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RESUMO 
 

O Programa Bolsa Família tem como desafio o enfrentamento 
à pobreza e às desigualdades sociais e isso se dá com a 
transferência direta de renda, e também com o cumprimento de 
condicionalidades nas áreas de assistência social, saúde e 
educação. Condicionalidades são compromissos assumidos 
pelas famílias beneficiárias do Programa e pelo Poder Público 
buscando a ampliação do acesso dessas famílias aos direitos 
sociais básicos. O presente artigo se propõe a analisar 
especificamente as implicações da condicionalidade de 
educação do PBF, refletindo sobre as possibilidades da mesma 
em romper com o ciclo de pobreza e ampliação do potencial 
emancipatório do Programa. 

 
Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Condicionalidade. 
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ABSTRACT 
 
The Family Grant Program is challenged to cope with poverty 
and social inequalities and this is true of direct transfer of 
income, and also to compliance with conditionalities in the 
areas of welfare, health and education. Conditionalities are 
commitments by beneficiary families of the Program and by the 
Government seeking to expand the access of families to basic 
social rights. This article proposes to specifically examine the 
implications PBF education conditionality, reflecting on the 
possibilities of the same in breaking the cycle of poverty and 
expansion of the emancipatory potential of the program. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este artigo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica relativa à condicionalidade 

de educação do Programa Bolsa Família, refletindo como a mesma poderá estar 

contribuindo para o rompimento do ciclo de pobreza das famílias beneficiárias. 

A análise partiu da Lei de Regulamentação do Programa Bolsa Família; na 

bibliografia de apoio que versa sobre as condicionalidades, mais especificamente a 

condicionalidade da educação; e no debate sobre como as condicionalidades podem estar 

contribuindo para o acesso aos direitos assegurados socialmente e principalmente como a 

educação interfere no rompimento do ciclo de pobreza das famílias beneficiárias do 

programa. 

Para tanto, estudou-se a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que criou o 

Programa Bolsa Família; o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 que regulamenta a 

Lei nº 10.836 e a Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 2012, que regulamentou a gestão 

de condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

Nesse contexto, em primeiro lugar fazem-se breves considerações a respeito do 

Programa Bolsa Família, seus objetivos, princípios e diretrizes. Em segundo lugar discutem-

se as condicionalidades, aprofundando-se na condicionalidade da educação, por fim, o 

estudo conclui como a condicionalidade de educação pode estar contribuindo na redução da 

pobreza e das desigualdades sociais. 

  

2. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA POLÍTICA DE COMBATE À POBREZA E À 
DESIGUALDADE SOCIAL 
 

Em 9 de janeiro do ano de 2004, foi sancionada a Lei nº 10.836, lei de criação do  

Programa Bolsa Família - PBF, destinado às ações de transferência de renda com 

condicionalidades para famílias pobres com o intuito de aliviar os efeitos imediatos da 

pobreza, visando assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com 

dificuldades de acesso aos alimentos. Essa estratégia se insere na promoção de segurança 

alimentar e nutricional, buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população 

mais vulnerável.  

O Programa surgiu naquele momento com a finalidade de 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, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA – Cartão 

Alimentação, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa 

Alimentação, do Programa Auxílio-Gás, além do Cadastramento Único do Governo Federal, 



 

 

                  

finalidade contida no Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004 que regulamentou a Lei 

nº 10.836.  

O PBF para contribuir com a superação da pobreza, especialmente no grau mais 

extremo, possui três dimensões de atuação: primeiro o alívio imediato da pobreza, por meio 

da transferência direta de renda às famílias; em segundo o reforço do direito de acesso das 

famílias aos serviços básicos nas áreas de saúde, educação e assistência social, por meio 

das condicionalidades, o que contribui também para que as famílias rompam com o ciclo da 

pobreza para as gerações seguintes; e em terceiro a integração com outras ações e 

programas dos governos, nas suas três esferas  e da sociedade civil organizada, para apoio 

às famílias na superação da situação de vulnerabilidade e pobreza através do 

desenvolvimento de novas capacidades. 

