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Resumo 

A Educação é hoje tema recorrente em diversas áreas de interesse das ciências humanas, 
pois suas implicações, e as discussões que abarca vão desde aspectos sócio-econômicos, 
como a pobreza, miséria e fome, até a construção da identidade do indivíduo. Ela 
compõe elementos constituintes da formação do homem enquanto ser social. Talvez pelo 
mesmo motivo seja o alvo mais atingido pelos programas criados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como é o caso do Programa Bolsa Família. 
Pretendemos demonstrar como as intenções dos Programas não estão diretamente 
voltadas para a Educação, mas a vêem como via para atingir outro objetivo maior, o 
combate à pobreza e à fome. Assim, nosso objetivo neste artigo é, através das diferentes 
abordagens de Educação que surgiram ao longo da História, analisar qual pensamento 
embasa a “política pública” do Bolsa Família, e se este programa realmente garante 
qualidade à Educação, não se limitando apenas ao ingresso e manutenção do estudante 
na escola. 
Palavras-chave: educação, políticas públicas e bolsa família. 

Abstract 

Today, the education is the more recurrent theme in different human science areas, 
because its implications, and the discussions that admits go since socio-economic 
aspects, like poverty, misery and starvation, until the individual indentity construction. 
The Education makes component elements of the human formation as social being. 
Maybe because of the same reason, it is the more itentioned goal by the programs 
criated by the Social Development ande Starvation combat, it's the Family Stock 
program case. We intent showing how the Programs porposes aren't directly connected 
to the Education, but they think that it's the way to attain another great objective, the 
starvation and poverty combat. Therefore, our objective in this article is, by the different 
education approaches that appeared along the history, analise which thought is taken as 
the basis for the Family Stock “public politic”, and if this program really guarantees 
quality for the education, and if it doesn't limit itself to the student introduction and 
maintenance at school. 

         Key-words: education, public politics, family stock. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
2 

O que é o Bolsa Família? 

A crença na educação como solucionadora de todos os males tem se tornado 

cada vez mais parte do espírito da população brasileira. Ela é vista como o único elemento 

que possibilitará ao homem uma progressão social. Essa idéia é refletida também nas 

estratégias de desenvolvimento social do governo. O MDSCF, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tem como sua principal estratégia o Programa 

Bolsa Família, implementado como “bolsa escola” em 2001 no governo Fernando Henrique 

Cardoso, e incorporado em 2003, como “bolsa família”, ao governo Lula. Assim o MDSCF 

define o Programa: 

 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de 
renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza 
(com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com 
renda mensal por pessoa de até R$ 70), de acordo com a Lei 10.836, de 09 
de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. O PBF 
integra a estratégia FOME ZERO, que tem o objetivo de assegurar o direito 
humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e 
nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a 
conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome. 
 

O Programa bolsa família tem o foco voltado para a erradicação da pobreza, e 

vê a educação como uma das ferramentas mais eficazes que estão à disposição, ela é colocada 

em posição de destaque na estrutura  do Bolsa Família. Prova disso são as condicionalidades 

do Programa, nas quais estão imbutidos o ingresso e manutenção da criança e do adolecente 

na escola: 

Educação: freqüência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes 
entre 6 e 15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos. 
Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e 
desenvolvimento para crianças menores de 7 anos; e pré-natal das gestantes 
e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos. 
Assistência Social: freqüência mínima de 85% da carga horária relativa aos 
serviços socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos em 
risco ou retiradas do trabalho infantil. 
 

Ainda assim a educação ocupa no programa o espaço de viabilizadora de um 

objetivo maior que é a redução, e por fim, erradicação da pobreza. Acredita-se que existe 

nessa lógica uma proporção inversa, reduzindo-se a pobreza aumenta-se o desenvolvimento 

social. Assim são definidos os objetivos dessa Política Pública: 

-Promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta 
de renda à família;  
-Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e 
Educação, por meio dos cumprimentos das condicionalidades, o que 
contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
3 

gerações;  
-Coordenação de programas complementares, que têm por objetivo o 
desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa 
Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. São 
exemplos de programas complementares: programas de geração de trabalho 
e renda, de alfabetização de adultos, de fornecimento de registro civil e 
demais documentos. 

