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RESUMO 
 
 
 
 
 
Este estudo teve como finalidade identificar o impacto provocado pelo Programa 

Bolsa Família no aproveitamento escolar de estudantes do ensino fundamental de 

Pinheiro Machado. Para alcançar esse objetivo estabeleceu-se uma revisão sobre os 

conceitos teóricos relacionados ao tema da inclusão social. A etapa empírica do 

presente trabalho foi realizada através de pesquisa documental com base em dados 

secundários. O foco do Programa Bolsa Família está em beneficiar a família, de 

forma que, seus componentes aproveitem as condições disponibilizadas pelo Estado 

para que superem a exclusão social. A educação é referenciada como promotora do 

conhecimento e de possibilidades que permitem transformar o ser humano através 

de  iniciativas  capazes  de  estimular  a  emancipação  dos  assistidos.  Ação  que 

permitirá que a pobreza não continue sendo transmitida de geração em geração. O 

estudo descreve que a educação é um balizador na promoção da cidadania e a 

ênfase da condicionalidade imposta pelo Programa Bolsa Família resulta em 

significativos resultados positivos, que são verificados pelos índices de 

aproveitamento escolar no município. Conclui-se, portanto, que o Programa Bolsa 

Família impacta positivamente no aproveitamento escolar do ensino fundamental de 

Pinheiro Machado e se apresenta como uma importante ferramenta para a inclusão 

social. 
 
 
Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Aproveitamento escolar. Inclusão social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

A questão social entrou na agenda de discussões ao fim da ditadura militar, 

período em que a concentração de renda se acentuou. Depois do militarismo a 

desigualdade ganhou contornos dramáticos, em razão da hiperinflação, que infligia 

duramente a camada mais humilde da população brasileira (BRASIL, 2012). 

Para  Leite  e  Peres  (2013),  após  a  estabilização  econômica,  durante  o 

governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso  foram  dados  os  primeiros  passos  no 

sentido de implantar programas que promoviam a transferência de renda em nível 

nacional, como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, entre outros, e que durante o governo 

Lula foram unificados no programa Bolsa Família. Um programa de transferência de 

renda que tem como alvo primordial mitigar a desigualdade social e minimizar os 

seus efeitos, mesmo estando sujeitos a condicionalidades e externalidades. 

O Programa Bolsa Família foi instituído em 20 de outubro de 2003, com o 

objetivo de contribuir para reduzir a desigualdade de renda e a pobreza no país, 

atualmente atende a 13.800.000 famílias em todo o Brasil. A transferência direta de 

renda beneficia famílias extremamente pobres, aquelas que percebem uma renda 

mensal de R$ 77,00 por pessoa e famílias pobres, que tenham renda mensal de R$ 

77,01 a R$ 154,00 por pessoa e que estejam inscritas no Cadastro Único (BRASIL, 
 

2014). 
 

No entanto é imprescindível que o Programa Bolsa Família e as suas 

condicionalidades tragam melhorias a seus beneficiários e para a sociedade como 

um todo. Melhorias que vão além da transferência de renda e geralmente passam 

despercebidos, mas não são transitórios para os beneficiários do programa, pois 

reforçam o exercício de direitos sociais nas áreas de saúde e educação com a 

pretensão de que essas ações promovam o combate futuro da pobreza através do 

investimento no desenvolvimento do capital humano. 

O programa possui uma gestão descentralizada, permitindo que a União, 

estados e municípios promovam uma gestão compartilhada, com competências 

peculiares para cada um dos entes federados na busca de uma melhoria sucessiva 

na prática de uma política de transferência de renda com condicionalidades. O 

compromisso das condicionalidades é assumido pelo poder público na oferta de 
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serviços de educação, saúde e assistência social, e pelas famílias beneficiárias no 

sentido de promover a busca e o acesso a esses serviços (BRASIL, 2014). 

O município tem um papel preponderante na atuação e na concretização do 

Bolsa Família devido a sua proximidade com as famílias e destas com a educação, 

com a saúde e com a assistência social, além de ser o responsável pelo 

cadastramento das famílias pobres para que comecem a ganhar os benefícios do 

Bolsa Família e acessar a outros programas sociais, consequentemente, por meio 

de  seus  gestores,  cabe  ao  município  atuar  efetivamente  para  a  superação  da 

pobreza e da desigualdade social. 

De outra forma, a eficiência na gestão local das condicionalidades, por meio 

da identificação dos motivos da baixa frequência ao seu cumprimento permite 

estabelecer diagnósticos e ações articuladas de enfrentamento das vulnerabilidades, 

no sentido de planejar melhorias que gerem avanços sociais. 

O estudo da relação entre causa e efeito em virtude da ação de uma política 

pública como o Programa Bolsa Família é importante para descobrir quais as razões 

e as origens de eventuais dificuldades na gestão do programa e das 

condicionalidades. Dificuldades e lacunas do aproveitamento escolar em especial no 

ensino fundamental receberão a atenção deste trabalho, o que permitirá contribuir 

na abordagem do programa. 

Sabemos que os recursos públicos disponíveis são insuficientes para atender 

a demanda da sociedade. Uma vez disponibilizados pelo governo federal, a 

sociedade espera que sejam utilizados de forma a gerar os maiores benefícios 

sociais possíveis, a um custo cada vez menor e a uma velocidade cada vez maior. 

Uma vez identificadas situações que possam ser corrigidas e melhoradas, ganha a 

sociedade que poderá receber de uma maneira mais efetiva os benefícios de uma 

política pública responsável. 

A possibilidade de determinar e medir os resultados obtidos pelo principal 

programa de transferência de renda à população carente é primordial para prever 

conjunturas futuras. Portanto, conhecer os resultados alcançados pelo Programa 

Bolsa Família e os impactos sociais decorrentes dessa ação permite entender e 

estabelecer conexões entre os atos e as políticas públicas implantadas no município. 
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Nesse contexto, a questão fundamental desta pesquisa é qual o impacto 

produzido pelo Programa Bolsa Família no aproveitamento escolar do ensino 

fundamental de Pinheiro Machado? 
 
 
 
 
1.1 OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
1.1.1  Objetivo Geral 

 
 
 
 
 

Analisar  o  impacto  provocado  pelo  Programa  Bolsa  Família  no 

aproveitamento escolar de estudantes do ensino fundamental de Pinheiro Machado 

no período de 2005 a 2013. 
 
