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RESUMO: Este trabalho pretende estabelecer um diálogo entre o Programa 
Bolsa Família e o Programa Mais educação na efetividade ao direito a educação. 
O Programa Bolsa Família se estabelece como proteção social na integração 
das ações de transferência de renda e garantia aos direitos sociais. O programa 
Mais Educação surge em 2010 como proposta de ampliação do tempo de 
permanência na escola e na qual um dos critérios de eleição das escolas é ser 
maioria de beneficiários do Programa Bolsa Família. A trajetória da educação 
brasileira se marcou por um processo de exclusão e negação do direito à 
educação justamente aos mais pobres. As escolas selecionadas por esse 
critério, juntamente com o Mais Educação estabeleceriam mecanismos para 
atividades curriculares, de macrocampos e gestão escolar democrática com 
reconhecimento das demandas e dinâmica da localidade necessitada de 
atendimento aos direitos. Conclui-se que o direito à educação justamente aos 
historicamente excluídos demandam ações intersetoriais, que considerem 
elementos como exclusão e pobreza na produção do direito efetivo à educação. 

 

INTRODUÇÃO 

A garantia ao direito subjetivo à educação e também o entendimento das 

novas necessidades em relação aos atendimentos no contexto de 

universalização da educação, como relacionados socialmente, aqui se 

expressam em um recorte dado pelo Programa Bolsa Família (PBF). 

Isto demanda a compreensão desses atendimentos específicos, o PBF, 

para a garantia efetiva à educação, sendo distintos, específico e universal, porém 

a serem interpretados na sua relação com a garantia à educação e seu acesso 

e permanência. 

Aqui será apresentado o PBF, sua concepção lançada em torno da nova 

produção social, e de como esses beneficiários são atendidos, com que 

propósitos e sob que leitura de sua condição social. Do mesmo modo, sob que 

relações sociais eles foram produzidos e herdeiros. 

                                                           
1 Mestre em Educação pelo PPGEDU-UFMS 
2 Mestre em Educação pelo PPGEDU-UFMS 



Também será desenvolvido o programa como engenharia institucional e 

desenvolvimento de mecanismos de coordenação federativa, institucional e 

intersertorial e mais especificamente na sua interface com o Programa Mais 

Educação. 

 

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO POLÍTICA SOCIAL 

 

 

Evidentemente que o PBF não aparece sem experiências prévias, há 

experiências relacionadas à educação e transferência de renda, em governos 

locais e no governo FHC, mas se apresentará um programa com a sua 

perspectiva social, com a eleição do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Com o governo Lula no ano de 2003 é regulamentado mediante medida 

provisória - e posteriormente com a lei em 20043 sob regulamento do Ministério 

do Desenvolvimento Social, MDS, - a unificação dos projetos de transferência de 

renda no Brasil, com o intento de melhorar a funcionalidade e o valor monetário 

da transferência do benefício e ampliar o fundo dos recursos. 

Das transformações elaboradas através da unificação dos programas de 

assistência social com renda condicionada e acesso aos diretos sociais são três 

as características que norteiam a sua a ação. 

 

A transferência direta de renda para promover a melhoria imediata das 
condições de vida das famílias em situação de pobreza; o acesso 
efetivo das famílias aos serviços básicos de educação, saúde e 
assistência social; e a integração com outras ações e programas do 
governo e da sociedade civil voltados ao desenvolvimento de 
ocupação, geração de renda e elevação do bem-estar das famílias 
pobres (OLIVA, 2010, p. 363). 
 
 

A compreensão da articulação das necessidades dos assistidos de forma 

social e monetária conjuntamente, o novo papel do mundo do trabalho e geração 

                                                           
3 “O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado por decreto em 2003 e aprovado pela Lei n. 10.836/04 e 

conforme seu artigo 1º, parágrafo único: “O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação 

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

especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído 

pela Lei n. 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado 

pela Lei n. 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - 

Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n. 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa 

Auxílio- Gás, instituído pelo Decreto n. 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do 

Governo Federal, instituído pelo Decreto n. 3.877, de 24 de julho de 2001.” (BRASIL, 2004, p.01). 



de renda, que pretende a geração de outras formas de renda, além da 

distribuição e sim redistribuição da renda no Brasil, é central. Essa centralidade 

se dá seja na articulação das novas formas de produção do mundo do trabalho, 

seja no processo produtivo ou nas competências. 

  Soma-se a isso a questão estrutural que não se torna questão de 

assistência social meramente e sim questão ampla das necessárias 

transformações sociais e econômicas no modelo de desenvolvimento social 

proposto pelos ideólogos do governo Lula. 

Desse modo, o PBF se projeta como um modelo de proteção social e 

cidadania. A trajetória dessa cidadania no Brasil foi peculiar ao privilegiar 

historicamente os ligados a posto de trabalho, a via contributiva clássica, ou à 

demanda de crescimento econômico via projetos de desenvolvimento 

econômico, em um misto de um modelo residual e coorporativo. 

