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RESUMO 
 

“Política educacional e programas de transferência de renda: um estudo das 
repercussões do PETI” almeja apontar os desafios de uma nova configuração social que 
se concretiza nas sociedades contemporâneas.  O esgotamento dos ideais que 
sustentaram historicamente o Estado de bem-estar social não apenas exerceu influência 
nas políticas sociais, como também nas estratégias que determina o setor educacional 
para uma reconfiguração e adequação do cidadão a este novo cenário. Nesse contexto, 
os muitos programas de transferência de renda têm surgido como mecanismo adaptador 
desse cidadão, unindo políticas estruturais com políticas assistências, como exemplo, 
educação e transferência de renda. Dessa forma, o estudo buscou relacionar a lógica 
subjacente a esses programas com o direito à educação. Propomos um referencial 
teórico que possibilitasse tecer uma primeira idéia sobre a construção de um Estado 
protetor e, em seguida, seus desígnios no mundo do trabalho como único meio de estar 
acobertado legalmente pela proteção social.  Pautamo-nos na abordagem qualitativa, e a 
coleta dos dados para a pesquisa empírica realizou-se por meio de análise documental e 
entrevista semi-estruturada, utilizando a técnica da análise do conteúdo. Escolhendo o 
município de Recife como campo de pesquisa, os dados revelaram que nem a 
transferência de renda nem a obrigatoriedade de freqüência à escola evitam o drama da 
pobreza, do eterno assistencialismo, e da má educação. Também não tem servido para 
despertar nas pessoas que a educação não se reduz em transmissão de informações. Os 
resultados indicam a emergência de efetivas mudanças nas estruturas sociais e de se 
pensar a educação como um processo de humanização.  
 

Palavras-Chave: Estado, Transferência de renda, Educação, PETI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ABSTRACT 
 

“Educational Politic and Income Transfer Programs: A PETI Repercussions Study” 
(“Política educacional e programas de transferência de renda: um estudo das 
repercussões do PETI”) longs to appoint the challenges of a new social configuration 
that is rendered in the contemporary societies. The ideals exhaustion that historically 
sustained the welfare state didn’t just influence the social politics, as well as the 
strategies that determines the education section for a reconfiguration and citizen adjust 
to this new scenery too. In that context, many income transfer programs emerges as 
citizen´s adapting mechanism, uniting structural politics with politics attendances, such 
as example, educational and income transfer. In that way, the study searched to relate 
the underlying logic below these programs with education right. We propose a 
theoretical referential to make possible weave a preliminary idea about protector state 
and soon after your purposes in work world as the only way to be legally covered by 
social protection. We ruled ourselves in a qualitative boarding and data collect to 
empirical research was made through documental analysis and semi-structured 
interview, using technical analysis of contents. Choosing municipal district of Recife as 
a research field, the data did not reveal that nor income transfer nor obligatory school 
frequency avoids poverty drama, eternal assistancialism and weak education. It has not 
also served to awake in people that education not reduces itself in information 
transmission. The results indicates the emergency for effective changes in the social 
structure and of thinking the education as a humanization process. 
 

Key words: State, Income Transfer, Education, PETI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo investigou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI, procurando identificar como esse programa incorporou a lógica da renda mínima 

de inserção relacionada com o direito à educação. A idéia, portanto, consiste em discutir 

os impactos redistributivos do Programa em consonância com sua proposta educacional. 

Nosso interesse pelo tema vem dos estudos efetuados no trabalho de pesquisa para o 

trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco.  

Naquele momento, nosso foco específico era a Jornada Ampliada do PETI, por 

se tratar da principal estratégia educacional do Programa. Os resultados obtidos 

desvelaram que, ao contrário do que propalava o discurso oficial, a Jornada Ampliada 

não produzia os resultados esperados. Em parte, isso se devia a uma ausência de 

planejamento pedagógico e a um monitoramento efetivo por parte dos atores 

beneficiados. Por essa razão, sentimo-nos desafiadas a aprofundar a investigação, 

problematizando como as diferentes formas de atuação dos programas de transferência 

de renda têm sido atreladas à educação.  

Registros da Organização Internacional do Trabalho – OIT e da UNESCO 

(1999) revelam que no mundo todo têm aumentado os índices de desigualdades sociais 

e, por isso, em igual proporção a necessidade de políticas públicas sociais que aliviem a 

pressão que cresce das desigualdades. Nesse processo, os programas de transferência de 

renda tornaram-se a principal ação nessa luta. Aqui, no Brasil, esses programas têm 

ocupado a agenda de discussão das políticas sociais nos últimos anos no contexto mais 

amplo da busca de alternativas para o enfrentamento da pobreza. Constata-se também 

que a educação tem-se constituído em um eixo fundamental nas reflexões a respeito dos 

programas de transferência de renda e no combate às desigualdades.  
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Desse modo, as propostas e ações que surgem atrelam a transferência de renda e 

a perspectiva de ascensão social para um grupo focalizado. Mas se, por um lado, os 

índices revelados pela PENAD (2007) apontam para a diminuição da evasão escolar e 

para a baixa qualidade do ensino, por outro apontam que as mudanças econômicas, 

vivenciadas nas últimas décadas, não produziram efeitos positivos para a população 

pobre. Os índices de exclusão continuam a crescer (POCHMANN & CAMPOS, 2003; 

PCHMANN & AMORIN, 2003), o que mostra a complexidade do debate relativo à 

redistribuição de renda e melhoria da educação.  

Nesse contexto, perguntamos de que forma o modelo que vem sendo 

desenvolvido no Brasil, de combate à pobreza, tem afetado a orientação das políticas 

educacionais, uma vez que boa parte dos programas articula condicionalidades 

educacionais à transferência de renda. Esse tipo de problematização, indiretamente, 

coloca em questão a natureza e a atuação do Estado contemporâneo, já que os modelos 

de transferência de renda são orientados, em larga medida, pelos princípios do Welfare 

State em um contexto de crise dos seus fundamentos (PETRONILHA; SILVÉRIO, 

2003:89). Historicamente, coube a esse Estado a gerência da política social e 

econômica, desencadeando programas e projetos focalizados na idéia de bem público e 

no aumento do poder aquisitivo da população. Afirma-se a existência de 

 
um "círculo virtuoso" entre a política keynesiana e o Welfare 
State: aquela regula e estimula o crescimento econômico; este, 
por sua vez, arrefece os conflitos sociais e permite a expansão 
de políticas de corte social, que amenizam tensões e, no terceiro 
momento, potenciam a produção e a demanda efetiva (DRAIBE, 
HENRIQUE, 1988:55). 

  

A relevância do tema, portanto, se justifica na expansão recente desses 

programas, os quais se reproduzem propondo soluções para os mais variados tipos de 
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problemas que surgem na sociedade. Particularmente, no Brasil, tem se constituído uma 

rede de proteção social baseada em programas com o perfil de transferência monetária.  

Podemos destacar, nesse contexto, o Programa Agente Jovem, o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC, o Programa Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Programa 

Cartão-Alimentação, o Programa Bolsa-Alimentação e o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI, pioneiro na articulação entre transferência de renda e 

educação. De acordo com Silva (2007), esses programas se destinam a uma população 

que está abaixo da linha de pobreza, tendo sido criados em uma conjuntura sócio-

econômica marcada pelo aumento do desemprego e formas de ocupações instáveis. 

Diante do exposto, escolhemos o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil como objeto específico de nossa pesquisa em função da ação integradora que 

este representa no contexto das políticas de proteção da infância e da juventude, do 

acesso ao trabalho formal e do direto à educação. Parece haver um consenso de que as 

iniciativas de transferência de renda sinalizam a construção de um novo modelo de 

proteção social. Consenso ancorado no reconhecimento de que a pobreza é tão grave e 

de proporções tão absurdas que alternativas de enfrentamento são cada vez mais 

necessárias e urgentes. Conjuga-se a esse pensamento uma série de questões possíveis 

de provocar, no âmbito das políticas públicas, uma análise mais precisa das implicações 

derivadas da correlação entre trabalho, educação e transferência de renda.  

O PETI nos permitiu abordar estas questões tão complexas em nossa sociedade. 

Sendo seu foco principal erradicar o trabalho infantil, foi possível pensar, através do 

PETI, os determinantes que convergem para este ‘novo’ cenário social que se forma: 

pobreza, miséria, limitações do sistema educacional e cultural. Ao mesmo tempo em 

que a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente materializada na década 
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de 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a abordar 

crianças e jovens como sujeitos de direito.  

O PETI configura-se como um programa de transferência de renda1 que tem 

como intenção erradicar o trabalho infantil. Implantado primeiramente no Estado de 

Mato Grosso do Sul, o PETI2 foi, em seguida, difundido para o Estado de Pernambuco, 

atuando, sobretudo, na região canavieira. Hoje, o programa está implantado em 2.788 

municípios, beneficiando cerca de aproximadamente 930.804 crianças e adolescentes.  

O objetivo central do Programa consiste em afastar crianças e adolescentes do 

trabalho, enquanto estratégia de proteção social e superação dos mecanismos geradores 

das desigualdades sociais e educacionais. O PETI constitui-se, assim, em uma política 

específica de transferência direta de renda do governo federal para as famílias de 

crianças e adolescentes com idade de 07 a 15 anos, cujo objetivo visa retirar essa 

população do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre e degradante3. 

Como se pode observar, o PETI é direcionado às crianças e aos adolescentes 

inseridos no mundo do trabalho ilegal e/ou irregular, fomentando ações que vão além de 

transferir renda às famílias sem condições mínimas de sobrevivência. Isso significa que 

para a efetivação do benefício do PETI é preciso atender determinadas 

condicionalidades, tais como: retirar todos os filhos menores de 16 anos de atividades 

laborais; mantê-los na escola; freqüentar as atividades da jornada ampliada; participar 

                                                 
1 Segundo Silva, Yazbek & Giovanni, “São considerados Programas de Transferência de Renda aqueles 
destinados a efetuar uma transferência monetária, independentemente de prévia contribuição, a famílias 
pobres, assim consideradas a partir de um determinado corte de renda per capita familiar, 
predominantemente, no caso dos programas federais, de meio salário mínimo”. No ano de 1991, o então 
Senador Eduardo Suplicy, apresenta ao senado o Projeto de Lei nº. 80/91 – Programa de Garantia de 
Renda Mínima para que fosse instituído a nível nacional. O projeto embora tenha sido aprovado por 
unanimidade no senado, não chegou a ser votado na Câmara (2004:131). 
2 “O marco inicial do enfrentamento do trabalho infantil ocorreu nos fornos de carvão e na colheita de 
erva-mate de 14 municípios do estado do Mato Grosso do Sul” Apud Manual de Orientações do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (2004:13). 
3 De acordo com a Convenção nº. 182 da Organização Internacional do Trabalho – OIT são consideradas 
atividades laborais perigosas, penosas, insalubres ou degradantes, aquelas desenvolvidas em carvoarias, 
olarias, no corte da cana-de-açúcar, nas plantações de fumo e lixões. Apud SILVA, YAZBEK & 
GIOVANNI (2004, p. 97-98). 
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das atividades sócio-educativas e participar dos programas e projetos de qualificação 

profissional e de geração de trabalho e renda. 

Cabe à Secretaria de Estado e Assistência Social do MDS – Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, juntamente com o Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE, à Sub-secretaria de Direitos Humanos, ao Fundo Nacional de 

Assistência Social – FNAS e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT o dever de 

combater o trabalho infantil e os determinantes que o criam, por meio de ações 

conjuntas.  

O PETI foi regulamentado pela portaria 458, de 04 de outubro de 2001. Todavia, 

a criação de programas de renda mínima como mecanismo de proteção social ainda é 

algo recente na historia das políticas públicas, em geral, e das políticas educativas, em 

particular (SILVA, 2007a). No caso brasileiro, esses programas têm assumido lugar 

especial na diminuição dos índices de pobreza, tornando-se instrumento estratégico, por 

parte dos aparelhos reguladores do Estado, no desenvolvimento de ações focadas tanto 

na melhoria da renda quanto do nível de escolaridade da população.  

Dessa situação, decorre o nosso interesse em verificar os impactos dos 

programas a partir das condicionalidades sócio-educativas que são exigidas para sua 

implementação. Nosso pressuposto de partida era que algumas dessas 

condicionalidades, como a freqüência escolar, não se configuravam como elementos 

suficientes quando se trata de fazer a criança deixar de trabalhar. Nesse sentido, os 

programas foram apreendidos como estando sujeitos a forças antagônicas que podem 

tanto fazer com que as crianças e os adolescentes abandonem as condições ilegais ou 

irregulares de trabalho como também estimulá-los a se envolverem ainda mais nessas 

mesmas condições. Dessa ótica, o desafio permanece sendo o de equilibrar a questão 

social, ou seja, concretizar políticas a partir de uma ampla rede de proteção social capaz 
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de equalizar o enfrentamento aos altos índices de pobreza e desigualdade que persistem 

no nosso país, com as demandas da cidadania e da emancipação social.  

Alguns estudos (Parijs, 2006; Castel, 2005) têm procurado problematizar essa 

questão, analisando a contribuição dos programas de renda mínima para a diminuição 

das desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que se procura verificar sua 

importância, tanto para a democratização dos serviços ofertados pelo Estado, quanto 

para a consolidação de mecanismos de proteção social. Esse tipo de investigação é 

importante para países como o Brasil, tendo em vista o padrão elitista e seletivo das 

políticas públicas, em geral, e de educação, em particular, as quais historicamente têm 

subordinado o direito dos mais pobres à dependência e à vontade das elites que gerem a 

máquina governamental (AZEVEDO, 1997), imprimindo um tom conservador ao 

planejamento dos programas sociais e educativos.  

Como afirma Lena Lavinas (2002), é importante avaliar em que medida os 

Programas de Transferência de Renda, de fato, aproximam o Estado do cidadão, 

efetivando os direitos sociais que na prática materializam o bem-estar, sobretudo no que 

se refere à educação, tendo em vista seu papel na promoção do engajamento na esfera 

da cidadania e inclusão no mundo do trabalho.  

Por outro lado, o que se observa é que a educação vem sendo apreendida como 

uma espécie de panacéia para os problemas gerados pela desigualdade de renda e para 

solução da pobreza em nosso país. Assim, é importante discutir também o lugar que a 

educação desempenha nos programas de renda mínima, destacando os construtos 

teóricos que fundamentam essas iniciativas com vistas a ressaltar a configuração 

contemporânea do Estado brasileiro e suas políticas sócio-educacionais.  

Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: nos capítulos I e II, 

apresentamos a abordagem teórica contemplada no decorrer da investigação. O primeiro 
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capítulo segue, assim, os rumo(re)s da questão social, contextualizando o chamado 

Estado de Bem-Estar e os traços de uma nova configuração mundial.  

Em seguida, apresentamos o surgimento dos Programas de Transferência de 

Renda e a configuração da proteção social no Brasil, bem como o lugar da educação 

nessa nova ordem. Nos capítulos III e IV, dedicamo-nos à apresentação do nosso corpus 

documental, detalhando, simultaneamente, o percurso metodológico da pesquisa e os 

nossos achados: PETI - Fazer o que a escola não está fazendo?; PETI – Uma política 

para sujeitos de direitos? ; PETI – Um programa pobre para alunos pobres? . 
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Capítulo I 
 

RUMO(RE)S DA QUESTÃO SOCIAL 
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Nos últimos anos assiste-se a um acirramento, sem precedentes, da questão 

social em nosso País. De forma surpreendente o que chamamos de o social já não se 

configura com as mesmas cifras de algumas décadas atrás. Historicamente, a ascensão 

do social esteve diretamente atrelada ao desenvolvimento de todo um aparato 

institucional, cujo eixo central foi formado pelas políticas sociais encarregadas de 

substituir o assistencialismo e a filantropia como forma de resolução das desigualdades 

(LEAL, 1990; SOARES, 2002). Contudo, recentemente, as políticas sociais vêm 

sofrendo mudanças consideráveis no seu padrão de regulação, o que tem afetado tanto o 

seu processo de formulação, quanto a sua dinâmica de implementação.  

As políticas sociais, antes, apreendidas como a principal saída ou o caminho 

privilegiado para se alcançar o equilíbrio dos sistemas sociais, agora, são imputadas 

como responsáveis por vários problemas aos quais, em tese, deveriam solucionar. Nesse 

contexto, Harvey (1992) e Moraes (2002) sinalizam as mudanças no mundo da 

produção, o crescimento da tecnologia e a globalização como os fatores determinantes 

na reorganização da sociedade política e civil, contribuindo diretamente para uma 

reformulação do papel e da atuação do Estado e das suas políticas. 

Dessa ótica, o próprio Estado, as políticas públicas e a educação tendem a ser 

colonizados pela lógica mercantil, produzindo relações sociais específicas configuradas 

pela racionalidade do capital globalizado. O que, segundo Freitag (1987), numa análise 

já clássica, contribui para gerar práticas conservadoras, mediadas por uma sociedade 

mercadorizada e uma esfera educacional que se torna um quase-mercado. 

Do ponto de vista mais estrito desse trabalho, o que se deve reter desse debate é 

o fato de que, com o avanço dessas mudanças, o social como um registro próprio da 



24 
 

modernidade centrado em torno do mundo do trabalho e da capacidade do Estado em 

regular e administrar os conflitos de interesses no âmbito do capital, entrou em crise 

(CASTEL, 2002). Com isso, são articuladas novas formas de combate à pobreza e às 

desigualdades sociais e educacionais. A ressignificação de paradigmas e valores que 

permearam os aforismos políticos e as lutas sociais, com a crise do Estado de Bem-Estar 

Social, exige que busquemos compreender as novas orientações da política social 

contemporânea, particularmente sua ênfase na relação entre programas de transferência 

de renda e melhoria do acesso e da qualidade à educação. 

 
 

O Estado Keynesiano e a Crise da Lógica do Bem-Estar 
 

No final dos anos 1920, ocorreu o que posteriormente veio a ser chamado de "A 

Grande Depressão", correspondendo aos profundos abalos sofridos pelas economias 

capitalistas em suas estruturas produtivas, financeiras e comerciais, induzindo as 

grandes transformações culturais e delineando novas práticas sociais e econômicas que 

visava regular politicamente o modo de produção capitalista. Os mecanismos 

regulamentadores produzidos até o momento, ancorados nas premissas do liberalismo 

clássico, não conseguiam articular os objetivos macro-econômicos, abrindo espaço para 

se questionar inclusive o papel do Estado no alcance dessa finalidade. Com isso, cresce 

a percepção de que um novo tipo de Estado se fazia necessário. Um Estado capaz de 

agir com eficiência aos vários aspectos da crise econômica, social e política.  

Esta nova abordagem do Estado foi sintetizada a partir dos prognósticos de 

Keynes 4 legitimando e organizando a nova política econômica no sentido do Bem-Estar 

                                                 
4 Keynes defendia que o fortalecimento da economia capitalista se daria com a integração de toda a 
sociedade na produção, distribuição e consumo dos bens produzidos, fazendo o Estado despontar como o 
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geral (Silva Jr., 2002). A lógica estruturadora desse novo tipo de Estado estava baseada 

na harmonização dos conflitos de classes, através da compensação das relações entre o 

capital e o trabalho, tendo em vista uma superação das causas dos conflitos e 

contradições características do capitalismo. Assim, o ideal keynesiano vem de encontro 

à racionalidade do mercado, ao mesmo tempo em que defende uma ampla política de 

socialização de bases redistributiva que privilegiava o cidadão.  

Com estes movimentos tem início o ciclo das chamadas proteções sociais, 

ordenadas a partir de um “Estado organizador da felicidade dos cidadãos.” 

(DONZELOT, 1986). Dessa forma, o pauperismo e os conflitos entre os poucos 

burgueses e os muitos pobres incitam o Estado a essa reorganização quanto aos direitos 

dos pobres, principalmente educação e trabalho. Para alguns autores, como Leal (1990) 

e Silva Jr. (2002), tratava-se na verdade de um processo de mercantilização da esfera da 

cidadania, o que permitiu abrir “espaços para mudanças profundas no conjunto das 

relações sociais: a emergência de uma nova divisão do trabalho e a passagem histórica 

para novas formas de relação entre o Estado e a Sociedade” (1990:4-5).  