 
 
 
1.1.2  Objetivos Específicos 

 
 
 
 
 

Descrever o Programa Bolsa Família no município; 
 

Examinar   os   indicadores   de   aprovação,   abandono   e   reprovação   de 

estudantes no ensino fundamental de Pinheiro Machado; 

Analisar a evolução dos índices trabalhados. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 
 
 
 
 
2.1 POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL 

 
 
 
 
 

A pobreza apresenta diferentes perspectivas, que passam pela privação de 

bens e serviços essenciais, como também envolvem questões de natureza histórica, 

ambiental, cultural e social. A insuficiência de recursos acaba por culminar na 

exclusão social, ou seja, impedem a participação plena do indivíduo na vida social e 

consequentemente afetam o seu bem-estar. 

Segundo  Sen  (2000),  a  pobreza  seria  a  privação  de  capacidades  e  não 

apenas o baixo nível de renda, que é o critério mais utilizado para mensurar a 

pobreza.  De  acordo com  o  autor,  ao  se analisar  a  pobreza  na  perspectiva  da 

privação das capacidades, a renda baixa é uma das principais causas do fenômeno 

e a sua falta pode representar uma razão básica da privação de capacidades das 

pessoas. 

Para Lavinas (2003) a pobreza é um estado de carência e privação que pode 

pôr em risco a própria condição humana, seja pela ausência da realização das 

necessidades básicas (fisiológicas e outras), seja pela inépcia de mover esforços em 

prol da fruição de tais necessidades. 

A evolução da pobreza nas décadas de 80 e 90, está diretamente relacionada 

à herança social do processo de industrialização.   Kliksberg (1997) expõe o 

entendimento de que até o final do século passado os países em desenvolvimento 

na América Latina, entre eles o Brasil, num eixo central do desenvolvimento tendiam 

a promover a acumulação de capital, postergando gastos e investimentos, para 

privilegiar esse tipo de acumulação em detrimento à solução do conjunto de 

problemas sociais. 

Diante do contexto exposto por Kliksberg, notoriamente a industrialização 

brasileira apresentou um rápido desenvolvimento econômico, permitindo o acesso 

de  alguns  segmentos  populacionais  a  padrões  de  consumo,  mas  em  nenhuma 

região do país foram superadas as desigualdades sociais e a pobreza. Em alguns 
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casos, pelo contrário, foram acentuadas, em virtude da concentração cada vez maior 

da riqueza. 

A mobilidade espacial decorrente do processo global de mudanças gerou um 

descompasso entre desenvolvimento econômico e políticas sociais.  Esse desacerto 

teve como repercussão o surgimento de inúmeros bolsões de pobreza nas cidades, 

especialmente nas regiões metropolitanas do país, sendo responsável por 

incrementar a exclusão social. 

Durante anos buscou-se através do crescimento econômico a resolução dos 

problemas de pobreza. Cominação que Kliksberg (1997) definiu como a Teoria do 

Derrame, ou seja, uma conjectura de que o crescimento proporcionaria um 

“derramamento” sobre o universo populacional do país e em consequência a 

resolução dos problemas sociais, contudo, foi algo que se mostrou completamente 

infundado. 

Para Kliksberg (1997) desenvolvimento econômico e desenvolvimento social 

são processos interdependentes. Somente países que avançaram para uma ativa 

política socioeconômica, através do estabelecimento de interconexões ativas e 

sistemáticas entre o campo econômico e o campo social obtiveram resultados 

positivos. 

Dessa forma, a falta de recursos econômicos, a carência no acesso a bens e 

serviços essenciais, a exclusão social determinada pela falta de acesso à educação 

e à informação sugere a complexidade da questão da pobreza, como um problema 

que vai além da questão econômica. 

Após a década de 90, a pobreza, passou a ser vista como um problema social 

a ser enfrentado pela sociedade como um todo e pelo estado em particular, 

ganhando espaço como tema de debate entre os governos e ações voltadas 

especificamente para a redução das desigualdades sociais passaram a ser 

implementadas. A partir de então, discutiu-se a viabilidade de criar políticas sociais 

com programas voltados para reduzir, de maneira rápida e eficaz, a pobreza, 

interrompendo sua repetição a cada geração. Entende-se por políticas sociais a 

intervenção do Estado buscando compensar as distorções na sociedade. 
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS 

 
 
 
 
 

Para combater a pobreza e seus malefícios os governos dispõem da 

prerrogativa de recorrer a um conjunto de ações, programas e atividades que 

encaminham iniciativas e soluções para os mais diversos problemas sociais. 

As políticas sociais são imprescindíveis e não representam um gasto, mas um 

investimento no sentido de enfrentar os déficits causados pela pobreza e exclusão 

social, constituindo-se em uma alavanca de desenvolvimento salutar (KLIKSBERG, 

2001). 
 

Programas sociais podem desempenhar um papel importante, em médio e 

longo prazo, de mitigar os problemas da pobreza e desigualdade extrema. São 

ações que envolvem vários atores e costumam apresentar uma dinâmica turbulenta 

com forte influência dos grupos de interesse (KLIKSBERG, 1997). 

Para Rua (2009), as políticas públicas são públicas e tem origem em decisões 

e ações revestidos de poder extroverso e da autoridade soberana do poder público. 

Esse poder (extroverso) legitima o poder regulatório do Estado sobre a sociedade. 

Rua (2009) comparou os ensinamentos dos principais teóricos sobre políticas 

públicas e chegou à seguinte estratificação de fases: 

a) formação da agenda – momento em que se elaboram os temas a serem 

discutidos na arena política; 

b) formação das alternativas e tomada de decisão – pode ser visto como um 

diálogo entre intenções e ações, isto é, um processo contínuo de reflexão de dentro 

para fora para que ocorra a tonada de decisão; 

c) implementação de políticas – é a ação da intenção; nesta fase que a 

administração pública irá executar as intenções de políticas formuladas na fase 

anterior; 

d)  avaliação  de  políticas  –  etapa  em  que  devem  ser  comparados  os 

resultados  da  política  implementada  com  os  objetivos  previstos  quando  da 

formulação e propor os ajustes necessários. 

Observa-se, de posse destes conceitos, uma distinção entre administração e 

política que pode ser vista através da diferenciação de fases de formulação e 

implementação de políticas, pois a formulação ocorre em um espaço político de 
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trocas e indeterminações, conflitos e poder, enquanto a implementação se define em 

um espaço administrativo, concebido como um processo racionalizado de 

procedimentos e rotinas. 

Em relação à implementação de políticas públicas Kliksberg (2001) defende a 

gestão interorganizacional e a descentralização de programas sociais. O processo 

de descentralização permite aos estados e municípios, como uma unidade 

estratégica de operações, assentarem a gestão à realidade dos cidadãos mediante o 

uso mais eficiente e otimizada dos escassos recursos. 