Em os três tipos de economia política de Welfare State, Esping-Andersen 

(1991) trabalha com três regimes de proteção social: a) liberal; caracterizado 

pelo mercado e assistência aos comprovadamente pobres; b) conservador; 

corporativista, ligados a classes e status. c) E o socialdemocrata: com princípios 

de universalização e “desmercadorização” das relações sociais. 

  O sistema de proteção social estava no Brasil fortemente vinculado ao 

modelo industrial. 

 

[...] é certo, também, que o sistema de políticas sociais erigido sob a 
liderança desenvolvimentista trouxe consigo o viés “industrialista” do 
seu objetivo primeiro, qual seja, a prioridade de proteção aos 
trabalhadores assalariados que ingressavam na nascente indústria e 
nos setores comerciais correlatos (DRAIBE; RIESCO, 2011, p. 248). 

 

Assim, historicamente, foi legado ao Brasil um sistema de proteção social 

misto entre o privilégio da contribuição e também corporativista. 

 

 
Tal como a maior parte dos países latino-americanos, o Brasil 
consolidou inicialmente um sistema de proteção social contributivo e 
excludente. Adaptando modelos de sociedades que não 
compartilhavam a nossa história, o Estado Novo nos legou um arranjo 
que, apesar de representar o primeiro esforço de criação de um 
sistema de proteção social, também reproduzia as desigualdades da 
nossa sociedade. Era um sistema urbano, contributivo, formal e 
predominantemente branco (SOARES; SATYRO, 2010, p.26). 

 



Delineados as relações entre os projetos de proteção social, os modelos 

desenvolvimentistas ou neoliberais, não deve ser analisado os projetos de 

proteção social em termos passados, mas no conjunto históricos de relações 

atuais. Isso é manifesto na proteção social com o PBF. 

PBF é um modelo que se propõe a atender todos os membros de uma 

família, de forma conjunta e mediante contrapartida, como meio a estimular o 

acesso aos direitos sociais e ampliar a rede de atuação e não apenas focar em 

apenas dar o serviço social sem qualquer padrão de situação de atendimento e 

fornecer serviços auxiliares em relação a certos direitos sociais. 

Na lei que dispõe sobre o PBF estimula o acesso aos direitos sociais e 

seu monitoramento, conforme artº27 item I e II:  

 

As condicionalidades do Programa Bolsa Família previstas no art. 3o da 
Lei no 10.836, de 2004, representam as contrapartidas que devem ser 
cumpridas pelas famílias para a manutenção dos benefícios e se 
destinam a: (Redação dada pelo Decreto nº 7.332, de 
2010)I - estimular as famílias beneficiárias a exercer seu direito de 
acesso às políticas públicas de saúde, educação e assistência social, 
promovendo a melhoria das condições de vida da população; 
e (Incluído pelo Decreto nº 7.332, de 2010)II - identificar as 
vulnerabilidades sociais que afetam ou impedem o acesso das famílias 
beneficiárias aos serviços públicos a que têm direito, por meio do 
monitoramento de seu cumprimento. 
 
 

Essa determinação legal se constitui em um avanço no contexto de 

inserção família na garantia dos direitos sociais, bem como na promoção de 

outras formas de renda e transformação da condição de cidadania. 

 

Além da transferência monetária, o Bolsa Família propõe o 
desenvolvimento de ações complementares no campo da educação, 
saúde e trabalho. Isso para possibilitar que crianças e jovens de seis a 
quinze anos tenham acesso a escolas e a postos de saúde e os adultos 
da família, acesso à alfabetização, capacitação profissional, pequeno 
crédito, além de serem oferecidas ações de saúde para mulheres 
grávidas, objetivando integrar esforços para permitir a autonomização 
das famílias (SILVA, 2007, p.1334). 

 

Cabe aqui a discussão entre a associação entre o universal e o focal no 

acesso a formas de renda e direitos promovidos pelo Estado, até que ponto o 

PBF é um programa renda mínima, ou podem ser caracterizado como 

mecanismo de redistribuição social da riqueza coletiva ligados a garantias 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7332.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7332.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7332.htm#art1


universais a direitos sociais ou imposto negativo esse tipo de transferência 

efetuada no Brasil. 

Há no PBF recursos mínimos e outros projetos com vistas à 

complementaridade de políticas de ações sociais assim se caracteriza já que 

visam “[...]à universalização, atuando em manifestações ocasionais de privação, 

políticas de combate à pobreza têm caráter seletivo (operam na lógica da 

discriminação positiva) e visam combater um estoque acumulado de carências 

agudas.” (BICHIR,2010, p.121-122). 

Somado a essa característica de universalidade assistida o PBF é 

articulado com outros programas não necessariamente condicionantes ou de 

contrapartida, como a concessão de microcrédito, cursos profissionalizantes e 

subsídios agrícolas, entre outros. 

 Estão, esses programas, já na terceira esfera de ação do PBF, que se 

articula com a problemática da reordenação do mundo do trabalho e nova 

formação de qualificações capazes de promover renda aos assistidos, que 

segundo a perspectiva do PBF os programas seriam mediações para a 

“independência” em relação aos programas4. 