À parte das definições do Programa por ele mesmo, ou ainda por seus elaboradores e 

idealizadores, estão os críticos e estudiosos das Políticas Públicas voltados para à Educação 

no Brasil, que em sua maioria, e de forma embasada, enxerga o Bolsa Família como uma 

política assistencialista pouco eficaz enquanto estimuladora da educação. No entanto, ela tem 

garantido uma boa imagem para o governo, é muito bem aceita pela população por estancar, 

por assim dizer, o intenso fluxo de pobreza e miséria, especialmente nas partes menos 

favorecidas do território nacional. 

Independente de como decidiremos definir o Programa duas perguntas serão 

iminentes: O programa consegue atingir os objetivos por ele propostos? O programa consegue 

solucionar os problemas vividos pela Educação? Tentaremos responder de forma breve às 

questões levantadas. 

 

Educação: algumas abordagens teóricas. 

 

Já não é mais novidade dizermos que a Escola é apenas uma das instituições na nossa 

sociedade na qual se constrói o processo educacional, sendo a Família, a Igreja, a 

Comunidade (se tomarmos as instituições mais recorrentes no contexto educacional) outros 

espaços de difusão educacional. E são estas instituições que viabilizam a manutenção dos 

valores, vivências, e das estruturas sociais propriamente ditas, das gerações anteriores. 

O que talvez não saibamos é que a descrição dada no parágrafo acima sobre a 

educação, por mais que pareça natural e automática é apenas uma entre as muitas perspectivas 

pelas quais poderemos olhar para o nosso objeto de estudo neste artigo: a Educação. 

Assim, achamos pertinente traçar um breve percurso teórico sobre as diferentes 

abordagens de Educação desenvolvidas mais recentemente (desde o último século), para 

elucidar nossas discussões posteriores. 

Comecemos pelo modelo de Educação segundo Durkheim. Para o referido pensador 

o homem é egoísta e precisa ser moldado para a vida em sociedade, e cabe à Educação, 

traduzida especialmente nas instituições família, escola e comunidade transmitir à geração 

nova os valores e experiências das gerações passadas, assim fazê-la adequar-se à vida social. 
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O pensamento aí implícito é de que o conhecimento das gerações anteriores é indispensável à 

sobrevivência das novas gerações, daí o interesse em se transmitir a experiência de uma 

geração a outra, de dar continuidade a uma detrminada sociedade. Como a educação é uma 

fato social o indivíduo não escolhe,  a ele é imposto normas e valores desenvolvidos por 

determinada sociedade, num dado momento histórico. As coisas exteriores ao indivíduo 

(normas e valores de determinada sociedade) devem ser por ele internalizadas, reproduzidas e 

perpetuadas. Assim configura-se o modelo de Educação para Durkheim: o indivíduo nasce 

egoísta e é educado, habilitado a viver em sociedade, dando prioridade às necessidades do 

todo, o que beneficia a sociedade. Sem essa transformação do homem individual em ser social 

não seria possível existir sociedade, assim, a educação é fator essencial e constitutivo da 

sociedade.  

Segundo Talcott Parsons, Educação enquanto socialização é um mecanismo básico 

para constituição e perpetuação desses sistemas em forma de sociedade. Assim como o 

sistema tem necessidade de socializar seus membros, o indivíduo também tem necessidades 

que só o sistema pode satisfazer. 

“Educação não é preparação nem conformidade, é vida é viver”, Dewey. No processo 

educacional o indivíduo não é apenas habilitado a atuar no contexto social em que vive, 

reproduzindo valores de gerações antigas, mas através delas ele reorganiza seu 

comportamento e contribui para a reestruturação da sociedade. Tanto a sociedade como o 

indivíduo são vistos num contexto dinâmico. À Educação cabe a tarefa de dar aos indivíduos 

os subsídios necessários para a reorganização de experiências vividas. O mediador desse 

processo é a Escola, que deve assumir características de uma pequena sociedade democrática. 