De todo modo, esse projeto de desenvolvimento orientado ao bem-estar incitou 

uma ampliação das políticas sociais, materializando o chamado Welfare State. É nesse 

cenário que ocorre a ascensão do social como um conjunto de fenômenos direcionados 

aos cuidados de um setor próprio, o da assistência social, com seus 'trabalhadores’ 

específicos. De fato, pode-se falar de um renascimento do social, uma vez que o social 

agora não é mais delineado pelos vetores da filantropia e da caridade (DONZELOT 

1986: 01) 5. Todavia, esse modelo de regulamentação não é isento de contradições. Pois 

                                                                                                                                               
ente mais importante em termos de responsabilidade pela condução do processo em questões. Suas 
análises inspiraram políticos e economistas a pensarem a implementação de planos e programas de 
desenvolvimento com vistas a superar os graves problemas econômico-políticos do pós-guerra.  
5 Desde uma perspectiva genealógica, esse novo social começa a delinear-se em meados do século XIX, 
impulsionando toda uma economia social e fazendo uma distinção sui generis entre ricos e pobres, a 
partir de valorações da organização familiar. Os diferentes grupos familiares se viram alvos de 
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ao buscar, concomitantemente, responder aos interesses do mercado regulando o 

processo de acumulação e atender aos requerimentos da classe trabalhadora concedendo 

benefícios e promovendo sua reprodução, impulsiona uma demanda social sempre 

crescente, o que contribui para provocar um dispêndio cada vez maior por parte do 

Estado, gerando déficits na sua estrutura fiscal. Para Harvey:  

 
As políticas keynesianas tinham se mostrado inflacionárias à medida que as 
despesas públicas cresciam e a capacidade fiscal do Estado estagnava. Como 
sempre fora parte do consenso fordista que a redistribuição deveriam se 
fundamentar no crescimento, a redução do crescimento significava 
inevitavelmente problemas para o Estado de bem estar social e do salário 
social. (1992:157) 

  

Essas tensões fomentaram soluções que seguiam o caminho de sua negação e a 

busca de novos mecanismos articuladores dos conflitos gerados. Gradativamente, 

 
as transformações em curso assim como as projeções sociais possíveis 
indicavam a falência do quadro de compromisso Keynesiano que regulava as 
relações entre o econômico e o social, há mais de trinta anos, nas sociedades 
industriais democráticas. Este modelo esteve fundado sobre o Estado-
providência e sobre as negociações coletivas. Mas entrou em crise porque 
está sendo desmantelado o espaço social homogêneo sobre o qual se montou 
o que põe em colapso o Estado e conduz à perda de substância as formas 
clássicas de negociações coletivas. (DRAIBE & HENRIQUE, s/a:s/p) 

  

Muitos foram os reajustes que decorreram das restrições dessa crise, 

principalmente no âmbito das políticas sociais, como o desmantelamento dos 

mecanismos compensatórios e redistributivos. Situação que só contribuiu para aumentar 

o descrédito nas ações do Estado, anunciando o declínio mesmo da capacidade de 

governar, seja por envelhecimento dos mecanismos da política, seja pela profunda crise 

de confiança que passou a afetar a relação governante-governados. 

O novo cenário que emerge, com o processo de globalização econômica, 

agravando o desemprego estrutural e impulsionando alterações na legislação trabalhista 

                                                                                                                                               
intervenções especificas que visavam ordenar, dentre outros elementos, a falta de higiene, os desvios da 
moral e dos bons costumes. As mutações geradas implicaram numa intervenção estatal crescente.    
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e na condução das políticas sociais que sustentavam a reprodução da força de trabalho, 

só fizeram ampliar ainda mais o cenário de crise. Segundo Harvey (1992), as 

transformações na economia política do capitalismo, no final do século XX, 

materializam-se nas modificações radicais “em processos de trabalho, hábitos de 

consumo, configurações geográficas e geopolíticas, poderes e práticas do Estado etc.” 

(HARVEY, 1992: 117). Como resultado percebe-se uma repolitização do movimento 

entre capital e trabalho, tensionando as esferas do Estado e da sociedade civil.  

Dessa forma, o social tornou-se o foco de disputas variadas (SILVA JR., 2002). 

A compreensão é a de um estreitamento da cidadania, posto que os direitos sociais 

tornam-se mercadorias por meio do deslocamento do capital para as esferas sociais e 

políticas. A destruição ou desmanche do modelo de Estado de bem estar social, o ataque 

ao salário real e ao poder sindical organizado passam a ser vistos como remédios 

necessários para enfrentar a crise e restaurar a saúde econômica. Pouco a pouco, as 

características que marcaram o Estado de Bem-estar Social – regulamentação, 

negociação coletiva e centralização – são substituídas por um novo paradigma 

caracterizado pela desregulamentação, flexibilidade, privatização, 

divisão/individualização das negociações e descentralização.  

 Trata-se da adoção das políticas de teor neoliberal. Bruno Theré (apud DRAIBE 

1993:88) e Laura Tavares (2002) denominam essas políticas de “sistemas de receitas 

práticas para a gestão pública”, e suas características são pautadas nas idéias de 

produtividade, competitividade, eficiência e eficácia. Políticas que produzem ataques 

diretos à expansão dos direitos sociais e impõe restrições aos direitos que já foram 

conquistados, desestabilizando o sistema de proteção e de garantias sociais universais. 

 As políticas compensatórias ganham destaque, configurando-se pelo caráter 

emergencial e focalizado nas classes menos favorecidas ou nos chamados ‘desfiliados’ 
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(Castel, 2005a), mediante o fomento de relações cada vez mais estreitas entre o público 

e o privado. Esse processo deflagra a crise que está no cerne da questão social 

contemporânea. A questão social, contudo, não envolve somente a questão da pobreza, 

mas está intimamente relacionada ao fato da garantia de direitos ser também uma 

condição para a inserção dos sujeitos na chamada “sociedade salarial”.  

 
A sociedade salarial é uma sociedade na qual as maiorias dos sujeitos sociais 
têm a sua inserção social relacionada ao lugar que ocupam no salariado.... A 
nova questão social hoje parece ser o questionamento desta função 
integradora do trabalho na sociedade. (CASTEL: 1997:165-169c) 

   

 A questão social atual, portanto, não se reduz a pensar como e quem foi colocado 

à margem, mas pensar em quem está efetivamente inserido na sociedade salarial e suas 

formas de sociabilidade. Nessa perspectiva, o trabalho é apreendido para além das 

relações técnicas de produção, implicando num conjunto de relações sociais, culturais e 

identitárias de indivíduos e grupos. Por isso, estar integrado numa sociedade salarial 

significa se inserir nas relações de utilidade social, relações de interdependência, nas 

quais se participa de lutas por conta de formas específicas de pertencimento.  

 Os excluídos ou desfiliados estão, portanto, no centro das questões sociais 

contemporâneas. A exclusão, nesse caso, não está mais relacionada univocamente à 

dimensão econômica já que a “exclusão se configura não como uma ausência de 

relações social, mas um conjunto de relações sociais particulares da sociedade tomada 

como um todo” (CASTEL, 2005:568-569a). No entanto, segundo esse mesmo autor, 

não se deve usar o termo exclusão indiscriminadamente para explicar as misérias do 

mundo. Para ele, o termo descreve apenas o estado de ‘despossuir’. 

  

Os ‘excluídos’ são, na maioria das vezes, vulneráveis que estavam por ‘um 
fio’ e que caíram. Mas também existe uma circulação entre essa zona de 
vulnerabilidade e a da integração, uma desestabilização dos estáveis, dos 
trabalhadores qualificados que se tornam precários, dos quadros bem 
considerados que podem ficar desempregados... Os excluídos não têm nada 
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haver com a escolha de uma política de flexibilização das empresas... 
(CASTEL, 2005:569a) 
 

 Falar de exclusão implica fazer uma referência direta à perda de posição e de 

referenciais. O processo de exclusão envolve a aquisição de uma identidade negativa, 

um estado de não-cidadania gerador do isolamento social. Por isso, a condição de 

excluído se traduz como efeito de um processo que atravessa o conjunto da sociedade e 

se origina no centro e não na periferia da vida social (CASTEL, 1997:21-21b). Desse 

modo, numa perspectiva convencional, a intervenção do Estado para corrigir as 

exclusões sociais consiste em gerir políticas públicas, em especial as sociais e as 

educacionais. Mas, como ressalta Castel (1997b), a intervenção acaba funcionando 

apenas como ‘pronto socorro social’, a partir do momento que se escolhe agir apenas no 

periférico e não no coração dos processos que produzem a exclusão.  

 Esse seria o caso dos Programas chamados de Renda Mínima que, na 

perspectiva de Castel (1997b), são programas de discriminação positiva que levam 

oxigênio a quem se encontra em desespero, mas que tendem a se tornar programas de 

discriminação negativa uma vez que, de fato, não eliminam as condições estruturais da 

exclusão. Uma espécie de retomada fingida do Estado de Bem-Estar social. Para 

Donzelot (1986), por sua vez, esse tipo de intervenções pode se revelar ineficaz, pois, 

em vez de acabar com as demandas crescentes, contribuindo para uma falsa percepção 

do fenômeno da pobreza vivenciada na atualidade. 

 
O desenvolvimento dos problemas de assistência, por causa dessa percepção 
falsa da pobreza que a incita a exibir-se ou ajuda a esconder-se ou, ainda, a 
encoraja através dos socorros públicos, ou mesmo a desloca para a caridade 
privada por meio da repressão de suas manifestações públicas engendra, para 
os governos, a obrigação de ter que escolher, no final das contas, entre uma 
institucionalização da caridade que consagre a ajuda como um direito e uma 
repressão violenta dos pobres quando sua miséria os conduz a insurreição. 
...Essa argumentação também se imporá à convicção das classes ricas, na 
medida em que ela se apóia na promoção de nova técnica política que faz 
funcionar a necessidade como meio de integração social e não mais como um 
princípio de insurreição. (p. 60- 61-63) 
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Assim, para esses autores, o socorro financeiro para alívio da pobreza não pode 

ser a finalidade última dos programas de transferência de renda. É preciso, antes, que o 

benefício sirva de mote para reafirmar os direitos sociais, políticos e culturais das 

pessoas, pois o que se busca não é uma 'tutela salvadora' e 'corretiva' destinada a grupos 

específicos da sociedade (DONZELOT, 1986:84).  

Nesse sentido, configura-se um 'novo social' enquanto um complexo de relações 

intra e extra-políticas, que se inserem dentro de uma rede de solidariedade social mais 

ampla. Sem dúvida, um dos alvos privilegiados no debate sobre as novas formas 

proteção são a infância e a juventude pobre. Entende-se, no entanto, que o ordenamento 

social pressupõe a integração positiva desses sujeitos, o que, por sua vez, implica 

repensar o modo de articulação das políticas que lhe são endereçadas. 

  

 

Transferência (ou Garantia) de Renda  
 

Essa reconfiguração do social fez nascer um novo regime de proteção que foi 

crescendo a partir da propagação dos chamados mínimos sociais e das políticas de 

inserção e luta contra a exclusão. A característica mais proeminente desse novo regime 

de proteção social é a busca de flexibilidade e diversificação, ou seja, a tentativa de se 

ajustar a problemas específicos da população, mediante a articulação inter-setorial das 

políticas. A idéia é promover o bem-estar e satisfazer os interesses dos indivíduos. De 

acordo com Castel (2005), dois novos termos aparecem dando materialidade e 

legitimação a essa nova proteção: contrato e projeto.  



31 
 

O estabelecimento da Renda Mínima ou Transferência de Renda exemplifica, de 

modo paradigmático, esse novo regime de proteções. A pessoa só a adquire por 

intermédio de um contrato, onde a mesma fará parte de um projeto que atenda ao 

máximo seu problema específico. Essa proteção não é repassada passivamente, mas 

exige um processo ativo que envolva os beneficiários. Para Castel: 

 

Trata-se de políticas que tendem à individualização das proteções, que 
coincidem com a grande transformação societal que sublinhamos também ela 
atravessadas por processos de descoletivização ou de re-individualização. 
Nesse sentido, elas se apresentam como uma resposta à crise do Estado social 
cujo funcionamento centralizado, administrador de regras universais e 
anônimas, seria reconhecido como inadaptado num universo cada vez mais 
diversificado e móvel. (2005:73 ‘d’) 
 

Sem dúvida, os programas de transferência de renda não são criações novas. 

Registra-se que programas com esse perfil vêm sendo implementados na Europa desde 

1930. No século XVIII, pensadores liberais, também formularam idéias para criar uma 

rede de proteção social para as pessoas desfavorecidas, através de um repasse 

monetário. Todavia, o debate sobre a garantia de uma renda mínima só foi ampliado 

mais recentemente no âmbito internacional a partir de 1980. O surgimento e a expansão 

dessas políticas são reflexos da crise do Estado de Bem-Estar, ou seja, das mudanças 

políticas e econômicas desencadeadas desde 1970, com severas conseqüências no 

mercado de trabalho. O aumento do desemprego, da pobreza e a expansão dos trabalhos 

considerados precários passaram a pressionar as demandas por proteção social. Assim, 

em 1986 um fórum foi criado com o propósito de debater intensamente todas as 

experiências de renda de mínima, básica ou de cidadania, nos mais diversos países – 

Rede Européia da Renda Básica, a Basic Income European Network (BIEN) 6.  

                                                 
6 A BIEN (Basic Income European Network), ou Rede Européia da Renda Básica, uma instituição 
fundada em 1986 que tem por objetivo servir como elo entre indivíduos e grupos comprometidos ou 
interessados na renda básica e em propagar a discussão sobre o tema em toda a Europa. 
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Para Van Parijs 7 (2006), destacam-se três modelos de programas de renda 

mínima: o modelo Bismarkiano, que se baseia num sistema obrigatório de seguros 

sociais, no qual a pessoa contribui ao longo de toda sua vida ativa e pode usufruir dele 

em caso de sinistro; o modelo Beveridgeano, onde o interesse coletivo prevalece aos 

individuais e a contribuição esta fundada no direito de cidadania e não de contribuição, 

como o anterior; e o modelo Paineano, que transfere uma renda ao individuo 

independente de sua condição social de forma equânime. Esses modelos têm sido 

combinados, de acordo com os países, produzindo uma diversidade de programas e 

formatos. Porém, o que prevalece são os programas com características de renda 

mínima e renda de cidadania. Segundo Van Parijs: 

 
A renda mínima se distingue da renda básica de cidadania por três 
características fundamentais. A renda mínima é reservada aos mais pobres 
(comprovação de renda); leva em conta a situação familiar do beneficiário; 
estão condicionados a um esforço para uma inserção no mundo do trabalho 
ou à disponibilidade para o trabalho ou a educação; A renda básica de 
cidadania ao contrário é destinada a todos, ricos e pobres, sem comprovação 
de renda; em termos individuais; sem nenhuma exigência de contrapartida. 
(2006:31-32) 

 

A renda mínima é uma transferência de renda monetária direta do governo a 

indivíduos ou famílias que carecem do mínimo vital. Tem a característica de ser 

universal, um direito subjetivo e subsidiário (LAVINA, 1997:3). Este é constituído por 

condicionalidades – situação familiar, outras fontes de renda e a disponibilidade para 

trabalhar ou estudar, no caso do Brasil, de modo a focalizar melhor o público alvo. 

Destinam-se fundamentalmente aquelas pessoas com insuficiência de renda e almejam 

fortalecer os mecanismos de solidariedade e de assistência no interior do sistema de 

proteção social, impedindo o aumento da pobreza. 

                                                 
7 Philippe Van Parijs tem se distinguido como um dos mais importantes defensores da idéia de uma renda 
garantida de maneira incondicional - afirmou o parlamentar, observando que o professor fundou em 1986 
a Rede Européia da Renda Básica e tem destacado a racionalidade e adequação da instituição de renda 
básica independente da condição sócio-econômica das pessoas. 
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Ao contrário deste, a renda básica ou de cidadania não distingue aqueles que são 

pobres o bastante para receber o benefício dos demais indivíduos. Ela é estritamente 

individual, paga sem uma relação direta com a renda dos beneficiários e sem estar 

ligada a qualquer exigência de contrapartida. De acordo com Van Parijs (2006), as 

vantagens são muitas em se pagar essa renda básica tais como: eliminar a burocracia, 

acabar com um sentimento de estigma e vergonha, superar o problema da dependência e 

os fenômenos das armadilhas do desemprego e da pobreza. 

Há muitos pontos de vista em torno dos programas de Renda Mínima ou 

Transferência de Renda. Autores como Macedo (1999) defende sua eficácia no combate 

a exclusão social e aos outros efeitos perversos do sistema. Van Parijs (2006), por sua 

vez, postula sua inclusão na base da seguridade para que o indivíduo possa ter um 

mínimo de renda capaz de fazê-lo entrar numa nova dinâmica social. Segundo Estevão 

(2004) trata-se de programas ancorados nos princípios de justiça distributiva. 

 
O que costuma caracterizar o Estado Social é apresentar-se essencialmente 
como um Estado baseado na idéia de uma justa distribuição de benefícios 
sociais e que se legitima na medida em que, por um lado, propõe e defende 
um padrão de justiça comum que vai mitigar o conflito social entre grupos de 
interesses nem sempre compatíveis, tendo em vista precisamente estender os 
ideais democráticos e igualitários e, por outro lado, na medida em que é 
capaz de combinar a racionalidade com a equidade, a democracia com o 
capitalismo, a igualdade com a liberdade. (ESTEVÃO, 2001:14-15) 

 

Já para Cohen (2003), programas sociais desse tipo colonizam o mundo da vida, 

além de desmobilizarem os atores sociais, fazendo com que percam a confiança e o 

capital social da sociedade civil. Para este autor, a diferença se dá entre benefícios 

universalistas e programas intrusivos que selecionam os beneficiários pelo nível de 

renda. Para Castel (2005a) esses programas podem gerar um processo de estigmatização 

ao atribuírem um status inferior de cidadania, já que de algum modo confirma, para os 

beneficiários, uma identidade social vulnerável, ou seja, entrar nesses programas 

significa identificar-se com alguém que precisa de uma ajuda do governo.  
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Apesar de apresentarem um mérito que é o de amenizar a situação de 

miserabilidade dos indivíduos, ao longo do tempo eles podem estimular um sentimento 

de vergonha e uma identidade negativa, fazendo que os próprios indivíduos se vejam e 

se reconheçam em posição de inferioridade. Assim, os objetivos dessas ações não 

deveriam somente reduzir a pobreza, mas modificar as estruturas de seus determinantes.  

Além disso, mesmo quando se restringe a análise ao papel econômico desses 

programas, são muitas as expectativas e as dúvidas geradas quanto a sua real capacidade 

redistributiva. Para Sposati (2003: 181), este modelo de intervenção política padece de 

uma espécie de economicista liberal, restringindo o social ao monetário, não alterando o 

padrão das relações sociais vigente na sociedade brasileira. Ou seja, haveria uma 

distância entre a gestão desses programas e o alcance dos direitos sociais. 

No entanto, as análises parecem consensuar com a idéia de que a atual 

conjuntura econômica contribui para fomentar uma ruptura definitiva do tripé trabalho – 

proteção – identidade social, o que exigiria novas formas de regulação estatal.  A 

questão problemática é se a renda básica configura-se, de fato e de direito, como uma 

estratégia democrática e efetiva para a solução das questões sociais que atingem 

parcelas cada vez mais numerosas da população dos diferentes países.  

Pesquisas recentes apontam que onde esses programas foram implantados houve 

uma redução dos índices de violência, do trabalho infantil e um avanço significativo de 

crianças matriculadas e cursando o ensino fundamental. Por outro lado, outros estudos 

mostram que após o afastamento das famílias dos programas, estas se mostram 

incapazes de manter os mesmos padrões adquiridos com o repasse financeiro. Muitas 

das crianças e adolescentes beneficiados retornam ao trabalho, abandonando os estudos. 