Após a redemocratização do país ocorreu uma descentralização no 

estabelecimento de políticas públicas, da esfera federal para as outras esferas, 

embora a ação tenha apresentado percalços devido as múltiplas condições dos mais 

de 5.500 municípios brasileiros para assumir a gestão de políticas (FARAH, 2001). 

Mesmo de forma gradual a descentralização de políticas públicas tem 

alcançado grande parte dos municípios, ainda que mazelas do passado como a 

prática do clientelismo tenham ressurgido em algumas localidades (FARAH, 2001). 

Kliksberg (1997) propõe o enfrentamento sistemático das dificuldades e dos 

problemas frente ao potencial que a descentralização oferece na luta pela 

qualificação das políticas e dos programas sociais. 

No entendimento de Kliksberg (1997) a transferência da gestão de programas 

sociais para o nível local permite notável evolução na viabilidade da integração de 

objetivos das diversas áreas sociais. Devido à proximidade dos municípios com a 

realidade  social  e  a partir  de  métodos apropriados  e precisos é  lhes  permitido 

atender melhor às características específicas de cada segmento social. 

O aperfeiçoamento dos padrões de eficiência e efetividade das políticas 

públicas ao integrar o público alvo com as ações de diversos setores é um dos 

objetivos da descentralização. Essas disposições promovem uma responsabilização 

compartilhada pela gestão das políticas públicas e seus efeitos, mesmo que os 

papéis de cada participante sejam diferenciados na implementação das políticas 

(FARAH, 2001). 
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2.3 ORIGENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 

 
 
 
 
 

O início dos anos 1990 foi marcado pelo agravamento da questão social no 

país. O Plano Real trouxe a perspectiva de resgatar a cidadania dos pobres e 

promover a retomada do desenvolvimento econômico.  De fato, a economia deu 

sinais de crescimento, contudo as desigualdades permaneceram. Somente com o 

início do novo século programas que efetivamente promoviam o combate à pobreza 

e à fome foram institucionalizadas e permitiram a emancipação das famílias mais 

pobres. 

Em 1993, o IPEA divulga o Mapa da Fome no Brasil. O trabalho informava 

que algo em torno de 30 milhões de brasileiros vivia abaixo da linha de pobreza.  Na 

gestão do presidente Itamar Franco, ainda em 1993, a repercussão negativa que o 

Mapa da Fome estimulou a criação do Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA) 

cuja principal atribuição era a coordenação e implantação do Plano Nacional de 

Combate à Fome e à Miséria (SILVA, 2014). 

De acordo com Silva (2014), o plano objetivava a distribuição de alimentos, o 

estimulo à agricultura e a geração de empregos. Em seu bojo, apresentava uma 

visão integrada dos grandes problemas sociais que afligiam o país: fome, 

desemprego e desenvolvimento econômico. Mas as questões referentes à 

alimentação, nutrição, questão agrária, geração de emprego e renda, proteção à 

infância eram gerenciadas de forma distinta. O CONSEA, na verdade, fragmenta a 

ação do governo a respeito das políticas sociais. 

Em 1995, o governo de Fernando Henrique Cardoso desativa o CONSEA, 

criando em seu lugar o Conselho da Comunidade Solidária. O Conselho da 

Comunidade Solidária era constituído pelos ministros das áreas econômica e social 

e  por  representantes  da  sociedade  civil.  O  conselho  visava  a  acompanhar  a 

execução das políticas sociais implementadas pelo governo federal, propor a 

integração das ações desenvolvidas no âmbito governamental, com 

acompanhamento dos atores locais e pela sociedade civil (SILVA, 2014). 

Para Silva (2014), no entendimento do governo a estabilidade econômica 

seria o propulsor do resgate da cidadania dos pobres. Efetivamente, a economia 

cresceu durante o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
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Todavia, as desigualdades aumentaram, em função da ausência de uma política de 

redistribuição de renda. 

A incapacidade de melhoria das condições de vida da população carente 

tornava-se,  cada  vez,  mais  visível.  Neste  período,  a  política  social  do  governo 

federal apresentava um caráter heterogêneo e complexo de políticas, ações e 

iniciativas sobre as questões sociais que se mostrava pouco eficiente. 

A partir da metade do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso o 

governo federal adotou uma série de programas de transferência direta de renda. 

Programas como Bolsa Escola que estimulava a permanência das crianças na 

escola, além do Programa Bolsa Alimentação e Vale Gás. Entretanto a 

operacionalização e a implementação desses programas sociais eram dispersas e 

com pouca autonomia, o que acabou fragilizando a articulação e o combate à 

pobreza (SILVA, 2014). 

Em 2003 sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva é lançado o Programa 

Fome Zero, que tinha como objetivo assegurar a alimentação adequada e o combate 

à  pobreza,  tornando-se  um  balizador  à  instituição  do  Programa  Bolsa  Família 

(SILVA, 2014). 
 
 
 
 
2.4 O PROGRAMA BOLSA FAMILIA 

 
 
 
 
 

O Programa Bolsa Família tem como objetivo dar assistência financeira a 

famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Unificou os procedimentos de 

gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, 

especificamente dos programas remanescentes dos antigos governos como o Bolsa 

Escola, Auxílio-Gás, Bolsa Alimentação e Cartão Alimentação, mediante 

contrapartidas educacionais e de saúde dos beneficiários e seus familiares diretos, 

em especial crianças e adolescentes em idade escolar. 

A instituição do programa ocorreu pela Lei Nº 10.836 em janeiro de 2004, 

posteriormente regulamentado pelo Decreto Nº 5.209 em setembro de 2004. 

Caracterizada  por  uma  gestão  descentralizada  e  compartilhada  entre  União, 

estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL, 2004). 
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O  Bolsa  Família  é  um  programa  de  transferência  direta  de  renda  com 

 

 

condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (renda mensal por 

pessoa entre R$ 77,01 e R$ 154) e de extrema pobreza (renda mensal por pessoa 

de até R$ 77) (BRASIL, 2015). 

Em todo o Brasil, o Programa atende 13,9 milhões de famílias e transfere 

mensalmente cerca de R$ 2,3 bilhão para a população com renda per capita mensal 

de até R$ 154,00 (BRASIL, 2015). 

