presente trabalho, neste capítulo faz-se a descrição da pesquisa 

realizada em duas escolas da cidade de Londrina, durante a qual se buscou levantar a relação 

da escola com a família beneficiada do PBF, sobretudo no que diz respeito ao 

desenvolvimento educacional dos alunos que recebem o beneficio. 

Após contextualizarmos a cidade de Londrina, passamos à caracterização das duas 

escolas municipais escolhidas, localizadas na região Norte da cidade de Londrina. Em 

seguida, apresentamos a relação das escolas/educação e famílias/alunos com o Bolsa Família, 

com o propósito de levantar a contribuição do PBF ao desenvolvimento educacional das 

crianças beneficiadas.  

Conforme dados obtidos no site da Prefeitura de Londrina6, a cidade surgiu em 1929, 

quando chegou a primeira expedição da Companhia de Terras Norte do Paraná ao local 

denominado Patrimônio Três Bocas. Sua fundação foi em 10 de dezembro de 1934, data em 

que é comemorado o aniversário da cidade. 

  O histórico apresentado no site infere que o nome da cidade foi escolhido pelo Dr. 

João Domingues Sampaio, integrante da Companhia de Terras Norte do Paraná, seria uma 

homenagem prestada a Londres e, por isso, o nome “Londrina”. Desde sua criação, Londrina 

ficou conhecida pela alta produção do café, fator decisivo para o crescimento da cidade e 

responsável, talvez, pelo aumento da população, que, na década de 1950, passa de 20.000 

habitantes para 75.000, tornando-se a segunda maior cidade do Paraná. 

Os dados do site da Prefeitura de Londrina indicam que, devido ao grande 

crescimento da área urbana, planejada na década de 1930 para atender a um determinado 

número de habitantes (cerca de 20 mil), no espaço urbano da cidade de Londrina, ocorreram 

inúmeras alterações provocadas pela migração da população da área rural para a cidade, 

surgindo, assim, os primeiros conjuntos habitacionais desenvolvidos pela COHAB 

(Companhia de Habitação de Londrina), para o atendimento às populações mais necessitadas.  

                                                 
6 Os dados sobre a história da cidade do Município de Londrina foram retirados do portal do site 

www.londrina.pr.gov.br. Acesso em 10 abr. 2015.  

 

 

http://www.londrina.pr.gov.br/
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De acordo com informações do site Jornal de Londrina7, o Cinco Conjuntos, na Zona 

Norte, é a região mais populosa de Londrina. No local, residem 41.285 londrinenses. 

Vejamos:  

Formado por 23 jardins, conjuntos habitacionais e loteamentos, o Cinco 

Conjuntos foi criado na década de 70 como alternativa de expansão de 

Londrina para a zona norte. De acordo com o último levantamento, a região 

conta com 21.394 mulheres e 19.891 homens. A faixa etária predominante é 

a que abrange pessoas entre 15 e 64 anos, com 70,4%. 

 

 

Conforme esclarece o site, e, de acordo com manifestação do presidente da COHAB, 

a concentração populacional na Zona Norte continuará aumentando ano após ano, devido ao 

grande investimento da cidade nesta região: “Dos 36 mil inscritos na fila da COHAB, com 

renda de até três salários, 47% querem morar na Região Norte.”. 

Pelo histórico, verifica-se que, nas décadas de 1970/1980, Londrina já contava com 

230.000 habitantes e que, em decorrência disso, foi necessário ampliar a prestação de serviços 

como educação, sistema de água e esgoto, pavimentação, energia elétrica, comunicação e 

setor agrícola. Tornou-se a terceira mais importante cidade do Sul do Brasil na década de 

1990. 

Atualmente, é possível comprovar que Londrina teve um crescimento constante, 

consolidando-se como principal ponto de referência do Norte do Paraná. Atualmente tem uma 

população de 543 003 habitantes, segundo dados do IBGE/20148. 

 

 

5.1 A Escolha das Escolas  

 

 

Para o trabalho em campo, foram selecionadas duas escolas públicas da rede 

Municipal, localizadas no Cinco Conjuntos, Região Norte do Município de Londrina, tendo 

em vista as zonas com maior concentração de famílias de baixa renda. Buscaram -se, também, 

escolas de nível fundamental, que detinham uma parcela significativa de crianças que 

recebem o Bolsa Família.  

                                                 
7 Site Jornal de Londrina. Disponível em: 

http://www.jornaldelondrina.com.br/edicaododia/conteudo.phtml?tl=1&id=1142828&tit=Com-41285-

moradores-regiao-do-Cinco-Conjuntos-e-a-mais-populosa-de-Londrina. Acesso em: 04 ago. 2015. 
8  Site IBGE/2014. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=411370. Acesso em 10 

abr. 2015. 