Mais ainda. Mesmo o repasse financeiro não é capaz, por si só, de garantir a 

permanência da família beneficiada num patamar de mínimos social mais justo. 
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Constitui-se um cenário permeado por tensões e desafios, deixando transparecer 

a complexa relação entre o Estado, a sociedade e as políticas de transferência de renda. 

Apreende-se, assim, uma dupla movimentação. Por um lado, a pobreza é pautada na 

agenda pública mediante as demandas sociais postas. Por outro, a pobreza é banalizada 

no seu conteúdo político, configurando-se como um problema de gestão governamental 

a ser enfrentado por estratégias reguladoras e parcerias entre o poder público e 

iniciativas privadas no âmbito da sociedade civil. 

A transferência de renda, nesse movimento, expressa uma relação dúbia, visto 

que se constitui como estratégia de reprodução das condições (mínimas) de vida de seus 

beneficiários, viabilizando o acesso a uma renda (também mínima); mas também se 

configura em mecanismo de consolidação do lugar subalterno a que os pobres têm sido 

historicamente confinados mediante uma relação de segmentação e estigmatização. A 

instituição de mínimos para os pobres, repassados mediante estratégias de focalização 

em situações emergenciais, sedimenta o caráter compensatório das propostas de 

transferência de renda em curso. Essas são questões centrais.  Cabe questionar o que de 

fato está sendo transferido em uma relação em que a renda é disputada, apropriada e 

concentrada por grupos econômicos e politicamente dominantes. O que está sendo 

transferido em uma relação de destituição de direitos e restrição de coberturas sociais? 

 

Enquanto isso no Brasil... Proteção social, qual? 
 

O curso dos programas de transferência de renda no Brasil pode ser melhor 

apreendido a partir de um continuum mais amplo, ou seja, a partir da própria expansão 

do seu sistema de proteção social, nos anos 1930, e os impasses gerados com a transição 

do modelo econômico agro-exportador para o urbano-industrial e das necessidades 

emergidas dessa nova organização.  
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Como registram os analistas dessa dinâmica, os anos subseqüentes foram 

acompanhados de crescimento econômico via substituição das importações e de 

políticas que instituíam a cidadania regulada. Mas é por volta dos anos 1970, durante o 

período do regime militar, que a expansão do sistema de proteção adquire o papel de 

amenizar os efeitos gerados pela pobreza através dos programas sociais (COHN, 2004). 

Com o esgotamento do crescimento industrial calcado no modelo desenvolvimentista, 

ocorre uma extensão de determinados direitos previdenciários desvinculados do 

mercado formal de trabalho, e alguns deles são desvinculados da contribuição 

compulsória. Aliado a outros fatores, esse processo contribuiu para impulsionar, na 

década de 80, diferentes movimentos sociais ancorados no debate sobre a 

universalização dos direitos sociais, o que se materializa na Constituição de 1988.  

Nesse momento, cristaliza-se a noção de que a seguridade e a assistência social 

se configuram como direitos legítimos. A Constituição de 1988 avançou em tópicos 

como o teto mínimo de um salário para as aposentadorias e pensões e concedeu o 

pagamento de um salário mínimo para todos os deficientes físicos e pessoas maiores de 

65 anos, independente se contribuíam ou não para a previdência. Possibilitou também a 

universalização do acesso à saúde, através da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e da criação de Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais nesse âmbito. Esse novo 

marco legal representou, portanto, um avanço na proteção social em nosso País.  

Dentro os avanços, destacam-se a introdução do princípio da seguridade social 

que se contrapõe à idéia do seguro social – quando a pessoa apenas tem direito caso 

contribua. No caso da seguridade, prevalece a idéia de que a sociedade como um todo 

está disposta a contribuir, por meio dos impostos, para que todos tenham direito aos 

mínimos sociais. Na mesma perspectiva, destaca-se o princípio da universalidade. Com 

isso, vários avanços são legitimados.  
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No âmbito dos direitos trabalhistas, destacam-se a redução da jornada, a 

penalização do empregador por demissão imotivada, a extensão da licença-maternidade, 

o direito de greve e a autonomia sindical. Com a Previdência Rural, pela primeira vez 

na história, o trabalhador do campo passou a ter proteção semelhante ao trabalhador 

urbano e independentemente de ter contribuído. Na Previdência Urbana (INSS), 

destaca-se, entre outros aspectos, a definição do piso de benefícios, equivalente ao 

salário mínimo. Na Saúde, o SUS representou uma mudança radical do modelo 

excludente praticado na ditadura militar. Na Assistência Social, destaca-se o Benefício 

de Prestação Continuada – BCP (regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência 

Social - Loas), que garante o salário mínimo aos deficientes e aos idosos de baixa renda. 

Da mesma forma, destaca-se a introdução do Orçamento da Seguridade Social.  

Paradoxalmente, esse processo veio na contramão das políticas neoliberais já em 

curso no cenário global, alimentando uma tensão entre dois modelos paradigmáticos de 

regulação: o Estado de Bem-Estar Social e o Estado Mínimo. Os setores conservadores, 

defensores do Estado Mínimo, preconizavam, desde então, “reformas” visando à 

supressão das conquistas. Dentre tantos argumentos, sustentavam que os gastos com os 

novos direitos sociais estavam colocando em risco o próprio Estado em função do 

profundo desequilíbrio fiscal provocado pela expansão da demanda social. É no interior 

mesmo dessa tensão que vai se configurar o debate sobre o papel dos programas de 

transferência de renda em um contexto marcado pela crise fiscal do Estado e pelo 

aumento dos indicadores de exclusão e desigualdade social.  
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A questão das desigualdades e a Prevalência dos Programas de 

Transferência de Renda no Brasil 

 

Os programas de transferência de renda implantados no Brasil, em linhas gerais, 

surgem com a finalidade de garantir mínimos sociais a uma pequena parcela da 

população considerada abaixo da linha de pobreza. Situação que, segundo os analistas, 

revela a natureza ambivalente do Estado social que se materializa historicamente no 

Brasil. Para Sposati (1997), no Brasil, o modelo de Estado social combinou o caráter 

ocupacional dos cidadãos com o caráter assistencial meritocrático de distribuição de 

acessos. Por essa razão, 

 

Insistir em direitos sociais no Brasil, este país de um ‘Estado mínimo histórico’ 
é, sem dúvida, vestir a capa de utópico no pior sentido do termo. Aqui, política 
social e pobreza são tomadas como irmãs siamesas. Conseqüentemente, as 
políticas sociais são transformadas em ações de caráter circunstancial e 
precárias, pois são dirigidas aos que menos têm (SPOSATI, 1997:11). 

 

 Enquanto em outros contextos o Estado social tem como referencia o Welfare 

State, baseado no pleno emprego, na universalização dos serviços básicos e nas ações de 

proteção à vida daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, no Brasil, 

não podemos dizer que houve Welfare State nem mesmo a institucionalização de 

mínimos sociais. Por mais programas sociais que se criem, esses mínimos sociais ficam 

aquém das necessidades reais da população afetada. Para Sposati (1997), se a pessoa 

não dispuser dos níveis mínimos de satisfação de suas necessidades, não serão capazes 

de realizar as ações que são confiadas a ele individualmente.  
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 A proteção social, nesse sentido, é apreendida como agrupamento de bens, 

serviços e benefícios destinados a todo cidadão. Para a OIT 8, a proteção social é o que 

se proporciona aos membros da sociedade de acordo com as políticas destinadas a 

erradicar as privações econômicas e sociais, como conseqüência de desemprego, 

invalidez, doença, velhice, etc.  

 De acordo com a Constituição brasileira de 1988, a proteção deve unir as 

políticas de previdência, saúde e assistência social. Por essa razão, “o grande objeto da 

proteção social é oferecer uma renda mínima, não em dinheiro, e sim, no conjunto de 

benefícios sociais que envolvem moradia, alimentação, prestação de serviços em saúde 

e educação” (SPOSATI, 1997:28). Dessa ótica, os benefícios devem garantir e prevenir 

os riscos que as pessoas mais vulneráveis estão expostas. Por isso, a Constituição de 

1988 admite que pode haver critérios para selecionar e distribuir os benefícios.  

 Não obstante, para alguns autores, selecionar também é uma forma de 

discriminação, mesmo que positiva, uma vez que se tenta enfatizar o princípio da 

igualdade. Desse modo, mesmo não compartilhando inteiramente com o pensamento de 

Sposati (1997) sobre a seletividade dos programas sociais, vale ressaltar que a mesma 

faz uma importante distinção entre as políticas de proteção social e as políticas de 

desenvolvimento social. Enquanto a primeira estaria ligada a redução dos riscos sociais 

que levam à vulnerabilidade, a segunda relaciona-se às políticas de educação, esporte e 

saúde que influenciam no desenvolvimento das pessoas para que vivam mais e melhor. 

Os programas de transferência de renda, segunda a autora, fariam confluir a política de 

proteção social e a educação apreendida como uma política de desenvolvimento. Assim, 

a Constituição de 1988 ratificaria essas duas vertentes na erradicação da pobreza e das 

desigualdades sociais. Em outras palavras, ratificaria os processos de inclusão social. 

                                                 
8 Organização Internacional do Trabalho – Convenção 182 de 1952. 
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 Castel (2005a), ao abordar a questão da proteção social ressalta que as condições 

relativas à transferência de renda estão intrinsecamente atreladas a outros processos 

complexos. Trata-se de um alerta importante, pois permite chamar a atenção para o fato 

de que, no Brasil, os programas de transferência de renda se configuram de modo 

diferente dos implantados na Europa e nos outros países da América Latina.  

 A diferença básica é que os programas brasileiros se assemelham às bolsas de 

estudo como contrapartida das famílias beneficiadas. Com esse formato os programas 

pretendem combater a pobreza inibindo o trabalho precoce de crianças e adolescentes, e, 

ao mesmo tempo, aumentar a qualidade de vida e a escolaridade da população. O 

objetivo principal é fazer com que, através da elevação do nível educacional, se 

ampliem as oportunidades futuras de autonomia das pessoas, bem como sua capacidade 

de gerar renda e romper com o círculo vicioso da proliferação da pobreza.  

 O modelo brasileiro de transferência de renda, ao priorizar a freqüência à escola, 

assume características próprias quando comparado com outros programas 

internacionais. Por exemplo, na França e Alemanha, a renda de subsistência é uma 

política universal de sobreproteção social dos grupos de risco, que se constitui como 

uma ação adicional no combate à exclusão. Enquanto no Brasil, os programas 

pretendem firmar uma política de proteção social que, historicamente, se revelou frágil, 

altamente seletiva e dissociada da esfera do direito. A expectativa é que 

 
embora não tenha escapado ainda de um viés experimental, por ser 
circunscrito especialmente e operar produzindo uma diferenciação dos pobres 
entre si na mais perfeita adequação ao modelo contemporâneo de 
assistencialismo responsável... Tem, portanto, a possibilidade de se constituir 
no novo registro em matéria de política no Brasil, que contempla no seu 
cerne os grupos sociais mais desfavorecidos e tradicionalmente excluídos 
(LAVINAS, 1998:22-23). 

 

Ozanira (2007), no texto Problematizando questões centrais dos programas de 

Transferência de Renda, sistematiza em cinco momentos o desenvolvimento histórico 
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dos programas de Transferência de Renda no Brasil. O primeiro momento é marcado 

pelo debate dessa temática na agenda pública. O segundo momento foi a incorporação a 

esse debate do imperativo da articulação entre garantia de renda mínima e educação. O 

terceiro momento foi marcado pela implementação de alguns programas, como a 

primeira iniciativa do governo Federal, em 1996, e a criação do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. O quarto momento foi marcado pela expansão 

desses programas pelo governo federal, destacando-se nesse momento o Bolsa-escola e 

o Cartão-alimentação 9.  Por fim, o quinto momento se inicia com o primeiro mandato 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A compreensão é que, nesse Governo, o tema 

da pobreza e da desigualdade, bem como as políticas de combate às mesmas, passam a 

ser implementados de forma ativa e consistente pela agenda governamental. 

O governo Lula coloca como prioridade o enfrentamento da fome e da pobreza 

no País, e para isso desencadeia uma multiplicidade de programas nos moldes de 

transferência de renda. Um dos resultados imediatos é o aumento no número da 

população beneficiada. Além disso, fala-se em uma Política Nacional de Transferência 

de Renda. O diferencial, como foi ressaltado, é sua articulação com a educação. A renda 

seria repassada à família se esta mantiver seus filhos de sete a catorze anos freqüentando 

regulamente a escola pública. Com isso, os programas têm pretensão de amenizar a 

miséria em pouco tempo e cessar a reprodução da pobreza em longo prazo.  

Esse modelo tem se sustentado por dois argumentos: o primeiro enfatiza o alto 

custo de se manter uma criança na escola, que não condiz com a renda da maioria das 

famílias brasileiras; e o segundo se baseia na própria situação educacional do País. De 

                                                 
9 No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso os programas passam a ser formulados levando 
em consideração a problemática da questão social e as experiências de governos municipais com os 
programas de transferência de renda, antecedendo programas como o Fome Zero e o Bolsa Família.  Foi 
quando se iniciou também a construção da chamada Rede de Proteção Social. Outro marco desse 
momento foi o projeto de lei nº80/1991 do Senador Eduardo Suplicy. Este propõe a criação de um 
Programa de garantia de Renda Mínima destinado a todos os brasileiros. 
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acordo com Silva (2007b), admite-se que esses programas, garantindo renda e educação, 

criam uma possibilidade efetiva de erradicação da pobreza e outros problemas sociais. 

Assim, não casualmente, os articuladores desses programas consideram 

 
a família como unidade beneficiaria dos programas de transferência de renda 
articulando essa transferência monetária a educação, o que significa associar 
uma política compensatória (transmonetária) com uma política estruturante 
(educação) (p.4). 
 
 

Mais recentemente, o Governo Lula tem procurado unificar os diferentes 

programas de transferência de renda. Essa unificação visa superar problemas que cada 

programa em separado apresenta. Além de procurar estabelecer uma melhor focalização 

para enfrentamento da pobreza no país. O objetivo é simplificar e racionalizar o acesso 

aos benefícios. Essa unificação tem sido considerada como um grande avanço, no 

campo das políticas sociais, uma vez que parece indicar critérios mais justos e eficientes 

(SILVA, 2007:14b). Como observa o próprio presidente Lula. 

 
Uma das mais desiguais estruturas sociais de países em desenvolvimento 
econômico e um sistema de proteção social incompleto, frágil, incapaz de 
afetar positiva e significativamente os indicadores da desigualdade e exclusão 
social. Por isso se faz necessário ampliar agenda de mudanças a ser 
percorrida pelo sistema, na busca de melhores orientações democráticas e de 
justiça social (apud. DRAIBE, s/a:s/p). 
 

 

As estatísticas oficiais 10 mostram algumas mudanças decorrentes dos programas 

de garantia de renda mínima. No entanto, não refletem mudanças qualitativas nas 

estruturas e nas causas da pobreza. Os resultados obtidos, portanto, parecem não 

responder, de imediato, às expectativas geradas. Uma possível razão para isso pode ser 

localizado no fato de que os governos recentes 

 

                                                 
10 Para mais informações, ver PNAD 2007. 
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teriam optado pelo ajuste econômico e fiscal e ao fazê-lo, caminhou em 
direção ao desmantelamento do Bem-estar social, ou melhor, ao embrionário 
estado de Bem-estar que na maioria dos países latino-americanos como o 
Brasil, não aconteceu (DRAIBE, s/a : s/p). 
 

Em outras palavras, os programas visariam, antes, a atender demandas 

emergenciais da população pauperizada e dos grupos mais marginalizados do ponto de 

vista histórico. Para Castel (1997:30b), as medidas adotadas para lutar contra a exclusão 

tomam lugar das políticas sociais mais gerais, com finalidades preventivas. 

Em contraposição propõe-se medidas de caráter reparador, as quais exigiriam 

políticas macroeconômicas capazes de gerar empregos e elevar o nível global de renda 

da população. No contexto brasileiro, o que se apreende é um processo de neo-

assistencialismo. Segundo Cohn (2004:8), os programas de transferência de renda 

configuram-se como um instrumento de alívio imediato da pobreza. Não casualmente, 

dois discursos têm emergido na esfera pública brasileira. 

 
Um que louva as maravilhas do mercado da competitividade e da eficácia; 
outro que se debruça sobre o destino dos ‘excluídos’. Um que valoriza que os 
recursos humanos, apontados como sendo a coluna mestra dos modernos 
processos de produção; outro que defende a flexibilização, ataca os direitos 
sociais, as regulações e proteções ligadas ao trabalho e que instala a 
vulnerabilidade. Como situar, então, a educação e as políticas 
educacionais, nesse cenário globalizado e neoliberal (GERMANO, 
1998: s/p)? 

 

Assim, embora se reconheça a importância das iniciativas que vêm sendo 

adotadas, tanto em sua dimensão econômica quanto social e política, compreende-se 

também que se faz necessário transformar esses programas em políticas matriciais no 

interior de um conjunto de diretrizes que envolvam os setores econômicos e sociais do 

governo. De toda forma, os programas de transferência de renda e os programas de 

renda de cidadania parecem ter encontrado o seu lugar na agenda política, indicando os 

caminhos e os impasses futuros do sistema de proteção social.  
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Capitulo II 

 
Garantia de Renda ou Educação? Um debate necessário entre a 

política educacional e a política de transferência de renda 
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Um Breve Panorama das Transformações Recentes na Educação 
 

Com o impacto da modernização e internacionalização da economia, passou-se a 

exigir políticas públicas que se destinassem a atender as crescentes demandas 

provocadas pelo aumento da população e, consequentemente, dos problemas relativos à 

exclusão social. O binômio desenvolvimento/exclusão tem exigido o empenho de vários 

setores inclusive o setor educativo que, ao longo das últimas décadas, adquiriu a função 

de transformar os novos ideais da sociedade, primando pelos direitos de cidadania, além 

de tornar empregáveis aqueles que não estão inseridos no mundo do trabalho. Por isso,  

 
não será aceito qualquer homem como sujeito de participação no convívio 
social, mas apenas os civilizados, os racionais, os modernos, os de espírito 
cultivado, os instruídos e os educados. Somente será reconhecido apto a 
participar como sujeito social e político quem tiver vencido a barbárie, a 
ignorância, quem tiver aprendido a nova racionalidade, quem tiver sido feito 
homem moderno (BUFFA, ARROYO e NOSELLA, 2003:37). 

 

 Nesse contexto, o mercado tende organizar as políticas educacionais para que 

possa atingir seus objetivos. A educação vai representar a materialidade da intervenção 

do Estado (AZEVEDO, 1997), configurando-se como uma política setorial específica. 

Isso implica considerar que os recursos do poder que atuam na definição das políticas 

educacionais têm nos aparelhos do Estado, sobretudo, nos agentes que atuam na 

máquina governamental, o seu principal referente. Assim, 

 

em meio ao movimento de extensão do capital para novas esferas sociais, a 
política, a educação e as políticas educacionais mercantilizam-se, produzindo 
relações sociais que se materializam em práticas humanas – constituintes do 
sujeito – orientadas pela racionalidade do capital... Estamos produzindo uma 
sociedade mercadorizada de forma totalizante, a esfera educacional torna-se 
um ‘quase-mercado’: a escola assemelha-se a um empório e o individualismo 
possessivo articulado a competitividade tornam-se os valores máximos de 
nossa educação subordinada ao mercado (SILVA JR., 2002:36). 
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Na visão de Silva Jr., todo esse processo ocorre em um clima aparente de 

democracia, uma vez que o Estado gestor já definiu as políticas públicas para a 

sociedade segundo as demandas da economia (p.35). Essa leitura parece sugerir a 

necessidade de uma leitura complexa das intervenções governamentais, atentando-se 

para o fato de que  

  

uma política pública para um setor constitui-se a partir de uma questão que se 
torna socialmente problematizada [...] Deve-se considerar, nesse contexto, 
que os grupos que atuam e integram cada setor vão lutar para que suas 
demandas sejam atendidas e inscritas na agenda dos governos; e essas lutas 
serão mais ou menos vitoriosas [...] Portanto, a construção de uma política 
setorial não se constrói no vazio, mas está sempre vinculada a algum tipo de 
definição social da realidade, peculiar a determinados grupos que atuam no 
setor concernente, grupos que se embatem para imprimir uma direção à 
política setorial de acordo com suas representações a respeito de 
determinados problemas e de suas soluções (AZEVEDO, 1997:61-66). 
 

