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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre o acompanhamento escolar dos filhos de famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família em Montes Claros MG. Para a realização do trabalho de pesquisa utilizou-
se de um survey complementado pela análise documental. A maioria das informações foi coletada em 
uma escola pública do Município de Montes Claros MG. Tais informações se referem a 2152 alunos 
beneficiários e não beneficiários do Programa Bolsa Família, do sexto ao nono ano do período de 2009 
a 2011. Foram entrevistadas vinte famílias na cidade de Montes Claros. Analisamos as condições de 
escolaridade dos pais e os tipos de família. Efetuamos uma análise comparativa dos dados quantitativos 
e qualitativos. Os resultados da pesquisa mostram, através das notas dos alunos beneficiários, um baixo 
aproveitamento escolar. Geralmente os alunos beneficiários do programa são oriundos de famílias com 
poucos anos de estudo, o que dificulta o aprendizado almejado pelo PBF. Este problema se agrava uma 
vez que a escola em pauta não possui estrutura adequada para atender essas crianças e adolescentes 
de maneira a suprir as lacunas de aprendizagem trazidas de seus lares. No entanto, as notas dos filhos 
de famílias beneficiárias em comparação com as notas dos filhos de famílias não beneficiárias não 
apresentam diferenças significativas, situação que merece o aprofundamento da pesquisa no sentido de 
buscar explicações para este fato. 
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INTRODUÇÃO

  O Programa Bolsa Família tem como um dos seus objetivos centrais evitar a intergeração da 
pobreza entre as famílias beneficiárias. Este é o argumento utilizado pelo Governo Federal para justificar 
a imposição da condicionalidade educação às famílias. A instituição família é a grande aliada do PBF no 
processo de escolarização dos filhos, assim, em tese, contribuiria com o desenvolvimento educacional e 
a qualificação profissional de crianças e adolescentes.

Brandão, Dalt e Silva (2007), destacam a concretização do direito à educação como elemento 
fundamental para a inclusão social das famílias, pois, segundo eles, a educação escolar proporciona 
a construção do conhecimento, da formação humana e da proteção social às crianças e adolescentes. 
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(Brandão, Dalt, Silva, 2007, p.299). Sendo assim, verificar como ocorre o acompanhamento das 
famílias no desenvolvimento escolar de seus filhos, e de que maneira o PBF está contribuindo com 
o desenvolvimento educacional dessas crianças e adolescentes a partir da condicionalidade educação 
e quais são as dificuldades enfrentadas pelas famílias beneficárias em relação ao cumprimento 
dessa condicionalidade imposta pelo Programa Bolsa Família em Montes Claros, poderá contribuir 
significativamente para aperfeiçoamentos futuros do Programa.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A CONDICIONALIDADE EDUCAÇÃO

Segundo Algebaile (2009), compreender o eixo de ligação entre os programas de renda mínima e 
a educação no Brasil exige a volta aos aspectos do desenvolvimento do debate e das práticas relativas à 
implantação de programas desse tipo pelos municípios, estados e governo federal. Segundo a autora:

O debate sobre os programas de renda mínima foi trazido para o Brasil, na década de 1990, 
pelo o economista Antônio Maria Silveira, mas só difundiu plenamente na década de 1990, 
a partir especialmente, da atuação do Senador Eduardo Suplicy do Partido dos Trabalhadores 
(PT), responsável pelo primeiro projeto de lei sobre um programa de renda mínima de alcance 
nacional, associado no caso, a situação de desemprego e subemprego. O projeto, que não chegou 
a ser aprovado pelo Congresso Nacional, serviu para deflagrar o debate sobre a necessidade e a 
viabilidade de programas de renda mínima no país, impulsionando outras iniciativas (Silveira, 
2002; Suplicy, 2002a, 2002b). 

