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RESUMO

O Programa Bolsa Família resultou do cenário histórico marcado pelas políticas de cunho neoliberal no Brasil,
possuindo a educação profissional como um de seus principais eixos. Entretanto, tal medida não vem
contribuindo efetivamente para a superação da pobreza no país, o que constitui um campo problemático e
discursivo. Este trabalho objetivou analisar os principais fatores do cenário do Programa Bolsa Família em
função dos seus objetivos programáticos. O estudo também procurou analisar a importância da educação
visando à capacitação dos profissionais no mercado de trabalho competitivo atual e, além disso, as interações
deste cenário em meio às influências macroeconômicas mundiais. O artigo, de caráter documental, possui
metodologia baseada em revisão bibliográfica acerca de dados oficiais e literatura discursiva. As informações
estudadas corroboram a existência de um cenário complicador quanto à efetivação da educação para
capacitação profissional brasileira, e apontam falhas de articulação e desvirtuamento da proposta original,
baseado em articulações essencialmente liberalistas, favorecedoras dos interesses hegemônicos em
detrimento da verdadeira cidadania.
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ABSTRACT

The Bolsa Família Program resulted from the historical scenario marked by neoliberal policies in Brazil, having
professional education as one of its principal axes. However, such a measure is not contributing effectively to
overcome poverty in the country. This study aimed to analyze the main factors of the Bolsa Familia Program
scenario in terms of its programmatic goals. The study also sought to examine the importance of education
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aimed at training professionals in today&39;s competitive job market and in addition, the interactions of this
scenario suffering world macroeconomic influences. Article, document character used literature review of
official data and discursive literature methodology. The information studied corroborate the existence of a
complicating factor regarding the effectiveness of education for Brazilian professional training setting, and
point the articulation and distortion of the original proposal, based on essentially liberalist joints, favoring the
hegemonic interests at the expense of true citizenship.

Key-words: Bolsa Família Program; Professional Education; Nwoliberalism;

INTRODUÇÃO

O Programa Bolsa Família é uma política social de transferência monetária direta ao beneficiário, sendo
estabelecido como conseqüência de um processo evolutivo nesse âmbito. Consolida-se no Brasil pautado em
objetivos afirmados a favor da superação da pobreza, entretanto, há um contexto conturbado quanto a real
efetivação de seu desenho norteador, dentro dele, a educação profissional, bem como sob qual ideologia esta
medida social estaria submetida.

O início da discussão a respeito da transferência de renda no Brasil se deu na década de 90, a partir da
aprovação do projeto de lei nº80/1991 criado pelo então senador Eduardo Suplicy. O mesmo colocava em
evidência a discussão de renda mínima social e ao mesmo tempo, estabelecia a aprovação do Programa de
Garantia de Renda Mínima (PGRM), a fim de assegurar proventos dignos a todos os brasileiros com até 25
anos de idade que possuíssem rendimentos mensais inferiores a um limite previamente estabelecido (SILVA,
2007).

Segundo Silva (2007), após a introdução do debate sobre renda mínima no país, passam a ser incorporados
novos elementos à discussão, propondo a introdução de uma articulação entre esta transferência de renda e a
utilização mais efetiva de outras políticas sociais tidas como estruturantes para a aquisição de capital
humano. O delineamento objetivador dessa proposta estaria ligado a uma redução mais concreta dos índices
de pobreza, permitindo dessa maneira sua superação.

Entretanto, é importante ressaltar que nesse cenário de implementação das políticas de transferência de
renda direta havia forte política voltada ao corte de gastos sociais, isto é, de característica fortemente
focalizada às parcelas populacionais mais empobrecidas. Tal governança estabelecia-se em prol do
ordenamento liberal de âmbito mundial que buscava o fortalecimento do capitalismo financeiro e serviços
privados (TESSAROLO e KOBRING, 2011).

Tessarolo e Kobring (2011) retomam as afirmações de Silva, Yazebec e Giovanni (2004), que corroboram a
década de 90 como um momento antagônico, marcado pela intervenção Estatal restritiva no tocante ao
bem-estar social concomitante as novas iniciativas ligadas à proteção social e descentralização.