Essa idéia permite evidenciar as tensões em torno do processo de constituição e 

consolidação da política educacional. Dessa forma, é preciso estar alerta para o 

entendimento das transformações da educação que estão em pauta no Brasil. As 

reformas educacionais mantêm uma relação orgânica com as mudanças mais amplas 

que se processam no interior da sociedade. Como afirma Freitas, “a educação assumiu a 

condição de uma política estrutural, funcionando como uma estratégia legitimadora das 

mudanças que se pretendia realizar nos processos mais amplos de regulação social do 

Estado” (2005:200). Não se trata, sem dúvidas, de uma matriz de pensamento nova, 

originando-se no pensamento liberal que vislumbra na educação o papel de instrumento 

equalizador das distinções de classe e das diferenças culturais.  

Nessa perspectiva, a educação pública configura-se a partir do objetivo de 

reconstrução social e individual (CUNHA, 1977). Essa centralidade da educação, no 

pensamento social e político, está imbuída de concepções específicas como as que 
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vislumbram a educação como elemento de construção de uma nova ordem social, 

orientando-se pelos ideais de cidadania racional, mediante a instrução pública. 

 

A educação moderna vai se configurando nos confrontos sociais e políticos, 
ora como instrumentos de conquista da liberdade, da participação e da 
cidadania, ora como um dos mecanismos para controlar e dosar os graus de 
liberdade, de civilização, de racionalidade e de submissão, suportáveis pelas 
novas formas de produção industrial e pelas novas relações sociais entre os 
homens. (ARROYO, 2003:36) 

 

Nesse imaginário social, todos devem estar aptos a participar e compartilhar 

determinados valores morais, sociais e políticos. Mas apesar dessa concepção 

hegemônica de educação e da sua prevalência na nova conjuntura social que privilegia 

os direitos sociais como premissa de equilíbrio do sistema, o número de excluídos desse 

contexto não para de crescer. Os vários programas sociais que objetivam melhorar o 

acesso à educação parecem não ser suficientes para cumprir seu papel de inclusão para 

todos. Por isso, não se pode perder de vista a relação mais profunda que a educação 

mantém com a cidadania, problematizando a idéia de que só a educação dar condições 

de alcançar a cidadã. Segundo Arroyo (2003), “é necessário ir mais longe e questionar a 

legitimidade dessa configuração” (p. 40), discutindo sua racionalidade. 

Mais recentemente, as contradições engendradas pelo processo de globalização 

têm ampliado as dificuldades para a garantia das propostas pedagógicas fundadas nesse 

ideário. Isso significa que reduzir os problemas sociais às questões educacionais 

apresenta-se como um viés que, ao invés de nos ajudar a compreender as questões da 

cidadania, pode exatamente produzir o inverso: a invisibilidade dos processos históricos 

e sociais que perpassam a formação do cidadão em nossa sociedade.  

A superação desse entendimento passa necessariamente por uma visão mais 

ampla da sociedade, levando-se em consideração os processos de sua construção 

histórica, permeada por conflitos, contradições e lutas.  
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O pensamento pedagógico continua a insistir na preparação de crianças para 
o convívio social harmônico, não entende que a questão da cidadania se 
insere em uma temática mais conflitiva [grifo nosso], qual seja a temática 
da possibilidade ou não da democracia, da participação no poder e da 
igualdade política numa sociedade capitalista, baseada na desigualdade social 
e econômica (ARROYO, 2003:61-62). 

 

De acordo com Azevedo (1997), esse modelo configura-se como excludente, 

com predominância de práticas autoritárias e conservadoras. 

 
A modernização capitalista, em outras realidades, supõe a universalização da 
escola básica como um patamar necessário para que toda a população a ela 
tenha acesso, o que é na confluência do atendimento das demandas do capital 
e do trabalho. A escolarização básica, nesse contexto, é tomada como meio 
de qualificação da força de trabalho e como um dos requisitos para a 
formação de um mercado consumidor (AZEVEDO in FERREIRA & 
AGUIAR 2004:31-32).  

 

Ainda, segundo Arroyo (2003), o foco na educação transforma-se em discurso 

vazio quando relacionada à realidade tão negativa do social. A cidadania não nasce de 

programas ou agentes externos que prometem preparar para o seu exercício futuro, mas 

no interior das práticas sociais concretas em que estão imersos os sujeitos sociais.  

Nesse sentido, a década de 1990 pode ser considerada como um divisor de água 

na história recente da educação no Brasil. Um período de claros avanços educacionais, 

mas, ao mesmo tempo, de tensões profundas no que se refere às relações entre a 

educação e o desenvolvimento social. Para Souza (1999:23), até esse momento, o 

modelo de desenvolvimento educacional do Brasil era condizente com uma sociedade 

fechada, em que a competição se restringia a poucos setores, intensivos em recursos 

naturais ou em mão-de-obra barata, ou seja, em mão-de-obra não educada.  

O argumento defendido, nesse momento, afirma que o mundo globalizado tem 

exigido do sistema educacional novos modos de atuação que privilegiem o acesso da 

população à educação, juntamente com ações que garantam sua permanência com 

qualidade. Situação que implicaria profundas mudanças na área tecnológica, no sistema 
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de produção, no nível de consumo, no acesso à informação e, principalmente, nas 

formas de participação social. O papel da educação seria garantir essas transformações 

sem excluir ou marginalizar as pessoas, formando-as para um contexto social que requer 

certa flexibilidade para uma adaptação sistêmica às novas situações.  

O problema é que essa formação está longe de ser oferecida pelo setor 

educacional ao conjunto da população brasileira. Um indicador dessa situação, por 

exemplo, encontra-se no fato de apesar de ter reduzido os índices de analfabetismo, de 

evasão escolar e aumentado a escolaridade média do cidadão, a qualidade da educação 

ainda fica muito a desejar (CASTRO In VELLOSO & ALBUQUERQUE, 1999:41), 

apesar das novas exigências que são feitas às escolas com o objetivo de otimizar a 

produtividade, a qualidade e a competitividade.  

Em uma outra direção analítica, Freitag (1987) ressalta que a regulação estatal 

da educação tem por função preservar a reprodução da força de trabalho. Para ela, as 

políticas sociais do Estado capitalista têm, desde o início, o objetivo de consolidar e 

perpetuar o sistema de acumulação ampliada do capital.  

 

O Estado capitalista moderno não somente se encarrega de qualificar a força 
de trabalho para o mercado, mas ainda procura mediante tais políticas, 
manter, controlar, subsidiar e represar aquelas parcelas da força de trabalho 
que no momento não têm aproveitamento no processo produtivo, deixando-
as, no entanto, em permanente estado de prontidão para toda e qualquer 
eventualidade, ou seja, em função das necessidades do mercado 
(FREITAG, 1987: 17). 
 

Nessa perspectiva, o Estado articula políticas e programas sociais, os quais 

cumprem “sua função de exorcizar conflitos, talvez mais desestabilizadores que os 

conflitos clássicos entre o capital e o trabalho” (FREITAG, 1987: 24-27).  Essas 

discussões desvelam as questões complexas que envolvem a articulação de políticas 

educacionais e sociais, sobretudo em sociedades de capitalismo tardio.  
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De todo modo, é no contexto dos anos 1990 que o desafio de conceber uma 

educação de qualidade para todos passa a incorporar gradativamente a idéia de que a 

transferência de renda, atrelada à condicionalidades sócio-educativas específicas, se 

constitui em um caminho promissor para democratizar o acesso à educação e promover 

o desenvolvimento social. As políticas educacionais assumem a tarefa de melhorar o 

nível desenvolvimento escolar da sociedade brasileira, almejando, com isso, alcançar 

uma transformação social através da articulação e junção das políticas sociais básicas.  

 

 
A educação dentro da rede de proteção social: o lugar da transferência 

de renda 

 

Nesse sentido, promover ações voltadas para a escolarização dos mais pobres 

aparece como uma alternativa para conter a expansão dos índices de desigualdade 

social. É nessa perspectiva que a LDB 11 postula “igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola; gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais; 

vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais” (Cf. Título II, § I, VI e XI do 

artigo 3º). Com isso, a educação parece se destacar no campo das políticas sociais, com 

ênfase nos ideais de cidadania e inclusão.  

Essa ênfase também pode ser vista no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA, Lei nº. 8.069/90), o qual produz uma mudança na forma de pensar as políticas de 

proteção social voltadas para as crianças e os adolescentes agora apreendidos como 

sujeitos de direitos. O artigo 7º do Estatuto pontua:  

 

                                                 
11 Lei nº. 9.3 94/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência.  

 

Mas ao mesmo tempo, o ECA põe em destaque o frágil sistema de proteção 

social, ampliando o entendimento da pobreza como um fenômeno multidimensional e 

multicausal. Ressalta ainda o livre arbítrio que as pessoas têm enquanto seres em 

desenvolvimento, exigindo que se aborde a criança e o adolescente como atores sociais 

ativos. Assim, a pobreza, que afeta principalmente crianças e adolescentes, deixa de ser 

encarada apenas em função do baixo nível de renda, passando a ser percebida como 

uma privação de capacidades básicas.  

É a partir dessa compreensão que se articula a relação mais estreita entre os 

programas de transferência de renda e a educação. Pesquisadoras como Laura Affonso e 

Maria Piedade 12, concordam que as inserções em programa de transferência de renda 

junto com as condicionalidades impostas dão legitimidade a uma verdadeira política 

educacional, primando pelos direitos e a universalização do acesso. Além de que, para 

essas pesquisadoras, os programas não se esgotam ao repassar a verba, mas permitem o 

acesso a bens e serviços que antes não eram consumidos por esse público. Elas afirmam 

ainda que o controle dos alunos na escola, como condição de recebimento do beneficio, 

promove a erradicação da evasão escolar ao mesmo tempo em que incentiva as relações 

escolares com os pais e mães, aumentando a qualidade educacional. 

Acredita-se, portanto, que o espaço escolar é o principal meio para um programa 

de proteção social voltado à erradicação das causas da pobreza, como o trabalho 

infantil, pode surtir efeito. O argumento implícito no debate é que, através do acesso ao 

conhecimento cientificamente produzido, no âmbito escolar, as pessoas terão iguais 

                                                 
12 Gerentes do Programa Bolsa Escola. 
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oportunidades de acesso às muitas riquezas disponíveis na sociedade. Para alcançar esse 

objetivo deve-se valorizar a interlocução da educação com outras políticas sociais. 

Trata-se de uma estratégia fundamental para que possa organizar e sistematizar as ações 

com crianças e adolescentes em situação de risco, priorizando a proteção integral por 

meio da complementaridade de ações educativas formais e informais. 

 
[Primeiro], a educação é um componente que só faz sentido quando associada 
aos outros componentes da política sociais que podem realizar a inclusão 
social: política de saúde, de habitação, de solidariedade e proteção social etc. 
está é uma questão, sobretudo, de projeto político enfatizados da dimensão da 
inserção e participação social. Segundo, que as práticas educativas devem 
também conter essas mesmas dimensões de promoção da saúde e do bem-
estar das crianças em todas as suas dimensões (Idem:279-280) 
 

 

Essa compreensão exige mudanças profundas nos mecanismos estatais de 

proteção social baseados nos direitos humanos, no respeito à vida, na dignidade e na 

justiça. Essas são algumas das expectativas geradas em torno da educação enquanto 

política híbrida para enfrentar a pobreza e a exclusão. Sarmento (2002:269) advoga que 

“mais do que de crise social da infância importa referir os efeitos geracionais da 

exclusão social”. Esse é o cenário mais amplo em que os programas de transferência de 

renda, para usar uma expressão de Azevedo (1997), tornam-se socialmente 

problematizados no âmbito das políticas públicas de educação no Brasil. Esses 

programas têm recebido diferentes denominações, obedecendo a critérios de inserção 

diversificados, mas objetivam em última instância iniciar um processo de inclusão 

social de famílias que vivem abaixo de um patamar mínimo de renda aceitável.  
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Capitulo III 

O PETI nos marcos da questão social 
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Procedimentos Técnico-metodológicos 
 

  

Como viemos destacando ao longo desse trabalho, a educação e sua relação com 

os programas de transferência de renda, o trabalho e a pobreza, constituem o fio 

condutor dessa pesquisa. Como explica Arroyo: 

 
Quando nos voltamos para os vínculos entre o trabalho e a educação 
percebeu que o mundo da produção de bens, os processos de trabalho e as 
relações sociais mudam e nessas transformações os seres humanos se 
transformam, se formam e aprendem, se individualizam enquanto seres 
históricos (1998, p. 114)  
 

Nessa perspectiva, o estudo de um fenômeno deve ser investigado em sua 

concreticidade, principalmente se este for um fenômeno educativo. Julga-se, então, 

necessário explicitar qual abordagem teórico-metodológica orientou o caminho dessa 

investigação que analisou o PETI no município do Recife e sua relação com a educação, 

tendo como marco temporal da pesquisa o período após a integração do PETI ao 

Programa Bolsa Família em meados dos anos de 1996. 

Adotamos uma abordagem de cunho qualitativo, porque o material reunido, 

tanto documental quanto da pesquisa de campo, foram investigados de modo a valorizar 

as dimensões subjetivas dos fenômenos, querendo com isso ressaltar os impactos do 

programa analisado na perspectiva dos atores que foram afetados pelo mesmo. 

Conforme André (2005, p. 47) esse tipo de abordagens se fundamenta numa perspectiva 

que valoriza o papel ativo do sujeito no processo de produção de conhecimento e que 

concebe a realidade como uma construção social. 
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Sujeitos e campo de pesquisa 
  

O campo empírico da pesquisa foi o município de Recife, composto pelas 

seguintes instâncias e seus respectivos sujeitos demonstrado nos quadro abaixo.   

 

Quadro 01 
Instâncias e Sujeitos pesquisados 

  

  

  

 

 

 

 

 

 Da secretaria Estadual de Assistência social, elegemos ex-técnicos e ex-

coordenadores que ocuparam cargo anterior e posterior à integração do PBF ao PETI. 

Entendemos que estes sujeitos têm uma colaboração importante por não estarem mais 

vinculados ao programa, e por isso, se sentirem mais à vontade para externar seu 

pensamento sobre as ações do PETI.  Da secretaria Executiva de Desenvolvimento e 

Assistência Social da Gerência das ações de Proteção Social do Município de Recife, 

escolhemos os profissionais que gerem o programa e que elaboram a sua proposta 

pedagógica. Esses sujeitos foram selecionados porque são incumbidos de transformar 

em situações concretas as diretrizes mais amplas expressas nos documentos que 

orientam as ações específicas do programa. Desse modo, eles ocupam um lugar 

estratégico dentro do processo de interlocução entre o programa e os sujeitos envolvidos 

(crianças, adolescentes e famílias). 

Campo de Pesquisa Sujeitos da Pesquisa 
Secretaria Estadual de Assistência 
social 

Ex-técnico 
Ex-coordenador 

Secretaria Executiva de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social – Gerência das ações de 
Proteção Social – Município de 
Recife. 

Coordenador 
Pedagogos 
Psicólogos 

Núcleos do PETI 

Monitores 
Professores 

Alunos 
Famílias 
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 Os núcleos do PETI constituem o campo concreto de pesquisa. Local onde se 

travam as relações mais profundas que influenciam nas mudanças estruturais que 

determinam suas condições de vida. Os núcleos foram indicados pela coordenadora 

geral do programa no município. Como em Recife há 52 núcleos decidimos aceitar a 

sugestão da coordenadora, uma vez que esses núcleos reuniam especificidades 

importantes para nossa pesquisa. Assim, ao todo, nosso universo de pesquisa se 

constituiu de três coordenadoras, três monitores e quatro alunos. A fim de preservar 

suas identidades, eles foram identificados e agrupados da seguinte forma: 

 

Quadro 02 
Identificação dos Entrevistados 

 

Sujeitos Entrevistados Caracterização 

Coordenador geral SUJEITO 1 

Coordenador de núcleo SUJEITO 2 

Ex-coordenador SUJEITO 3 

Monitores  SUJEITO 4 

Alunos do PETI SUJEITO 5 

 

 

Procedimentos e instrumentos da pesquisa 
 

 Nas pesquisas qualitativas faz-se uso de uma variedade de instrumentos que o 

pesquisador pode dispor no processo de construção e interpretação das informações.  



57 
 

 No entanto, a questão mais importante é que os dados coletados não são 

apreendidos de forma isolada do contexto de onde emergem. (ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 2004-163).  Dessa forma, os melhores instrumentos são aqueles 

que contribuem para aprofundar a interação entre o pesquisador e os sujeitos. Assim, em 

conformidade com os objetivos deste estudo, optamos por coletar os dados através da 

entrevista do tipo semi-estruturada, utilizando roteiros, para aprofundar os principais 

focos temáticos da investigação.  

 Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, (2004:168) explicam que “por sua natureza 

interativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente através de questionários, explorando-os em profundidade”. 

Esse tipo de instrumento nos permitiu estabelecer, no trabalho de campo, um 

relacionamento confiável com os sujeitos que foram abordados, facilitando a fluência de 

informações e oportunizando aos próprios sujeitos da pesquisa aprofundar suas análises 

à medida que transcorriam as entrevistas.  

 Realizamos ao todo dez (10) visitas às instâncias que gerenciam o PETI no 

estado de Pernambuco e no município de Recife, sendo três (03) visitas à Secretaria 

Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social, da Gerência das Ações de Proteção 

Social Especial, onde foram feitas entrevistas e reunidos alguns documentos como a 

proposta pedagógica do programa, o documento do SUAS que descreve as novas 

diretrizes do PETI após sua integração com o PBF e a proposta pedagógica semestral. 

Realizamos 07 visitas aos núcleos do PETI. Nessa ocasião realizamos as entrevistas 

com coordenadores locais, os monitores e os alunos 13.  

  A primeira etapa da análise concentrou-se nos documentos que orientam o 

PETI. Dentre este, selecionamos como documentos primários: o SUAS/PETI; a 

                                                 
13 Esclarecemos que fornecer mais detalhes sobre os locais de pesquisa poderia identificar os sujeitos. 
Para preservar suas identidades nos deteremos mais sobre suas falas do que sobre suas características.  
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Proposta Pedagógica para Ação Socioeducativa do PETI; o Manual Operacional do 

PETI; a Resolução 666-Integração PETI x PBF. Como documentos secundários: o 

Relatório Impactos do PETI no Estado de Pernambuco; e os Limites e perspectivas do 

PETI em Pernambuco. A segunda etapa concentrou-se na análise das entrevistas.  

 Os dados produzidos, nessas duas etapas, foram problematizados através da 

técnica da análise de conteúdos, privilegiando a sistematização e a interpretação por 

meio de inferências. Seguindo as orientações encontradas em Bardin (2002), 

procuramos obter, por procedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitissem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens (p. 42). 

Para atender esse requisito, seguimos três etapas analíticas: a) a pré-análise e 

exploração do material; b) tratamento dos resultados obtidos; e c) interpretação. O 

primeiro visou o contato inicial entre o pesquisador e as informações colhidas, a fim de 

apreender as primeiras informações; o segundo passo consistiu na ‘real’ exploração do 

material coletado, do qual surgiram diferentes categorizações que serviram para a 

ordenação dos dados que serão apresentados. Por fim, o terceiro momento compreendeu 

as inferências propriamente ditas, articulando o referencial teórico e os dados. 

Uma das vantagens de utilizar o método de análise de conteúdo foi nos permitir 

lidar com uma grande quantidade de dados, mediante a criação de quadros analíticos e 

matrizes que propiciaram o levantamento sistemático dos temas abordados nas 

entrevistas, como evidencia os quadros em anexo nº “B”. Além disso, o momento 

inferencial orientou a análise, cruzando teoria e prática na busca por explicitar 

analiticamente os resultados da pesquisa. 