Para compor a parcela mensal que cada família beneficiária recebe o 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) avalia as características da família 

registradas no Cadastro Único. Deste modo, os benefícios variam em valores: 

•            Benefício básico, no valor de R$ 77,00, concedido às famílias em situação de 

extrema pobreza, independente da composição e do número de membros do grupo 

familiar; 

•            Benefício variável, no valor de R$ 35,00 por criança/adolescente até o limite 

de 5 beneficiários por família, ou seja R$ 175,00. Concedido às famílias pobres e 

extremamente pobres cuja composição apresente crianças e adolescentes na faixa 

de 0 a 15 anos sob sua responsabilidade; 

•            Benefício variável para jovem, no valor de R$ 42,00 por adolescente até o 

limite de 2 beneficiários por família, ou seja R$ 84,00. Concedido às famílias pobres 

e extremamente pobres, que possuam em sua composição adolescentes de 16 e 17 

anos; 

•            Benefício para Superação da Extrema Pobreza é concedido às famílias em 

situação de extrema pobreza, a família terá direito mesmo após o recebimento dos 

outros benefícios. Ele é calculado para garantir que as famílias ultrapassem o limite 

de renda da extrema pobreza. O valor do benefício varia em razão do cálculo 

realizado a partir da renda por pessoa da família e do benefício já recebido no 

Programa Bolsa Família. 

O PBF possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades 

e programas complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato 

da pobreza. As condicionalidades são compromissos assumidos tanto pelas famílias 

beneficiárias  quanto  pelo  poder  público  e  reforçam  o  acesso  a  direitos  sociais 

básicos  nas  áreas  de  educação,  saúde  e  assistência  social.  Já  os  programas 
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complementares  objetivam  o  desenvolvimento  das  famílias,  de  modo  que  os 

beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2015). 

O não cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família gera 

efeitos gradativos identificados no Quadro 1, que possibilitam o acompanhamento 

das famílias responsáveis pelo descumprimento, com a finalidade de identificar os 

problemas que geraram o descumprimento e permitir a sua solução (BRASIL, 2015). 
 
 
 
 

Quadro 1 – Efeitos gradativos para o descumprimento das condicionalidades 
 

Nº Famílias 
 

BFA/BVJ 

Efeitos do descumprimento das 
 

condicionalidades 

Ação no benefício 

1 Advertência A família é notificada sobre o descumprimento da 
 

condicionalidade. Esse efeito fica registrado no 

histórico de descumprimento da família durante seis 

meses. Após esse período, se a família tiver um 

novo descumprimento, o efeito será uma nova 

advertência. 

Nenhum efeito no 
 

benefício. 

2 Bloqueio Se, no período de 6 meses da última advertência, a 
 

família tiver um novo descumprimento, o efeito será 

o bloqueio. 

O        benefício        é 
 

bloqueado  por  30 

dias, podendo ser 

sacado junto com a 

parcela do mês 

seguinte. 

3 Suspensão Se, no período de seis meses após o efeito de 
 

bloqueio, a família tiver um novo descumprimento, 

o efeito será a suspensão. 

Se a família continuar descumprindo as 

condicionalidades dentro do período de seis meses 

após a última suspensão, ela receberá novo efeito 

de suspensão e, assim, sucessivamente — ou seja, 

a suspensão será reiterada. 

Se a família passar seis meses sem descumprir as 

condicionalidades e, depois desse tempo, tiver um 

descumprimento, o efeito será uma nova 

advertência. 

O número de suspensões reiteradas da família será 

monitorado no Sistema de Condicionalidades 

(Sicon)  e  representará  um  indicativo  de  que  a 

O        benefício        é 
 

suspenso por 60 dias 

e não poderá ser 

sacado após esse 

período. Passados os 

dois meses, a família 

voltará a receber o 

benefício do PBF. 
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  família está em situação de vulnerabilidade, 

 

necessitando de uma ação da Assistência Social. 
 

4 Cancelamento O benefício somente poderá ser cancelado se a 
 

família: 
 

Estiver na fase da suspensão (período de seis 

meses após o último efeito de suspensão); 

For acompanhada pela Assistência Social, com 

registro no Sicon; e 

Continuar descumprindo as condicionalidades por 

um período maior do que 12 meses, a contar da 

data em que houver a coincidência de registro dos 

dois itens anteriores. 

Cancelamento do 
 

benefício. 

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social – MDS 
 
 
 

A gestão do Bolsa Família é descentralizada e compartilhada por União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Os três entes federados trabalham em 

conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do programa. A seleção 

das famílias é realizada com base em informações registradas pelos municípios no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (BRASIL, 2015). 

O Cadastro Único é uma ferramenta que identifica e distingue as famílias de 

baixa renda (famílias com renda mensal total de até três salários mínimos ou renda 

mensal de até meio salário mínimo por pessoa). O cadastro tem a prerrogativa de 

demonstrar a real situação socioeconômica dessas famílias (BRASIL, 2015). 

Este programa foi concebido considerando a totalidade das necessidades e 

carências básicas da família, especialmente daquelas com crianças e adolescentes, 

e a necessidade de aumentar a eficiência nos gastos públicos, a partir de uma 

gestão coordenada e integrada, de forma intersetorial, de modo a criar reais 

possibilidades de autonomia e independência das famílias beneficiadas, através da 

participação de seus membros em programas complementares de capacitação. 

Permitindo a expansão do atendimento, o substancial aumento no valor dos 

benefícios e a potencialização das ações executadas pelos diversos níveis do 

governo e da sociedade civil no combate à fome e à pobreza. 
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2.5 O PAPEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 
 
 
 

Para que ocorra a inclusão social e a mobilidade social, em especial da 

população jovem, a educação exerce papel fundamental na geração de efeitos 

positivos. A condicionalidade da educação apresenta esse propósito ao promover a 

escolarização das crianças, mas isso só pode ser atingido com a assiduidade nas 

atividades escolares. Porém o potencial solidificador da educação também está 

condicionado à capacidade de o poder público garantir o cumprimento dos seus 

propósitos. 

Como já descrito anteriormente o Programa Bolsa Família prevê 

condicionalidades,  que  nada  mais  são  senão  compromissos  assumidos  pelas 

famílias beneficiárias do programa nas áreas de educação e saúde. Compromissos 

como o acompanhamento nutricional e frequência escolar em estabelecimento 

público de ensino (CRAVEIRO; XIMENES, 2013). 

O compromisso da condicionalidade da educação é a frequência escolar de 

cada integrante em idade escolar (de 6 a 17 anos) das famílias beneficiárias do 

Bolsa Família. Todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar 

devidamente matriculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% da 

carga horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos necessitam ter frequência de, no 

mínimo, 75%. A gestão do acompanhamento das condicionalidades na área da 

educação é de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) e realizado por 

profissionais da educação em todos os municípios do país e dos estados (BRASIL, 

2015). 
 

De acordo com Craveiro e Ximenes (2013), a educação apresenta-se como 

estratégia proeminente no rompimento da difusão entre gerações da pobreza no 

Brasil. Ademais a constatação de que a pobreza gera maiores dificuldades para que 

as  crianças  e  os  jovens  carentes  tenham  acesso  à  escola  e  nela  continuem. 