Em janeiro de 1995, o governo de Fernando Henrique Cardoso implanta uma nova estratégia de combate aos
elevados índices de miserabilidade da época, o Programa Comunidade Solidária, que estabelecia a idéia de
fortalecimento dos serviços básicos à população e, além disso, medidas de inclusão produtiva. O Programa
era pautado em características bastante focalizadoras e ações de solidariedade advindas principalmente do
Terceiro Setor; por conta de sua visão de atenuação das tensões existentes sob lógica inerentemente
norteada pela ordem macroeconômica neoliberal, acabou não objetivando verdadeiramente uma mudança em
prol da efetivação dos direitos sociais (TESSAROLO E KOBRING, 2011).

Com relação ao arcabouço institucional do Programa Comunidade Solidária, havia uma definição pautada nas
áreas da educação, alimentação, ensino fundamental e também geração de renda, ocupação e inclusão
produtiva. A partir dessas dimensões previamente estabelecidas eram determinados programas que
compunham a Agenda Básica do Programa. Durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso
houve uma mudança para o Programa Comunidade Ativa, que invertia a proposta, utilizando uma maior
descentralização dos municípios a fim de que eles informassem as questões mais urgentes de intervenção.
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Entretanto, Tessarolo e Kobring (2011) retomam as ressalvas de diversos autores na bibliografia,
estabelecendo uma discussão acerca dos efeitos deste programa, que acabou por implantar uma espécie de
caridade pública no contexto de Estado Mínimo, com vistas à implementação de políticas sociais vinculadas a
macroeconomia mundial, não realizando um projeto econômico-político alternativo e capaz de superar
verdadeiramente as desigualdades existentes no Brasil.

Em 2002, ao final do governo de Fernando Henrique Cardoso, estrutura-se a Rede Social com um leque de
programas de transferência de renda liderados pelo então Projeto Alvorada; tal estruturação envolvia os
Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa do
Agente Jovem, Bolsa-Qualificação, entre outros (DRAIBE, 2003).

Tessarolo e Kobring (2011, p.80) ainda destacaram o pensamento de José Paulo Netto:

Inúmeros são os analistas que nos últimos anos têm destacado a subordinação das
políticas sociais implementadas durante os anos 90 à política econômica. Para
ficarmos em apenas um exemplo, destacamos a interpretação de Netto (1999, p.
86), o qual afirma que nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso “a política
social aparece inteiramente subordinada à orientação macroeconômica que, por sua
vez é estabelecida pelos ditames do grande capital”.

Dentro do campo da qualificação profissional, isto é, da educação voltada à aquisição de capital humano,
necessário para acesso digno e competitivo ao mercado de trabalho, o PLANFORM, política específica voltada
a esse contexto no governo de Fernando Henrique Cardoso, possuía cunho liberal, já que considerava a
existência suficiente das vagas de trabalho, cabendo apenas ao indivíduo qualificar-se. Além disso, tal medida
possuía uma implementação voltada apenas à execução privada, com acompanhamento Estatal ineficiente
(JORGE, 2009).

Ainda sobre a ineficácia do acompanhamento da política de qualificação composta no Plano Nacional de
Qualificação do Trabalhador - PLANFORM, deste governo, Jorge (2009, p.108) afirmou com base em pesquisa
que:

“[...] não há um acompanhamento efetivo e sistemático da implementação das
propostas. Tal acompanhamento, que deveria ser feito pelos CEEs e pelas CMEs, é
realizado de forma limitada, ou na maior parte dos casos é inexistente”.

Evidencia-se o entendimento de que as primeiras políticas ligadas à Transferência Condicionada de Renda
foram implementadas em um governo de forte caráter neoliberal, o que acaba por definir um estilo
complicador à afirmação do Estado de Bem-Estar Social, responsável maior pela demanda de políticas
voltadas aos serviços de base estruturante, como a educação. Na realidade, o que se afirmou nesta época foi
um contexto de Estado Mínimo, onde a economia capitalista se libertava e suas conseqüências complicadoras
se afirmavam. Assim, o entendimento é ligado à carência dos serviços básicos estatais, agora colocados em
favor da iniciativa privada e, além disso, associados a um problemático acompanhamento da educação
profissional, o que corrobora a exposição sócio-econômica da classe trabalhadora a um contexto
democraticamente desestruturado.