Primeiro, mapeamos o material textual documental num quadro que de modo 

simples mostrava os documento primários – leis, decretos, portarias, etc. – e as 
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categorias que emergiam dele (Anexo nº “B”). Depois, fizemos esse mesmo exercício 

com os sujeitos entrevistados. Em um quadro identificamos os sujeitos, de onde eram e 

as categorias que surgiam dessas entrevistas. Após esses exercícios, fizemos uma 

exploração exaustiva desse material observando as categorias surgidas dos documentos 

e das entrevistas, agrupando-as em categorias macros – pedagógico sócio-econômico e 

assistencial. Com esse movimento, elaboramos dois quadros gerais um para os 

documentos e outro para os sujeitos, destacando suas falas com relação às macro-

categorias delimitadas. Por último, associamos as informações dos documentos, dos 

sujeitos e as inferências realizadas, delineando os resultados centrais da pesquisa. 

 

Tecendo uma idéia sobre o trabalho infantil 14 

 

Ao longo do texto apresentamos pensamentos de vários autores que atribuem ao 

‘trabalho’ a importância de mantenedor da ordem e bem-estar da sociedade, mesmo 

sabendo que este se encontra cada vez mais em extinção nos moldes da sociedade 

salarial.  Dentro dessa conjuntura, está o trabalho infantil que se apresenta como uma 

das expressões mais injustas, configurando-se como uma das mais perversas 

explorações da força de trabalho, onde a busca pelo lucro e a necessidade de 

sobrevivência das famílias levam crianças e adolescentes a trabalharem desde cedo.  

[O trabalho infantil] deve ser encarado como um fenômeno social complexo 
e sujeito a múltiplos condicionantes, de distintas naturezas e que podem ser 
observados através de duas perspectivas complementares: a da "oferta" de 
mão-de-obra infantil, ou seja, por quais motivos as crianças começam a 

                                                 
14 As “piores formas de trabalho infantil” constantes na Convenção 182 da OIT compreendem: i) todas as 
formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfico de crianças; sujeição por 
dívida; servidão; trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de 
crianças para serem utilizadas em conflitos armados; ii) utilização, demanda e oferta de criança para fins 
de prostituição, produção pornográfica ou atuações pornográficas; iii) utilização, recrutamento e oferta de 
criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e o tráfico de entorpecentes, conforme 
definidos nos tratados internacionais pertinentes; e iv) trabalhos que, por sua natureza ou pelas 
circunstâncias em que são executados, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da 
criança. (SADECK, 2008:31) 
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trabalhar desde cedo, e a da "demanda", ou porque o mercado procura e 
absorve as crianças como força de trabalho. (SILVEIRA; AMARAL; 
CAMPINEIRO; 2000:10) 
 

 

Esse tipo de trabalho não permite que os sujeitos usufruam de direitos essenciais, 

além de interferirem no seu pleno desenvolvimento, dificultando o acesso à educação, 

saúde, lazer, alimentação, moradia, etc. A exploração da mão-de-obra infantil está 

associada ao desemprego, ao subemprego e a exclusão das famílias do acesso a bens e 

serviços produzidos socialmente. As vantagens do recrutamento de crianças e 

adolescentes pelas empresas são muitas, como os baixos salários que se pagam ou até 

mesmo sua inexistência, muitas vezes trabalham em troca de moradia, alimentação ou 

para ajudar os pais a atingirem suas metas de produção. 

No Brasil o trabalho infantil tem feito parte da nossa história há séculos e é 

culturalmente aceito. Entende-se que o trabalho é algo educativo, além de afastar as 

crianças e adolescentes da ociosidade e marginalidade. Ou seja, está legitimado pelo seu 

caráter ‘formador’ e pelos ‘mitos’ construído historicamente – o trabalho enobrece a 

criança; antes trabalhar do que roubar; o trabalho educa; a educação do pobre é o 

trabalho; as crianças pobres têm que trabalhar para ajudar em casa; Esses ‘mitos’ se 

sustentam porque “a ideologia do trabalho tornou-se valor inquestionável, mesmo sendo 

exercidos em condição indigna e humilhante” (CESP/USU, 1996:31).  

 

Impõe-se uma alteração de valores culturais na sociedade brasileira, na qual 
persistem visões que justificam o trabalho infantil para filhos de famílias 
pobres e excluídas, enquanto forma de mantê-los afastados da criminalidade 
e da ociosidade. Por sua vez, os filhos da elite usufruem de direitos que 
pertencem a todas as crianças, como lazer, educação, saúde. (SADECK, 
2008:34) 
 
 

A questão do trabalho infantil procede da constituição histórica do Brasil que 

está assentada sobre a desigualdade social produzindo uma situação de extrema pobreza.  
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O modelo sócio-econômico que condiciona a organização da sociedade 
brasileira, sustentada sobre desigualdades estruturais construídas a partir da 
forte concentração de renda e de baixos salários, leva os pais a lançar mão da 
força de trabalho de seus filhos como mais uma estratégia de sobrevivência. 
O mercado de trabalho, por sua vez, incentiva e busca na incorporação desta 
mão-de-obra uma diminuição nos custos de produção. (FERREIRA in 
MACÊDO, 2007:88) 
 

 

A OIT e o UNESCO (1999) estimam em 240 milhões o número de crianças que 

trabalham em todo o mundo de idade entre 05 e 15 anos. Só no Brasil estima-se 3.094 

milhões de trabalhadores nessa idade, conforme dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001. De acordo com a PNAD (2007):  

 

O trabalho infantil, pelo contrário, fortalece a exclusão e a falta de 
oportunidades, visto que as crianças que não freqüentam escola, por serem 
pobres e precisarem trabalhar, tornam-se adultas sem qualificação 
profissional, repassando tais valores a seus filhos, os quais, provavelmente, 
também deixarão de ir à escola para trabalhar, e assim por diante. 
(SADECK, 2008:34) 
 

 

Além de esforços legítimos para o combate ao trabalho infantil, a sociedade civil 

tem tomado iniciativas com campanhas e propostas com vistas à sua conscientização, e 

no plano internacional tem se destacado a iniciativa de ONG’s com apoio de órgãos 

multilaterais como a UNESCO e UNICEF. Dentre os objetivos que almejam os países, 

está à ratificação de uma legislação que combata o trabalho infantil e de proteção a 

criança e aos adolescentes, garantia de estudo, reabilitação das crianças trabalhadoras 

além da mobilização da sociedade para apoiarem as campanhas (SILVEIRA; 

AMARAL; CAMPINEIRO; 2000:03-04). 
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Pesquisas do UNICEF revelam que trabalho infantil e baixa escolarização ou 

baixa freqüência na escola andam juntos, por isso a necessidade de criar ações que 

envolvam crianças com o ambiente escolar. O UNICEF indica também que, países com 

maior incidência de trabalho infantil ou não possuem escolas acessíveis ou estas são de 

qualidade precária. Por essa razão, entende-se que a 

 
erradicação do trabalho infantil compete ao governo, que deve executar 
políticas públicas multissetoriais e efetivas devido à complexidade do 
problema, mas é tarefa que também compete à sociedade. (SADECK, 
2008:33). 
 

 

Uma das conseqüências da entrada precoce no mercado de trabalho, dessa 

parcela da população, consiste na privação dos mesmos de atividades educativas 

concernentes com o seu processo de desenvolvimento.  

 
Na verdade, as vítimas do trabalho infantil são igualmente vítimas da 
intolerância de uma sociedade que acredita que trabalhar é a melhor 
oportunidade para que crianças e adolescentes pobres possam alterar sua 
condição social e de suas famílias. A privação dos direitos de crianças e 
adolescentes é considerada até mesmo benéfica, pois acredita-se que o 
trabalho distancia estes meninos e meninas da ociosidade, das drogas, e da 
criminalidade. (SADECK, 2008:33/34) 

 

Dessa ótica, crianças e adolescentes que trabalham são importantes subconjuntos 

para mapear outros desígnios sociais - pobreza, vulnerabilidade e exclusão. 

 
Logo, o trabalho infantil adquiriu status de uma questão social, tornando-se 
objeto de esforços específicos, articulados e significativos, desempenhados 
através de parcerias estabelecidas entre organizações governamentais e não-
governamentais, órgãos multilaterais, entidades da sociedade civil e até 
mesmo por instituições do setor privado. (SILVEIRA; AMARAL; 
CAMPINEIRO; 2000:03) 

 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, essa problemática se intensifica e 

leva o Estado a intervir na inserção precoce do ‘mercado de trabalho’ de crianças e 

adolescentes.  
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O marco legal dessa intervenção se reflete e materializa-se na LOAS - Lei 

Orgânica de Assistência Social, no ECA (1990) – Estatuto da Criança e do Adolescente 

e na PNAS (2004) – Política Nacional de Assistência Social. No entanto essas diretrizes 

são enfáticas ao afirmarem que a assistência social não é suficiente para acabar com as 

situações de extrema pobreza e miséria. A problemática estrutural extrapola o âmbito da 

atuação dos programas sociais e por isso a necessidade de vinculá-los a outras políticas 

estruturadoras como a educação.  

Essa intersetorialidade visa otimizar os resultados da intervenção social. O 

PNAS (2004), por exemplo, afirma que a assistência social enquanto política pública 

deve articular-se com outros setores, outras políticas sociais, em especial as de saúde e 

educação, para se universalizar o acesso e a qualidade dos serviços.  

 Nesse contexto, surge o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

afirmando-se como um programa pioneiro, em relação a outras intervenções já 

existentes, no desenvolvimento das ações de proteção e atenção à infância e 

adolescência. O caráter inovador reside no fato dele abordar os vínculos familiares e os 

aspectos educacionais, promovendo atividades para melhorar a qualidade da escola e o 

estreitamento com as famílias (MPAS/SAS, Recife, set./1996). 

 

 

Apresentando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI 
  

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI se articula entre os 

campos da assistência social e da educação, focalizando o combate ao trabalho infantil, 

e por conseqüência à pobreza, através da redução dos baixos índices educacionais 
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associados à falta de renda e qualificação profissional. A implantação do programa, no 

Brasil, foi influenciada por fatores externos e internos.  

Dentre os atores internacionais destacam-se: a ONU – Organização das Nações 

Unidas; a OIT – Organização Internacional do Trabalho; e a UNICEF – Fundo das 

Nações Unidas para a Infância; e dentre os atores nacionais, o Movimento Social em 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; O Fórum Nacional Permanente de 

Entidades Não Governamentais; Fórum DCA; O CONANDA; e o Fórum Nacional para 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FNPETI.  Esta última organização 

merece destaque pelos seus movimentos em prol da erradicação do trabalho infantil e 

sua participação determinante para a criação do PETI. O FNPETI existe desde 1994 e 

tem como objetivo prevenir e erradicar o trabalho infantil no Brasil, mobilizando 

agentes sociais que são envolvidos com políticas e programas sociais que promovem 

medidas para resguardar os direitos das crianças e adolescentes. 

 
A partir do planejamento estratégico realizado em maio de 2000, foram 
definidas as linhas básicas de trabalho do Fórum, tendo em vista os seguintes 
resultados: a) política nacional de prevenção e erradicação do trabalho 
infantil implementada (a partir do referido documento); b) rede integrada e 
fortalecida (mecanismos de informação e comunicação interfóruns, maior 
articulação com o conjunto da sociedade civil); c) integração das políticas 
setoriais promovida pele rede de fóruns (articulação com os conselhos e 
fóruns setoriais, estímulo à cooperação institucional a partir da formação de 
espaços multissetoriais integrados); d)gestão do Fórum Nacional integrada e 
efetiva (sistematização e difusão de informações sobre a prevenção e 
erradicação do trabalho infantil; aperfeiçoamento e disseminação da 
metodologia de atuação). (SILVEIRA; AMARAL; CAMPINEIRO; 
2000:22) 
 
 
 

O Fórum contribuiu para agregar uma nova dimensão à questão do trabalho 

infantil, produzindo questionamentos e gerando debates a respeito dos fatores 

condicionantes do trabalho infantil, como à educação, à saúde, a erradicação da pobreza 

e a geração de emprego e renda. Com isso, gradativamente, cria-se um entendimento 
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que o combate ao trabalho infantil exige articular ações sócio-educativas, geração de 

emprego e renda, qualificação profissional e a inter-relação das políticas públicas.  

 O PETI foi um dos primeiros programas a englobarem todas essas demandas. 

Ele foi concebido como um programa indutor de uma política mais abrangente de 

direitos humanos que, dadas as condições da realidade brasileira e, em particular, a 

nordestina, materializa-se como uma forma de redução das desigualdades. 

 
Atendendo ao que diz o artigo 4º do ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil oferece 
alternativas para evitar a exploração da mão-de-obra  infantil, devolvendo às 
crianças e aos adolescentes em situação de trabalho, o direito ao estudo, 
proporcionando-lhes o exercício da cidadania e, ainda, valorizando a auto 
estima.( BRASIL, 2002:10) 

 

 

 Lançado oficialmente em maio de 1996, o PETI atendia inicialmente a 1.500 

crianças e adolescentes que trabalhavam nos fornos de carvão e na colheita de erva-

mate de 14 municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. No dia 06 de setembro de 

1996, em solenidade realizada no Palácio do Planalto, foi assinado um termo de 

compromisso entre o Governo Federal, governadores dos Estados, confederações 

patronais, organizações não governamentais, entre outros, com a finalidade de erradicar 

o trabalho infantil penoso, insalubre, degradantes ou perigosos nas diversas atividades 

econômicas (BRASIL 2002). Nesse cenário, foi implementado pela Secretaria de Estado 

de Assistência Social do Ministério da Assistência Social. 

 As atividades laborais consideradas como as piores formas de trabalho para o 

PETI encontram-se na Zona rural (carvoaria, cana-de-açúcar, algodão, casas de farinha, 

citricultura, tecelagem, atividades de pesca, etc.) e na Zona urbana (atividades 

relacionadas ao comércio da drogas, ao trabalho em ‘lixões’ e ao comércio em feiras 

ambulantes, ‘flanelinhas’, distribuição de jornais, etc.). As normas que legitimam a 
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operacionalização do PETI foram definidas pelo Ministério da Previdência e Assistência 

Social pela portaria nº 8 de 16 de fevereiro de 2001 que estabelece os procedimentos 

operacionais relativos às transferências de recursos financeiros. 

Estes recursos são destinados à concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias e ao 

custeio da Jornada Ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil para os 

Fundos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, conforme a Portaria nº 458, de 4 de 

outubro de 2001 que Estabelece Diretrizes e Normas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI. Essas diretrizes são articuladas pelo Ministério da Assistência 

Social. A partir dos resultados alcançados no Mato Grosso do Sul, o Programa ganhou 

mais recursos, garantindo parcerias importantes com Prefeituras e Estados.  

No ano de 1997, no Estado de Pernambuco, o PETI foi implantado nos canaviais e 

na região sisaleira do Estado da Bahia. Em 1998 foi estendido para a região citrícola de 

Sergipe, para o garimpo Bom Futuro, no município de Ariquemes no Estado de 

Rondônia e para os canaviais do litoral fluminense no Rio de Janeiro. Sendo em 1999 

implantado em Santa Catarina, Pará, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do 

Norte. Sua expansão para áreas urbanas ocorreu, inicialmente, nos estados de 

Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul, atendendo crianças e adolescentes que 

trabalhavam prioritariamente em lixões.  

 Gradativamente, o Programa passou a integrar o conjunto das ações realizadas 

no âmbito do Governo Federal, pelo ministério da Previdência e Assistência Social, 

Trabalho e Emprego, Educação e Desporto, Saúde e Justiça. Sob o acompanhamento da 

Casa Civil da Previdência da República, bem como pelas ações do Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Em pouco tempo, o PETI passou a 

realizar parcerias com ONGs, conselhos tutelares, Ministério Público e Municípios, e 
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com o apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA e do Conselho de Assistência Social – CNAS, servindo como  

 
âncora do conjunto das ações setoriais do governo voltadas para a recriação 
das condições materiais para as famílias enviarem seus filhos que hoje estão 
trabalhando precocemente, de volta a escola (MPAS/SAS, Brasília, 
abr./1997). 
 
 

A intenção do programa era fazer com que adolescentes e crianças trocassem o 

trabalho penoso pela escola (GIOVANNI, YAZBEK, SILVA, 2007:97), e para alcançar 

esse objetivo foram determinadas etapas básicas: 

 
i)sensibilização e mobilização, levando à construção de pactos estaduais, com 
compromissos e ação conjunta e articulada de um elenco de atores 
governamentais e não-governamentais; ii) elaboração de diagnósticos 
socioeconômico regionais, tendo como referência a questão do trabalho 
infantil; iii) constituição de comissões estaduais e municipais com papel ativo 
na formulação e implementação do programa nos respectivos estados e 
municípios - envolvendo os órgãos gestores e conselhos, Ministério Público, 
DRTs, sindicatos patronais e de trabalhadores, organizações não-
governamentais e outros organismos envolvidos com o tema; iv) elaboração 
de um Plano de Ações Integradas, que define as ações a serem efetivadas, as 
responsabilidades dos parceiros, o cronograma de execução e as formas de 
articulação entre as organizações participantes. (SILVEIRA; AMARAL; 
e CAMPINEIRO, 2000:23) 
 
 

 O PETI tem como público alvo crianças e adolescentes de 07 a 14 anos e suas 

famílias. Estas recebem uma renda de até ½ salário mínimo. A seleção das famílias é 

feita através de cadastros que poderão ser realizados pelos professores da rede pública 

de ensino, pelos agentes comunitários de saúde ou delegado a outras entidades como, 

por exemplo, universidades e ONGs. Porém o cadastramento da família não significa o 

ingresso automático no Programa. A secretária Municipal de assistencial Social, ou 

órgão equivalente, com base nos critérios nacionais e outros estabelecidos no âmbito 

das Comissões Estadual Municipal, procederá à seleção das famílias elegíveis. Uma vez 

concluída essa seleção, as cópias dos cadastros são encaminhadas ao órgão gestor 

estadual que procede à revisão final dos resultados da referida seleção. 
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O tempo de permanência no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é 

contado a partir do momento em que a família é inserida em programas e projetos de 

geração de trabalho e renda ou ocorre quando o adolescente completar 15 anos, 

conforme definido em na reformulação do programa em novembro de 2000.  

 O PETI oferece um auxilio - Bolsa Criança Cidadã, no valor de quarenta reais 

(R$40,00) por criança/ adolescente na zona urbana. E da zona rural no valor de vinte e 

cinco (R$25,00), repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS aos 

Estados e Municípios. Ao oferecê-la, o Programa objetiva criar condições mínimas para 

que as famílias possam suprir sua necessidade básica e complementar sua renda, sem 

depender do trabalho da criança e do adolescente. Esta Bolsa tem caráter emergencial e 

temporário e por isso faz-se necessário que seja garantido à família o acesso a 

programas de geração de qualificação e requalificação profissional e de geração de 

trabalho e renda ou a outras ações que visem a melhoria da sua qualidade de vida.  

A bolsa é repassada às famílias por meio de bancos oficiais ou agências dos 

correios podendo ser suspensa temporariamente quando a criança ou o adolescente não 

atingir a freqüência na escola mínima ou suspensa definitivamente quando o 

adolescente completar 15 anos. Com isso, o Programa almeja mais do que o simples 

acesso da criança e do adolescente à escola, mas sua permanência e seu sucesso escolar.   

Por essa mesma razão, incentiva um segundo turno de atividades a chamada 

Jornada Ampliada, através da qual as unidades escolares ou de apoio asseguram 

alimentação e orientação nos estudos, além de atividades esportivas e de lazer. Com esta 

ação, busca-se dificultar ao máximo a volta da criança e do adolescente ao trabalho, já 

que durante todo o dia seu tempo é ocupado com a escola e no outro horário com a 

Jornada Ampliada. Esta ação é o ponto chave para concessão mensal da Bolsa às 

famílias, articulando a freqüência na escola regular e na Jornada Ampliada, além é claro 
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do abandono das atividades laborais.  A Jornada Ampliada visa à ampliação do universo 

cultural das crianças e adolescentes e ao desenvolvimento de suas potencialidades com 

vistas à melhoria do seu desempenho escolar e sua inserção na sociedade, tendo como 

referência a família, a escola e a comunidade.    