A questão que parte de âmbito mais restrito da constrlução do programa 

até suas relações mais amplas dentro de um projeto universal de transformação 

da renda nacional dos trabalhadores e acesso equânime aos diretos sociais se 

relacionam dentro de uma nova lógica de desenvolvimento social que projetam 

os construtores dessa lógica institucional. 

Há, assim, em uma questão ampla e mediada, a transformação de renda 

nacional de forma recíproca entre os programas focalizados de assistência social 

e desenvolvimento de atividades focalizadas e a construção de direitos sociais e 

renda, em suma, para o governo, desenvolvimento e construção e riqueza 

nacional se relacionam e são recíprocos para sua efetivação. Segundo Oliva5: 

 

                                                           
4 “São exemplos de programas complementares ao PBF: Programa Brasil Alfabetizado, Pro Jovem, Projeto 

de Promoção do Desenvolvimento Local e Economia Solidária, Programa Nacional de Agricultura 

Familiar, Programas de Microcrédito do Banco do Nordeste, Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa 

Luz para Todos, entre outros. Porém, o único programa desenhado explicitamente para os beneficiários do 

PBF é o Plano Setorial de Qualificação (Planseq), voltado para o setor de construção civil” (SOARES; 

SÁTYRO, 2010,p.48). 
5 Aloizio Mercadante Oliva, Ministro do Governo Lula e um dos principais intelectuais e articuladores da 

política e autor de tese de doutorado sobre o novo-desenvolvimentismo. 



A experiência mostra, no então, que o recurso a focalização não é uma 
panaceia, nem se presta a apena à adoção de “políticas pobres para 
os pobres”, em uma sociedade em regressão. Ele pode, se bem 
utilizado, integrar esforços mais abrangentes por mudanças estruturais 
da sociedade brasileira em um quadro de progresso material e de 
elevação dos padrões de bem estar do país. Mesmo porque, se houver 
uma clara determinação política de combater a pobreza, a começar 
pela erradicação de suas formas mais extremas, a focalização nos 
pobres, pela sua magnitude social, obriga necessariamente à 
implementação de programas de massa, como é o caso do bolsa 
família. 
Mas, para superar radicalmente as condições de reprodução da 
pobreza e das desigualdades sociais – considerando, sobretudo, a 
situação precária de 28 milhões de pessoas que acabaram de sair da 
pobreza e a necessidade de retirar outros 21 milhões das mesmas 
condições -, é urgente ampliar o alcance das políticas que integram o 
esforça de construção do Novo desenvolvimentismo no Brasil. Isso 
implica a consolidação da atual trajetória de redefinição das relações 
entre Estado, mercado e sociedade e das condições estruturais que 
estão moldando as bases da estabilidade com crescimento econômico, 
da expansão do consumo de massa, da distribuição mais equânime da 
renda, da institucionalização dos avanços sociais e da plena 
democratização da sociedade brasileira (OLIVA, 2010, p.263). 
 

 
Assim, a evolução da assistência direita, como surgida no Brasil, suas 

transformações relacionadas às suas condições históricas e sociais e o papel 

que os direitos sociais devem cumprir para a realização de uma sociedade mais 

democrática. 

Nesse sentido, o PBF se estabeleceria não apenas como transferência de 

renda, mas também como forma de estabelecimento de mecanismos de 

efetividade dos direitos sociais. 

E, de fato, como os direitos são universais e acessíveis devem ser 

mediadas por um projeto amplo de desenvolvimento econômico, da produção e 

somada às novas competências do Estado e como este irá fazer a gestão social 

das políticas públicas, a compreensão emergida não se resolve no âmbito 

exclusivo de uma competência, seja da assistência social, educação ou 

progresso material, mas ver como será as relações complexas destes e seus 

resultados. 

Assim o PBF constrói a proteção de forma socioassistencial. A discussão 

sobre a medida socioassistencial assim se dá, não apenas o reconhecimento da 

pobreza e da ausência do direito, mas sua condição de relação social. 

 

Se, pela primeira vez, a proteção social brasileira opera um programa 
de distribuição de renda à população pobre, independentemente de 
comprovação de incapacidade para o trabalho ou de afirmação de 



mérito, é da precariedade do mercado de trabalho no Brasil que este 
programa trata, tornando clara a relação estratégica entre trabalho e 
proteção social.[...] É enquanto integrantes da sociedade que os 
pobres se apresentam como problema, seja este problema percebido 
como tendo natureza moral, seja associado à segurança pública, a 
dimensões da justiça social ou da democracia. A pobreza e o pobre 
remetem questões centrais à sociedade: de um lado, os problemas 
referentes à ordem econômica em um contexto de mercado de trabalho 
restritivo no que se refere à criação de empregos, trabalho e renda; de 
outro lado, problemas de ordem política, referentes à construção dos 
direitos sociais e da cidadania. Mas os pobres e a pobreza remetem 
ainda ao questionamento da própria regulação da ordem social, sua 
ordem de produção de riquezas e de manutenção da estabilidade 
social (LACCOUD, 2010, p.121-122). 

 

Em comparação a programas diversos na América latina o PBF possui 

similaridades, porém é substancialmente diferente. 