Em 2003, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, houve uma permanência na superposição das políticas
existentes com conseqüente desestruturação em suas administrações, as quais ainda associaram-se a duras
críticas relativas a novos programas implantados nesse governo. Em conseqüência desta situação e visando
uma maior coordenação dos programas sociais existentes, foram desenvolvidas novas estratégias no campo
das políticas sociais e o Governo Lula concebe a idéia de unificação dos Programas juntamente com a
aplicação de algumas mudanças de ordenamento e concepção. É neste cenário que surge o Programa Bolsa
Família (PBF), através de uma medida provisória no ano de 2003, convertida em lei no ano seguinte (BRITTO
e SOARES, 2010).
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Criado em outubro de 2003, através da Medida Provisória 132, convertida na Lei 10.836 em janeiro de 2004,
o Programa Bolsa Família foi a principal base da plataforma política do governo Lula, se constituindo em uma
das estratégias do Programa Fome Zero, que foi lançado no início do primeiro governo desse presidente
(MARINHO; LINHARES; CAMPELO, 2011).

O Programa Bolsa Família (PBF) constitui-se, então, como política social resultante do processo histórico
referente aos Programas de Transferência de Renda no Brasil, com função de unificar as medidas
anteriormente existentes, também propondo reforçar a inclusão social de famílias pobres e extremamente
pobres (SILVA, 2007).

Dessa forma, evidencia-se claramente a estruturação do PBF com base na linha dos projetos anteriormente
existentes, visto que ele apenas realiza um novo delineamento da composição interventiva implantada na
administração anterior, dando continuidade aos pressupostos previamente estabelecidos.

O PBF é norteado por três eixos principais baseados no atendimento imediato das questões relacionadas à
miserabilidade, assim como na busca da superação efetiva da pobreza. Com relação ao funcionamento, há
articulação entre instrumentos e instituições para cadastramento focalizado das famílias, administração e
processamento de dados, checagem das condicionantes e efetivação das transferências. Tais pontuações são
executadas e coordenadas principalmente pelo Cadastro Único, Governos Municipais, Caixa Econômica
Federal, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC), além do Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) (CASTRO E MODESTO, 2010). É possível perceber neste ponto um perfil
programático pautado na suposta busca pela plena superação da pobreza, já que propõe além das exigências
educacionais para as novas gerações, a possibilidade de inserção produtiva dos adultos e, além disso, a
interação sistemática dos programas com outros setores solidificantes da sociedade, tais como educação e
saúde, num cenário gerencial promissor à cidadania.

Os benefícios são prioritariamente entregues às mães de família, sendo disponibilizados para aquelas que
possuem renda dentro de padrões definidos em concepções de pobreza e miserabilidade. O valor e variação
dos benefícios ocorrem de acordo com a situação econômica da família sob viés de análise em linha de
pobreza e de pobreza extrema, sendo atribuído ao primeiro um valor variável (de acordo com os critérios
estabelecidos pelo PBF) e ao segundo, um valor fixo de R$ 62,00 no ano de 2008, além do valor variável
(CASTRO E MODESTO, 2010).

Tal política possui estrutura de execução viabilizada dentro de um contexto descentralizado, onde os
municípios possuem papéis fundamentais no recolhimento de dados, acompanhamento das contrapartidas e
oferta dos serviços estruturantes. A gestão municipal repassa os dados para os ministérios correspondentes
que, por sua vez, prestam contas ao MDS. Há também o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que
corresponde a uma média da efetividade de acompanhamento das condicionalidades, sendo que muitos
municípios perdem recursos com base neste padrão por não possuírem o acompanhamento sistemático
adequado. O PBF é articulado com um sistema identificador de dados, que consiste na checagem de
informações referentes à melhoria de renda decorrente de trabalho formal ou recebimento de benefícios
previdenciários e assistenciais. Entretanto, os sistemas responsáveis como a Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) e os registros da seguridade, apenas se atualizam anualmente, prejudicando a velocidade do
processo (CASTRO E MODESTO, 2010).

É no cenário descrito acima que o PBF procura consolidar seus eixos, porém, já se nota que há problemas de
âmbito administrativo e informacional, colaborando para a existência deslocada de dados, o que desvirtua
expressivamente as linhas seqüenciais planejadas.

EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO PRODUTIVA E AS PORTAS DE SAÍDA

Em meio à conjuntura afirmadora do capitalismo e seu processo de globalização fomentado principalmente a
partir da década de 90, acaba por demonstrar-se o processo de reestruturação produtiva, que exige um novo
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perfil do trabalhador, pautado em uma gama de capacidades necessárias a um mercado de trabalho
fortemente competitivo. Com vistas a este cenário, o trabalhador confronta-se com a necessidade de
constante adaptação ao mercado associada à imperativa busca por conhecimentos diversificados e
desenvolvimento de habilidades produtivas (TASSIGNY, 2012).

Ainda nesse sentido, Vidigal e Vidigal (2012, p.42) afirmam que:

A qualificação profissional amplia fundamentalmente a possibilidade de o trabalhador
manter-se empregado e, ainda, permite a busca futura por cargos que o remunerem
de forma condizente à sua nova capacidade produtiva. A valorização de suas
habilidades faz com que seu poder de negociação frente aos empregadores se eleve,
influenciando tanto no momento da contratação quanto na decisão salarial.

Arroteia (2008) reconhece a importância da educação em prol do avanço relacionado ao desenvolvimento
humano de característica sustentável, e ainda, que tal confirmação vem sendo mundialmente perfilhada por
diversas instituições, que consideram a necessidade de maior incentivo das práticas educacionais favoráveis a
uma condição de vida equilibrada e digna dos indivíduos.

Em consonância com as afirmações anteriormente ressaltadas é percebida uma íntima relação da educação
profissional com as emergentes exigências do mercado globalizado atual, o que vem se acentuando na
contemporaneidade, gerando no trabalhador, fundamental ao desenvolvimento do sistema produtivo, a
emergente necessidade em aprimorar sua qualificação a fim de se manter incluído nas relações sociais de
produção e reprodução mercadológicas. Sob essas ponderações evidencia-se que a educação profissional é
um dos fatores preponderantes à superação dos índices de vulnerabilidade existentes no Brasil, o que amplia
as discussões acerca das diversas articulações propostas a sua efetivação.

Há na literatura um amplo debate referente à existência das chamadas “portas de saída” do PBF, bem como
sobre a efetivação de seus eixos estruturantes, com ponderações sobre a criação de políticas ligadas ao
mercado de trabalho, educação, inclusão produtiva, entre outras (BICHIR, 2010).

Nesse contexto existem dois posicionamentos principais, sendo que um deles, ligado à necessidade de
implantação das portas de saída para o Programa, justifica-se pelo possível aprofundamento da pobreza
devido a uma acomodação das famílias. O outro raciocínio encontra-se inerente à concepção relacionada com
a necessidade dos beneficiários em buscar capacitação para o desempenho de atividades econômicas, o que
demanda tempo, porém permitiria a eles saltar os índices de pobreza. Este último posicionamento se
fundamenta no entendimento de que a pobreza é causada por problemas estruturais da própria economia e
sociedade do país, seja no que se refere à subordinação globalizada do Brasil ou características das próprias
famílias vulneráveis, que em decorrência de tal contexto político e econômico existente, passam a possuir
deficiências de capital humano, não solucionáveis em curto prazo (SOARES e SÁTYRO, 2009).

Sob a ótica da existência de um sistema capitalista reprodutor inexorável de inúmeras desigualdades sociais,
bem como dos atrasos cognitivos inerentes à população marginalizada, é possível compreender as
considerações propositivas de um período maior para a consolidação dos padrões sobrepostos à miséria.
Contudo, evidencia-se como essencial a contínua inclusão nos processos educacionais que irão possibilitar
uma maior equiparação competitiva no mercado.

Em análise desse ponto discursivo, Soares e Sátyro (2009) afirmaram que a posição do governo brasileiro
consiste em rejeitar a busca pelas portas de saída, mas deixá-las entreabertas por meio da articulação
governamental baseada na implantação de políticas sociais que possibilitem aos beneficiários sair da pobreza,
cabendo a Secretaria de Articulação Institucional e Parcerias (SAIP), pertencente ao MDS, articular com
outros ministérios tal proposta.