  Para tanto, a Jornada Ampliada dever manter uma sintonia com a escola, 

elaborando uma proposta pedagógica orientada pela Secretária de Educação Estadual. 

Como lembra o Manual Operacional do PETI (BRASIL, 2002), a escola tem uma dupla 

tarefa em relação ao PETI. Primeiro a escola precisa informar o acompanhamento do 

aluno nas atividades regulares. Segundo, a própria organização dos conteúdos deve 

favorecer a inserção do aluno no cotidiano, tratando de questões significativas ao seu 

universo cultural. Assim, o PETI almeja abrir possibilidades de reflexão sobre o papel 

da escola e sobre o significado da educação na vida de crianças, adolescentes e famílias. 

 A freqüência na Jornada Ampliada, de no mínimo de 75%, é exigência 

fundamental para a permanência da família no Programa, incluindo ainda a participação 

das famílias nas atividades sócio-educativas e nos projetos de qualificação profissional e 

geração de trabalho e renda. O término da concessão da Bolsa, conforme definido desde 

setembro de 2000, ocorre quando o adolescente completa 15 anos ou quando a família 

atinge o período máximo de quatro anos de permanência no PETI. Tempo contado a 

partir da sua inserção em programas e projetos de geração de trabalho e renda 15. 

O PETI hoje tem mais de dez anos de existência, e já passou por uma 

reformulação consubstanciada na Portaria 2917 (de setembro de 2000), e em 2006 foi 

unificado ao Programa Bolsa Família. Essa sua longa trajetória permite-nos destacar 

alguns aspectos, quanto a seus avanços, dificuldades e riscos. Um aspecto a ser 

destacado são as discussões do FNPETI que contribuíram para consolidar uma 
                                                 

15 Nesse caso, Estados e Municípios podem realizar parcerias com agentes públicos que garantam ações 
de diversos setores, principalmente no que diz respeito à oferta de programas e projetos de geração de 
trabalho e renda, com formação e qualificação profissional de adultos, acessória técnica e crédito popular. 
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concepção de trabalho infantil e uma proposta metodológica no tocante à articulação 

intra-governamental, produzindo diagnósticos, planejamento e monitoramento, além da 

construção de espaços públicos ampliados com e para participação da sociedade civil. 

Embora, isso não tenha ocorrido plenamente em todos os Estados.  

O fato de ser o programa central no tocante ao trabalho infantil, no Brasil, faz 
do PETI a referência mais visível, não apenas como alvo de demandas 
sociais, mas por sua característica de programa ligado - desde a origem - a 
um processo de formulação conjunta espaços públicos ampliados, como o 
Fórum Nacional e o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. (SILVEIRA; AMARAL; CAMPINEIRO; 
2000:23). 

 

Outro destaque se processou na implementação do PETI na Bahia, onde contou 

com a ajuda de algumas empresas que incentivaram o desenvolvimento das atividades. 

Nesse Estado, houve uma retirada expressiva das crianças e adolescentes que 

trabalhavam no plantio e colheita do sisal. No entanto, ainda são identificadas algumas 

deficiências na articulação intra-governamental – como é o caso de sua articulação com 

a educação, que se dá abaixo dos objetivos que se apresentam no Programa, e na 

articulação intersetorial principalmente na geração de emprego e renda. 

Um ponto problemático do Programa é o seu foco nas atividades consideradas 

perigosas, insalubres, penosas ou degradantes, como fica explícito no seu objetivo geral 

e na definição do seu público alvo. Essa focalização se justifica pelos altos índices do 

trabalho infantil que, no Brasil, manifesta-se nessas piores formas de trabalho. No 

entanto, essa situação também produz um viés tanto nas políticas públicas destinadas a 

essa parte da população quanto nas diretrizes legais, pois deixa subentender que existam 

formas de trabalho, para esse grupo, que poderiam ser consideradas como aceitáveis. 

Outra questão bastante discutida é o valor monetário que o Programa paga a seus 

beneficiários. O objetivo de se pagar uma ‘bolsa’ é que esta possa auxiliar as famílias a 

sobreviverem acima da linha de pobreza. Contudo, ao unificar os programas de 
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transferência de renda, o valor do beneficio foi reduzido, fazendo com que diversas 

famílias voltassem à condição que ocupavam antes de entrar no Programa. Antes da 

unificação dos programas de transferência de renda, a família poderia participar de 

vários programas simultaneamente somando um valor significante ao final do mês.  

A unificação, segundo algumas análises, teve um custo alto, entendendo a 

palavra custo como deterioração dos níveis de renda familiar e o retorno das crianças ao 

trabalho, pondo em xeque os objetivos do Programa em atingir seus resultados básicos.  

O tempo de permanência no PETI também é objeto de debates acirrados já que 

para alguns o Programa não altera situações estruturais, mantendo a situação de 

vulnerabilidade em suspenso, ou seja, apenas enquanto dura a permanência nas 

atividades previstas. Há ainda um descompasso entre as determinações do Programa 

com o texto constitucional que proíbe o trabalho para menores de 16 anos, fato este que 

deveria ter sido levado em consideração na hora de determinar o limite da idade de 

permanência no PETI. Isto faz com que um amplo contingente de adolescentes não 

sejam de fato inclusos, principalmente no espaço educacional. 

Por fim, permanece a questão da cobertura do Programa. Estudos da ONU 

revelam que, apesar dos investimentos para erradicação do trabalho infantil, existem 

218 milhões de crianças no mundo que trabalham. A América Latina fica com 5% dessa 

população. No Brasil, dados da PNAD/IBGE indicam que cerca de 5,1 milhões de 

crianças e adolescentes entre cinco e dezessete anos de idade trabalham tanto na área 

urbana e rural. A região Nordeste fica com uma concentração maior dessa população, 

cerca de 15,9% de crianças e adolescentes entre cinco e quatorze anos são explorados, 

ficando acima da média nacional. Para muitos críticos, apesar dos avanços obtidos, o 

PETI ainda não configura-se como uma política capaz de fazer face a essa realidade. 
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Nesse cenário, uma das saídas que tem sido apontadas é a sua integração com o 

Programa Bolsa Família, o que ampliaria seu impacto e efetividade. 

 

 

Integração do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil com o 

Programa Bolsa Família 

 

 O PETI foi integrado ao Programa Bolsa Família oficialmente em dezembro de 

2005, tendo sido publicada uma Portaria específica para sua regulação. Essa união foi 

justificada pelo diagnóstico demonstrado na pesquisa sobre os programas sociais 

desenvolvidos no Brasil que ocorreu na transição de governo de Fernando Henrique 

Cardoso para o atual governo Luis Inácio Lula da Silva. 

 A idéia considerada inovadora e um avanço na política social do Brasil visava 

otimizar os resultados quanto aos objetivos desses dois programas, ao mesmo tempo em 

que tentava eliminar os muitos problemas existentes. Em relação ao PETI, essa união 

mobilizou amplos setores da sociedade que estavam envolvidos com a erradicação do 

trabalho infantil e com a promoção de qualidade de vida para crianças e adolescentes 

vítimas da exploração e privação de seus direitos básicos.  

Para Márcia Guedes, autora de um texto elaborado para o governo sobre essa 

integração, a união do PETI e do Bolsa Família seria uma oportunidade para debater as 

políticas públicas que visam eliminar o trabalho infantil e garantir os direitos de 

crianças e do adolescentes. Sua compreensão era que o PETI deveria fazer parte de uma 

política mais ampla de erradicação à pobreza (BRASILIA, 2006:03). Para justificar essa 

integração, a Portaria Nº 666/05 afirma que ambos pertencem a um mesmo governo e 

tem objetivos comuns. Desse modo, a articulação possibilitaria racionalização e 
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aprimoramento do processo de gestão do PBF e do PETI, ampliação da cobertura do 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil do PETI e 

universalização do PBF para as famílias que atendem aos seus critérios de elegibilidade. 

(BRASILIA, 2006:12). É definida uma série de atribuições e mudanças para que esses 

dois programas possam conjugar suas ações.  

Dentre as medidas destaca-se, no âmbito municipal, o contato que a coordenação 

do PBF deveria manter com o PETI. A idéia é que essa articulação, na base do sistema 

político, permitiria aos gestores do PETI analisar com mais rapidez e eficiência os 

bloqueios e/ou cancelamento de benefícios, bem como manter um cadastro único. No 

âmbito estadual, buscou-se, principalmente, a atualização do cadastro das famílias 

beneficiárias pelo PBF que estavam em situação de trabalho infantil. Além disso, foram 

mobilizados ajustes para promover o acompanhamento das ações sócio-educativas. 

Coube ainda à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC) transferir os 

recursos para o agente pagador: a Caixa Economia Federal.  

   Outra diretriz importante derivada dessa união PETI-PBF dizia respeito à 

seleção das famílias através de um cadastro único. Para isso, ficou sob responsabilidade 

das Prefeituras realizarem o cadastramento. No que diz respeito às condicionalidades, as 

crianças e adolescentes que foram inseridas no PBF, por causa da situação do trabalho 

infantil, deveriam freqüentar as atividades socioeducativas e de convivência realizadas 

pelo PETI, bem como as condicionalidades de saúde e educação exigidas pelo PBF. OU 

seja, deveriam ter uma freqüência de 85% na escola e não haver mais situações de 

trabalho infantil na família. Ficou estabelecida também uma nova faixa etária que agora 

se estende até os 16 anos. E o que antes era denominado Jornada Ampliada passa a ser 

chamada de Ações Sócio-Educativas e de Convivência. 
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 Observamos que essas novas diretrizes visavam articular as ações e promover 

uma maior agilidade e qualidade no atendimento, melhorando os processos de 

gerenciamento da política social brasileira. No entanto, cabe questionar até que ponto a 

concretização de uma política de erradicação do trabalho infantil e da pobreza não 

exigiria ir além das propostas de integração dos dois programas, mediante a articulação 

de um conjunto de ações em diferentes esferas como educação, trabalho e cultura. 

 

 

Atuação do PETI no Estado de Pernambuco e no município de 

 Recife 16 
 

 Nos anos de 1993 e 1994, o Centro Josué de Castro17, realizou em Pernambuco 

um estudo em que mostrava sua realidade quanto ao trabalho infantil. Nessa ocasião 

ficava claro os altos índices de trabalho infantil na zona da mata, que somava 25% dos 

trabalhadores que trabalhavam nos canaviais. Ou seja, esta pesquisa identificou cerca de 

54.000 crianças e adolescentes, entre 07 e 13 anos trabalhando na cana de açúcar. Esta 

força de trabalho que é ilegal era algo corriqueiro os pais levarem seus filhos para 

ajudarem a cumprir suas metas de trabalho. 

 Além desses resultados, essa pesquisa demonstrou que uma das piores 

conseqüências para essa população juvenil é a baixa ou nenhuma escolaridade, dando 

visibilidade a um resultado trágico: crianças e adolescentes que trabalhavam naquelas 

                                                 
16 Nesse texto usamos as pesquisas do Centro Josué de Castro, no entanto, há outras pesquisas que 
retratam a realidade do PETI no município de PE, como os Relatórios do Monitoramento e Avaliação do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI , realizada pela Universidade Federal de 
Pernambuco, departamento de Serviço Social/SEPLANDES/IPSA, nos períodos de Dezembro de 2000 a 
Fevereiro de 2001(1ª missão técnica); Outubro de 2001 (2º missão técnica); Novembro de 2002 (3ª 
missão técnica).  
17 A pesquisa foi realizada no período de 1992/1993, com o nome “Trabalhadores Invisíveis”. 
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condições, mesmo depois de voltarem a estudar, permaneciam com profundas 

dificuldades para ler e escrever, mantendo a distorção idade-série. 

 Esses estudos evidenciavam a urgência do Estado de Pernambuco promover 

ações de combate à exploração do trabalho infanto-juvenil. Inicialmente, os 

investimentos nessa área se concentraram na área canavieira. O objetivo era atender 

mais de 13.000 crianças e adolescentes entre 07 e 14 anos. Isso representaria um 

impacto positivo para erradicação desse trabalho infantil na região. As atividades 

tiveram início em fevereiro de 1997, como uma experiência piloto em três municípios18. 

Ao todo foram atendidas 2.100 crianças. O sucesso da iniciativa fez com que o 

Programa fosse estendido a 8.000 crianças. Em 2000, as atividades laborais 

desenvolvidas por crianças e adolescentes das zonas urbanas passaram a ser alvo da 

intervenção do PETI. Neste mesmo ano, foram estabelecidas diretrizes e normas através 

da portaria nº. 2.917 de 12 de setembro. Nesse momento, o Programa foi ampliado 

totalizando 50 municípios atendidos apenas na zona canavieira. 

Apesar do índice do trabalho de crianças e adolescentes nos canaviais de 

Pernambuco ser bastante alto, não existia apenas essa atividade laboral. Constatava-se a 

existência de trabalho irregular também em casas de farinha, horticultura, tecelagem, 

dentre outros, o que estimulou a expansão do Programa para as regiões do Sertão e do 

Agreste em 1999. Até 2004 o PETI em Pernambuco atendia a 72.000 famílias, 

beneficiando 133.591 crianças em todas as regiões – metropolitanas, Mata norte e sul, 

agreste central setentrional, meridional, sertão do Araripe, São Francisco, Itaparica, 

Central e Pajeú/Moxoto. Totalizando 175 municípios. A meta do Governo, entretanto, 

era atender, até 2005, os 184 municípios no Estado.    

                                                 
18 O primeiro município inserido no PETI foi Xexéu – da Zona da Mata do Estado -, posteriormente o 
programa foi implantado em Joaquim Nabuco, Palmares, Catende, Água Preta, Amaraji, Barreiros, Cabo 
de Santo Agostinho, Jaqueira, Maraial, Primavera, São Benedito do Sul e Tamandaré. (Sistematização 
Final da Experiência do Projeto de Capacitação e Acompanhamento do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil –PETI – 2004). 
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De um modo geral, os índices de escolarização nos municípios em que o PETI 

foi implantado eram muito baixos. Esse fator contribuiu para a expansão do Programa, 

pois, uma de suas principais ações tinha em vista a qualidade escolar através da Jornada 

Ampliada. No entanto, apesar da implantação dessa ação não foram desenvolvidos 

mecanismos consistentes de acompanhamento do desempenho escolar. 

No estado de Pernambuco, o Programa ficou sob responsabilidade 

administrativa da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social - SEPLANDES 

(ver Figura abaixo), e manteve a seguinte relação com os beneficiários: 

 

Figura 02 – relação com os beneficiários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa fez ainda parcerias importantes que complementam suas ações, 

como exemplo com o CENDHEC - Centro Dom Helder Câmara – responsável por 

promover o projeto “do Trabalho Infantil à Participação” voltado ao fortalecimento do 
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Estado possuía mais de 203 mil crianças e adolescentes inseridos em trabalhos penoso, 

degradante e insalubre. Mais ainda. A pesquisa apontava um aumento 1,46% a cada ano 

nessa população, o que apontava a situação dramática do Estado. Ao mesmo tempo, 

esses dados reforçavam as dificuldades encontradas para manter o público infanto-

juvenil nas atividades socioeducativas promovidas pelo PETI. 

 
 O Recife tem um Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil desde 2006, mas não conseguimos até agora avaliar esse documento 
com as autoridades responsáveis pela sua execução. (CENDHEC, 2004). 
 
 

O Cendhec também monitorou o trabalho realizado com as famílias juntamente 

com a participação direta de adolescentes egressos do trabalho infantil e de participantes 

do projeto do Trabalho Infantil à Participação. 

Vale destacar também os resultados do PETI no município de Vicência. Os 

impactos desse Programa no município foram abordados na dissertação de Mestrado da 

Pedagoga Maria Lúcia Soares da Silva19. Esse município fica a 87 Km do Recife, na 

região da Zona da Mata Norte e sofreu impactos efetivos com a implantação do PETI. 

Iniciado em 1998, o Programa atendia 324 alunos. Apenas dois anos após passou a 

atender 1.680 estudantes. Segundo a pesquisadora, o grande diferencial do PETI foi o 

envolvimento das famílias e dos próprios funcionários que trabalhavam no Programa. 

Os habitantes do município exerceram uma participação ativa criando, por exemplo, 

cooperativas e mobilizando atividades de fabricação de doces, turismo e agricultura.  

No entanto, esses parecem ainda sucessos isolados. Em uma reportagem do 

jornal Folha de Pernambuco 20 sobre as crianças em situação de trabalho, mostra que 

mais de 320 mil crianças deveriam ser atendidas pelo PETI e estavam fora das 

                                                 
19 Maria Lúcia Soares da Silva é Pedagoga, autora da dissertação de Mestrado em Educação Política 
Educacional e Poder Local na Cidade de Vicência: Repercussões do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil, pela Universidade Federal de Pernambuco. 
20 A Folha de Pernambuco é um jornal veiculado no estado de Pernambuco, e exibiu a reportagem 
Crianças fora do PETI, sobre trabalho infanto-juvenil em 02 de abril de 2008.  
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atividades socioeducativas. Os próprios gestores admitem que estas crianças não 

estavam vinculadas ao Programa, o que se devia a falhas do monitoramento. Outra 

reportagem veiculada pelo jornal Diário de Pernambuco21 mostrava que 119.463 

crianças com idade inferior a 14 anos estavam trabalhando, o que representa 7,8% da 

população do Estado nessa faixa etária, segundo os dados da pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), revelando a dificuldade de lidar com a questão.   

Outro problema encontrado pelo Programa refere-se à situação das crianças e 

adolescentes da zona urbana de Recife, sobretudo, aquelas que são exploradas 

trabalhando em sinais de trânsito e em lixões. Por esse motivo, o FEPETIPE defende 

atividades sócio-educativas que despertem o interesse das crianças e adolescentes.  

A UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, também compartilha 

desse pensamento: “As crianças têm direito de aprender. Se elas se evadem da escola ou 

não vão porque trabalham, ficam sem perspectiva. A educação é o caminho”. Para 

estimular entidades e municípios a combater a exploração infanto-juvenil o FEPETIPE 

entrega prêmios e divulga bons exemplos dessa prática 22.  

Assim, observa-se que PETI, no estado de Pernambuco, tem produzido impactos 

diferenciados. Por essa razão, realizamos um recorte focando a atenção no município de 

Recife. Dessa forma, no próximo capítulo, a realidade desse Programa é mostrada por 

seus gestores, coordenadores e pessoas beneficiadas. 

  

 

 

                                                 
21 O Diário de Pernambuco é um jornal veiculado no estado de Pernambuco, e exibiu a reportagem 
“Educação como forma de combater o trabalho infantil”, em 13 de junho de 2008. 
22 Já foram entregues prêmios ao município de Limoeiro, que fica no agreste do Estado e que conseguiu 
que duas mil crianças participassem das ações socioeducativas do PETI. Outro município foi premiado, 
São José do Egito, que está localizado no sertão, conseguiu reverter à evasão do programa.  Também 
recebeu prêmio a ONG Novo Mundo, que trabalha com o desenvolvimento artístico de crianças e 
adolescentes da Ilha do Destino no município de Olinda. 
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CAPITULO IV 

Incluir Crianças e Adolescentes e Universalizar o Direito à Educação: 

O desafio do PETI no Município do Recife 
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 A estrutura desse capítulo expressa alguns substantivos surgidos no decorrer da 

pesquisa. Esses substantivos foram relacionados com as questões centrais extraídas do 

processo de análise. Com essa categorização, não se pretendeu “ontologizar” a situação 

do PETI no município selecionado, mas tão somente facilitar a compreensão dos dados 

coletados, bem como expressar nossa apreciação em relação aos mesmos.  

Inicialmente, analisamos os diferentes pontos de vista sobre a experiência com a 

educação no PETI. Em seguida, examinamos no PETI os resultados relativos ao 

processo de implementação. Por fim, problematizamos a lógica de intervenção presente 

no Programa. O esforço consistiu em apresentar a percepção dos sujeitos entrevistados. 

 

Um sonho: PETI - fazer o que a escola não está fazendo? 
 

