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RESUMO 

 

A pesquisa, em andamento, realizada no Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas 

Públicas(MAPP) analisa a relevância do Programa Bolsa Família(PBF), e mais 

especificamente, seus impactos na redução do abandono escolar dos grupos sociais mais pobres 

e vulneráveis do município de Acaraú-CE, matriculados no Ensino Médio, numa perspectiva 

de avaliação de política pública, em profundidade e contra - hegemônica. A abordagem é 

qualitativa e emprega como procedimentos: revisão bibliográfica, análise documental, 

observação e entrevistas. As primeiras impressões, a partir de entrevistas com beneficiárias do 

PBF apontam que esta política social vem contribuindo para a democratização do direito à 

educação no Ensino Médio, reduzindo o abandono escolar, além de combater à pobreza e às 

desigualdades sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Num contexto de crescente desigualdade econômica, social e cultural em que a 

pobreza se amplia torna-se imprescindível um olhar sobre as políticas sociais, principalmente 

para “a concepção e a perspectiva de enfrentamento da pobreza encarnada em tais políticas” 

(CARVALHO, 2010, p.195). Os programas de transferência de renda têm se mostrado fiéis 

aliados neste enfrentamento e, no Brasil o Governo Lula criou o Programa Bolsa Família (PBF) 

pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, regulamentado na Lei nº 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004. “Seus objetivos eram contribuir para a inclusão social das famílias premidas 

pela miséria, com alívio imediato de sua situação, e estimular avanços em sua educação e saúde 

para interromper o ciclo intergeracional de reprodução da pobreza”. (CAMPELO, 2014, p.13)  

O PBF exige critérios de elegibilidade e cumprimento de condicionalidades, como 

“frequência escolar de 85% para estudantes de 6 a 15 anos, e 75% para 16 e 17 anos”. 

(CRAVEIRO e XIMENES, 2014, p.25). A OCDE (2017) mostra que no Brasil metade dos que 

ingressam o Ensino Médio não conseguem conclui-lo. No Ceará em 2017, 6,6% dos alunos 

abandonaram o Ensino Médio, em Acaraú 4.9%. (SEDUC, 2018). Então, o PBF tem colaborado 

na superação da pobreza e garantia da permanência escolar no Ensino Médio os grupos sociais 

mais pobres e vulneráveis de Acaraú? 

Objetiva-se compreender o PBF e suas implicações no contexto das políticas sociais 

brasileiras; estudar os fatores associados ao abandono escolar no contexto das famílias mais 

pobres e vulneráveis na faixa etária de 15 a 17 anos e analisar o efeito escola do PBF, quanto 

ao acesso e permanência dos alunos no Ensino Médio em Acaraú. 
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METODOLOGIA 

 

Para Silva(2008) avaliação de políticas e programas sociais “se utiliza dos métodos 

e técnicas da pesquisa social”, considerando objetivos, escopo, disponibilidade de tempo, 

recursos, escolha do avaliador e modelos de avaliação. Sendo esse, um trabalho em andamento, 

na linha de Políticas Públicas e Mudanças Sociais do MAPP optou-se pela metodologia 

qualitativa, embora apoiada pela quantitativa, contrapondo-se à dicotomia entre essas 

abordagens e que na pesquisa social principalmente, na pesquisa avaliativa deve existir “uma 

articulação..., na perspectiva de que a realidade social também se expressa por quantidade, 

devendo ... ser interpretados numa perspectiva qualitativa”.  (SILVA, 2008, p.142-143)  

O desenho metodológico que se delineia tem sustentação numa proposta de 

avaliação em profundidade, uma abordagem interpretativa, multidimensional, densa, 

compreendendo processos da política avaliada, nos eixos: análise de conteúdo, contexto, 

trajetória institucional, espectro temporal e territorial. (RODRIGUES, 2008) 