De acordo com Algebaile (2009), para Suplicy (2002a), a proposta de vincular programas de 
renda mínima à escolarização foi realizada pelo economista José Márcio Camargo, o qual chamou 
atenção para o fato de no Brasil os problemas ligados ao desemprego e ao subemprego alcançarem 
fortemente as crianças das camadas populares em idade escolar, forçando-as a entrarem mais cedo no 
trabalho para auxiliar na renda familiar. A ligação da renda mínima à escolarização propiciaria a entrada 
e a permanência de crianças carentes na escola, uma vez que o principal motivo da evasão escolar seria 
resolvido com o auxílio financeiro. (Algebaile, 2009, p. 310).

Uma forma de controlar a frequência escolar dessas crianças e adolescentes é o acompanhamento 
feito pelas secretarias municipais de educação e monitorado pelo MDS através do Plano de Desenvolvimento 
da Educação, com o intuito de combater a evasão escolar. Os municípios enviam regularmente dados 
sobre a frequência escolar dos alunos atendidos pelo PBF, possibilitando a identificação das famílias em 
condições de risco, ou vulnerabilidade social.    

Como diz Carvalho (2005), a família e as políticas públicas têm funções correlatas e imprescindíveis 
no desenvolvimento e na proteção social dos indivíduos. 

Porém Zimmermann (2006) faz as seguintes observações em relação às condicionalidades impostas 
pelo PBF às famílias, segundo o autor como é garantido em lei o direito a toda pessoa independente 
de etnia, gênero e raça uma alimentação adequada, não há justificativa em o Programa Bolsa Família 
exigir das famílias beneficiárias o cumprimento das condicionalidades para garantir o recebimento do 
benefício.

                                                  (...) O artigo 11º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, reconhece 
o direito fundamental de toda pessoa de estar livre da fome e obriga os Estados a adotarem 
medidas e programas concretos para atingir esse fim. (Zimmermann, 2006).

Zimmermann (2006) enfatiza que cabe ao poder público assegurar esses direitos aos seus 
portadores, e o Estado não deve penalizar e de forma alguma retirar os beneficiários do Programa por 
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faltar no cumprimento das condicionalidades.

(...) O Bolsa Família exige algumas condicionalidades para o auferimento do benefício, como 
o acompanhamento de saúde e do estado nutricional das famílias, bem como a frequência 
escolar e o acesso à educação alimentar. Sob a ótica dos direitos humanos, a um direito não 
se deve impor contrapartidas, exigências ou condicionalidades, já que a condição de pessoa 
é o requisito único para a titularidade de direitos. Por isso, compete aos poderes públicos 
competentes garantir a qualidade destes serviços e seu provimento aos portadores desses 
direitos. (Zimmermann, 2006, p.5)  

 Na visão de Zimmermann quem deve ser responsabilizado são os Municípios, os Estados e 
outros órgãos do Governo por não garantir a essas pessoas o acesso aos direitos os quais o Programa 
coloca como condicionalidade.

 FAMÍLIAS NUCLEARES E FAMÍLIAS MONOPARENTAIS

Para efeito de análise dividimos as famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família em Montes 
Claros entre nuclear e monoparental. Como abordaremos neste trabalho o desempenho escolar 
dos filhos nos dois tipos de família, julgamos ser pertinente recorrer ao autor Emile Durkheim para 
compreendermos um pouco sobre a importância da análise comparativa nas Ciências Sociais. A partir 
de Durkheim entendemos que a classificação por tipificação nos oferece melhor condição de enxergar 
algumas questões fundamentais de um fenômeno Social. 

A comparação como método na sociologia possui alto grau de importância, pois através dela é 
possível explicar a origem de cada efeito ao qual corresponde uma causa, afirma os autores (SCHNEIDER 
e SCHMITT, 1998, p. 21).

 Na perspectiva Durkheimiana o social se explica pelo social, ou seja, as conexões causais 
fundamentais são desvendadas por si próprias, produzidas e na maioria das vezes não perceptíveis a olho 
nu. Para Durkheim ao trabalharmos com o método comparativo não é necessário compararmos variações 
isoladas, mas, sim séries de variações regularmente constituídas. O método de variações concomitantes 
é o método por excelência das ciências sociais, o qual consiste na análise paralela da ocorrência de 
determinados fenômenos em grupos sociais ou mesmo em indivíduos diferentes, afirma os autores. 
(SCHNEIDER e SCHMITT, 1998, p. 14).