Como objetivos básicos do Programa tem-se a promoção do acesso à rede de 

serviços públicos, em especial a saúde, educação e assistência social; o combate à fome e 

promoção da segurança alimentar e nutricional; o estimulo à emancipação sustentada das 

famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza; o combate à pobreza; e a 

promoção da intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do 

Poder Público. Para tanto, o PBF se dá de forma descentralizada, por meio da conjugação 

de esforços entre os entes federados, União, Estados e Municípios, observada além da 

intersetorialidade, também a participação comunitária e o controle social. 

Para que as famílias possam participar do Programa Bolsa Família, elas 

precisam estar incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico , uma base 

de informações da  caracterização socioeconômica de todas as famílias brasileiras de baixa 

renda, que serve de referência para os diversos programas sociais de concessão de 

benefícios, permitindo também que estados e municípios conheçam melhor os riscos e as 

vulnerabilidades aos quais sua população está exposta.                   

Como forma de transferência de renda, o Programa Bolsa Família é composto 

de benefícios financeiros, entre eles o benefício Básico destinado a unidades familiares que 

se encontrem em situação de extrema pobreza; o benefício Variável  para famílias que se 

encontram em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição: 

gestantes, nutrizes, crianças (0 a 12 anos de idade) e adolescentes até quinze anos; o 

benefício Variável vinculado ao Adolescente, além do benefício para Superação da Extrema 

Pobreza, todos eles calculados considerando a renda familiar mensal, entendida como a 

soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da 

família. 

A Constituição Federal de 1988 situa a família como eixo prioritário da proteção 

social do Estado por ser o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, 



 

 

                  

sustentabilidade e protagonismo social. É também entendida como núcleo afetivo, vinculado 

por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas 

e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e gênero. Independente do formato 

do grupo familiar, a família é o lugar ideal para a reprodução social  em função do objetivo e 

do processo de implementação de cada ação. Assim, o Estado passa a ter responsabilidade 

de apoiar as famílias no seu papel de proteger os seus membros e indivíduos. 

Portanto, como beneficiário, o Programa tem a família enquanto unidade nuclear, 

alvo de sua ação, porém reconhece e reforça a importância do papel das mulheres nessa 

família. Ela é tida como responsável legal e preferencial para o recebimento dos benefícios, 

situação predominante nas famílias atendidas pelo Programa.  Há um entendimento que 

mostra que as mulheres  administram melhor os recursos financeiros em prol de toda a 

família. Ela faz melhores escolhas  sobre onde e em que aplicar melhor os recursos, de 

maneira que toda a família seja beneficiada. O fato de receber e administrar o benefício do 

PBF, a mulher tem fortalecido seu papel não somente na família como também na sua 

comunidade, considerando ainda a possibilidade de as mulheres alargarem um tipo de 

pertencimento que vai além daquele oferecido pela esfera do consumo ou pela maior 

autonomia nas decisões. 

Como condição para recebimento do benefício financeiro do PBF, as famílias 

devem cumprir o que são denominadas de condicionalidades, que tem como objetivos 

principais: fazer com que a família cumpra os compromissos junto ao Programa e, fortalecer 

o acesso aos direitos sociais básicos para as famílias que recebem o benefício financeiro.  

 

3. CONDICIONALIDADES E SUA GESTÃO 

 

Todos os brasileiros têm direito aos serviços sociais básicos de assistência 

social, de saúde, de educação, de trabalho, moradia, segurança, lazer, previdência social, 

proteção à maternidade e a infância. Isto está garantido na Constituição Federal de 1988. 

Por esse motivo, as condicionalidades do Programa Bolsa Família nas áreas de assistência 

social, de saúde e educação, também são consideradas responsabilidades dos governos, 

nas atribuições das respectivas competências, devendo oferecer serviços de qualidade a 

toda e qualquer família beneficiária. Além disso, devem também acompanhar o cumprimento 

de tais condicionalidades para identificação das dificuldades de acesso e então para buscar, 

de forma ativa, as famílias mais vulneráveis socialmente. 

Há um questionamento quanto ao uso do termo condicionalidade, que pode ser 

substituído pelo termo contrapartida: 

           



 

 

                  

Conclui-se que é inadequado chamar de "condicionalidade" a exigência de filhos e 
filhas na escola e a frequência aos serviços de saúde, que seriam direitos dessas 
famílias. (...) Mais fiel ao que efetivamente ocorre seria denominar como 
"contrapartida" os compromissos assumidos pelos (as) titulares com a educação e a 
saúde da família. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E 
ECONÔMICAS, 2008, p. 65).  