 Uma das importantes parcerias que o PETI faz é com a educação. Assim, o 

nosso foco de pesquisa consistiu exatamente em entender como essa relação vem se 

processando no âmbito do Programa. Mais diretamente, a idéia é apreender os impactos 

de um Programa que articula acesso à educação e à transferência de renda, apreendendo, 

nesse percurso, os sentidos de educação que são construídos pelos sujeitos, sobretudo 

quando esses vivenciam tão de perto situações extremas de pobreza e exclusão social. 

Nunca é demais lembrar que, para os gestores do PETI, “a ação educativa tem o dever 

de estimular a tomada de consciência e de responsabilidades no exercício dos direitos e 

cumprimento dos deveres” (PROPOSTA PEDAGÓGICA. s/p.). 

 É fato que os problemas que afetam a estrutura do setor educacional têm 

influenciado no desenvolvimento do PETI no âmbito local. Esse foi um dos pontos 

principais que surgiu durante as nossas conversas com as pessoas envolvidas na 

execução desse Programa, pois, como nos relatou um dos entrevistados, “se a educação 

não faz a sua parte, fica difícil desenvolver nos alunos outras atividades” (SUJEITO 3). 
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Ao mesmo tempo, compreende-se que essa não é uma tarefa simples, já que o foco do 

Programa consiste em “responder a uma problemática que é a de aliviar a pobreza” 

(SUJEITO1). Assim, desde o início, os dados da pesquisa foram confirmando alguns 

problemas e tensões inerentes ao PETI quando este se materializa como um programa 

de transferência de renda, mas tem na educação sua principal condicionalidade. Como 

lidar, simultaneamente, com dois problemas tão complexos: eliminar as situações 

extremas de pobreza e garantir o direito à educação de qualidade para todos? 

 As respostas dos sujeitos entrevistados, durante a investigação, apontaram a 

dificuldade de encontrar uma resposta unívoca a essa pergunta. Encontramos, por 

exemplo, a compreensão de que uma das tensões está relacionada exatamente com os 

problemas de leitura e de escrita. Segundo os sujeitos abordados, o PETI não consegue 

realizar atividades diferenciadas com os seus alunos já que essas atividades necessitam 

da autonomia do aluno para ler e escrever. Para alguns monitores, esse fato leva à 

desmotivação de muitos dos alunos do Programa: “Eu não gosto muito não das 

atividades. As atividades aqui são pra criancinhas. A gente só faz brincar. Eu só venho 

porque minha mãe me manda. Mas eu não gosto muito não” (SUJEITO 5). 

  Outra tensão refere-se à individualização das ações. Percebe-se uma dificuldade 

para conjugar esforços. Ao contrario do que parece informar as orientações normativas, 

não tem sido uma tarefa fácil integrar e universalizar ações do setor educacional, da 

saúde e da assistência. 

 Para os atores abordados, a vinculação dos programas, expandindo e 

massificando o acesso, tem gerado mais dificuldades em administrar as relações entre o 

espaço escolar e o espaço social. Os próprios alunos percebem que o espaço educacional 

não é adequado nem motivador para ser um ambiente de interação, aprendizagem e 
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lazer. Em alguns dos núcleos pesquisados, os alunos se referiram a esses espaços desse 

modo: 

 

Você não está vendo! (para a pesquisadora). A gente tem aula aqui todo dia. 
É muito aberto, passa muitos carros, a gente se distrai e tem muito barulho. 
Não tem espaço para brincar, nem podemos falar alto porque aqui funciona 
também uma creche. Não tem nem espaço pra gente brincar de bola. 
(SUJEITO 4). 
 
O espaço aqui é grande, mas não podemos utilizar tudo não.  Quando dá, a 
gente vai uma vez por semana para quadra, é porque o professor leva pra 
quadra as turmas da escola.  (SUJEITO 3). 

 

 No primeiro caso, o núcleo fica na associação dos moradores do bairro. No 

mesmo horário funciona uma creche no local, ficando reservada ao PETI a área do 

terraço. Este é pequeno e ficam praticamente às margens de uma avenida bastante 

movimentada. No segundo caso relatado, o núcleo se localiza dentro de uma escola do 

Estado de Pernambuco. No entanto os alunos do PETI não podem freqüentar suas 

dependências, incluindo a quadra, sem um prévio agendamento. Essas foram algumas 

das situações encontradas para a materialização do acesso e da permanência de crianças 

e adolescentes na escola através do PETI.  

 

Tivemos muitos avanços na educação, mas educação ‘real’ não modificou. É 
tão verdade que freqüentemente tomamos conhecimentos de programas ora 
especifico de educação, ora de transferência de renda tendo como prioridade 
educação, sendo criados. Mas a situação continua a mesma. (Sujeito 3). 
 

 Dessa forma, a forças desprendidas pelo PETI parecem poucas diante de uma 

problemática maior que é pouco problematizada para a consolidação do sistema de 

proteção social: a estruturação dos processos educativos em nossa sociedade.  

 A educação precisa se integrar mais com o programa. A escola deve procurar 
conhecer o que é o PETI. Poderia ter um acompanhamento na escola regular 
do desempenho dos beneficiários do PETI. ... A integração com a escola 
regular, precisa muito ser melhorada. O núcleo funciona melhor quando está 
inserido na comunidade, em vez de estar dentro da escola. (SUJEITO 1). 
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Parece haver uma falta de entendimento quanto à tradução da palavra 

intersetorialidade, repetida várias vezes nos documentos do PETI. Situação que parece 

se agravar, uma vez que o problema é abordado como uma questão de gerenciamento, 

produzindo uma espécie de círculo vicioso. As estratégias educativas não funcionam 

porque não há relação com outros atores, e não há relação com outros atores porque as 

estratégias educativas revelam-se inadequadas. No limite, nos defrontamos com uma 

armadilha, na qual a própria educação aparece como a vilã da história. Por essa ser tão 

ruim, o Programa teria que suprir também esta deficiência. Daí advém uma série de 

avaliações negativas sobre o papel da escola, quase sempre apontada como a principal 

responsável pela ineficiência do PETI, já que ela não consegue realizar seu papel. 

 
Essa relação com a escola é muito distante. O que se faz aí é muito abstrato, 
não consegue chamar a atenção das crianças e dos adolescentes. É um mundo 
que não se revela atrativo pra eles. Mas o PETI tem que trabalhar junto com 
ela, não é? Mas a gente não trabalha, não. Acho que para o PETI funcionar, 
primeiro, tinha de trabalhar com a escola, senão não vai funcionar nunca do 
jeito que tá (SUJEITO 2). 

 

 Sugestivamente, encontramos uma dificuldade explícita dos sujeitos no que se 

refere à compreensão da concepção de educação que o Programa mobiliza. É como se 

os professores e monitores não conseguissem articular sua prática pedagógica em 

relação aos objetivos do programa. O exemplo disso tem o registro desse sujeito: 

 

Na escola, as professoras pedem que ensinem reforço, porém eu não posso 
ensinar reforço por causa do que o PETI manda. Mas eu acabo ensinando 
mesmo assim. Os alunos são muito fraquinhos na escola, não sabem ler 
direito. Então ajudo eles a fazerem os trabalhos e a fazerem as provas. 
(SUJEITO 4). 

 

 Foi comum escutarmos os alunos se referindo ao PETI como um programa que 

estava servindo para que eles ingressassem em outro programa social que, comumente, 

pagava mais, ou que estavam nas atividades apenas pelo dinheiro. Apesar dos 
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documentos traçarem um vínculo forte com a educação através das ações 

socioeducativas, a realidade mostrou que isso está longe de acontecer. Nas falas dos 

gestores,  

Já que o PETI está vinculado à educação, poderia de fato ser trabalhado junto 
com ela. Mas o que acontece é que de um lado as mães cobram reforço, do 
outro elas cobram aumento das bolsas, que é baixo. 
 
A educação precisa se integrar, mas com o programa. A escola deve procurar 
conhecer o que é o PETI. Poderia ter um acompanhamento na escola regular 
do desempenho dos beneficiários do PETI 
 
 

fica evidente o distanciamento entre os dois setores: educação e proteção social. 

Primeiro este fato é percebido através dos próprios núcleos, que em sua maioria ficam 

instalados fora da escola: associação de moradores, espaços alugados para esse fim, ou 

até mesmo em anexos vinculados a uma escola oficial, porém na prática sem qualquer 

vínculo com a mesma.  

 Os depoimentos relatam uma relação meramente administrativa da escola com o 

Programa, pois uma vez que a escola tem alunos matriculados que pertencem ao PETI, é 

preciso manter o registro dos alunos e realizar os informes necessários.  

A escola tem um cadastro com todos os alunos do PETI, porque eles têm que 
mandar os quantitativos de faltas no mês. Fora isso, os professores não sabem 
de nada dos alunos e do que a gente faz aqui. (SUJEITO 4) 
 
 

Esse tipo de compreensão contrasta com as orientações dos documentos, como o 

Manual Operacional do PETI, onde se afirma que a Jornada Ampliada deve manter 

perfeita sintonia com a escola, inclusive mediante a elaboração de “uma proposta 

pedagógica sob responsabilidade do setor educacional” (2004:07).  

 O mais comum é a proposta pedagógica ser construída mensalmente, entre os 

coordenadores ou pedagogos dos núcleos, mas sem qualquer ligação com a proposta 

pedagógica do ensino regular 23: 

                                                 
23 Segue em anexo nº ‘C’, um modelo dessa proposta que é executado pelo Município de Recife. 
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Todo mês há uma reunião com os monitores, pedagogas e coordenadores, 
onde fazemos a proposta pedagógica do mês. Para fazer esse planejamento, a 
gente se baseia no planejamento anual e nos conteúdos que eles mais 
precisam como sexualidade, saúde.... (SUJEITO 2) 
 
 

 Outra observação refere-se às atividades lúdicas – lazer, esporte e cultura – no 

âmbito da Jornada Ampliada do PETI. O modo como os sujeitos entrevistados vêm 

tematizando o papel pedagógico dessas atividades parece confirmar a compreensão de 

que o PETI não consegue ultrapassar o pensamento de que na escola deve-se veicular, 

apenas, informação e conteúdos formais, ou deve-se freqüentá-la apenas no dever de 

receber o dinheiro. 

 Uma razão para isso pode ser encontrada no imaginário social que aponta o 

trabalho como o destino das famílias pobres. É como se, para essas famílias, as 

principais oportunidades de mudança surgissem do trabalho e não da ampliação dos 

processos de escolarização formal (SADECK,2008:34). 

Outra questão abordada durante a pesquisa dizia respeito ao cumprimento do de 

aliviar a pobreza e minimizar a exclusão social. Nossa desconfiança inicial era que tanto 

o trabalho infantil quanto a evasão escolar, apresentados como principais motivos da 

causa da pobreza e de implementação desses programas sociais, não decorriam 

unicamente da necessidade de aumentar as receitas das famílias pobres. Pois, como 

lembra SPOSATI (1997), grande parte desses programas é afetada, desde suas gêneses, 

pela concepção adotada de educação formal, em detrimento de uma concepção de 

atendimento global da criança e do adolescente, que incluísse as condições para a 

democratização dos bens culturais. As falas parecem confirmar essa posição, quando as 

ouvimos: 

O PETI serve apenas para aliviar a pobreza e não erradicar de vez. ... Muito 
menos ele serve para consertar a educação. (SUJEITO 2) 
 
Quando saem do programa as mães reclamam que os ‘meninos’ não têm o 
que fazer em casa, porque nem sempre conseguem entrar rápido em outro 
programa. (SUJEITO 4) 
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 Esse distanciamento também parece ocorrer pela indefinição nos documentos 

dos papéis a serem desempenhado por cada componente que integra o Programa, o que 

torna difícil o próprio processo de monitoramento. Durante a realização da pesquisa, 

apareceram alguns desses elementos, como o CONANDA, o IASC, a OIT, a UNICEF e 

algumas ONGs. Todas essas instituições têm algum projeto sendo desenvolvido dentro 

do PETI, configurando uma rede altamente complexa. 

 

Em parceria com o IASC, começamos a desenvolver, no período da festa do 
Morro da Conceição, uma ação de retirada das crianças que estão ali 
trabalhando, além de conscientizar seus responsáveis. Nesse período, abrimos 
uma creche, ali funcionando 24 horas, e promovendo oficinas em toldos 
montados entre as barracas. Porém nem toda família deixa suas crianças 
participarem, e preferem que estejam ali, pois ganham dinheiro, além de 
ficarem com seus irmãos pedindo esmolas, se passando muitas vezes por 
mendigos e com doenças. Fazemos um trabalho de conscientização, e em 
parceria, que a cada ano cresce – GPCA; DIRCON; Ministério Público; 
Polícia Militar. (SUJEITO 2). 

 

O PETI, através de suas ações educativas, visa também resgatar uma consciência 

cidadã e de exercício de seus direitos e no cumprimento de seus deveres. As diretrizes 

do SUAS (2008) e o Manual Operacional do PETI (2004)  deixam claro que, através de 

uma educação de qualidade, que promova a inclusão e permanência, que valorize a 

diversidade geográfica e cultural, se traduz no principal meio de transpassar a pobreza e 

superar as profundas desigualdades de renda.  

Para o PETI, essa união se traduz na Jornada Ampliada ou espaços de 

convivência. Para isso, a relação com a escola é fundamental. Como indica o manual 

operacional (2004), o instrumento para efetivar essa relação é a proposta pedagógica, 

que deveria ser realizada em parceria do PETI com a escola. 
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Um pesadelo: PETI - uma política para sujeitos de direito? 
 

 

 O debate em torno dos Programas de Transferência de Renda os situa como 

“possibilidade de solução para a crise do desemprego e o enfrentamento da pobreza”, 

como afirma Silva e Silva et al (2004:36-37). No Brasil, têm-se destacado duas 

principais orientações político-ideológicas que têm inspirado essa lógica de proteção 

social que transfere renda às pessoas. A primeira diz respeito a sua característica 

compensatória e residual, cujo fundamento está centrado no mercado, orientado pela 

compreensão de que o desemprego e a exclusão social são inevitáveis.  

Assim, a inserção no PETI emerge como a garantia da autonomia do indivíduo 

enquanto consumidor. Uma estratégia para atenuar os efeitos mais perversos da 

pobreza. Silva24 (2004) afirma que, para os beneficiários é mais cômodo esperar por 

esta renda do que se dispor a um trabalho, pondo em circulação imagens estereotipadas 

e representações conservadoras em relação aos sujeitos que participam desses 

programas. 

O interessante é que essa visão é internalizada pelos próprios beneficiários do 

PETI. Vários alunos durante nossas conversas afirmaram que sua mãe não trabalhava 

para não perderem o beneficio da bolsa família e do PETI. Um desses alunos (SUJEITO 

5) reconheceu que ele próprio só freqüentava o PETI ainda porque iria poder entrar em 

outro programa do governo: o programa Agente Jovem25, já que a bolsa que receberia 

seria maior.  

                                                 
24  Isabel Cristina Silva realizou uma dissertação - Programa de Transferência de Renda Condicionado: 
Bolsa-Escola - o resgate da cidadania através da educação, na Universidade Federal do Paraná em 2004. 
25 Agente Jovem: É uma Ação de Assistência Social, desenvolvida em parceria com o Governo Federal, 
que visa ao desenvolvimento pessoal, social e comunitário de jovens entre 15 a 17 anos. Concede bolsa de 
R$ 65,00 reais mensais aos jovens e oferece ações sócio-ambientais-educativas, junto ao Programa 
Municipal Recriando/Eco-Núcleos. 
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O segundo tipo de orientação político-ideológica que tem orientado a lógica de 

proteção social, mediante transferência de renda, afirma que esses programas têm como 

fundamento pressupostos redistributivos orientados pelo critério da cidadania universal. 

Nesse caso, a focalização aparece como um ponto positivo capaz de incluir todos os que 

necessitam do benefício ou os cidadãos em geral, visando à garantia de uma vida digna 

para todos. O impacto desejado é a inclusão social. Essa orientação também apareceu na 

fala de uma das gestoras do PETI: Foi um ponto muito positivo a integração do PETI 

com o PBF, pois, melhorou sua focalização nos indivíduos, aumentando a oferta de 

bolsas e o acesso a esse benefício. (SUJEITO 2). 

Essa afirmação está em conformidade com o pensamento dos mentores do programa 

e suas determinações legais. Não obstante, o aparato legal não é suficiente para 

equalizar a situação de vulnerabilidade vivida pelas crianças e adolescentes envolvidas 

com o PETI. Um exemplo vivo é a dificuldade de efetivas o ECA - Lei nº 8.069, que 

surge para regulamentar as determinações da Constituição Federal no tocante aos 

direitos das crianças e adolescentes. O ECA confirma e reafirma a necessidade de um 

sistema que garanta os direitos ao mesmo tempo sua proteção.  

Contudo, as entrevistas realizadas destacam a dificuldade para que o Programa 

consiga cumprir as determinações legais. Por exemplo, destacamos o cumprimento da 

oferta de cursos para requalificação profissional para as famílias: 

 
Não tem palestras, nem qualificações para empregos. Às vezes acontecem 
reuniões com os pais e os alunos quando estão no período de política. As 
famílias não compreendem o que é o programa, mandam o filho para não 
ficarem em casa, por causa do dinheiro e porque aqui alguém toma conta 
deles. (SUJEITO 4). 
 
 

No primeiro extremo, vimos reproduzir nas falas de uma das coordenadoras do 

PETI que ainda é prática freqüente no interior dos Estados haver contratação de pessoas 

que tenham habilidades para fazer artesanato.  
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Eram contratados por causa do apadrinhamento, sem qualquer qualificação, 
ou melhor, a qualificação que tinham era alguma habilidade em artes. Alguns 
chamavam de oficineiros.  (SUJEITO 1). 

Isso vai de encontro às diretrizes dos documentos, que prima pela erradicação do 

trabalho. Essa é uma prática que veicula um currículo oculto, estimulando os alunos a se 

preocuparem em aprender um ‘ofício’. 

 
Acho que deveria ter mais ênfase em artesanato; deveria ter mais reciclagem, 
porque é o mundo real deles, é o que vive. Deveria ter mais conscientização 
quanto à importância dessas coisas.  (SUJEITO 4). 

 

Mesmo a contratação de monitores ligados a uma formação específica obtida nos 

cursos de graduação em Pedagogia, Psicologia, ou outro da área das ‘humanidades’, nos 

quais comumente se privilegia uma análise crítica dos problemas sociais, parece não ser 

suficiente para superar determinadas representações que ainda permeiam o Programa.  

 
Eu prefiro que talvez não seja o monitor não seja um educador e que seja o 
humano que venha trabalhar aqui comigo não porque depende da sua 
formação. (SUJEITO 2). 
 
 

Uma outra crítica realizada pelos sujeitos localiza-se na seleção dos 

monitores/professores. Para os sujeitos, a seleção apresenta dois extremos que 

evidenciam antigos problemas educacionais.  

 
Nem monitores, nem alunos, nem famílias, nem coordenadores, compreende 
o que é o PETI. Apesar de ter feito um trabalho inicial de apresentação do 
programa, na prática percebemos que não tinha essa compreensão devido a 
isso tudo que já falei. Os monitores eram contratados porque tinham 
habilidades manuais e não sabiam seu verdadeiro papel dentro do programa. 
Isso era dificultado também pela rotatividade que tinham esses monitores. 
(SUJEITO 1). 
 

Parece haver ainda um longo caminho para que se cumpram realmente os 

objetivos postos nos documentos. Apesar de o Brasil mostrar empenho na adoção de 

leis que buscam tanto a prevenção e a eliminação do trabalho infantil, quanto à 
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implantação dos programas sociais, não se traduz em ação efetiva para proteger a 

criança e os adolescentes e o enfrentamento dos problemas sociais.  

Programa Bolsa Família X PETI: Integração pra quê?  
 

A pesquisa mostrou que a população beneficiada não tem se mostrado satisfeita 

com a unificação dos programas, apesar de os gestores terem um discurso favorável 

sobre essa ação. Vejamos alguns desses diálogos: 

 

Foi necessária, porém as famílias não gostaram. A integração foi boa porque 
universalizou os benefícios, possibilitando o surgimento de mais vagas. Hoje 
não temos problemas de não haver vagas no programa, qualquer pessoa que 
chegar é atendido, desde que atenda aos critérios do PETI. (SUJEITO 1). 
 