Mesmo com as limitações impostas pela analogia das ciências sociais com as ciências biológicas, 
feita por Durkheim, o método comparativo é fundante nas ciências sociais. Ele possibilitou, tanto para 
este autor quanto para Auguste Comte, anteriormente, inserir certa objetividade nas análises das relações 
sociais. Similitudes, diferenças, transformações, evoluções, continuidade, tipologias, são termos 
fundamentais nas ciências sociais na atualidade e caros para as teses de análise comparativa desses dois 
autores. O método comparativo é um recurso utilizado, na maioria das vezes, de forma implícita nas 
análises da sociedade, também pelos maiores cientistas sociais de todos os tempos.    

O debate acerca do método comparativo e de seu papel na construção do conhecimento está 
presente na sociologia desde os estudos clássicos do século XIX. Marx, ao longo de sua obra, 
trabalhou sistematicamente com o confronto entre diferentes casos históricos singulares. Seu 
estudo a cerca das “formações econômicas pré-capitalistas” constitui-se em um bom exemplo 
nesse sentido. Comte, Durkheim e Weber, por sua vez, ainda que de modo diferenciado, 
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utilizaram-se da comparação com o instrumento de explicação e generalização. Para esses 
autores, a análise comparativa encontra-se estreitamente relacionada à própria constituição 
da sociologia enquanto campo específico do conhecimento, permitindo que esta se distancie 
das outras ciências sociais, demarcando seu terreno próprio de atuação (Schneider e Schmitt, 
1998).

Aplicar o método comparativo é um exercício complexo, principalmente em se tratando de 
grupos sociais como a família.  A comparação precisa levar em consideração aspectos históricos, 
sociais, morais, dentre outros. O grupo denominado família é o resultado de um complexo conjunto de 
determinações e circunstancias especificas da sociedade. Para Engels, (1995) a família é um agrupamento 
social constituído ao longo da história da humanidade e com estreita dependência das relações sociais 
de produção. Ele localiza na história a constituição da família monogâmica na sua formação patriarcal 
demonstrando as transformações da família em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas e 
suas correspondentes formações sociais. 

Passado pouco mais de um século deste livro fundamental do Engels, as mulheres entraram para 
o mercado de trabalho e passaram a disputar os postos de trabalho com os homens, sendo assim, na sua 
maioria, romperam os laços de dependência financeira para com os mesmos. A família monogâmica 
é atualmente denominada família nuclear. É formada pelo pai, a mãe e os filhos. No entanto, o poder 
masculino da família patriarcal não foi dizimado por completo. A violência contra as mulheres no Brasil, 
as discriminações de salário, profissões, dentre outras, apresentam um quadro de prevalência hegemônica 
do poder masculino na família brasileira.

Carvalho (2005), diz ser a família o primeiro sujeito de proteção e socialização dos indivíduos. 
Independente da composição familiar ela é um canal de iniciação e aprendizado dos afetos e das relações 
sociais. Ainda na perspectiva de carvalho a família é o lugar onde se expressa o máximo da vida privada, 
é aí que se constrói a identidade e os sentidos dos sentimentos, elementos fundamentais no processo de 
socialização dos indivíduos. Mas este romantismo descritivo da autora não pode encobrir o fato de serem 
as crianças as maiores vítimas da violência hoje no nosso país. E o agravante é ser esta violência em 
grande parte executada por familiares ou pessoas mais próximas das vítimas.

Ocorreram algumas mudanças no século XX de cunho econômico, social e cultural. Mudanças 
com a inserção da mulher no mercado de trabalho, políticas sociais voltadas à saúde da mulher dando lhe 
a oportunidade de escolha em controlar o número de filhos através dos métodos contraceptivos, maior 
abertura ao direito de se divorciar, dentre outras. Estas transformações sociais levaram a família antes 
predominantemente nuclear, a se configurar em outros tipos de arranjos familiares. Aqui nos limitaremos 
em abordar os tipos de família nuclear e monoparental.                               