 
Porém, o PBF, no uso do termo condicionalidade, entende se tratar de uma 

estratégia importante no enfrentamento da pobreza e da exclusão, e essa proposta se torna 

o principal instrumento para fortalecimento do acesso das famílias em situação de 

vulnerabilidade social a todos os direitos sociais. Assegura às crianças e jovens em situação 

de pobreza, principalmente, melhores e maiores oportunidades de vencer barreiras da 

exclusão social.  

Pode-se considerar que as condicionalidades têm duas facetas: estimulam um 

maior cuidado com a saúde e com a educação, ao mesmo tempo em que obrigam o Poder 

Público a ampliar a oferta local dos seus serviços para viabilização do cumprimento de tais 

condicionalidades. Além desses aspectos, ainda deve-se considerar que também as famílias 

com situação de trabalho infantil têm responsabilidades na área da assistência social. 

Como já dito, as condicionalidades do Programa Bolsa Família são 

compromissos assumidos pelo Poder Público e pelas famílias beneficiárias principalmente 

nas áreas de assistência social, de saúde e educação, assim, podem se entendidas como 

um contrato entre ambos. É responsabilidade do Poder Público garantir acesso das famílias 

pobres e extremamente pobres a todos os serviços, uma vez que eles são direitos sociais 

assegurados constitucionalmente. Ou seja, o acompanhamento das condicionalidades do 

Programa busca identificar os motivos que impedem o acesso das famílias aos serviços 

sociais básicos, oferecendo apoio e acompanhamento a essa família para que os problemas 

que causaram o descumprimento possam ser solucionados. 

Tais ações impactam diretamente a vida de milhões de famílias, e para tanto 

dadas as responsabilidades dos governos com as condicionalidades, é necessária a 

implementação de um processo específico para dar respostas eficientes a todos e quaisquer 

compromissos. A esse processo chama-se gestão de condicionalidades, que é o conjunto 

de ações articuladas entre os entes federados, visando acompanhamento periódico dos 

compromissos assumidos pelas famílias beneficiárias do PBF.   

De uma forma geral, esse processo envolve as seguintes ações: 

acompanhamento periódico das famílias beneficiárias nas áreas de educação, saúde e 

assistência social; registro de informações nos sistemas informatizados dos respectivos 

Ministérios; medidas articuladas entre União, Estados e Municípios que visem propiciar as 

famílias condições para o cumprimento das condicionalidades; aplicação gradativa de 



 

 

                  

advertências e sanções nos casos de descumprimento das condicionalidades; 

acompanhamento familiar daquelas que descumpriram condicionalidades. 

Em todo esse processo é fundamental o caráter de intersetorialidade da gestão 

das condicionalidades, tanto no planejamento como na coordenação das ações, de forma a 

estabelecer diálogo com todas as áreas envolvidas: saúde, educação, assistência social, 

Centros de Referência de Assistência social – CRAS e Instância de Controle Social do 

Programa Bolsa Família.  

A exigência na gestão das condicionalidades na área de educação, no que se 

refere à frequência escolar mínima para crianças e adolescentes de famílias atendidas pelo 

Programa Bolsa Família, foi estabelecida com o objetivo de romper o chamado ciclo 

intergeracional da pobreza. Neste sentido, o incremento da frequência escolar de crianças e 

adolescentes de famílias pobres e extremamente pobres pode promover melhores 

condições para que essas estes ingressem futuramente no mercado de trabalho quando na 

idade adulta, o que também poderá acarretar no aumento da renda familiar e, 

consequentemente, promover a saída da condição de pobreza em relação à geração de 

seus pais, tudo isso se dá no enfrentamento de mecanismos de reprodução da pobreza. 

Além desses fatores, a exigência de frequência escolar para crianças e 

adolescentes também pode contribuir para o enfrentamento do trabalho infantil, realidade 

ainda vivida por milhões de crianças e adolescentes brasileiros. 

 

4. A EDUCAÇÃO COMO PROPOSTA 

 

Entender que o Programa Bolsa Família é um programa de transferência de 

renda com condicionalidades para as famílias pobres e extremamente pobres, significa que 

uma família beneficiária passa a ter compromisso diante do Programa. Portanto, as 

condicionalidades representam o componente fundamental da segunda dimensão do 

referido Programa: a contribuição para a redução da pobreza na próxima geração. 