 
O primeiro são os programas cujo objetivo primordial é o corte da 
transmissão intergeracional da pobreza mediante o incentivo à 
acumulação de capital humano. Este objetivo depende 
fundamentalmente da cobrança das contrapartidas. A verdadeira 
função da transferência é ser um meio para viabilizar a formação da 
próxima geração. A porta de saída é a formação da próxima geração e 
a saída de uma família, antes disso, colide com o objetivo do próprio 
programa. O sistema de informações deve ser integrado, antes de 
tudo, com os sistemas dos ministérios ou secretarias responsáveis pela 
acumulação de capital humano, como as de educação ou saúde. O 
melhor exemplo é o Progresa/ Oportunidades mexicano. 
O segundo caso são os programas cujo objetivo é uma assistência 
temporária a famílias pobres acoplada à geração de oportunidades. 
São o equivalente a uma UTI da pobreza: a transferência de renda são 
as transfusões de sangue que mantêm o paciente vivo, enquanto os 
programas de geração de oportunidades procuram, a médio prazo, da 
doença da pobreza. Nesses casos, as portas de saída têm papel 
primordial e é necessário que os programas estejam intimamente 
acoplados à oferta de capacitação, treinamento, aconselhamento 
familiar, microcrédito, desenvolvimento local e outros programas cujo 
objetivo é capacitar a família para que ela escape da pobreza pelos 
seus próprios meios. Tempos máximos de permanência fazem todo 
sentido para não gerar incentivos adversos. Este talvez seja o desenho 
mais comum de PTRC na América Latina, sendo que o Chile Solidário 
foi seu primeiro exemplo. Finalmente, há os PTRC que são 
assumidamente de proteção social. O objetivo primordial é dotar os 
pobres de renda para que estes possam viver com menos agrura e 
angústia enquanto não encontram os caminhos para melhorar de vida. 
Nesses casos, considera-se que as crianças são especialmente 
vulneráveis, o que explica fórmulas que lhes outorgam benefícios e a 
exigência de contrapartidas educacionais e de saúde. Se o PTRC é de 
proteção social deve ser pensado como política permanente, portanto, 
o prazo de permanência é enquanto durar a necessidade da família. 
Diferentemente da abordagem anterior, aqui a busca por portas de 
saída mediante geração de oportunidades se faz em outras políticas, 
preferencialmente em outros ministérios (SOARES; SATYRO, 2010, 
p.50-51). 

 



O PBF vai se consolidando como reconhecimento do direito a educação 

amplamente, relacionando as condições da pobreza e bem como as condições 

de acesso à educação. Bem como reconhece a necessidade de uma relação 

com esferas diferentes, com outras áreas da política social.  

Afirmar um aspecto do PBF, ou como proteção social, ou como 

transferência de renda, direito a educação é tomar a particularidade. 

Evidentemente que o simples reconhecimento de fenômeno da pobreza e dos 

direitos sociais não imediatamente resolve o problema, há que se considerar as 

relações e garantias institucionais para a efetivação do direito à educação em 

relação aos beneficiários do PBF bem como as condições de desenvolvimento 

tão caras ao sucesso do modelo de proteção social. 

 

 

3.2. A ESTRUTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

 

 

Nesse item se focará na estrutura do PBF referente à organização da 

distribuição das competências, coordenação intergovernamental e também nos 

princípios de transferências de recursos e das competências e atribuições dos 

entes federativos na oferta dos serviços referentes ao PBF. Este aspecto da 

relação intergovernamental deve ser referenciado na medida da relação 

federativa além da simples compartimentalização.6 

Aqui, também com essa estrutura de coordenação intergovernamental 

própria, mediante relatórios produzidos pelos técnicos do PBF, propicia acesso 

aos mesmos dados gerados sobre as localidades que atendem os beneficiários, 

não apenas como contrapartida, mas também como mecanismo caracterizador 

da localidade baseados nos princípios de classificação dos beneficiários, como 

relatórios sínteses. 

                                                           
6“Wright (1988) avalia que o conceito de relações intergovernamentais não substitui o de federalismo, 

manifestando sua preferência pelo uso do primeiro, visto que explica a formulação e a implementação das 

políticas públicas, abordando questões relativas aos conteúdos, processos, estratégias e resultados. Além 

disso, considera que o conceito de relações intergovernamentais inclui um conjunto de atividades e 

significados não explícitos nem implícitos no federalismo e abrange um rico conjunto de ações informais e 

percepções dos agentes públicos, sem limitar-se pelo legalismo que domina o discurso e a prática do 

federalismo.” (LÍCIO et al, 2011, p.460). 



A trajetória dessa classificação de dados, ou coleta de informações 

referentes às condições sociais foi anteriormente ligada aos dados do censo, 

relatórios de comissões de pesquisa ou Pnad.  

Somente em 2001 que foi estabelecido o CadÚnico (BRASIL, 2001), 

anteriormente citado, como ação no mandato do governo FHC. O CadÚnico 

surge como capacidade de estabelecer um diagnóstico informacional da 

situação da exclusão social dos beneficiários dos programas sociais. 