Situação que comumente apresenta relação com a entrada precoce no mercado de 

trabalho geralmente informal e pela incompreensão da família a respeito da 

importância da escolarização. 

Cabe à Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania 

do MEC, intermediado pela Coordenação Geral de Acompanhamento da Inclusão 
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Escolar sugerir políticas educacionais que permitam a inclusão escolar e 

acompanhar, em conjunto com os sistemas de ensino o cumprimento das 

condicionalidades (frequência mínima) dos estudantes beneficiários do Programa 

Bolsa Família (CRAVEIRO; XIMENES, 2013). 

Para Craveiro e Ximenes (2013), o compromisso da sequência na escola tem 

por finalidade o exercício do direito à educação e deve levar em conta o aprendizado 

na idade apropriada e a possibilidade de continuidade dos estudos para no futuro se 

inserir no mercado de trabalho. Kliksberg (1997) apresenta o entendimento que 

investir na  educação, ou  seja, nas  pessoas  mostra-se  como  “decisivo  em  uma 

política que procura alcançar crescimento, competitividade e que vise a superar a 

pobreza”. 
 
 
 
 
2.6 FATORES DO APROVEITAMENTO ESCOLAR 

 
 
 
 
 

Evidenciar os problemas de aproveitamento escolar e suas condicionantes 

contribuem na identificação de suas origens, e no correto entendimento da sua 

dinâmica frente as situações internas e externas, para que a realidade possa ser 

melhor percebida no contexto educacional. 

Fatores de toda a ordem podem influenciar no desempenho escolar, mas o 

ambiente familiar é o que se destaca. Kliksberg (2001) descreve a família como “a 

unidade básica do gênero humano”. Segundo ele a família contribui de maneira 

efetiva na atuação educacional, na formação da inteligência emocional, na maneira 

de pensar, na saúde e na prevenção da criminalidade. 

Para o aproveitamento escolar dos filhos, exterioridades básicas do campo 

familiar, como o grau de coesão do núcleo familiar, o capital cultural de origem, a 

dedicação familiar para acompanhar os estudos, a base e o estímulo constante a 

eles, são elementos que apresentam grande alcance em seus resultados 

(KLIKSBERG, 2001). 

Conjugado ao ensino, o que se pretende empreender é a importância da 

questão sócio cultural da família ao qual pertence o aluno, pois ela tem relação 

direta com o aprendizado, pelo fato de propor a transmissão do capital cultural, pela 
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difusão de conhecimento, pela predileção ao hábito de estudo e pela formação de 

 

 

expectativas em torno da aquisição educacional e perspectivas futuras. Inclusive 

diretores e professores ensejam uma maior participação da família na escola. 

(CANDIAN; REZENDE, 2012). 

Para Kliksberg (2001) o desempenho escolar está diretamente relacionado 

com o clima educacional da família, o nível socioeconômico, a habitação e ao tipo de 

família. Entende ainda, que a qualidade das escolas representa a afirmação do 

desenvolvimento educativo, através de professores qualificados, textos didáticos, 

material de apoio e a infraestrutura escolar. 

Para que exista a premissa do aproveitamento escolar é necessário que além 

de permitir o acesso, é importante que o aluno permaneça na escola. Nesse sentido 

Lavinas e Barbosa (2000) relatam experiências exitosas de políticas sociais 

anteriores ao Programa Bolsa Família, que estimulavam a frequência à escola, em 

contraponto ao elevado índice de repetência e evasão nas redes de escolas públicas 

em Recife, prioritariamente das camadas mais humildes. 

O impacto da origem social sobre o desempenho escolar é significativo, 

entretanto sob a ótica escolar há a incapacidade de restringir amplamente os 

impactos de origem social. Os efeitos da posição social revelam-se bastante fortes e 

fatores   ligados   à   origem   social   apresentam   efeitos   significativos   sobre   o 

desempenho individual do aluno (OLIVEIRA; SANTOS, 2012). 

Libâneo (2012) entende que na atualidade a escola pública busca a educação 

inclusiva, ou seja, ela foge da função de socialização, de acesso à cultura e ao 

conhecimento acumulados pela humanidade, em detrimento de uma escola que se 

consigna pela finalidade assistencial e acolhedora, constituindo-se apenas de 

aprendizagens mínimas para a sobrevivência. 

A questão do ensino relacionado aos professores infere em estudo realizado 

por Oliveira e Soares (2013), que quando estes possuem grau de 

especialização/mestrado/doutorado, por  estarem  mais  dispostos para esforçar-se 

por seus alunos, os mesmos apresentam resultados consideravelmente melhores. 

O mesmo estudo conduzido por Oliveira e Soares (2013), assinala que os 

principais fatores associados ao aproveitamento escolar de alunos pobres, apontam 

uma maior dificuldade de exerce-la por aqueles que se encontram em famílias com 

menor poder aquisitivo e em escolas menos estruturadas. 
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Candian e Rezende (2012), refutam a visão dual sobre a educação e suas 

 

 

capacidades. Em uma delas é defendido o entendimento de que a escola apresenta, 

perante o estudante carente, capacidade de superar as condições externas e suas 

desigualdades através de um ensino igualitário que permita eliminar as diferenças 

sociais,  mesmo  diante  de  uma  condição  familiar  conturbada.  A  outra  visão 

estabelece a percepção de que a escola apresenta pouco impacto em relação às 

perspectivas futuras de alunos que possuam uma condição social familiar 

desfavorável, resultando na incapacidade de modificarem as suas condições de 

vida. 
 

No entendimento de Candian e Rezende (2012), deve haver um “realismo 

escolar” que procure modificar essa visão dual e permita achar um caminho guiado 

pela escola e pela família rumo a um desempenho satisfatório do aluno. 

O Programa Bolsa Família objetiva a valorização da educação por parte da 

família. Na qual é um de seus predicados a busca do exercício da mudança de 

hábito e a promoção consciente, em razão de que através do investimento em 

capital humano existe maior probabilidade de inclusão socioeconômica (PIOVESAN; 

MASSUQUETTI, 2011). 
 
 
 
 
 
 
2.7 O MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 

 
 
 
 
 

Pinheiro Machado é um município localizado no extremo sul do Brasil. A serra 

do sudeste constitui a sua microrregião e a agropecuária é sua base econômica. 

O seu território no princípio pertenceu ao município de Rio Grande até 1830. 

Depois passou a integrar o município de Piratini, desmembrando-se em 1878, sob a 

denominação de Nossa Senhora da Luz das Cacimbinhas. 