Os compromissos são, ao mesmo tempo, deveres e direitos. Deveres porque 

todas as famílias, para receberem o benefício mensal, têm necessariamente que colocar 

seus filhos na escola, manter seu cartão de vacinação, retirar toda criança e adolescente do 

trabalho infantil, entre outros. Direito porque o acesso a todos os serviços dessa natureza 

está garantido pela Constituição Federal de 1988. É uma via de mão dupla, mas pelos mais 

variados motivos, tradicionalmente as famílias beneficiárias têm dificuldades em acessá-los.  

Portanto, as condicionalidades têm duas facetas: para as famílias elas estimulam 

um maior cuidado com a saúde e com a educação. Para o Poder Público, obrigam a 

ampliação da oferta local dos serviços públicos nas áreas de educação e saúde. 



 

 

                  

Em uma perspectiva ampliada as discussões sobre condicionalidades em 

educação do PBF, não se restringem somente aos seus efeitos práticos em termos de 

aumento de frequência escolar ou ganhos de escolarização, mas também aos seus efeitos 

simbólicos, principalmente, o fortalecimento dos sentimentos de pertencimento no 

fortalecimento da cidadania gerados pelo cumprimento da mesma. 

No que se refere à condicionalidade de educação por parte das famílias 

beneficiárias do PBF ela compreende a matrícula das crianças e adolescentes de 6 a 17 

anos na escola: a) para as crianças ou adolescentes de 6 (seis) a 15 (quinze) anos de 

idade, a matrícula e a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária 

escolar mensal; e b) para os adolescentes de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de 

idade, cujas famílias recebam o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente - BVJ, a 

matrícula e a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária escolar 

mensal; c) também a obrigatoriedade de informar ao gestor do Programa Bolsa Família 

qualquer mudança de escola.  

No contexto do Programa Bolsa Família o adequado monitoramento das 

condicionalidades permite a identificação de vulnerabilidades que afetam ou impedem o 

acesso das famílias beneficiárias aos serviços a que têm direito, demandando ações do 

Poder Público, voltadas a seu acompanhamento. 

A proposta é o rompimento dos ciclos de pobreza que marcam as gerações 

dessas famílias, preconizado com a concretização do direito à educação como elemento 

fundamental da inclusão social das famílias, compreendendo a educação escolar como 

condição da construção de conhecimento, da formação humana e da proteção social às 

crianças e adolescentes. 

Na área de educação, a Diretoria de Educação em Direitos Humanos e 

Inclusão/Secadi/MEC é a responsável pela coordenação da condicionalidade de educação, 

ao passo que nos estados essa atribuição é de competência dos coordenadores estaduais 

da frequência escolar e, nos municípios, dos operadores municipais da frequência escolar, 

ambos indicados pelos gestores das secretarias de Educação, com a reponsabilidade de, a 

cada bimestre, relatar a frequência escolar individualmente de crianças e adolescentes 

beneficiárias do PBF. As informações são registradas diretamente no Sistema Presença do 

Ministério da Educação. 

Os motivos registrados de não frequência dos alunos vão desde situações de 

calamidade pública, inexistência de oferta dos serviços, interrupção de aulas devido às 

greves, até situações de doença do aluno, óbito na família, situações de violência no 

contexto familiar, abandono escolar, trabalho infantil, mendicância e trajetória de rua, entre 

outros. A proposta é que, com base no resultado das condicionalidades, as áreas de 



 

 

                  

educação, saúde e assistência social se articulem para o adequado acompanhamento 

desses grupos familiares. 

Refletir sobre a relação entre educação e pobreza, considerando os impactos 

possíveis das condicionalidades estabelecidas pelo Programa Bolsa Família é a proposta do 

presente artigo. Quais são as possibilidades geradas pelo prolongamento da vida escolar de 

crianças e adolescentes, fato tomado como condição essencial para a sua inclusão social e 

cidadania? Quais os impactos dessa educação na vida futura dessas famílias beneficiárias? 

Qual a relação entre educação e rompimento do ciclo de pobreza? 