Pressupõe-se que os indivíduos têm chances iguais dentro de uma sociedade livre e 

igualitária. As desigualdades não são vistas como geradas histórica e socialmente pelo sistema 

societário, mas como justas, decorrentes das diferenças naturais entre os homens. O sistema 

societário não é questionado, o que pode acontecer são aperfeiçoamentos no sistema 

democrático, que funcionarão para a manutenção da sociedade. A educação produz indivíduos 

democráticos, capazes de criar e manter estruturas democráticas. 

Em Menheim, a Educação existe enquanto técnica social para controlar racional e 

democraticamente a natureza e a histórria do homem e da sociedade, essas técnicas precisam 

ser manipuladas de forma que impeçam o caos e garantam a manutenção da ordem social 

democrática. Há clara conotação política nessa concepção de Educação. A Educação é 

difundida de diferentes formas por diferentes instituições, dentres as quais as principais são: 

Família, Escola e Trabalho.O indivíduo se transforma num ser democrático através das 
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instituições que lhes transmitem as regras do jogo democrático.  

As imperfeições dos indivíduos e das instituições são corrigidas pela Educação. 

Mas daí a questão, também não é ela imperfeita visto que as estruturas sociais concretas nas 

quais ela se efetiva, também são imperfeitas? A resposta dada a essa pergunta é a seguinte: 

Com implantação do sistema perfeito ao qual os indivíduos. precisam se adaptar os conflitos 

são erradicados pelo comportamento democrático inculcado em cada um. Infere-se daí um 

modelo de ordem que não conta com os conflitos de uma sociedade de classes, onde as 

diferenças são explicadas por uma ideologia democrática. Apesar de a Educação ser um 

técnica social de superação de velhas estruturas pela estrutura democrática, uma vez que for 

implantada não permite novas mudanças. As desigualdades são tratadas como naturais com a 

ajuda do postulado da igualdade de chances. 

As teorias vistas até agora são muito gerais, como se todos os indivíduos 

estivessem sujeitos aos mesmos processos sociais. Durkheim e Parsons negam a história, e 

com isso a possibilidade de mudança da sociedade e negam a concepção de homem histórico, 

produto de condicionamentos socio-econômicos. Negam ainda o caráter inovador e 

emancipatório da educação reduzindo-a a um instrumento de manutenção da sociedade. 

Enfim, percebemos que há diferentes abordagens de Educação. Tratamos aqui das 

que tem uma visão que demonstra apatia às implicações sócio-históricas. Existem ainda 

outras que tratam a Educação de forma mais coerente, e levam em conta os elementos 

materiais aos quais estamos sujeitos. 

Vejamos então o motivo de nossa preferência por levantar essa correntes específicas 

que discutem o que é e quais as funções da Educação. E qual a relevância desse percurso 

teórico no desenvolvimento desse trabalho que tem por objeto de interesse, numa visão 

macro, a Educação, e de forma mais pontual, o Programa Bolsa Família. 

Discussões Finais 

No final das contas parece que o Programa Bolsa Família não tem fim algum 

voltado para à Educação. A única concepção de Educação que enxergamos é limita a  vê-la 

como ferramenta para tirar as crianças e os adolecentes da rua e colocá-los na escola, parece 

bom, mas é tratar o fato Educação de forma simplista. Os objetivos se reduzem a introduzir e 

manter a criança na escola. Não há preocupação com a qualidade do ensino. 

Estamos levantando aqui discussões de forma bem objetiva, mas não estamos 

relatando nenhuma novidade. Não podemos esperar que uma “condicionalidade” se 

transforme em “objetivo”. O Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome não é o 

órgão ao qual compete gerenciar a Educação em relação ao seus procedimentos, recursos, 
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condições, qualidade. O fato é que não há mobilização com foco no desenvolvimento de 

qualidade Educacional. 

Manter a criança na Escola e achar que depois daquilo tudo correrá bem, que daí 

em diante tudo já foi feito e não se carece de mais nada é concordar e confirmar as vertentes 

de Educação que mencionamos. É não levar em conta que vivemos em meio a desigualdades 

sociais. É achar que basta a criança estar na escola que ela terá oportunidades iguais as de 

quaisquer outras crianças. O que bem sabemos, não é verdade. 

Para que a Educação realmente seja um elemento de relevância no desenvolvimento 

social 
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