Recorre-se à: Silva (2008) que considera políticas públicas “para promover o bem-

estar de segmentos sociais, principalmente os mais destituídos, devendo ser também um 

mecanismo de distribuição de renda e de equidade social, vista como mecanismo social que 

contém contradição” (p.90); Rodrigues (2008) a proposta de avaliação em profundidade “só 

fará jus ao termo se operar a abrangência analítica para além da política em si,...” (p.10); 

Carvalho (2010) concebe como “exigência histórica”, pensar as políticas de enfretamento das 

desigualdades presentes na sociedade capitalista e as potencialidades de seus beneficiários, 

como “esforço de circunscrever uma leitura crítica das políticas públicas na dialética do 

presente de disputa hegemônica, sublinhando fenômenos, tendências e questões que apontam 

vias fecundas de discussão”. (p.173); Campello(2014) defendendo que o PBF contribui na 

educação, através das condicionalidades e após sua implementação aumentaram os “percentuais 

de meninos e meninas na escola” (p.14); Constituição Federal de 1988 que apresenta a educação 

como um direito de todos e dever do Estado e da família, estabelece os princípios de igualdade 

de condições para acesso e permanência na escola e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº9.394/1996 que organiza o sistema educacional brasileiro, buscando 

universalização e qualidade da educação.  

Encontra-se em desenvolvimento uma pesquisa de campo sobre o Programa Bolsa 

Família e seus impactos na redução do abandono escolar, no Ensino Médio em Acaraú, através 

de observação participante, entrevistas e questionários, com pelo menos 100(sem) famílias do 

total de 10.382 em 2017. Em análise dados estatísticos sobre abandono escolar, anterior e 

posterior ao PBF, relatórios do Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

(CREAS) produzidos em visitas aos beneficiários em descumprimento às respectivas 

condicionalidades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As primeiras impressões evidenciam: o PBF alcançou mais de 16% da população 

de Acaraú em 2017; em 2003, ano que antecedeu sua implantação, 10,7% abandonaram o 

Ensino Médio (IPEACE,2004), mas em 2017 foi 4.9%. Os impactos do PBF chegam ao campo 

social, econômico e educacional, fato que se vem corroborando pelas entrevistas com 

beneficiárias, as quais afirmam depender exclusivamente, deste benefício, as mulheres são 

titulares do Cartão e têm pouco conhecimento das condicionalidades.  

Sobre a importância do PBF, respondem que trouxe mudanças significativa na vida 

delas, conseguiram crédito, melhorou a moradia e alimentação, elevou escolaridade dos filhos, 

conseguem pagar luz, água e vestimentas. Campello (2014) ratifica defendendo que o PBF 

combate a pobreza e as desigualdades, após uma década de implementação, os resultados 
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superaram as expectativas, “Não se antevia tamanho impacto ... ao crédito e ao consumo 

planejado. Nem o grau de empoderamento feminino que resultaria da prioridade às mulheres, 

titulares de 93% dos cartões”. (p.13). Acrescente-se que essa política implica transformação 

social, emancipação das mulheres, confrontando a visão hegemônica que afirma que este 

benefício exonera os cofres públicos ou incorreria à preguiça. 

 

CONCLUSÕES 

 

Possibilitando ampliação da distribuição de renda e caminhando para redução da 

desigualdade social, a percepção que ecoa é que o PBF nasce como uma política de Estado que 

ensaia a consecução de um Estado de Bem-Estar-Social.  

Em relação aos impactos do PBF na educação, ele contribui para diminuir as taxas 

de abandono escolar e elevar escolaridade dos beneficiários, sendo mais notáveis quando as 

famílias permanecem por mais tempo no programa. 

Como pesquisa em andamento, segue-se com avaliação hermenêutico-

compreensiva da política do PBF analisando-se conquistas, desafios, sujeitos envolvidos, sem 

se desprender dos aspecto conceituais, contextuais e trajetória institucional, numa perspectiva 

de proposta de avaliação em profundidade. 
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