A implementação do PBF se institui nesse processo de diagnóstico da 

situação social, mas também, irá, paulatinamente com engenharia própria, 

instituir sua descentralização e coordenação conforme critérios 

intergovernamentais e intersetoriais. 

A centralidade primeira da relação intergovernamental sistêmica do PBF 

em relação aos outros setores e também de coordenação com as entidades 

subnacionais propiciará a identificação dos seus potenciais beneficiários, 

identificando regionalmente essas condições, enquanto institucional, antes disso 

o mecanismo de expressão da pobreza e miséria se dava apenas pelo recorte 

da renda, intensidade da exclusão nas regiões. 

Assim, concorrentemente à interpretação do PBF como proteção social 

há a institucionalidade administrativa, que se sintetiza numa relação de dados e 

relatórios situacionais da localidade. 

  Em 2004 que é criado toda a legislação em torno do combate à pobreza 

bem como sua indexação de financiamento. O PBF, desse modo, irá expressar 

essa questão da gestão intergovernamental e descentralizada pela divisão de 

gestão e competência e também pela construção de uma engenharia própria. 

  

A gestão do PBF vem sendo construída com base em um elevado grau 

de interface entre União e municípios. Enquanto a União financia e 

regulamenta o Programa, grande parte da execução está localizada no 

nível municipal. As famílias beneficiárias estão em todos os 5.565 

municípios e no Distrito Federal, devendo ser atendidas e 

acompanhadas pelos órgãos locais. O cadastramento e a gestão de 

benefícios, assim como a prestação dos serviços básicos de saúde, 

educação e assistência social e articulação de programas 

complementares, ocorrem nos municípios, com base na oferta do 

poder local. A interface com os governos estaduais é mais restrita. Os 

estados participam da gestão do PBF com a função de apoiar os 

municípios, principalmente os menores e menos estruturados, com 

suporte tecnológico e capacitação. Embora não atuem diretamente na 

execução do Programa, a vocação dos governos estaduais para 



mobilização dos municípios que estão no seu território, bem como para 

o monitoramento das ações que são realizadas, tem colocado esse 

nível de governo como um ator de grande relevância para o PBF, na 

medida em que apoia o trabalho de coordenação a cargo da União 

(LÍCIO et al., p.463, 2011). 

 

O PBF se insere numa instancia mais ampla de gestão de informações e 

perspectiva de gestão. O CadÚnico, que sistematiza dados referentes as 

situações socioeconômicas das famílias cadastradas que possibilitam investigar 

seis componentes básicos das condições de vida: “ i) vulnerabilidade; ii) acesso 

ao conhecimento; iii) acesso ao trabalho; iv) disponibilidade de recursos; v) 

desenvolvimento infantil; e vi) condições habitacionais.” (BARROS; CARVALHO; 

MENDONÇA, 2010, p.209).  

Assim, o CadÚnico se transforma em importante recurso para construção 

de indicadores de vida e auxilio na construção de ações para construir as 

medidas a serem tomadas em cada região. 

 
[...]para uma variedade de indicadores de condições de vida é possível 

conhecer a situação de cada município do estado cujas famílias estão 

inscritas no CadÚnico, possibilitando aos governos concentrar seus 

esforços prioritariamente naqueles indicadores que se encontram em 

situação mais precária. Dada a escassez de recursos normalmente 

enfrentada pelos governos, um melhor direcionamento desses 

recursos deve levar a um aumento na eficácia da política social 

(BARROS; CARVALHO; MENDONÇA, 2010, p.209). 

 

O processo de relação federativa e descentralizada não é imediata, tem 

uma coordenação intergovernamental, dependente de uma trajetória, no caso, a 

trajetória de atendimento e também gestão, mediante transferência de renda e 

gestão municipal e descentralizada “[...]diante da abrangência e capilaridade do 

PBF – presente em todos os municípios do país – cuja estratégia de 

implementação orientou-se por meio de metas anuais de atendimento, a 

pactuarão caso a caso não permitiu a articulação na velocidade 

necessária.”(LÍCIO et al.,2011, p.460). 

Assim, a arena de negociação nas relações governamentais no PBF ficou 

altamente relacionada ao governo federal e municípios, na qual estes aderiam 

ao programa e a sua gestão e execução ficaria a seu encargo, altamente 

desenhadas pelo governo federal.  

Esta leitura de separação de competências e atribuições também se 

insere na gestão do próprio PBF, pela Lei nº10.836, 9 de janeiro de 2004 



(BRASIL,2004b), art. 8 instituindo a gestão descentralizada pelo governo federal 

pela constituição do Sistema de Gestão do Programa Bolsa família (SIGPBF), e 

pelo Índice de Gestão Descentralizada, IGD, que se norteia pelo princípio 

federativo da Constituição Federal de 1988 de divisão de competências e 

atribuições e pela cooperação entre as entidades federativas. 

 

[...]a execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 

governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da 

conjugação de esforços entre os entes federados, observada a 

intersertorialidade, a participação comunitária e o controle social 

(BRASIL, 2004). 

