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1. RESUMO 

Ao longo dos últimos 13 anos, o Brasil vem implementando e investindo em diversas 

políticas públicas, dentre elas o Programa Bolsa Família do Governo Federal, um 

dos maiores programas sociais já executados no país. Através desta política pública 

milhares de pessoas conseguiram sair da extrema pobreza, problema este, que 

afeta diretamente a promoção e universalização da educação básica. Este estudo 

busca estabelecer relações entre o PBF e a educação Básica, tendo em vista que 

uma das condições para receber o benefício é a frequência escolar. Contudo, 

podemos perceber que suas contribuições vão além da questão da evasão escolar. 

Através de estudos bibliográficos e pesquisa qualitativa, constatamos que o PBF 

exerce funções de garantia e continuidade na educação básica. Para tanto, foram 

analisados dados relativos à frequência escolar e realizadas diversas entrevistas 

com pais e responsáveis dos beneficiários. 

PALAVRAS CHAVE: Programa Bolsa Família (PBF), políticas públicas, educação 

básica, direitos fundamentais. 

2. INTRODUÇÃO 

“A constituição Federal de 1988, apelidada de Constituição cidadã, é um marco no 

compromisso com a plena cidadania dos brasileiros e das brasileiras” (CRAVEIRO; 

XIMENES, 2013) esta Carta Magna foi essencial na aquisição dos direitos 

fundamentais do indivíduo, pois contemplou setores relevantes do social e 

possibilitou à estruturação de diversas políticas públicas, e como resultado, direitos 

fundamentais como, educação, trabalho, saúde e moradia digna foram alvos desta 

constituição. Este estudo busca analisar a influência exercida pelo Programa Bolsa 

Família (PBF) na garantia da Educação Básica, especificamente em duas escolas 

do ensino fundamental I da periferia de Jaboticabal-SP. A princípio, por meio do 

presente trabalho, buscou-se caracterizar o conceito de políticas públicas e suas 

funções sociais, a origem do PBF e suas condicionalidades (requisitos necessários 

para conseguir o benefício do PBF), na qual destacamos e enfocamos na frequência 

escolar a qual está diretamente ligada à Escola, no entanto, não deixamos de 

observar e acompanhar as outras condições que são pré-requisitos do PBF. Ao 

analisarmos os dados relativos à frequência escolar de alunos beneficiários 

podemos perceber poucos casos de abandono ou faltas injustificadas, no entanto 



podemos observar que apenas a assiduidade não garante a totalidade dos direitos à 

educação. Posteriormente buscamos qualificar os benefícios proporcionados aos 

alunos e das famílias beneficiarias. Para tanto, serão realizadas entrevistas 

previamente estruturadas, as quais buscarão identificar os benefícios que o recurso 

pecuniário trouxe para dentro da escola e fora dela. 

3. OBJETIVOS 

Aprofundar a análise e o debate em relação às politicas públicas, vinculando o 

Programa Bolsa Família como ferramenta garantidora da educação básica, 

apresentar aspectos positivos ou negativos que o programa exerce no cotidiano das 

famílias beneficiarias por meio das pesquisas qualitativas. Apresentar os benefícios 

que o PBF vem exercendo diretamente ou indiretamente na educação básica e 

como tem feito à manutenção de alguns dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal. Contribuir com a sociedade, com o intuito de esclarecer 

dúvidas sobre o PBF e o direito à educação básica. 

4.METODOLOGIA 

Para embasar o trabalho, utilizamos pesquisa bibliográfica a qual possibilitou 

caracterizar e definir os diversos termos que foram alvos deste estudo. Para 

estabelecer uma relação com a realidade será introduzida uma pesquisa qualitativa, 

a qual será realizada através de entrevistas estruturadas individualizadas, (esta 

entrevista será individual e abordará um questionário que posterirormente serão 

analisados e qualificados), a aplicação do questionário será realizada em duas 

escolas distintas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho foi estruturado em duas etapas, a primeira etapa apresentou os 

conceitos sobre políticas públicas especificamente o Programa Bolsa Família. Nesta 

etapa, foram analisados diversos livros, artigos e sites referentes ao tema proposto 

buscando relacionar o PBF ao direito à educação básica. Já na segunda etapa foi 

proposta uma pesquisa qualitativa, a qual será realizada através de entrevistas 

estruturadas, foram escolhidas duas escolas da cidade de Jaboticabal - SP, ambas 

estão localizadas na periferia da cidade, nesta etapa do trabalho serão entrevistadas 



as mães que são as gestoras do benefício, com o intuito de analisar quais benefícios 

o recurso financeiro proporciona as crianças e suas famílias. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através do contato com os diversos materiais pesquisados constatamos 

preliminarmente uma relação determinante entre o Programa Bolsa Família e o 

Direito a Educação básica, neste sentido podemos enfocar na qualidade de vida que 

o recurso proporciona na vida escolar o que influência substancialmente no 

ambiente escolar. Outro ponto a ser destacado é a questão da frequência escolar 

que mesmo sendo condicionada a um benéfico assegura a criança ou adolescente 

estar em contato com o ambiente escolar. Já na segunda etapa da pesquisa que 

esta em andamento, apenas foram contatados os pais que serão alvos da entrevista 

e estruturado o questionário, definindo as categorias de análise e estudo documental 

do emprego desta política pública na educação básica. 
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