Segundo Ana Fonseca (FONSECA, 2001) e Eduardo Suplicy (SUPLICY, 2004) o 

formato de utilizar programas de transferência de renda com forma de romper a chamada 

transmissão intergeracional da pobreza veio surgir no Brasil a partir das contribuições do 

economista José Márcio de Camargo às propostas iniciais dos Programas de Garantia de 

Renda Mínima, encabeçadas por algumas prefeituras municipais nos anos noventa do 

século XX. 

Já na visão de Camargo (CAMARGO, 1991), pelo fato das situações de 

carências socioeconômicas de grande parte da população, as crianças são estimuladas a 

trabalhar em idade precoce para contribuir com a renda familiar. Fato esse que cria um 

círculo vicioso já que essas crianças, ao ingressarem cedo no mercado de trabalho, 

diminuiriam a sua escolaridade e reduziriam drasticamente suas chances de sair da pobreza 

quando na idade adulta. Portanto, como forma de romper este ciclo de transmissão 

intergeracional, o Estado buscou garantir uma renda familiar compatível com a renda gerada 

pelo trabalho infantil, de maneira a possibilitar o aumento da escolaridade das crianças e 

também aumentar suas chances de saírem da pobreza quando adulta. 

Há uma ideia de que o ciclo de reprodução da pobreza e da desigualdade social 

pode se dar em função da combinação da má qualidade das escolas com a condição social 

das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. A ruptura desse ciclo vicioso, 

portanto, requer tanto a aproximação das famílias com os valores escolares quanto a 

melhoria das escolas em adequação a esses novos públicos (Barbosa e Sant’Anna, 2009). 

Pelas condicionalidades do PBF, a expectativa é de que as crianças 

acompanhadas cumpram adequadamente o ciclo da educação básica. Portanto, uma 

situação melhor do que a vivenciada por seus pais e familiares, que em muitos casos são 

analfabetos absolutos ou funcionais. Pressupõe-se que essas crianças, ao se tornarem 

adultas, terão melhores condições de inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento 

do exercício de cidadania, e esse é o sentido esperado de ruptura do ciclo intergeracional da 

pobreza no âmbito do Programa Bolsa Família. 



 

 

                  

A redução da evasão e consequente aumento da frequência escolar é um dos 

propósitos do Programa o que deverá provocar um aumento da escolaridade que 

certamente trará uma ampliação da possibilidade de profissionalização de crianças e 

adolescentes quando na idade adulta. O PBF também se propõe a estimular adultos que 

após ingressarem no Programa poderão vislumbrar a própria escolarização como forma de 

mudar de vida.   

Com o acompanhamento das condicionalidades, o PBF permite uma abordagem 

integral tanto das famílias, em sua trajetória de vida, quanto das ações voltadas para o 

enfrentamento das suas situações de vulnerabilidades. A sinergia gerada pela oferta 

simultânea do benefício monetário e dos serviços sociais de educação potencializa a 

capacidade de desenvolvimento das famílias, contribuindo para sua melhor inserção na 

dinâmica da vida social, comunitária e produtiva. 

                   

5. CONCLUSÃO 
 

A Assistência Social enquanto política da Seguridade Social provoca críticas ao 

estabelecer condicionalidades para o Programa Bolsa Família, pois se afirma para 

sociedade brasileira através da Constituição de 1988 como um direito constitucional 

universal.  

Desde a criação e implementação do Programa Bolsa Família foram ampliados 

os acessos dos beneficiários aos serviços sociais, entre eles os da educação, buscando 

principalmente o aumento das taxas de matricula, além do aumento da frequência das 

crianças e adolescentes pobres às escolas, conforme proposta do PBF. 

A concepção do Programa prevê que os mais jovens são aqueles com maiores 

possibilidades de reverter a situação de vulnerabilidade, conquistando sustento econômico 

fora da transferência de renda. Igualmente, pode-se afirmar que o cumprimento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família deve resultar, para as famílias que valorizam 

a educação, condições que ampliam o valor do capital social. Ao mesmo tempo, a elevação 

da escolaridade aponta para uma importante mudança na concepção de direito das famílias. 

Nestes termos, a educação para as famílias pobres e extremamente pobres 

deve contribuir para a criação de oportunidades para a formação de uma nova consciência 

cidadã, reforçando os compromissos do Estado brasileiro com a superação da persistente 

pobreza.  
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