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RESUMO

No cenário social brasileiro, a desigualdade é um aspecto presente desde os tempos de colonização. Ela é causada pela divisão de classes e, 
consequentemente, pela má distribuição de recursos e propriedades, o que acaba por concentrar poder e posses financeiras nas mãos de uma 
pequena parcela da população. Como resultado, cresce o desemprego, a pobreza, a fome, a mortalidade infantil, a baixa escolaridade e, 
principalmente, a violência, retroalimentando o círculo e, portanto, fazendo elevar ainda mais o nível de desigualdade. Frente a esta realidade, a 
educação é considerada como um fator que pode promover mudanças no cenário social. Partindo desta premissa é que o Programa Bolsa Família 
foi proposto com o objetivo de retirar da condição de marginalidade as famílias carentes, contando, para isso, com a educação. Isso porque, 
acredita-se que pessoas com bom nível de instrução tendem a crescer e se desenvolver, pois e seus conhecimentos podem resultar, em longo 
prazo, em oportunidades de colocação social e no mercado de trabalho, levando o país a tornar-se mais igualitário. Assim, a contrapartida do 
benefício é a exigência da frequência escolar das crianças. Mas, nossa inquietação problematiza se a frequência escolar exigida pelo programa é 
suficiente para garantir a aprendizagem da criança, uma vez que esta é tida como uma condição necessária para uma vida futura mais igualitária. 
Assim, o presente trabalho teve por escopo investigar como o Programa Bolsa Família tem contribuído para o processo de aprendizagem da 
criança. Para isso, realizou-se uma pesquisa empírica, a partir de uma abordagem qualitativa, sendo a entrevista semiestruturada o instrumento 
utilizado na construção dos dados. Participaram da pesquisa cinco professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública do 
Distrito Federal que atuam com crianças beneficiárias do programa. Os principais achados dessa pesquisa apontam que as professoras conhecem 
o Programa Bolsa Família, porém, seus discursos não denotam um conhecimento em profundidade da política, mas apenas os conteúdos que são 
difundidos pelos veículos de comunicação em massa. Quanto aos impactos sobre a aprendizagem, as professoras apresentam concepções 
divergentes. Um grupo acredita que o benefício gera resultados positivos, pois as crianças estão mais presentes nas aulas, evadindo menos, e os 
pais comparecem mais ao espaço escolar nas atividades educativas. Ainda apontam que o benefício oportuniza a melhoria nos os cuidados com 
higiene, saúde, vestuário e alimentação por parte da família, os quais são, também, condições necessárias para a aprendizagem. Outro grupo 
discorda, apontando que a frequência não é a condição prima para a aprendizagem. Para elas, o benefício não surte o resultado que se espera, 
haja vista que não alcança as demais condições necessárias para o processo ensino-aprendizagem. Elas ainda alegam que o programa gera mais 
benefícios para a família que propriamente para a criança. Neste caso, relativizam o significado de benefício, pois para elas, o programa gera uma 
postura de passividade e conformismo, colocando as famílias em situação de dependência financeira, sem reação para o desenvolvimento de 
outras possibilidades de atividades laborais. Destes achados, conclui-se que as professoras ainda carecem de um conhecimento em maior 
profundidade e complexidade sobre o tema, pairando ainda sobre concepções difundidas no senso comum, de modo que suas avaliações acerca 
dos resultados do programa sobre o processo ensino-aprendizagem ainda são superficiais. Esta realidade demanda por um trabalho político-social 
de investimento na divulgação e informação sobre a política, mas também, indica a necessidade de desenvolvimento de estudos de maior 
complexidade para que se possa avaliar as diferentes variáveis envolvidas na relação benefício-aprendizagem como forma de validar a política 
enquanto uma ação governamental preocupada com a diminuição das condições de desigualdade social.
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