Em conformidade com essa linha de pensamento, o PBF contém em seu desenho institucional um ponto
específico, externo às condicionalidades das novas gerações, ligado à superação da pobreza através da
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implementação de Programas Complementares. Tais medidas buscam a geração de renda através da
aquisição de capital humano, com realização de cursos de capacitação que permitam aos beneficiários um
acesso mais efetivo ao competitivo mercado de trabalho da atualidade (BRASIL-MDS, 2014; BRASIL-PORTAL
BRASIL, 2012).

Contudo, aponta-se como expressiva a necessidade de maior articulação política para inclusão produtiva dos
beneficiários do PBF, tendo em vista que uma grande parte, participantes dos índices de População
Economicamente Ativa (PEA), não se encontra incluída no mercado de trabalho, o que denota a necessidade
da sua inserção em cursos de capacitação, promovendo maior aquisição de capital humano para um
consequente aumento do nível concorrencial desta população no campo de trabalho (CASTRO et al., 2010).

Há nos padrões legislativos nacionais, entre eles a Constituição Federal e a Lei Orgânica Da Assistência Social
(LOAS), a afirmação da necessidade em estabelecer políticas e programas que reconheçam e promovam a
educação qualificativa para inclusão produtiva com o intuito de emancipar a população vulnerável brasileira,
possibilitando a sua superação dos índices de pobreza. Além disso, nas análises existentes há um consenso
sobre a característica articuladora e intersetorial destes projetos (CASTRO et al., 2010).

As considerações dos autores acima citados apontam para mais um ponto interessante na discussão, que diz
respeito à necessidade de um conjunto de programas focados na garantia da educação capacitadora, não
colocando a responsabilidade apenas num único programa. Porém é válido ressaltar que o PBF corresponde a
um programa de grande cobertura no país e, além disso, considera o padrão da educação capacitadora em
seus objetivos principais; tais fatores não o colocam em um patamar totalitário, mas de importância
considerável nesse campo, compelindo o mesmo a uma melhor exeqüibilidade de suas ações, de modo a
consolidar os padrões legislativos existentes numa concepção mais efetiva da emancipação e justiça social.

Ainda dentro de um âmbito crítico ao programa, Pires e Álvares (2011) relataram em suas pesquisas que
apesar da existência de um eixo voltado à superação da pobreza no PBF, nota-se a necessidade de políticas
públicas mais eficientes no sentido de gerar trabalho e acesso à educação, e apontaram para a urgência de
um maior aprimoramento nas medidas relativas à emancipação dos beneficiários no Programa.

Outro ponto crucial ressaltado por Almeida e Carvalho (2010) é o referente à estrutura dos cursos de
capacitação oferecidos nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), considerada insuficiente, em
pesquisa realizada pelos autores, que avaliou a estrutura como composta por materiais e profissionais pouco
qualificados, não atendendo às expectativas gerais.

O processo educacional colocado a partir dos programas complementares deveria apontar-se como cerne
central dessa política social, tendo em vista o preponderante progresso a ser promovido. Porém o cenário
demonstra fraca articulação do PBF com as outras políticas promotoras de emancipação e da educação
produtiva; o cidadão que historicamente possui seus direitos negados e minorados no cenário da proteção
social brasileira, somente alcançará outro patamar sócio-econômico se a verdadeira democracia corroborada
dentro da equidade for efetivamente defendida no Brasil, o que preconiza a melhora nos padrões da educação
e inclusão capacitativa dentro do programa.

Este panorama complicador denota um forte antagonismo na execução do PBF, visto que seus eixos
supostamente não se legitimam na prática interventiva, o que contradiz suas justificativas de base e
desmonta as prerrogativas futuras. Dessa forma, o Programa apenas constrói um alicerce falacioso da renda
virtualmente estabelecida, detentora de chances mínimas à concretização da verdadeira cidadania.