O município de Cacimbinhas teve seu nome alterado para Pinheiro Machado 

em 1915, no governo do Intendente Ney Lima Costa, após a morte do Senador José 

Gomes Pinheiro Machado que foi assassinado no Rio de Janeiro. 



25  
 

A população total do município, segundo o Censo do IBGE de 2010 era de 
 

12.780  habitantes  para  uma  área  de  2.249,55  km2  e  uma  densidade  de  5,68 

hab./km2. 

O segmento educação é representado administrativamente pela Secretaria 

Municipal da Educação, Cultura e Desporto. Órgão de apoio e assessoramento ao 

prefeito em temas pertinentes à política de educação pública, desenvolvimento da 

cultura e das atividades desportivas. 

O ensino fundamental está estruturado em oito escolas públicas, sendo uma 

sob  responsabilidade  estadual  (General  Hipólito  Ribeiro)  e  sete  sob 

responsabilidade municipal (Dois de Maio, Senador José Ermírio de Moraes, Passo 

do Machado, São João Batista, Ana Tereza da Rosa, Manoel Lucas Prisco e Avelino 

de Assis Brasil). Não há instituições sob responsabilidade federal ou particular. 

Com relação ao Programa Bolsa Família no município, em fevereiro de 2015 

foram beneficiadas 1.300 famílias. Benefícios que apresentaram o valor médio de R$ 

155,08 o que representou um valor total de R$ 201.601,00 no mês (BRASIL, 2015). 
 

Nas condicionalidades, tendo como base setembro de 2014, o 

acompanhamento da frequência escolar exigiu o monitoramento de 939 estudantes 

entre 6 a 15 anos e 210 estudantes entre 16 e 17 anos (BRASIL, 2015). 

O acompanhamento da saúde em dezembro de 2014 apresentou um perfil de 
 

998 famílias para acompanhamento no município (BRASIL, 2015). 
 

O acompanhamento da frequência escolar de crianças e jovens beneficiários 

do Programa Bolsa Família, com a finalidade de controlar a condicionalidade 

educação, é realizado pelo MEC através do sistema Presença. 
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3 METODOLOGIA 

 
 
 
 
 

A abordagem do problema de pesquisa ocorreu de forma qualitativa e para 

atingir os objetivos deste trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória que visou 

analisar como o Programa Bolsa Família exerce seu papel na proteção social para a 

população de baixa renda, no que tange ao aproveitamento escolar no ensino 

fundamental. 

A pesquisa exploratória objetiva oferecer uma extensa intimidade com o 

problema, com a intenção de explicitá-lo ou estabelecer suposições (GIL, 2002). 

Ainda segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o 

aperfeiçoamento de conceitos e opiniões. De planejamento flexível, possibilita a 

consideração dos mais variados aspectos pertinentes ao fato estudado e para tanto, 

como método de pesquisa, se procederá uma pesquisa documental e coleta de 

dados secundários. 

Godoy (1995) entende que a pesquisa documental parte do exame de 

documentos com natureza e origem diversa, que podem ter uma formalística ampla. 

Por ser uma fonte natural de informações permite ganhos no estudo de períodos 

temporais e na tentativa de identificar tendências em um certo fenômeno. 

A pesquisa documental está relacionada a seleção de dados pertinentes ao 

tema escolhido e a relevância dos dados terá como propósito focar os aspectos 

dessa política pública, além de permitir conhecer as perspectivas e os indicadores 

sociais do município de Pinheiro Machado. Para Godoy (1995), a pesquisa 

documental abrange de modo inclusivo dados estatísticos e materiais escritos, tais 

como: relatórios, revistas, jornais, obras literárias, científicas e técnicas. 

A aplicabilidade foi conduzida através da análise de dados secundários sobre 

informações e material acessível em sites de órgãos do governo, especialmente de 

ministérios que possuem relação direta com o Programa Bolsa Família, além de 

dados produzidos pelo município de Pinheiro Machado, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
 
 
 

O cumprimento das condicionalidades é um dos três eixos que compõem o 

Programa Bolsa Família. A condicionalidade educação, no plano do ensino 

fundamental objetiva a participação familiar e nutre o interesse do responsável 

familiar em manter as crianças na escola e com frequência elevada, em patamar 

igual ou superior a 85%, de forma que mantenham o direito ao benefício. 

Como já fora destacado anteriormente a escolarização das crianças depende 

da assiduidade em atividades escolares, principalmente com relação à alfabetização 

de crianças, onde o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, compromisso 

assumido pelos Governo Federal, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios 

assegura que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao 

final do terceiro ano do ensino fundamental. 

O acompanhamento das condicionalidades das famílias do Programa Bolsa 

Família incide sobre um  conjunto de iniciativas, ações e métodos por parte de 

setores e órgãos intergovernamentais que buscam o acompanhamento integral, 

nominal e massivo de famílias beneficiárias (BRASIL, 2015). 

O método consiste na identificação das famílias beneficiarias com perfil para 

acompanhamento de condicionalidades tomando por base os dados constantes no 

Cadastro Único; em calendários e processos instituídos em conjunto com o assento 

do acompanhamento das condicionalidades pelos gestores municipais de saúde e 

educação; o apontamento das causas de descumprimento; a concretização e a 

disponibilização dos dados; o emprego dos dados para a identificação de riscos 

sociais e atendimento a estas famílias (BRASIL, 2015). 

O Sicon (Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família) é o alvo 

fundamental de convergência da rede de acompanhamento das famílias, articulado 

pelos dados oriundos de outros sistemas, como o Cadastro Único, o Sistema de 

Acompanhamento da Frequência Escolar do MEC, o Sistema de Gestão do Bolsa 

Família na Saúde do Ministério da Saúde e o Sibec que é o Sistema de Benefícios 

ao Cidadão (BRASIL, 2015). 
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O Sicon ao ordenar e submeter os dados que demonstram problemas 

pertinentes à frequência escolar, procura efetivar procedimentos que apoiem as 

famílias no alcance a serviços sociais, de saúde e ou educação (BRASIL, 2015). 

A justificativa para impor condicionalidades aos beneficiários do Programa 

Bolsa Família, na questão da educação, se fundamenta nas elevadas taxas de 

reprovação e de abandono escolar nos períodos anteriores ao programa, situação 

descrita no Quadro 2. 

Na questão do aproveitamento escolar, o Ministério da Educação define que 

ao final de um ano letivo, alunos matriculados em escolas públicas brasileiras podem 

ser aprovados, reprovados ou abandonar os estudos. O somatório de alunos que 

estejam em cada uma destas condições constitui a Taxa de Rendimento (aprovação 

+ reprovação + abandono = 100%). 
 