 

http://www.jornaldelondrina.com.br/edicaododia/conteudo.phtml?tl=1&id=1142828&tit=Com-41285-moradores-regiao-do-Cinco-Conjuntos-e-a-mais-populosa-de-Londrina
http://www.jornaldelondrina.com.br/edicaododia/conteudo.phtml?tl=1&id=1142828&tit=Com-41285-moradores-regiao-do-Cinco-Conjuntos-e-a-mais-populosa-de-Londrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2014
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=411370
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Tais exigências se justificam por serem condições mínimas e necessárias para a 

realização da pesquisa e posteriormente para a conclusão deste trabalho. A fim de preservar o 

anonimato na pesquisa, trataremos as escolas por escola A e escola B. 

 

 

5.1.1 A Escola A  

 

 

 A Escola Municipal A funciona em área urbana, localizada no Cinco Conjuntos, 

Zona Norte do Município de Londrina – Paraná.  

Conforme a análise do Projeto Político Pedagógico (PPP)9, atualmente a instituição 

atende a um total de 220 alunos nos períodos matutino e vespertino, sendo distribuídos da 

seguinte forma: uma turma de Educação Infantil E.I. 6, Anos iniciais do ensino fundamental 

com três turmas de 1º ano, duas de  2º  ano,  duas    de  3º  ano,  duas de 4ª e 5° ano e uma sala 

de recursos que  funciona  no período vespertino. 

Os 220 alunos que frequentam o Ensino Regular no período matutino usufruem da 

ampliação de jornada no período vespertino contemplada com atividades complementares 

com oficinas pedagógicas. 

 Em sua infraestrutura, conforme o PPP, a escola A conta com dois andares.  No 

andar superior, há sete salas de aula, estando todas bem equipadas, uma sala para a 

brinquedoteca, uma da direção escolar, uma da secretaria, uma para a supervisão escolar e 

coordenação das oficinas pedagógicas e uma sala dos professores que conta com dois 

banheiros. 

 Ainda segundo informações do PPP, no andar inferior, estão instaladas quatro salas 

de aulas, uma sala de recursos para o atendimento aos alunos, uma sala de vídeo, uma sala 

para a biblioteca escolar e para o atendimento dos professores, alunos e comunidade escolar, 

uma sala para a professora de Educação Física que, nela, acomoda seus materiais de uso com 

os alunos. Há, também, refeitório para os alunos, banheiros masculino e feminino para uso 

dos alunos, quadra esportiva coberta, já adaptada com rampa de acesso para pessoas com 

necessidades educacionais especiais; pátio amplo sem cobertura e parquinho. 

O perfil da comunidade escolar, conforme o PPP alterna-se entre famílias com 

Ensino Médio completo, destacando a maioria com Ensino Fundamental incompleto e um 

                                                 
9 Na análise do PPP não destacamos o nome da escola para manter o anonimato da mesma. 
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grupo de analfabetos. As famílias que formam esta comunidade escolar residem em moradias 

próprias ou alugadas. A renda familiar varia entre um e cinco salários mínimos, sendo que a 

grande maioria apresenta uma renda mensal de até um salário mínimo. A escola atende tanto a 

crianças oriundas do próprio bairro onde esta está localizada, como também as residentes em 

bairros próximos.  

 

 

5.1.2 A Escola B  

 

 

A Escola B também funciona em área urbana, no Cinco Conjuntos, Zona Norte do 

Município de Londrina – Paraná. Oferta Educação Infantil E.I 6 e Ensino Fundamental, nos 

períodos matutino/vespertino e Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

no período noturno. 

Segundo dados obtidos junto à direção, a escola atende aproximadamente 520 

alunos, conta com dez salas de aulas, uma sala de direção, sala de professores, biblioteca, 

laboratório de ciências, sala de recursos para Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

quadra de esportes coberta, refeitório, cozinha, banheiros, despensa, almoxarifado, sala de 

leitura, sala de secretaria, parque infantil e área verde. 

 Os alunos atendidos residem na comunidade em torno da escola e bairros próximos. 

A comunidade hoje abriga uma extensa área de comércios, escolas, creches, postos de saúde, 

centro esportivo e cultural, igrejas etc. 

A renda de grande parte das famílias vem do próprio comércio situado na região e 

bairros próximos e muitas famílias também tiram sua renda através do trabalho autônomo, 

podendo esta variar em torno de até cinco salários mínimos, dependendo da quantidade de 

pessoas existente na família.  