Em análise geral dos impactos relativos ao Programa Bolsa Família, Tessarolo e Krohling (2011) ponderaram
que essa medida estabelece-se como afirmadora dos princípios neoliberais, apenas continuando tal linha
transcendente que já existia no governo anterior. Os autores ainda afirmaram que apesar dos índices
positivos presentes nos resultados das pesquisas ligadas a quantitativos educacionais, de saúde, trabalho
infantil, entre outros, a realidade do quadro social no Brasil é precária. Desse modo, é perceptível que o
programa atende as demandas emergenciais, todavia não projeta o verdadeiro estabelecimento das condições
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estruturais do país.

Há uma inferência forte no tocante ao entendimento de que o PBF faz parte de uma estratégia governamental
integrada à linha ideológica macroeconômica em que o pais está inserido, onde na realidade, o foco principal
parece estar na manutenção da estabilidade da moeda e não no desenvolvimento social. Este cenário
consubstancia-se diante da análise feita sobre os fundos mantenedores do Programa, que evidenciam seu
financiamento central pelo consumo, o que ratifica até mesmo os beneficiários do programa como
participantes de sua manutenção (TESSAROLO E KROHLING, 2011).

É interessante pontuar no contexto histórico-contemporâneo analisado, a semelhança entre as políticas de
qualificação profissional, presentes nos governos apontados, que apresentam falhas em suas articulações e
fortes características liberais. Tais especificidades são, dessa forma, voltadas ao estimulo do consumo e
trabalho sob ponto de vista mercadológico, com essência focalizadora e definem-se como assistenciais e
privatizadoras com forte caráter do Terceiro Setor (JORGE, 2011).

Portanto, através desse conjunto de considerações, é possível perceber a problemática circundante à
educação voltada à capacitação de recursos humanos no Brasil e suas principais características imersas ao
PBF, o que confirma a existência de uma conjuntura desarticulada e ineficiente, ideologicamente ligada ao
Estado Mínimo, que desconsidera a verdadeira superação das miserabilidades produzidas, bem como a
infra-estrutura adequada para sua consolidação, entre elas, a educação inclusiva que permita a inserção
digna no mercado de trabalho. Desta forma, o que prepondera sobre a formação de capital humano é a
vertente consumista da racionalidade lucrativa, consolidando o Bolsa Família como uma medida apenas
suavizadora das questões urgentes, e ao mesmo tempo, um instrumento da afirmação hegemônica sem
vistas a existência de saídas.

CONCLUSÃO

A exposição dos aspectos históricos e seu significado social, político e econômico permitem observar a íntima
relação entre estes fatores, assim como das características definidas em meio à conjuntura de implementação
da ideologia neoliberal, o que definiu o delineamento das políticas de Transferência de Renda Direta à época e
na contemporaneidade. As análises estabelecidas permitem compreender as formas de implementação e seus
principais entendimentos voltados ao favorecimento da afirmação macroeconômica mundial privatizadora, que
desconsidera a promoção educacional inerente ao setor público.

Ao mesmo tempo, é importante entender o contexto de criação do PBF como unificador das ações já
existentes no governo anterior, que apesar de algumas modificações, dá continuidade às concepções iniciais,
de base liberal, com conduta focalizada e ineficiente superação da vulnerabilidade econômico-social ocorrente
no Brasil. Dessa forma, confirma-se a existência de diversas argumentações ligadas ao contexto das
chamadas “portas de saída” com vistas a promover expressivamente a perpetuação da pobreza imersa no
incentivo ao consumo e expansão da privatização, consoantes a uma política de educação profissional
problemática.

A educação define-se naturalmente como possível promotora de modificações frente ao caráter mercantil
globalizante, o que coloca a qualificação profissional em destaque no que tange à superação da pobreza,
entretanto, ela parece ser ignorada sob um discurso astucioso inerente às políticas de sua aplicação, que
acabam por perpetuar a desigualdade existente na medida em que se apresentam desarticulados. Tal análise
permite ainda considerar que o panorama das políticas educativas brasileiras, a nível histórico-contemporâneo
acaba por constituir-se como perpetuador de disparidades existentes.

Neste cenário, portanto, a educação para qualificação profissional acaba por ser colocada em meio a discursos
liberais que a desvirtuam em favor da lógica lucrativa, o que expõe uma séria questão social sob o ponto de
vista da real interpretação acerca da efetivação das políticas existentes, assim como seus objetivos e as
possibilidades de superação cidadã diante deste contexto.
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