 

O sistema de gestão descentralizada, regulamentado em 13 de outubro 

de 2009, mediante lei 12.058 (BRASIL, 2009a), propicia mediante a transferência 

de recursos para as administrações locais a possibilidade de uma melhor gestão 

por meio da administração local dos mesmos, assim criando uma instancia de 

apoios financeiro ao desenvolvimento de atividade ligadas ao programa.  

Para receber os recursos, o município deve cumprir os requisitos (Portaria 

n.º148, com alterações) (BRASIL,2006) a) ter aderido ao Programa Bolsa 

Família (PBF), nos termos da Portaria MDS/GM n° 246/05; b) ser habilitado em 

qualquer nível de gestão da Assistência Social) atingir o valor mínimo de 0,55 no 

cálculo do IGD e atingir o valor mínimo de 0,2 em cada um dos quatro indicadores 

que compõem o IGD, sendo que para o indicador de saúde terá este valor 

contabilizado a partir de fevereiro de 2009. 

Essa forma de repasse é automática e de fundo a fundo. Os recursos do 

IGD devem aplicados nas seguintes atividades, conforme disposto no art. 2º da 

Portaria nº 148/2006: 

 

•gestão de condicionalidades; 

•gestão de benefícios; 

•acompanhamento das famílias beneficiárias; 

•cadastramento de novas famílias; 

•atualização e revisão das informações contidas na base de dados do 

CadÚnico;  

•implementação de programas complementares ao PBF nas áreas 

de: -alfabetização e educação de jovens e adultos; 

- capacitação profissional; 

-geração de trabalho e renda; 

-acesso ao microcrédito produtivo orientado; e 

-desenvolvimento comunitário e territorial, entre outras. 



- Atendimento às demandas relacionadas à fiscalização do 

PBF(BRASIL, 2006). 

 

 

 

Educação e Programa Bolsa Família : O Programa Mais Educação. 

 

Além da gestão intergovernamental há a gestão intersetorial, que, 

especificamente no caso do PBF e a educação, apresentou-se primeiramente 

pelo sistema presença. O Sistema Presença foi instituído em 2004 pela Portaria 

Interministerial MEC/MDS nº 3.789 e assumido pelo Ministério da Educação, 

depois de que a presença escolar foi monitorada de 2004 a 2006 pela Caixa 

Econômica Federal.  

Cabe ao Ministério da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial 

n. 3.789, de 17 de novembro de 2004:  

 

I. indicar a área técnica responsável pela gestão federal do sistema de 

frequência escolar dos alunos; II. estabelecer as diretrizes técnicas e 

operacionais sobre o sistema de frequência escolar dos alunos e a sua 

divulgação aos estados e municípios; III. manter o funcionamento do 

sistema de frequência escolar, disponibilizando-o a estados e 

municípios; IV. promover a capacitação dos gestores municipais e 

estaduais visando a implementação e desenvolvimento das ações 

relacionadas ao acompanhamento da frequência escolar dos alunos; 

V. analisar os dados consolidados de acompanhamento da frequência 

escolar dos alunos, para orientar políticas educacionais; VI. 

disponibilizar, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, informações decorrentes do acompanhamento da frequência 

escolar; VII. elaborar e divulgar, em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o calendário anual da 

frequência escolar (BRASILc, 2004). 

 

O foco do sistema presença é ter informações dos beneficiários do PBF 

mediante relatórios sintéticos e analíticos, que permitem a visualização do 

motivo de baixa frequência. O relatório visualiza o local da escola e nome de 

aluno, beneficiando assim as atividades do PBF a serem executadas mais 

efetivamente e na garantia do direito em   as competências, descentralização e 

gestão. 

 

[...] ferramenta indispensável para o acompanhamento e 
monitoramento de políticas públicas em larga escala em um país de 
dimensões continentais como o Brasil, mas sozinho não é suficiente. É 



necessária a designação de atores (operadores da frequência escolar) 
em todos os estados e municípios, em uma pactuação federativa de 
responsabilidades, com o objetivo de estruturar uma configuração 
institucional adequada aos desafios propostos pelo acompanhamento 
da condicionalidade em educação. A SECAD/MEC formou uma rede 
com estados e municípios, configurando uma gestão compartilhada e 
descentralizada da condicionalidade (CURRALERO et al, 2010, p.163). 

 

No sentido de aprimorar as etapas subsequentes da coleta da frequência 

escolar dos estudantes do PBF, três pontos são relevantes: 

 

1) buscar a efetivação do direito à educação para todos, mediante a 

avaliação dos beneficiários que se encontram em situação de “não 

localizados”, adotando forte ação intersetorial nos três níveis de 

governo para identificação daqueles que de ato estão “fora da escola”; 

2) avaliar intersetorialmente os registros de ocorrências de “baixa 

frequência”, desistência, abandono e evasão escolar, mobilizando a 

rede de proteção ao escolar quando se detectar motivos que sinalizam 

violação de direitos; 

3) fortalecer a rede de parceiros e contribuir para o aprimoramento da 

ação – a alta rotatividade dos técnicos municipais responsáveis pelo 

acompanhamento sinaliza para a necessidade de um estratégico 

programa de formação continuada. 

