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Cadernos de Estudos       

NÚMERO 16 ISSN 1808-0758

DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DEBATE

Os Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social em Debate visam 
divulgar avaliações e estudos, disseminar resultados de pesquisas e subsi-
diar discussões acerca das políticas, programas, ações e serviços sociais. 
Este número, intitulado Síntese das Pesquisas de Avaliação de Programas 
Sociais do MDS, apresenta a sistematização das informações das pesqui-
sas de avaliação sobre os programas, ações e serviços de responsabilidade 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizadas 
no período de 2011 a março de 2014. Neste volume, estão contidas infor-
mações sobre a contratação, as metodologias, os resultados encontrados 
e as recomendações aos gestores dos programas. O objetivo desta edição 
é registrar e tornar pública parte desta experiência de constituição do Sis-
tema de Avaliação e Monitoramento da Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação (SAGI), além de facilitar a consulta por parte de gestores, 
instituições acadêmicas e de pesquisas, órgãos de controle social e orga-
nismos internacionais.
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culação para a inclusão produtiva” e uma se-

ção intitulada “temas transversais”, na qual 

se inserem as sínteses de estudos de nature-

za mais geral ou intersetorial dentro do Mi-

nistério, como as produzidas para subsidiar 

ações do Plano Brasil Sem Miséria. O objeti-

vo desta edição é registrar e tornar pública 

parte desta experiência de constituição do 

Sistema de Avaliação e Monitoramento da 

Secretaria de Avaliação e Gestão da informa-

ção (SAGi), além de facilitar a consulta por 

parte de gestores, instituições acadêmicas, 

órgãos de controle social e organismos in-

ternacionais.

este número apresenta a síntese das pes-

quisas de avaliação dos programas sociais 

do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à fome (MDS) que foram con-

cluídas entre 2011 e setembro de 2014. 

Para cada pesquisa são apresentados os 

objetivos de avaliação, as instituições en-

volvidas, os procedimentos metodológi-

cos e os principais resultados.

As sínteses das pesquisas estão organiza-

das segundo as áreas de atuação no MDS: 

“renda de cidadania”, “assistência social”, 

“segurança alimentar e nutricional”, “arti-

cadernos de estudos desenvolvimento social em 
debate nº16: síntese das pesquisas de avaliação de 
programas sociais do mds 2011-2014
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atribuições do Sistema Único de Saúde 

(SuS) na agenda de condicionalidades. 

O terceiro capítulo descreve as metodo-

logias de integração de registros admi-

nistrativos para avaliação de programas, 

com foco na apresentação da experiên-

cia de integração do Cadastro Único, da 

folha de Pagamentos do Programa Bolsa 

família e do Sistema de vigilância Ali-

mentar e nutricional (Sisvan). O último 

texto analisa a tendência temporal do 

estado nutricional de crianças meno-

res de cinco anos beneficiárias do PBF 

acompanhadas pelas equipes de aten-

ção básica à saúde do SuS.

O volume 17 da série Cadernos de estu-

dos apresenta os resultados, avanços e 

desafios do acompanhamento das condi-

cionalidades de saúde do Programa Bol-

sa família (PBf). Os quatro artigos desta 

edição foram escritos em parceria entre 

o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à fome e o Ministério da Saúde.

O primeiro capítulo apresenta as res-

ponsabilidades do setor da saúde em 

face dos compromissos da agenda de 

condicionalidades no PBf. O contexto 

intersetorial do Bolsa família é o tema 

do segundo artigo, com destaque para as 

Cadernos de Estudos       

NÚMERO 17 ISSN 1808-0758

DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DEBATE

Os Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social em Debate visam 
divulgar pesquisas, disseminar resultados e subsidiar discussões e ava-
liações acerca das políticas e programas sociais. Neste 17º número, são 
apresentados os resultados, avanços e desafi os do acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF). Os quatro 
artigos apresentados nesta edição são frutos da parceria entre o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Saúde.
As condicionalidades do Bolsa Família são compromissos assumidos não 
somente pelas famílias, mas também pelo poder público. Buscando elevar 
o acesso dos benefi ciários do PBF a serviços básicos que são, na reali-
dade, direitos sociais, as condicionalidades têm como principal objetivo 
contribuir para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza. As con-
dicionalidades de saúde são parte estratégica desse desafi o.
Os artigos apresentados nessa edição contribuem com a difusão de mais 
informações a respeito do PBF e, em particular, possibilitam reconhecer 
a contribuição do Sistema Único de Saúde no acompanhamento das famí-
lias benefi ciárias do Programa.