     
Vitale (2002) caracteriza as famílias monoparentais por em sua composição possuir um único 

progenitor e filhos. Os filhos nesse arranjo familiar terá convivência em dois lares no caso de pais 
separados, não havendo então um rompimento dos laços familiares.

Neste sentido a monoparentalidade presume reorganização das relações, dos vínculos, dos 
sentimentos. Um complicador nas relações dessas famílias, na visão da autora, é a ligação entre 
monoparentalidade feminina e pobreza, causando a construção de estigmas em relação às mulheres, 
colocando-as com menor capacidade para cuidar de suas famílias na ausência do companheiro. 

Segundo a autora, nessa perspectiva, os programas sociais são direcionados preferencialmente 
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para as mulheres. Porém Vitale recorre à Goldani (1994) para afirmar que os programas sociais devem 
atender as famílias pobres monoparentais femininas, proporcionar autonomia às mesmas, não estigmatizá-
las. 

 Como afirma Szmanski (2002), é uma hipocrisia atribuir às famílias pobres da nossa sociedade 
a incumbência de proteger as crianças e adolescentes sem dar lhes condições para isso. 

(...) um aspecto fundamental a ser lembrado refere-se à forma de envolvimento das famílias 
nesses programas, que não deve ser passiva, no mero recebimento dos benefícios, mas na 
forma participante da responsabilidade partilhada. Devem ser respeitados os valores e culturas 
dos participantes, sem, entretanto, deixar de disponibilizar lhes informações advindas de 
pesquisas nas áreas sociais, da saúde e educação que os ajudem na tarefa de socialização que 
lhes cabe. (Szmanski, 2002, p. 23).

Neste sentido os governos precisariam investir nos serviços tais como: saúde, educação e emprego, 
podendo assim permitir que essas famílias consigam ter acesso a esses direitos sociais, consequentemente 
alcançar autonomia, e então superar a situação de pobreza. 
                                                                                             

DIFICULDADES DAS FAMÍLIAS NO CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE 
EDUCAÇÃO

 A partir de alguns depoimentos de algumas mães beneficiárias de Montes Claros-MG, juntamente 
com dados escolares dos filhos beneficiários este trabalho apresenta como as mesmas lidam com esta 
questão. Com relação ao tempo de escolaridade dos cônjuges e responsáveis beneficiários do PBF, 
43% dos responsáveis, e 55% dos cônjuges possuem menos de quatro anos de estudo. Essa realidade 
reforça a situação de exclusão social dessas famílias. Elementos complicadores de vários aspectos de 
sua trajetória, estes ocupam empregos precários com baixos salários, dificuldade no acompanhamento 
escolar de seus filhos, como mostra uma entrevistada quando questionada sobre suas dificuldades em 
relação aos estudos de seus filhos.

“... eu acho que eles são fraco mesmo assim acho que por causa minha e do pai, que o pai 
deles também não estudou né é uma pessoa assim bem fraca de não ter estudo, eu também...”. 
Entrevistada 001.

Essa senhora atribui a dificuldade dos filhos no processo educacional a si própria e ao esposo. 
Esses pais são pessoas pobres as quais precisaram se ingressar muito cedo no mercado de trabalho para 
auxiliar nas despesas da casa. São também oriundos da zona rural onde as dificuldades de acesso à 
educação são muito presentes. 
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TABELA 1
NOTA MÉDIA ANUAL NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS DOS ALUNOS DO SEXTO AO NONO 
ANO DA ESCOLA M NO PERÍODO DE 2009-2011 POR ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS

Escolaridade dos 
Responsáveis

Nota de português
Total

0 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89   90 a 100

Analfabeta 20% 40% 30% 10% 100%

1ª a 4ª série 22% 56% 17% 5% 100%

5ª a 8ª série 17% 61% 15% 6% 1% 100%

Ensino Médio
       
       17% 56% 8% 19% 100%

Total 19% 57% 15% 8% 1% 100%
Fonte: Elaboração própria

  
 Na Tabela 1 relacionamos a escolaridade dos pais com desempenho escolar dos filhos beneficiários 
do PBF na disciplina de português. A maioria dos adultos beneficiários do PBF em Montes Claros partilha 
de uma dificuldade central para o acompanhamento dos filhos na escola. Isso está evidenciado na Tabela 
1, pois, 41% das famílias beneficiárias do PBF, pesquisadas possui apenas até a quarta série primária. 
Tanto os responsáveis quanto seus respectivos cônjuges possuem poucos anos de escolaridade, de forma 
geral isto se reproduz no desempenho escolar insatisfatório de alguns filhos. Podemos destacar que dos 
filhos de pais com até a quarta série primária apenas 5% conseguiram alcançar uma nota razoável, entre 
80% a 89%. Já dos filhos de pais com o ensino médio representando 19% obtiveram entre 80% e 89% 
pontos.

 Sendo assim o problema estrutural é fundamental, ou seja, ao longo de décadas no país as 
gerações pobres não tiveram acesso aos bens e serviços essenciais, como saúde, educação e emprego, 
salários justos que lhes possibilitasse condições dignas de vida.  O que se percebe é que o PBF tem um 
grande desafio em promover a ascensão social dessas famílias via educação dos seus filhos. A proposta 
do programa em evitar a transferência intergeracional da pobreza através da condicionalidade educação, 
entre outras, está comprometida, uma vez as famílias beneficiárias e o sistema educacional não dispõe de 
elementos fundamentais para o desenvolvimento educacional a contento dessas crianças e adolescente.

TABELA 2
NOTA MÉDIA ANUAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DOS ALUNOS DO SEXTO 

AO NONO ANO DA ESCOLA M NO PERÍODO DE 2009-2011 POR ESCOLARIDADE DOS 
RESPONSÁVEIS

Escolaridade dos 
Responsáveis

Nota de Matemática
Total

0 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89   90 a 100

Analfabeta 30% 30% 20% 20% 100%

1ª a 4ª série 22% 63% 8% 5% 2% 100%

5ª a 8ª série 19% 55% 19% 4% 3% 100%

Ensino Médio 27% 52% 6% 6% 8% 100%

Total 19% 54% 15% 7% 1% 100%
Fonte: Elaboração própria
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Quando na tabela 2, controlamos o desempenho dos filhos pela escolaridade dos pais na disciplina 
matemática, o destaque está nos 8% dos alunos filhos de pais com o ensino médio que conseguiram 
alcançar entre 90% e 100% da nota total. Entre os filhos de famílias analfabetas nenhum aluno conseguiu 
essa pontuação. Entre os filhos de pais com a quarta série apenas 2% obteve o mesmo resultado. Dos pais 
relacionados no intervalo entre 5ª e 8ª série o percentual foi de 3%. Esses dados nos permitem entender 
que os governos além de investir em programas sociais como o caso do Programa Bolsa Família o qual 
tem como principal objetivo retirar as famílias da situação de pobreza em que se encontram, por meio 
de condicionalidades. Em relação à condionalidade educação, eles precisam direcionar sua atenção para 
outras questões como, melhorar o ensino público no sentido de que esse irá auxiliar essas crianças e 
adolescentes nas suas necessidades trazidas do seu ambiente familiar como é o caso da pouca escolaridade 
dos pais, a implantação do ensino integral em que o aluno permanece os dois turnos na escola, com 
atividades extras sala de aula pode ser um caminho para um melhor desempenho escolar desses alunos.

A família monogâmica é atualmente denominada família nuclear. É formada pelo pai, a mãe e 
em alguns casos, os filhos. No entanto, o poder masculino da família patriarcal não foi dizimado por 
completo. A violência contra as mulheres no Brasil, as discriminações de salário, profissões, dentre 
outras, apresentam um quadro de prevalência hegemônica do poder masculino na família brasileira. Ao 
se dividir a família brasileira entre nuclear e monoparental não se pode deixar de considerar todo um 
histórico de opressão e subjugação da mulher aos interesses masculinos. Não podemos deixar de pontuar 
a dupla opressão do capital e do sexo masculino para com as mulheres de famílias carentes.   