 
 

Quadro 2 – Aproveitamento escolar no ensino fundamental de Pinheiro Machado (%) no 
período de 2002 - 2013 

Ano Aprovação Reprovação Abandono Distorção idade-série 

2013 84,3 14,5 1,2 29,5 

2012 79,4 19,9 0,7 28,6 

2011 81 17,2 1,8 29,5 

2010 81,5 15,5 3 33,8 

2009 77,9 19,3 2,8 34,1 

2008 75,1 23,2 1,7 33,8 

2007 71 25 4 39,1 

2006 66,7 28,7 4,7 42,6 

2005 62,3 32,3 5,4 40,9 

2004 66,4 28,8 4,8 40,9 

2003 68,6 27,3 4,1 40,5 

2002 67,6 28,1 4,3 38,2 

Fonte: INEP – Elaborado pelo autor 
 
 
 
 

Em Pinheiro Machado conforme pode ser observado no Quadro 2, a taxa de 

aprovação de estudantes do ensino fundamental se manteve abaixo de 70%, na 

maioria do período anterior ao Programa Bolsa Família. A taxa de abandono flutuou, 

mas em taxas acentuadas e a taxa de reprovação manteve-se acima de 26% no 
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mesmo período. Outro indicador consultado refere-se a taxa de distorção idade-série 

que se posicionou próximo aos 40% dos estudantes. 

A despeito do Programa Bolsa Família ter sido implantado no ano de 2004, 

em períodos como os de 2005 e 2006, os indicadores apresentaram diminuição das 

taxas de rendimento escolar. A ocorrência pode estar relacionada ao fato de que 

somente ao final de 2006 um quantitativo substancial de municípios começou a 

registrar os resultados de acompanhamento das condicionalidades. Deste modo, 

não haviam penalizações, o que de alguma forma pode ter refletido no rendimento 

escolar. 

A razão principal da ausência de informações sobre o acompanhamento das 

condicionalidades pode estar relacionado ao fato de que o sistema Presença, criado 

para registrar e acompanhar as informações sobre a frequência escolar de 

estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família, somente iniciou a operar em 

2007. 
 

É perceptível no Quadro 2 que a partir de 2008 a taxa de abandono caiu 

substancialmente, fato que demonstra elevação da taxa de rendimento para alunos 

do ensino fundamental de Pinheiro Machado. Episódio que deve estar relacionado 

ao ambiente familiar descrito por Kliksberg (2001), onde a dedicação e a coesão do 

núcleo familiar são responsáveis por estimular o aproveitamento e o rendimento 

escolar dos filhos. 

Quando o aluno reprova ou abandona os estudos por dois anos ou mais, no 

decorrer do curso de escolarização, ele acaba repetindo uma mesma série. Nesta 

circunstância,  ele  dá  prosseguimento  aos  estudos,  mas  com  discrepância  em 

relação à idade estimada como adequada para cada ano de estudo. Trata-se de um 

aluno que se encontra na situação distorção idade-série. 

De acordo com o Quadro 2 os índices de distorção idade-série mostravam-se 

exacerbados no período anterior a implantação do Programa Bolsa Família e assim 

permaneceram até 2007, somente em 2008 nota-se uma significativa tendência à 

diminuição da distorção idade-série que se estabilizou nos últimos anos. 

A utilização desse índice como uma informação suplementar permite 

demonstrar que os estudantes estavam sendo excluídos socialmente, em razão do 

atraso provocado pela intensificação do retardamento escolar, e que com o tempo, 
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essa ação possivelmente conduziria estudantes com esse perfil a desistirem da 

escola. 

Vasta parcela de estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família compõe 

o somatório de alunos matriculados no ensino fundamental de Pinheiro Machado. 

Para demonstrar o grau de alunos beneficiários perante as matrículas iniciais, 

elaborou-se o Quadro 3, onde consta a distribuição e a representatividade social do 

público alvo da pesquisa. 
 
 

Quadro 3 - Comparativo de alunos beneficiários do PBF perante a matrícula inicial no 
ensino fundamental de Pinheiro Machado 

Ano Matricula inicial no ensino 
 

fundamental 
Alunos benef. do 

 

Programa Bolsa 
 

Família 

Percentual de benef. do 
 

PBF perante matrícula 
inicial 

2013 1.582 999 63,1 

2012 1.652 1.004 60,8 

2011 1.775 1.121 63,3 

2010 1.888 1.127 59,7 

2009 1.934 1.047 54,1 

Fonte: INEP/MDS - Elaborado pelo autor 
 
 
 
 

Para auxiliar na compreensão e lançar uma visão ampla sobre a importância 

da condicionalidade educação e do acompanhamento da frequência escolar, no 

âmbito do Programa Bolsa Família e no seu valor para a inclusão social foram 

elaborados os Gráficos 1 e 2. 

O Gráfico 1 apresenta a taxa bruta de frequência escolar no ensino 

fundamental do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2013. É a relação entre o total do 

público alvo e os alunos efetivamente matriculados. Observa-se que a frequência 

bruta  apresentou  tendência  de  crescimento  contínuo  no  período.  Mas  o  dado 

principal está na percepção de que os 20% mais ricos sempre tiveram um acentuado 

acesso ao ensino e dos 20% mais pobres, muitos se encontravam afastados da 

escola em 2003. Contudo, alguns anos após a implantação do Programa Bolsa 

Família, a maioria dessa parcela da população obteve o acesso ao ensino. 
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Gráfico 1 – Taxa bruta de frequência escolar no Rio Grande do Sul 

 

 
 

Fonte: IBGE/PNAD – Elaborado pelo autor 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Taxa líquida de frequência escolar no Rio Grande do Sul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013   2012   2011   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003 
Total 92,9   92,21 92 92,65   91,6   90,95  88,23  88,03  87,82   87,7 
20% + Pobres  93,1   91,97  93,12  93,03  91,86  88,07  87,27  86,61  86,48  86,48 
20% + Ricos 91,08  92,44  87,03  86,89  91,22  92,45  87,41  90,49  88,39   88,5 

 
Fonte: IBGE/PNAD – Elaborado pelo autor 

 
 
 
 

No  Gráfico  2  temos  a  taxa  líquida  de  frequência  escolar  no  ensino 

fundamental do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2013. Todas as séries temporais 

apresentaram crescimento no período analisado, especialmente a série que envolve 

o público com renda menor. 
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A composição das séries demonstra uma mudança progressiva no 

comportamento em relação à frequência escolar. A informação transmitida pelos 

dois gráficos em conjunto, indica que significativa parcela da camada de excluídos 

ingressou na escola após a criação do Programa Bolsa Família. É o predicado 

defendido por Lavinas e Barbosa (2000), a necessidade do acesso ao ensino e a 

permanência na escola. 