Como é possível verificar, as escolas A e B atendem a alunos de baixa renda. Um 

considerável número deles ainda apresenta carências de ordem afetiva e não conta com uma 

estrutura familiar e biparental. 

Com os resultados dos dados obtidos na pesquisa, foram analisados cinco aspectos 

fundamentais para nosso estudo: 

 O perfil dos beneficiados pelo PBF; 

  A importância do PBF para a escola; 

  Relação escola e família dos beneficiados 
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 Avaliação do PBF;  

 A frequência e o desempenho escolar dos alunos beneficiados. 

 

 

5.2 Discussões dos Dados das Escolas A e B  

 

 

Com o intuito de conhecer melhor a relação da escola com a família beneficiada pelo 

programa, o presente trabalho se preocupou em analisar o que as escolas pensam sobre o PBF, 

sobretudo no que diz respeito ao desempenho escolar dos alunos que recebem o auxílio. 

 Nas duas escolas em que foi realizada a pesquisa, foram coletadas várias informações por 

meio de um questionário em que se perguntou, por exemplo: Qual é o perfil de família desta 

comunidade escolar? Qual o nível socioeconômico das crianças atendidas pela escola? 

Conforme a Pedagoga, a escola A possui crianças com vários perfis, desde as bem 

pobres até crianças com nível socioeconômico bom. Já a escola B, de acordo com a Diretora, 

recebe alunos de famílias com nível socioeconômico baixo, consideradas pobres, porém a 

maioria vem de famílias com padrão econômico bom, em sua maioria os pais são autônomos 

tendo como renda mensal de até cinco salários mínimos. 

Outra questão levantada foi se escola possui alunos que recebem o Programa Bolsa 

Família (PBF) e quantos eram. Na escola A, existem em torno de 63 alunos que recebem o 

beneficio e a escola B tem, em média, 100 alunos que fazem jus a ele. 

Na terceira questão, foi perguntado qual o objetivo do Programa e qual a importância 

do PBF para escola. A Pedagoga da escola A relatou que o Programa tem por objetivo auxiliar 

a criança nas suas necessidades com relação à saúde, alimentação, educação, propiciar a 

compra de vestimentas, calçados e materiais escolares para uso na própria escola e isso é 

muito importante, pois sabemos que esta Bolsa faz diferença na vida da criança. Para escola 

B, o objetivo do PBF é manter a criança na escola, sendo que o mesmo não interfere 

diretamente nos serviços prestados pela escola. 

Na quarta pergunta, questionamos se a escola percebe mudanças na relação escola e 

família dos beneficiários. A Pedagoga da escola A comentou que está há pouco tempo na 

instituição e não tinha esta informação. A Diretora da escola B respondeu que não houve 

mudanças. Em conversa informal com a Diretora da escola B, foi comentado que a família 

não fica mais ou menos participativa na escola por causa do beneficio, mas deveria, não 

porque recebem o beneficio, mas porque é o dever de toda família. 
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A quinta pergunta foi sobre uma avaliação do Programa Bolsa Família (PBF), em 

que a família recebe um benefício para o aluno. Questionamos se o Programa influencia a 

frequência escolar dos alunos e a participação dos pais no desenvolvimento educacional. 

A Pedagoga da escola A avalia o PBF como sendo bom, pois a frequência escolar 

dos alunos tornou-se mais exigida pelos pais, já que, se isso não acontece, eles podem perder 

o beneficio. Já para a Diretora da escola B, o PBF influencia apenas na frequência escolar dos 

alunos, pois ela entende que a família não fica mais participativa devido ao programa. 

Considerando-se que algumas das condicionalidades do PBF são o acesso e 

permanência da criança ou do adolescente na escola, constatamos que tal objetivo se 

concretiza e reafirmamos a importância da frequência para a aprendizagem e para que a 

criança tenha o direito garantido a ter aprendizagem e a conviver com outras crianças. 

Na sexta questão, perguntamos sobre o desempenho do aluno beneficiado na escola 

pelo PBF. A escola A respondeu que o desempenho é igual ao dos demais alunos, sem 

interferência do Programa neste âmbito. Já a escola B relatou que o Programa não interfere no 

rendimento escolar dos alunos beneficiados. Por tais respostas, verificou-se que não foi 

estabelecida uma relação entre o Programa e escola. 

Na sétima pergunta, questionamos se o Programa trouxera benefícios para os alunos. 

A escola A comentou que sim, mas não mencionou quais, já a escola B não 

comprovou beneficio algum. 