RESULTADOS, AVANÇOS E DESAFIOS DAS 
CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO BOLSA FAMÍLIA 
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NÚMERO 18 ISSN 1808-0758

DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DEBATE

Os Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social em Debate visam 
divulgar pesquisas, disseminar resultados e subsidiar discussões e avalia-
ções acerca das políticas e programas sociais. O 18º número trata, em cinco 
artigos, dos resultados, avanços e desafi os do acompanhamento das condi-
cionalidades de educação do Programa Bolsa Família (PBF), escritos por 
pesquisadores de universidades e colaboradores do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome e do Ministério da Educação. 
As condicionalidades do Bolsa Família são compromissos assumidos não 
somente pelas famílias, mas também pelo poder público. Buscando elevar 
o acesso dos benefi ciários do PBF a serviços básicos que são, na realidade, 
direitos sociais, as condicionalidades têm como principal objetivo contribuir 
para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza. As condicionalida-
des de eduacação são parte estratégica desse desafi o.
A análise dos resultados das condicionalidades tem sido um elemento im-
portante para a compreensão de seu papel indutor de transformações nas 
prioridades de jovens e suas famílias, na organização dos equipamentos edu-
cacionais e de saúde e da integração de políticas no âmbito municipal, esta-
dual e federal.

RESULTADOS, AVANÇOS E DESAFIOS DAS 
CONDICIONALIDADES DE EDUCAÇÃO DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
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frequência escolar dos beneficiários do PBF. 

uma importante análise sobre rendimento 

e desempenho dos alunos pertencentes ao 

Programa Bolsa família em comparação com 

os outros alunos da rede pública de ensino é 

apresentada no terceiro capítulo. em seguida, 

o artigo “importância dos fatores intraesco-

lares e extraescolares na compreensão dos 

resultados da Prova Brasil de 2011: um es-

tudo com escolas que atendem beneficiários 

do Programa Bolsa família” enfoca os fatores 

associados ao desempenho escolar. O últi-

mo capítulo aborda, a partir da consideração 

multidimensional da pobreza, a importância 

da intersetorialidade para atingir resultados 

educacionais positivos, considerando a par-

ceria entre as áreas sociais.

O Caderno de estudos n 18 analisa em 

cinco artigos os impactos do acompanha-

mento das condicionalidades de educa-

ção do Programa Bolsa família. elaborado 

por pesquisadores de universidades e co-

laboradores do Ministério do Desenvolvi-

mento Social e Combate à fome e do Mi-

nistério da educação, este volume aborda 

as condicionalidades de educação como 

compromissos assumidos não somente 

pelas famílias, mas também pelo poder 

público. 

O primeiro capítulo apresenta um panora-

ma da educação básica no Brasil. O segun-

do discute as concepções e a forma como 

é operacionalizado o acompanhamento da 

cadernos de estudos desenvolvimento social em debate nº 18: 
resultados, avanços e desafios das condicionalidades de educação 
do programa bolsa família

Organizador: Daniel de Aquino Ximenes 
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vro inicia com um capítulo conceitual so-

bre as dimensões desta e os indicadores 

utilizados nos âmbitos internacional e 

nacional. no segundo capítulo são dis-

cutidos os marcos estabelecidos a partir 

de uma ampla discussão entre estado e 

sociedade civil, materializados por meio 

da lei Orgânica da Segurança Alimentar e 

nutricional (lOSAn). O estado da SAn no 

Brasil, a partir de um conjunto de indica-

dores, é o foco do terceiro capítulo. Por 

fim, o último texto discute os desafios do 

século XXi, principalmente aqueles vin-

culados à transição nutricional.

nesta publicação são reunidos esforços 

da Organização das nações unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (fAO) em par-

ceria com o Ministério do Desenvolvimen-

to Social e Combate à fome, o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, o instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, além 

de diversos pesquisadores e acadêmicos. 

Seu objetivo é apresentar um retrato do 

estado da Segurança Alimentar e nutri-

cional (SAn) no Brasil e discutir a experi-

ência brasileira em monitorá-la. estrutu-

rado de forma a proporcionar uma leitura 

panorâmica sobre a SAn no país, este li-

o estado de segurança alimentar e nutricional no brasil: 
um retrato multidimensional - relatório 1/2014

Organizadora: Anne Kepple

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: 
CONCEITO, DIMENSÕES E MONITORAMENTO
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O ESTADO DA SEGURANÇA ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL NO BRASIL

Um retrato multidimensional

RELATÓRIO 2014