                                   
TABELA 3

NOTA MÉDIA ANUAL NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS DOS ALUNOS DO SEXTO AO NONO 
ANO DA ESCOLA M POR TIPO DE FAMÍLIA NO PERÍODO DE 2009-2011

Tipo de família
Nota de Português

Total
0 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89   90 a 100

Nuclear 19% 57% 13% 10% 1% 100%

Monoparental 19% 57% 18% 6% 100%

Total 19% 58% 15% 7% 1% 100%
Fonte: Elaboração Própria

 
       A tabela 3 nos mostra uma pequena diferença no desempenho escolar dos filhos nos dois 

tipos diferenciados de família; nuclear e monoparental. Quando comparado o desempenho na disciplina 
de português podemos destacar que 10% dos filhos de família nuclear, alcançamos uma pontuação entre 
80% e 89%, enquanto apenas 6% dos filhos de família monoparental conseguiu esse mesmo resultado. 
Esta constatação traz reflexões no sentido de considerar alguns elementos os quais são impossibilitadores 
na garantia de um melhor aproveitamento escolar dessas crianças e adolescentes atendidas pelo PBF, 
elementos identificados através da fala de uma beneficiária do PBF. Ela nos mostra algumas dificuldades 
enfrentadas pelas famílias monoparentais.  Foi perguntado à entrevistada o que mudou no desenvolvimento 
escolar dos seus filhos após o seu ingresso no PBF, a mesma nos relatou o seguinte:

“... melhorou muito porque antigamente assim, quando eu não tinha o benefício, eu ficava 
trabalhando de faxineira em casas, uma pessoa fala ó fulana vai lavar uma roupa pra mim, 
assim mesmo paga uns vinte reais, roupa pra lavar em uns dois três dias, a gente sofre de 
mais, não tinha tempo de levar elas pra escola, tinha vez que o pessoal ficava com elas, não 
levava, deixava elas falhar de mais. Depois do Bolsa Família foi uma benção pra mim...” 
Entrevistada 001. 
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 A primeira dificuldade mencionada pela entrevistada é ter de trabalhar e ao mesmo tempo cuidar 
dos filhos. Quando existe um parente próximo e em condições de cuidar, como nesse caso, a mãe pode 
se ausentar. Mas sempre será uma pessoa a menos trabalhando para o sustento de uma família já carente. 
A ausência de creches e escolas de educação pública é um problema a mais para as famílias carentes no 
Brasil, de forma geral. São raros os municípios brasileiros possuidores de uma rede de educação infantil 
pelo menos razoável, em termos quantitativos, e Montes Claros não está entre eles. A mãe precisa ao 
mesmo tempo sustentar a filha com seu trabalho fora de casa, cuidar de sua casa e também dos filhos.

Sobre o percentual de reprovação entre os filhos nos dois tipos de família, na disciplina português, 
praticamente não existe diferença. No entanto, vale destacar a média de 19% de reprovado na disciplina 
mais importante para os alunos, isso mostra a falta de investimento por parte dos governos da educação, 
professores mal pagos, condições precárias de trabalho, são fatores influenciadores desses resultados. Os 
governos não estão preocupados em ofertar uma educação de qualidade à população. 