A exigência da permanência na escola tem como premissa básica o 

exercício do direito à educação, pois não basta possibilitar o acesso a 

meninos e meninas – é fundamental que permaneçam na escola, 

aprendam na idade adequada, tenham oportunidades de continuidade 

dos estudos e, ainda, de inserção no mundo do trabalho (CRAVEIRO; 

XIMENES, 2013, p.113-114). 

 

Outro elemento importante no Sistema Presença, entre outros do PBF,  é 

a questão das medidas socioassistenciais que vão se formando em torno do 

PBF, assim, além de identificar a pobreza se toma a necessidade de entender o 

processo de cada situação de pobreza, sua exlusão social, suas medidas mais 

apropriadas. 

 

[...] Direcionamento de recursos e programas para determinados 

grupos populacionais, considerados vulneráveis no conjunto da 

sociedade [...] demandando a ação do Estado para reparação e 

garantia de níveis civilizatórios de convivência e de condições de vida 

de uma dada população. Os que foram historicamente marginalizados 

da igualdade de oportunidades tenham direito a recursos e serviços 

que os recoloquem num patamar de dignidade, ou seja, a referência é 

a justiça social (SILVA, 2007,1435-1436). 

 



Assim, a identificação das relações sociais que produz a pobreza pode 

tornar a superação menos penosa ao serem identificadas e colocam um 

instrumento a mais na garantia da efetividade do direito a sua educação. 

Somado ao Sistema Presença em 2010 o governo federal 
institui o Programa Mais Educação, com a ampliação do 
tempo de permanência na escola através do decreto nº 
7.083, de 27 de janeiro de 2010.1O Programa Mais Educação foi 

instituído pela Portaria Interministerial 17/2007 e pelo Decreto 
Presidencial 7083/2010 e integra as ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE, como uma estratégia do 
Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. Trata-se 
do esforço para construção de uma ação intersetorial entre as políticas 
públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para 
a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a 
valorização da diversidade cultural brasileira. Por isso, coloca em 
diálogo as ações empreendidas pelos Ministérios da Educação – MEC, 
da Cultura – MINC, do Esporte – ME, do Meio Ambiente – MMA, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, da Ciência e da 
Tecnologia – MCT e, também da Secretaria Nacional de Juventude, 
passando a contar em 2010, com o apoio do Ministério da Defesa, na 
possibilidade de expansão dos territórios educativos” (BRASIL,2011, 
p.06). 

 
 

A partir de 2012, para a adesão o MEC, em parceria com o MDS, estipulou 

como critério central de expansão do Programa Mais Educação a seleção de 

escolas em que a maioria dos alunos faça parte de famílias beneficiárias do PBF, 

com estimativa que entre 60 e 80 por cento com alunos beneficiados do PBF: 

 
O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para 

seleção das unidades escolares urbanas em 2013: 

Escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009, 

2010, 2011 e 2012; 

Escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas 

com o PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos 

anos iniciais e/ou finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 

3.9, totalizando 23.833 novas escolas; 

Escolas localizadas em todos os municípios do País; 

Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes 

participantes do Programa Bolsa Família. 

O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para 

seleção das unidades escolares do campo em 2013: 

Municípios com 15% ou mais da população “não alfabetizados”; 
Municípios que apresentam 25% ou mais de pobreza rural; 
Municípios com 30% da população “rural”; 
Municípios com assentamento de 100 famílias ou mais; 
Municípios com escolas quilombolas indígenas (BRASIL, 2013). 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.083-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.083-2010?OpenDocument


 A partir de 2011, Decreto 7.492/2011 de 02 de maio de 2011, na 

presidência de Dilma Vana Rousseff, é instituído o Plano Brasil Sem Miséria, que 

coordena programas sociais, “art. 1o Fica instituído o Plano Brasil Sem Miséria, 

com a finalidade de superar a situação de extrema pobreza da população em 

todo o território nacional, por meio da integração e articulação de políticas, 

programas e ações” (BRASIL, 2011). 

Não se trata, assim, de um valor da relação federativa e descentralizada 

absolutamente, ou da decisão por parte da União, mas as capacidades locais 

que vão determinando sua capacidade de ação, que assim vão se expressando 

na relação intergovernamental e intersetorial. 

 

No primeiro caso, elas concretizam-se por meio de políticas baseadas 
na conjunção de esforços, conhecimentos e recursos de diversos 
órgãos de um mesmo nível de governo. O segundo caso implica a 
coordenação entre instituições de governos distintos, de igual ou 
diferente nível. A intersetorialidade e a gestão intergovernamental são, 
portanto, modalidades de respostas cada vez mais frequentes da 
administração pública a um entorno complexo, ao mesmo tempo em 
que são manifestações da complexidade da gestão de políticas sociais 
em contextos federativos contemporâneos. A intersetorialidade pode 
provocar modificações no arranjo institucional das políticas públicas, 
de modo a afetar o respectivo arranjo federativo de implementação, 
além de demandar maior capacidade de coordenação. Avaliamos que 
essa situação aplica-se ao PBF, quando comparamos o padrão de 
relações intergovernamentais adotado para implementação da 
transferência de renda (hierarquizado) com o padrão adotado nas suas 
dimensões intersetoriais (mais negociado) (LÍCIO et al, 2011, p.468). 