O acompanhamento regular e sucessivo, permite caracterizar o estudante 

com problemas em assegurar a condicionalidade educação e assim documentar as 

principais dificuldades experimentadas por suas famílias. O acompanhamento é 

realizado pelo gestor municipal responsável pelo programa. No Quadro 4 pode ser 

observado o percentual de alunos com frequência escolar superior a 85% para 

alunos acompanhados pelo sistema Presença, a qual se manteve estável de 2009 a 

2012, com uma pequena queda em 2013. 
 
 
 
 
 

Quadro 4 - Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos beneficiários do PBF 
acompanhados no sistema Presença 

Período Total de 
 

alunos 

Alunos efetivamente 
 

acompanhados 

Frequência 
 

escolar de 85% 
 

ou superior 

Percentual de alunos 
 

com freq. escolar 
superior à 85% 

03/2013 999 961 897 93,34 

03/2012 1.004 928 899 96,88 

03/2011 1.124 1018 985 96,76 

03/2010 1.127 949 923 97,26 

03/2009 1.047 857 825 96,27 

Fonte: MDS – Elaborado pelo autor 
 
 
 
 

O Quadro 5 relaciona o número de alunos com frequência inferior a 85% e 

que desta forma necessitaram de acompanhamento familiar. Esse acompanhamento 

permite evidenciar as razões que desencadeiam a baixa frequência escolar e propor 

a assistência necessária para a solução das dificuldades através de métodos 

dinâmicos. Representa as dificuldades do ramo familiar descritas por Oliveira e 

Soares (2013) que dificultam o aproveitamento escolar de alunos carentes. 
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Quadro 5 – Alunos com acompanhamento familiar 
Período 03/2013 03/2012 03/2011 03/2010 03/2009 

Número de alunos 64 29 33 26 32 

Fonte: MDS – Elaborado pelo autor 
 
 
 
 

De toda a forma, a modificação da tendência das taxas de frequência e de 

aproveitamento escolar demonstradas nesse trabalho, não podem ser conferidas 

apenas ao Programa Bolsa Família ou as suas condicionalidades, pois outras ações 

em conjunto ao programa foram desenvolvidas e estão em curso para permitir o 

aumento  do  rendimento  escolar.  Contudo,  a  inversão  dos  indicadores, 

especialmente em períodos posteriores à implantação do Programa Bolsa Família, 

pode ser uma referência dos resultados positivos promovidos pelo programa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 

Os beneficiários do Programa Bolsa Família pertencem aos extratos mais 

carentes da população brasileira. Essas famílias que vivem na pobreza e na extrema 

pobreza têm dificuldades de se inserir socialmente e, por isso, são alvo de ações e 

políticas públicas redistributivas de proteção e promoção social. 

Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto provocado pelo 

Programa Bolsa Família no aproveitamento escolar de estudantes do ensino 

fundamental de Pinheiro Machado. Desta forma, buscou-se revisar na literatura 

conceitos e impressões sobre a origem da pobreza e da exclusão social, a 

importância de políticas públicas e sociais, as origens do Programa Bolsa Família, o 

papel do programa inclusive na educação básica e a relação entre fatores externos 

que tem influência direta sobre o aproveitamento escolar. 

A análise dos dados demonstrou, sobretudo, que a partir de 2008 houve 

significativa melhora na taxa de rendimento escolar, pois a evasão escolar diminuiu 

e o percentual de alunos aprovados aumentou em comparação aos índices de anos 

anteriores à 2008. 

Como foi demonstrado, conceitualmente o Programa Bolsa Família por si só 

não garante a inclusão social, mas ela pode ser alcançada através da educação, 

num  processo  que  ao  mesmo  tempo  coloca  em  evidência  a  necessidade  de 

qualificar o ensino com a necessidade do engajamento familiar. Além disso a 

condicionalidade imposta pelo programa é um indutor à educação. 

A conexão entre os conceitos estabelecidos e o aumento do rendimento 

escolar,  especialmente  entre  os  mais  pobres,  denota  um  impacto  que  tem  o 

propósito de promover o capital humano e assim permitir a superação da exclusão 

social e a redução da desigualdade social, através desse instrumento que é a 

educação. 

Apesar do município de Pinheiro Machado ter avançado nesta direção e 

manter a regularidade da frequência escolar por parte dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família, deve ser constante o desafio de aprimorar os indicadores de 

desempenho. Uma vez que para uma população carente de melhores condições e 

diante das oportunidades como as oferecidas pela educação, o poder público não 
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pode  ficar  passível  ante  os  seus  deveres  e  as  necessidades  da  população, 

especialmente a mais humilde. 

É importante estabelecer o entendimento de que a educação se apresenta 

como condição imprescindível para a promoção do ser humano, especialmente 

quando  permitir  a  superação  da  pobreza  e  a  inclusão  social.  Nesse  sentido, 

percebe-se que o Programa Bolsa Família tem um importante papel no estímulo ao 

ensino,  através  de  uma  renda  mínima  familiar  e  pela  imposição  da  frequência 

escolar como uma condição ao pagamento do benefício. 

Para que a efetividade da ascensão social seja ampliada, novas ações 

deverão ser planejadas e implementadas pelo programa, pois apenas o 

acompanhamento  da  frequência  escolar,  tende  a  ser  insuficiente  para  que  a 

correção das mazelas sociais atinja completamente a classe de excluídos. 

Uma limitação deste estudo foi a carência de dados específicos que permitam 

um aprofundamento sobre o aproveitamento escolar dos alunos beneficiários do 

Programa Bolsa Família. Seria apropriado a coleta e a constituição de dados sobre 

esse público específico, inclusive para permitir a constatação pelo poder público de 

como os objetivos do programa estão sendo alcançados e de que forma ocorre a 

sua evolução, para que esse possa aplicar correções que permitam manter a 

inserção social dos estudantes beneficiários do programa. 

Naturalmente não foi possível esgotar todas as possibilidades de estudos, 

saídas  e  caminhos  neste  trabalho,  nem  mesmo  tratar  cada  um  dos  pontos 

abordados  com  a  profundidade  necessária.  Da  mesma  forma,  com  o 

reconhecimento da diversidade situacional existente no Brasil, deve ficar claro que 

os estudos, as sugestões e as reflexões aqui descritas devem ser assimiladas e 

entendidas sob a ótica local. 

Como sugestão para novas pesquisas, indica-se um tema que, apesar de não 

explorado neste trabalho, despertou a atenção pela afinidade entre a educação e a 

superação da exclusão social: o papel de políticas sociais como o Programa Bolsa 

Família no auxílio à universalização do ensino fundamental. 
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