TABELA 4
NOTA MÉDIA ANUAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DOS ALUNOS DO SEXTO AO 

NONO ANO DA ESCOLA M POR TIPO DE FAMÍLIA NO PERÍODO DE 2009-2011

Tipo de família
Nota de Matemática

Total0 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89   90 a 100

Nuclear 21% 57% 10% 7% 5% 100%

Monoparental 23% 56% 14% 5% 2% 100%

Total 22% 56% 12% 5% 3% 100%
Fonte: Elaboração Própria

A diferença no desempenho dos alunos, exposto na tabela 4 na disciplina matemática, por tipo 
de família, em relação à nota da disciplina português é menor ainda. Apenas 7% dos filhos de família 
nuclear obtiveram nota entre 80% e 89%. Entre os filhos de família monoparental o percentual foi de 
5%. No intervalo ente 90% e 100% a diferença entre os dois tipos de família foi a mesma, mas a média 
geral de todos os alunos em português e matemática foi significativa considerando que em português 
apenas 2% desses alcançaram entre 90% e 100% pontos. Já os filhos de família monoparental, somente 
5% conseguiram atingir entre 80% e 89% e 2% entre 90% e 100% pontos. Esse pequeno percentual 
de alunos com aproveitamentos mais elevados, representados pelas notas escolares, evidencia certa 
fragilidade tanto das famílias monoparentais quanto das famílias nucleares no acompanhamento escolar 
de seus filhos, assim como as limitações de todo o sistema de educação envolvido.

Cabe recorremos a Szmanski (2002). Esta autora diz ser hipocrisia atribuir às famílias pobres da 
nossa sociedade a incumbência de proteger as crianças e adolescentes sem dar lhes condições para isso. A 
autora sugere que a inserção e permanência das famílias em programas sociais como o caso do PBF, não 
pode ser apenas de recebedores do benefício e cumpridores de suas exigências, mas sim como sujeitos 
participantes das informações necessárias nas áreas da saúde e educação, podendo assim contribuir com 
o processo de desenvolvimento social dos seus filhos. A autora deixa claro que os programas sociais 
voltados para as famílias pobres precisam atendê-las de maneira ampla, em todas suas necessidades, 
dando-lhes condições de modificar a realidade em que vivem. Essas famílias precisam ser conhecedoras 
de seus direitos sociais, e o poder público tem a obrigação de disponibilizar serviços de qualidade, no 
sentido de garantir-lhes condições dignas de vida, assim elas terão autonomia para conduzir suas vidas 
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como cidadãos dotados de direitos e deveres na sociedade, que por muito tempo lhes tirou esse direito, 
com todas as formas de exclusão.

           Segundo a Diretora de uma Escola Municipal entrevistada, realmente as famílias monoparentais, 
tanto femininas quanto masculinas, dizem ter maior dificuldade no cumprimento dessa condicionalidade 
pelo fato de possuírem uma sobrecarga de responsabilidade familiar e profissional. Nas reuniões com os 
familiares dos alunos é comum esta reclamação.

TABELA 5
 NOTA MÉDIA ANUAL NA DISCIPLINA PORTUGUÊS DOS ALUNOS DO SEXTO AO NONO 

ANO DA ESCOLA M 2009-2011 POR SITUAÇÃO DO ALUNO

     Situação
Nota de Português

      Total
0 a 59       60 a 79 80 a 89 90 a 100

Beneficiários 15% 77% 6% 1% 100%
Não Beneficiários 12% 75% 9% 3 % 100%
Total 13% 75% 8% 2 % 100%

    Fonte: Elaboração Própria

 A tabela 5 apresenta dados comparativos do desempenho de alunos beneficiários e não 
beneficiários na disciplina de português. Constatamos que dos alunos beneficiários apenas 1% alcançou 
nota de destaque, entre 90% e 100% dos pontos, enquanto o percentual dos alunos não beneficiários com 
essa mesma nota é de 3%.  O PBF é destinado a famílias pobres ou extremamente pobres com objetivo 
de auxiliá-las no combate à situação de vulnerabilidade em que se encontram. O Programa entende que, 
o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes é um meio para que essas famílias superem 
as condições de pobreza. No entanto, os dados mostram um desempenho educacional muito aquém do 
necessário para o sucesso escolar dos filhos integrantes de famílias beneficiárias.

TABELA 6
NOTA MÉDIA ANUAL NA DISCIPLINA MATEMÁTICA DOS ALUNOS DO SEXTO AO NONO 

ANO DA ESCOLA M 2009-2011 POR SITUAÇÃO DO ALUNO

Situação
Nota de Matemática

Total
0 a 59  60 a 79 80 a 89 90 a 100

Beneficiário 19% 74% 5% 2% 100%

Não beneficiário 17% 69% 9% 5% 100%
Total 14% 76% 8% 2 % 100%

   Fonte: Elaboração Própria

Utilizando o mesmo critério de análise para desempenho dos alunos beneficiários e não 
beneficiários na disciplina matemática, na tabela 6, o desempenho de ambos aumentou, sendo que 2% dos 
alunos beneficiários atingiram entre 90% e 100% da nota, e 5% dos alunos não beneficiários obtiveram o 
mesmo resultado. Mas o percentual de alunos com noventa por cento ou mais de aproveitamento ainda 
é muito pequeno, tanto entre os beneficiários quanto entre os não beneficiários.   