O Programa trouxe benefícios para a escola? Esta foi a questão que finalizou nossa 

série de perguntas.  A escola A respondeu que acredita que sim, pois os alunos melhoram sua 

autoestima, já que este permite de certa forma, que a criança tenha um material adequado, um 

calçado melhor para ir à escola, dinheiro adicional para comprar alimento. A criança vai para 

escola sem ter carência destes itens, e isso é importante, pois vai estar mais estimulada a 

aprender e evoluir. E então, se os alunos melhoram nestes aspectos, esta melhora reflete na 

escola. Já a Diretora da escola B comentou que se o PBF não trouxe nenhum benefício para 

escola, também não atrapalha em nada.  

Se por um lado as respostas da Direção da escola B eram muito vagas, em conversa 

particular com a Diretora, esta relatou que o PBF traz benefícios para os alunos que recebem o 

auxilio, constituindo-se como de grande importância para a frequência e permanência da 

criança na escola. Disse, também, que é uma renda que ajuda dentro de casa, nem que seja 

pouquinho.  

Com base nos dados obtidos, entende-se que o Programa Bolsa Família (PBF) atua 

de forma significativa no sustento de muitas famílias brasileiras, diminui a situação de 
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pobreza e, também, possibilita a inserção escolar com mais dignidade. Pode-se considerar o 

Programa Bolsa Família (PBF) como uma ação que contribui ainda para a emancipação dos 

sujeitos envolvidos, através de sua inserção e permanência na escola, o que pode promover o 

crescimento pessoal na sociedade em que estão inseridos, já que os habilita a exercer sua 

participação enquanto cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo analisar o Programa Bolsa 

Família (PBF) e sua relação com a escola. 

Com o desenrolar desta pesquisa, percebe-se que as famílias reconhecem que o PBF 

atua de forma positiva em relação ao desenvolvimento escolar dos seus filhos e que o receio 

de perder o benefício é um dos fatores que ajudam os pais a monitorarem os seus filhos a fim 

de garantir a frequência e permanência na escola. Mesmo com pouco, como vimos em média 

de R$ 154,00 mensais, o PBF oferece melhores condições financeiras aos alunos 

beneficiados, pois lhes garante a aquisição de coisas fundamentais para sua vida escolar, o 

que os motiva muito. O PBF também se torna um meio para o Estado reforçar o 

comprometimento da família com relação à frequência escolar das crianças e aos cuidados 

relativos à sua saúde, além de possibilitar aos envolvidos alimentação e segurança, uma vez 

que o incentivo à frequência escolar pode manter crianças e adolescentes longe de lugares 

inadequados que as coloca, invariavelmente, em situação de risco. Muitos consideram o PBF 

como incentivo à de acomodação das famílias beneficiadas, mas, como visto isso não pode ser 

generalizado. Pelos dados aqui apresentados, acreditamos que muitas famílias prefeririam, 

sim, uma renda vinda do fruto do seu trabalho, com registro em carteira, com todos seus 

direitos trabalhistas garantidos, mas sabemos que nem sempre esta possibilidade existe, pois 

muitos trabalhos exigem qualificação que boa parte das famílias beneficiárias não possuem. O 

PBF traz esperança às famílias pobres de conseguir com que os filhos estudem e não se 

tornem mais um número adicionado à porcentagem da população que vive em condições 

precárias e de extrema pobreza. 

Podemos dizer que a transferência de renda do Bolsa Família é um meio paliativo de 

resolver a questão da pobreza no Brasil, mas também necessário para garantir a sobrevivência 

da população mais carente. Em assim sendo, é possível concluir que, em âmbito geral, o 

referido Programa cumpre seu objetivo central que seria proporcionar a muitos brasileiros a 

superação da condição de pobreza.  

Os resultados do presente trabalho também demonstram o papel do Bolsa Família na 

obrigatoriedade de manter a frequência escolar, embora a presença na escola independa de 

médias nas disciplinas. Pelos dados das escolas pesquisadas, é possível compreender a 

necessidade de o Programa ir além das condicionalidades postas até o momento, mas estas 

enfatizam a importância da participação mais ativa da família no espaço escolar de seus 
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filhos. Cumprem-se, desta forma, os Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes, 

reforçando sua cidadania. Neste aspecto, ambas as instituições, Escola e Família, têm 

responsabilidade, enquanto formadoras do sujeito, de trabalharem juntas neste processo, para 

formar o aluno crítico e consciente de sua vida na sociedade e de seus direitos enquanto 

cidadão. Estes aspectos podem ser motivadores tanto de uma mudança política, social, como 

também, individual para alunos que não iam à escola e para famílias que talvez nem 

pensassem em matriculá-los, já que se viam impossibilitadas disso pela cruel imersão na 

pobreza.  
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