 

Assim, as coordenações das políticas sociais serão estabelecidas por 

esse plano, que informa por meio de relatórios SAGI, Sistema de Avaliação e 

Gestão da Informação, ferramenta instituída com inúmeros relatórios e boletim 

de informações8. 

Enquanto que o sistema de acompanhamento do sistema presença é 

mais objetivado, o Mais Educação é dependente de informações geradas e 

                                                           
8 São Relatórios: Relatórios de Programas e Ações MDS; RI Pesquisa de Informações Básicas 2009 IBGE; 

RI Bolsa Família e Cadastro Único;RI Segurança alimentar e Nutricional; RI Benefício de Prestação 

Continuada;RI Proteção Social Básica; RI Proteção Social Especial; RI Proteção Inclusão Produtiva. São 

Boletim de Informações Elaborando um diagnóstico para a gestão municipal; Panorama Municipal segundo 

senso Demográfico 2010; A extrema pobreza segundo o Senso; Dinâmica das ocupações formais Segundo 

RAIS. Mercado de Trabalho segundo o Censo 2010; Inclusão Produtiva segundo Senso SUAS; O Brasil 

sem miséria no seu munícipio; Diagnóstico Socioterritorial; Subsídios para a elaboração do PPA Municipal; 

Dinâmica de admissões em informações formais segundo CAGED; Vulnerabilidade Social e Juventude 

Negra; O SUAS no seu município. Relatórios Disponíveis em 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 



também da adesão da escola mediante o Programa Dinheiro Direto na Escola, 

PDDE. Sendo algo mais complexo, pois demanda uma atenção especial. 

Nesse sentido, ele se caracteriza uma ação mais pontuada pelo público a 

ser priorizado. 

 

Verifica-se um grande desafio no sentido de pautar e priorizar o público 
atendido pelo PBF de modo a abrir novos espaços de inclusão e 
ampliar espaços já existentes. Isso não é tarefa fácil, visto que alguns 
programas não estão acostumados a trabalhar com as famílias mais 
pobres e têm dificuldade para distinguir os beneficiários do PBF como 
público prioritário de suas ações. [...] Em nossa avaliação, trabalhar 
com essas famílias significa um esforço de comunicação e 
identificação de necessidades individuais e resgate da autoestima que 
vão além do que boa parte desses programas tradicionalmente executa 
(LÍCIO et al, 2011, p.465). 

 

O programa Mais Educação integra, na perspectiva intersetorial, não só 

de orientação da política social, mas também de política pública, conforme 

relatórios que podem ser utilizados mediante a coleta de dados pelo sistema 

instituído, a situação social. 

“Quando a escola compartilha a sua responsabilidade pela educação, ela 

não perde seu papel de protagonista porque sua ação é necessária e 

insubstituível. Porém, não é suficiente para dar conta da tarefa da educação 

integral”. (BRASIL;SECAD, 2009, p.X). 

Desse modo: 

 

O enlace entre educação e desenvolvimento é essencial na medida em 

que é por meio dele que se visualizam e se constituem as interfaces 

entre a educação como um todo e as outras de atuação do Estado. 

Não importa a abrangência do território considerado, o bairro ou o país. 

A relação recíproca entre educação e desenvolvimento só se fixa 

quando as ações do Estado são alinhadas e os nexos entre elas são 

fortalecidos, potencializando seus efeitos mútuos. Desse movimento 

de busca de sintonia das políticas públicas entre si depende a 

potencialidade dos planos setoriais (BRASIL,2007). 

 

Esses aspectos colocam em ponto as questões das relações entre 

educação e pobreza, institucionalizadas pelo PBF e pelo Programa Mais 

Educação 

Consideraçõs finais 

 



As políticas serão pontuadas pela intersetorialidade e não 

compartimentação das ações. Importante também é o aspecto de dados e 

informação produzidas, não apenas para serem contrapartidas e sim para 

também auxiliar na compreensão do território que se insere a escola, não mais 

somente um espaço o município e a escola, um ente federativo e um espaço de 

gestão, mas um território com relação especificas para a promoção do efetivo 

direito a educação. 

Desse modo, a federação e descentralização não aparecem como valores 

absolutos, mas organizados numa relação intergovernamental e intersetorial, ou 

seja o que determina a capacidade da política pública social não é a área de 

competência mas sim as suas interconexões.  

Não se trata de estabelecer contraponto entre os entes federativos, 

Estados, seus municípios e a União, mas como, dependendo do cenário e das 

disposições de capacidades como cada um destes se impuseram na oferta e na 

construção de mecanismos para a busca da efetivação ao direito à educação. 

Bem como não se trata de saber a área de atuação, educação ou 

assistência social, mas sua relação social e sua expressão da capacidade de 

articulação nas políticas intersetoriais. 
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