Para que o PBF seja eficaz na mudança da realidade vivida pelas famílias pobres do Brasil, os 
governos precisariam trabalhar com estratégias as quais atendessem todos os seguimentos responsáveis 
por modificações nos índices de pobreza no país. Teriam que cuidar melhor da saúde, educação, trabalho, 
para que assim os programas sociais possam surtir efeitos positivos na vida das pessoas, que ao longo de 
décadas no Brasil foram privadas de benefícios os quais possibilitam aos sujeitos, produzirem condições 
dignas de vida. 



14 15

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

      Através da condicionalidade educação o Programa Bolsa Família tem o propósito de evitar a 
intergeração da pobreza. As famílias beneficiárias seriam aliadas uma vez que cumpram essa exigência 
determinada pelo programa.  Porém existe uma série de dificuldades para o cumprimento da mesma. 
Reduzido tempo de escolaridade dos pais, necessidade de trabalhar, falta de equipamentos públicos para 
cuidar dos filhos enquanto os adultos trabalham, falta de interesse dos jovens pela escola são algumas 
delas. Condicionar a permanência da família no programa é aparentemente uma medida acertada, mas, 
como vimos, pode levar uma mãe a deixar de trabalhar fora para garantir o cumprimento da norma e 
assim continuar na situação de vulnerabilidade social. Se o Estado não proporciona condições para o 
cumprimento da condicionalidade, certamente o seu cumprimento será prejudicial à família. 

         Constatamos em nossa pesquisa que mães em famílias monoparentais apresentam um 
percentual de ocupação muito superior às mães dos arranjos familiares nucleares. São 64% no primeiro 
caso e 26% no segundo. Sustentar os filhos sem o auxílio financeiro de um companheiro obriga as 
mães a trabalharem fora de suas residências e ao mesmo tempo comprometer o acompanhamento 
da vida escolar dos filhos. Não é uma regra o melhor acompanhamento das famílias nucleares, mas 
como demonstrado aqui, as mães de arranjos familiares monoparentais possuem mais barreiras para 
o acompanhamento dos filhos na escola, ou seja, para o cumprimento da condicionalidade educação 
imposta pelo Programa Bolsa Família. Os resultados da dessa pesquisa mostram também que tanto os 
responsáveis quanto seus respectivos cônjuges possuem poucos anos de escolaridade, de forma geral 
isto se reproduz no desempenho escolar insatisfatório de alguns filhos, os dados apresentados revelam 
ainda que a diferença no desempenho escolar de alunos beneficiários e alunos não beneficiários não 
atinge percentuais significativos. 

    Oliveira (2011) salienta que se o Programa Bolsa Família pretende alcançar índices favoráveis 
na diminuição da pobreza, garantindo emancipação dos seus usuários e sua integração na dinâmica social 
do sistema capitalista, é preciso que os Governos encontrem novas estratégias de investimentos em 
políticas desse caráter com propósitos de assegurar as camadas pobres da população os direitos básicos 
necessários à modificação da situação de vulnerabilidade social, em que essa população se encontra. O 
PBF tem contribuído para um melhor acesso das famílias a bens e serviços antes não alcançados por elas, 
no entanto ainda de maneira pouco expressiva diante das necessidades dessa parcela da população pobre 
do país. Considerando a precariedade dos serviços públicos de saúde, educação e trabalho oferecidos 
pelos governos, o Programa Bolsa Família, acaba por enfrentar dificuldades na garantia da promoção 
social das famílias beneficiárias no sentido de permiti que as famílias beneficiárias consigam superar a 
situação de pobreza.
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