 
As famílias reclamam muito depois dessa união, porque houve perda de 
dinheiro. Antes da união eles participavam de vários programas, por 
exemplo, o PETI, o PBF e o bolsa-escola municipal, o que fazia uma quantia 
boa em dinheiro no final do mês. Agora eles só recebem de um programa, o 
que diminui o dinheiro. Isso causou certa revolta e evasão. (SUJEITO 4) 

 

A não aceitação, por parte das famílias, dessa junção dos programas, é 

justamente o que mostra esta última fala do sujeito 04.  

Algumas famílias que faziam parte em mais de um programa de transferência de 

renda, no final do mês, acumulavam uma soma “razoável” em dinheiro.  

 
Quando eu entrei no PETI, o dinheiro era bonzinho, mas agora tá dificultando 
porque juntou com o bolsa-família e o dinheiro diminuiu. Antes, eu recebia 
do PETI quarenta reais e recebia noventa e cinco reais do bolsa-família. 
Agora, o PETI só quer pagar quinze e o bolsa-família noventa. E se eu sair do 
PETI, o dinheiro do bolsa-família vai diminuir. Ficou muito ruim assim. 
(SUJEITO 5). 

 

Como afirmamos, a integração entre o PETI e o PBF visou eliminar a 

duplicidade de benefícios recebidos por uma mesma pessoa, e com isso, ampliar o 

número de acessos aos programas e sua conseqüente universalização, além de melhorar 
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a gestão. Essa ênfase em eficiência e eficácia parece uma preocupação não com o ser 

humano que está em situação de miserabilidade.  

 
As mães mandam os filhos para se ver livre deles e pra receber o dinheiro no 
final do mês. Com a integração, algumas mães disseram que não ia mandar o 
aluno porque o dinheiro que recebiam era muito pouco. Era melhor se o 
menino ficasse ajudando no trabalho. (SUJEITO 4). 

  

Na nossa perspectiva, se o objetivo desses programas é suprir famílias sem renda 

ou complementá-la, porque elas não poderiam participar dos vários programas 

governamentais? O ideal não seria exatamente que os variados programas fossem 

universais? Qual o significado que as pessoas assistidas pelo PETI atribuem aos 

recursos monetários que recebem?  A posição dos sujeitos entrevistados é a seguinte: 

 

Minha mãe disse que era melhor quando tinha dois cartões. O dinheiro era 
mais, sabe?! Agora... quando eu trabalhava no mercadinho pegando frete 
ganhava mais. Mas prefiro esta aqui no PETI, porque brinco de bola com os 
meninos. (SUJEITOS 5) 
 
...Com o dinheiro a gente compra comida, paga conta de luz e água e os 
cartões. Minha mãe também ajeitou a casa e comprou umas coisinhas... DVD 
e um celular pra ela. (SUJEITO 5) 

 
 
Há um pensamento muito centrado no valor da bolsa que recebem, visto que esse 

benefício se destina a aliviar as necessidades básicas e urgentes de seus beneficiários. 

No entanto, esta posição dos entrevistados demonstra que o programa deve manter uma 

constante atenção para seus objetivos e reais intenções. 

Mas também há quem defenda a integração dos programas. Em uma das 

conversas com a coordenadora de um dos núcleos foi questionada sobre esse assunto, e 

ela nos afirmou o seguinte: “É isso que estou percebendo. Porque tem pessoas que não 

está recebendo a bolsa e justamente a criança continua vindo, entendeu? A criança 

continua no Programa, então eu acredito também que elas estejam acreditando no PETI. 

(SUJEITO 3). 
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Pensamos que os programas de transferência de renda não aliviam nem 

minimizam a pobreza. Pelo contrário, produzem mais efeitos negativos do que se pode 

imaginar. Primeiro, porque pra ter acesso a tais programas tem que passar pela 

burocracia e humilhação para atestar sua pobreza, com comprovante de renda, 

habitação, luz, água, etc. Quando sabemos que quem se encontra em situação de 

extrema pobreza não detém tais documentos, que na verdade serve mais para selecionar 

quem vai ou não receber o benefício.  

Ao mesmo tempo, questiona-se a oferta da educação subordinada à transferência 

de renda. Não se pode atrelar um direito importante para as pessoas a outro direito, que 

é a proteção social. O direito à educação deve ser universal, gratuito, de boa qualidade. 

Mas esse entendimento implicaria, na ótica dos sujeitos, outro modo de abordar o 

trabalho social e educativo com os beneficiários do Programa. 

 
Veja, para trabalhar com crianças e adolescentes deve ser mais que um 
profissional, deve ultrapassar o pensamento de que estão ali só pelo dinheiro: 
o aluno pela bolsa; o professor/monitor pelo salário. (SUJEITO 2). 

 

Na verdade, o que deveria ser uma política de inclusão transforma-se em política de 

exclusão. 

 

Condicionalidades: Reforço do estigma ou acesso garantido? 
 

Uma das propaladas inovações do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, assim como de seus antecessores Bolsa Escola e Bolsa Alimentação, diz 

respeito a um projeto que se propõe a aliar dois objetivos centrais: o alívio da pobreza 

no curto prazo, por meio das transferências monetárias, e o combate a sua geração e 
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transmissão, por meio de condicionalidades voltadas para incentivar as famílias a 

realizar investimentos em capital humano. 

Chamadas também de contrapartidas ou co-responsabilidades das famílias, as 

condicionalidades têm como fim incentivar a demanda por serviços sociais como saúde 

e educação e ampliar o acesso da população mais pobre a direitos sociais básicos, 

incentivando expansões e melhorias na oferta desses serviços. As condicionalidades do 

PETI se assemelham aos outros programas sociais, como a freqüência escolar e a 

instituição de um sistema de acompanhamento alimentado pelos municípios, a fim de 

que se apliquem advertências e sanções no caso de descumprimento. 

 Esse sistema de acompanhamento é o SISPETI26 – Sistema de Controle e 

Acompanhamento das Ações Ofertadas pelo Serviço Socioeducativo do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. De acordo com as entrevistas realizadas, é um método 

novo de acompanhamento e que não estaria ainda funcionando por completo. Mesmo 

assim, a coordenadora acha essa forma mais rápida, apesar de que 

 
deveria ser realmente ser controlado pelo governo. As punições quase não 
acontecem quando há o descumprimento da freqüência nas escolas. Como 
não tem punições eles acham que podem faltar e não acontecer nada. 
(SUJEITO 1). 
 
O governo deve aplicar sanções para famílias que não cumprem com as 
exigências do PETI. As famílias pensam que não vai acontecer nada. 
(SUJEITO 2). 

 
 
                Essa mesma opinião é compartilhada por outros sujeitos da entrevista, pois 

concordam que, principalmente após a integração do PETI com o PBF, “o controle 

dessa exigência não se efetiva e causa um descrédito nas nossas ações ou mesmo 

quando queremos punir um aluno” (SUJEITO 4). 

                                                 
26 O SISPETI está disponível  no SUAS Web, no portal do MDS (http://www.mds.gov.br). Pode ser 
acessado por Gestores Estaduais e Municipais, Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social. 
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 No entanto, do ponto de vista dos resultados, a necessidade e o impacto das 

condicionalidades ainda são controversos. Antes da criação desse sistema, os monitores 

comprovam que a freqüência era maior. Mas a fala de uma das coordenadoras mostra 

outro lado dessa questão: 

A falta ou freqüência dos alunos é independente desse controle ou qualquer 
condicionalidade. É uma tendência natural, é uma prova da compreensão do 
programa pelas famílias. (SUJEITO 3). 

 
 

Os resultados observados em estatísticas do IBGE indicam que as crianças 

atendidas pelo Programa têm menor probabilidade de faltar um dia de aula por mês, em 

comparação com crianças em domicílios similares que não recebem o benefício. 

Ademais, a probabilidade das crianças beneficiárias abandonarem a escola também é 

menor. Entretanto, os efeitos observados sobre a educação podem estar sendo os 

mesmos de um programa sem condicionalidade, pois há indicativos de que, mesmo na 

ausência de contrapartidas, programas de transferência de renda têm efeitos positivos 

sobre a escolaridade das crianças, ou os mesmos efeitos também se verificam quando os 

alunos não estão vinculados a programas do governo.  

 
Não obstante esse esforço do governo, muito importante para garantir a 
redução da pobreza e para reforçar o direito de acesso das crianças e 
adolescentes de baixa renda aos serviços de educação, as condicionalidades 
do Bolsa Família se mostram insuficientes para retirar a criança e o 
adolescente do trabalho. As informações da PNAD 2007 mostram que o 
benefício recebido pelas famílias resultou em elevação expressiva da 
freqüência escolar, mas não correspondeu às expectativas de redução do 
trabalho infantil. (SADECK, 2008:34) 
 

 Em geral, as condicionalidades de educação apenas reforçam algo que os pais já 

deveriam obrigatoriamente — legal ou socialmente — fazer por suas crianças: enviá-las 

à escola, vaciná-las e cuidar de sua saúde. Dessa maneira, não parece haver nenhuma 

novidade nas condicionalidades, pois entendemos que este fator deve ser um direito 

garantido e uma compreensão clara para a população, o que significa dizer que a lógica 

passa pela garantia de renda e não pela simples transferência de renda. 
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Por trás das condicionalidades há um pensamento cultural que ainda rege os 

programas de garantia de renda e em parte atendem às demandas daqueles que julgam 

que ninguém pode receber uma transferência de renda sem prestar alguma contrapartida 

direta. As condicionalidades seriam algo equivalente ao “suor do trabalho”.  

Percebemos essa afirmação nessa seguinte fala: 

É muito interessante as ações que os beneficiários tem que fazer para adquirir 
o benefício, porque eles acabam sendo beneficiados duas vez, pelo dinheiro e 
pela educação. Dessa forma também, eles não ficam ociosos nem voltam a 
trabalhar. (SUJEITO 2)  

 

Esse tipo de posicionamento não é uma característica só do PETI, aparece 

também em vários programas sociais de outros países como na França, Estados Unidos, 

o mexicano - PROGRESA (Programa de Alimentação, Saúde e Educação); o Food-for-

Education (FFE), implantado em 1993 em Bangladesh. Em outras palavras, não se sabe 

ao certo quão necessárias são as condicionalidades e quais são seus impactos reais para 

a população beneficiada.  

Esse debate sobre os programas sociais indica o quanto ainda é necessário 

avançar no debate dos vínculos entre técnicos e beneficiários, comumente ancorado na 

desconfiança mútua, o que faz com que, muitas vezes, as condicionalidades sejam 

tratadas simplesmente com uma forma de penalização e de ameaça de corte do 

benefício.  

O Foco: Famílias 27 
 
 

 Nas últimas décadas, o Brasil tem incorporado processos de reconfiguração das 

políticas sociais que contemplam demandas, principalmente familiares, numa 

                                                 
27 Para maior aprofundamento do tema, ver  livro “Criança não deve trabalhar: PETI e sociabilidade 
familiar”, de Miriam Damasceno Padilha, 2006, Companhia Editora de Pernambuco. Ou artigo da mesma 
autora, “Assistência Social, Trabalho Infantil e Família”, no livro “O mito da assistência social: ensaios 
sobre estado, Política e Sociedade”, de Ana Elizabete Mota (Org.), 2008, Editora Cortez.  
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perspectiva de direito e cidadania. O PETI congrega essa lógica focalizando suas 

atenções nas famílias. Este fato pode ser observado em um de seus documentos 

normativos, que diz: [deve contribuir] para o seu processo de emancipação, para sua 

promoção e inclusão social, tornando-as protagonistas de seu próprio desenvolvimento 

social (MANUAL OPERACIONAL, 2004: pg.4), ou ainda,  

 
A família, como núcleo natural e fundamental da sociedade, é, sob a ótica da 
Assistência Social, o lugar por excelência de proteção e inclusão social. 
Nessa perspectiva, os serviços e ações assistenciais devem favorecer o 
fortalecimento dos laços familiares, oportunizar a criação de espaços de 
socialização e construção de identidades e permitir ainda que o grupo 
familiar se perceba como ente participativo e sujeito de direito aos bens e 
serviços produzidos pela comunidade. (Idem, pg. 09) 

 

              Dessa forma, a família é concebida pelo PETI como o primeiro ambiente em 

que o indivíduo estabelece as primeiras formas de proteção social e ações que a tornam 

protagonistas e autônomas do seu desenvolvimento na sociedade. O PETI tem a família 

como local por excelência de transformação social. Por isso, suas intervenções 

direcionam-se diretamente para essa organização. No entanto, não está claro o tipo de 

relações que se pretende estabelecer com essas famílias.  

 
Não tem palestras nem qualificações para emprego. Às vezes acontece 
reuniões com os pais dos alunos quando está no período de política.  As 
famílias não compreendem o que é o programa. Mandam o filho para não 
ficarem em casa por causa do dinheiro e por que aqui alguém toma conta 
deles. (Sujeito 4). 

 

Nas falas dos sujeitos entrevistados, fica muito clara esta ambivalência do lugar 

das famílias. Afirma-se, por exemplo, que “as famílias não se envolvem muito, chamo 

para vir aqui no núcleo, mas não vêm. Há um descaso muito grande, só querem saber do 

dinheiro no final do mês” (SUJEITO 4). Ainda: “temos relatos de professoras de que as 

mães levam os alunos mesmo doentes, por não poder ter falta. Elas não têm consciência, 

fazem tudo ao pé da letra. (SUJEITO 1). Estas falas deixam transparecer que seus 
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‘beneficiários’ devem executar as normas, para ter acesso ao benefício. Mas 

principalmente mostram o tipo de representação que recai sobre essas famílias. Mas o 

que o PETI é para as famílias beneficiadas? 

 
O PETI é pra gente um programa em que o governo dá dinheiro pra gente ter 
que estudar. ...Minha mãe recebe pelos meus quatro irmãos. ...minha mãe só 
faz alguns bicos. Ela não trabalha não. ...o dinheiro que a gente recebe não dá 
pra muita coisa não. (SUJEITO 5) 
 
 
O PETI pra mim é um programa que não deixa a gente trabalha e dá dinheiro. 
Mas o dinheiro é muito pouco. (SUJEITO 5) 
 
 

Essas últimas falas indicam os efeitos invisíveis produzidos pela inserção no 

Programa: a cristalização de uma identidade negativa, ancorada estritamente nos 

interesses utilitários, a partir dos quais o que se ganha, de fato, é um atestado de pobreza 

(PAUGAM, 2003). Fica implícito que as pessoas, ao aceitarem participar dos serviços 

sociais, sejam eles pontuais ou regulares, estão admitindo a impossibilidade de auto-

regularem sua vida privada. Na prática, a negação da consciência de ser um sujeito de 

direitos. Parece contraditório, pois o que se discursa é o contrário: os programas sociais, 

como o PETI, são para resgatar os direitos e a cidadania ‘perdida’,  

Nossos sujeitos parecem nos dizer que o Programa continua a reproduzir o 

mesmo cenário de pobreza e exclusão de quando foram implantados: 

...está faltando quatro meses pra eu completar dezesseis anos. Quando eu sair 
do PETI, vou voltar a trabalhar perto de casa, no mercadinho. Eu preciso 
ajudar minha mãe porque o dinheiro é muito pouco. (SUJEITO 5) 
...é uma pena que as famílias não se envolvam com as nossas atividades aqui 
no PETI. Eu até tento envolvê-las e fazer reuniões de pais, mas não 
comparecem. Até quando vai ter algum passeio, muitas vezes quem assina a 
autorização é a vizinha. Por mais que a gente ensine, as famílias estão muito 
alienadas com tudo. (SUJEITO 3) 
 
 

Percepção confirmada pelas pesquisas oficiais, como a PNAD do IBGE (2007), 

onde os índices de pobreza, baixa escolaridade, violência e trabalho infantil têm 

aumentado. O que nos leva de volta ao questionamento inicial: quais os impactos 
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efetivos dos programas de transferência de renda que articulam políticas de educação, 

saúde, cultura e lazer no cotidiano concreto das pessoas. Nas falas abaixo, fica claro que 

transferir renda não é sinônimo de compreensão da realidade nem caminho para 

reivindicar seus direitos de cidadania.  

 
Minha mãe nunca veio aqui no PETI.  Ela manda eu trazer meus irmãos. De 
manhã vou pra escola com eles, e de tarde venho com meus irmãos pra aqui, 
pro núcleo. (SUJEITO 5).  

 

A transferência monetária, em si mesma, já se constitui num primeiro direito de 

cidadania a ser reconhecido e incorporado. Mas não como benesse, como ainda parece 

prevalecer nas representações daqueles que estão envolvidos com esse tipo de ação: 

“Graças a Deus que tem o PETI. Porque sem ele tudo ia ser mais difícil!” (SUJEITO 5) 

Por outro lado, o recebimento e uso do cartão magnético, ou ainda a ida ao 

banco parece estar impulsionado um tipo singular de cidadania. Esse fator foi 

comentado por coordenadores e monitores do PETI.  

 

...as mães se sentem valorizadas quando saem para usar o cartão do banco. 
Pegam seu dinheiro e podem ir muitas vezes ao shopping... (SUJEITO 1) 

 
   
 

Enquanto para outros, trata-se de  
 
 
uma ilusão dessas mães. Elas pensam que esse dinheiro que recebe é muito. 
Isso acontece porque elas nunca tiveram um cartão de crédito antes, aí elas se 
iludem. (SUJEITO 3) 

 

 

Mas o fato é que o cartão magnético parece estar determinando novas relações 

sociais. Para a maioria dos usuários desse benefício, a inclusão termina justamente aqui.  

 
O que poderia ser feito pra essas famílias acordarem quanto a isso? Eu 
acredito, eu acredito que poderia ter um amigo da escola, essas mães 
poderiam ter um grupo de mães pra vim conhecer passar um dia conosco pra 
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conhecer nossa realidade, pra quando ela vier reclamar, assim de alguma 
coisa que ela já saiba com é,como se deve tratar né, porque a gente trabalha 
também com o responsável na questão da formação da educação, porque 
agente reeduca aqui e chega lá em casa e destruído é tanto que no final de 
semana agente percebe que é destruído na segunda agente já começa outro 
processo tudo de novo. (SUJEITO 3). 
 
 
...daqui a alguns meses vou deixar o programa. Mas minha mãe vai ver se 
consegue fica no bolsa família. Eu vou voltar a trabalhar com ela na 
reciclagem. (SUJEITO 4). 

 

Essas últimas vozes apontam que o PETI, se pretende realmente iniciar um 

processo de inclusão para as famílias que estão excluídas do acesso a bens e serviços da 

sociedade, precisa ultrapassar determinadas representações em torno do significado do 

agir em sociedade. Para isso, é preciso consolidar a idéia de que a renda é apenas uma 

porta de entrada para a inclusão, mas não necessariamente a porta de saída. De acordo 

com seus próprios documentos, é preciso ressignificar as práticas pedagógicas que 

ancoram as estratégias de proteção social mobilizadas.  

 

Um sentimento: PETI - um programa pobre para alunos pobres? 
 

Como podemos observar ao longo desse estudo, o sistema de proteção social 

brasileiro tem passado por profundas mudanças. Programas descentralizados estão 

sendo implantados, que transferem gradativamente às pessoas beneficiárias um variado 

conjunto de significados e atribuições, principalmente nas áreas de educação, saúde e 

assistência social. Esta nova demanda social entrelaça-se com a percepção de que o País 

não pode mais conviver com as profundas desigualdades sociais e exige novas 

estratégias possíveis capazes de minimizar a situação social.  

O PETI inclui-se dentro dessas estratégias. Durante nossa pesquisa, entretanto, o 

acesso à renda, em si mesma, aparece como a principal motivação para que as famílias 
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mantenham seus filhos afastados do trabalho infantil, alimentando uma falsa percepção 

de inclusão social. 

 
Eu só parei de catar latinhas com minha mãe porque entrei no PETI. No 
início ela achou o dinheiro muito pouco que o PETI dava, mas depois ela se 
acostumou. (SUJEITO 4). 
 

 
A fala deixa transparente que a transferência direta de renda é como uma 

atividade-meio, uma motivação para que se estabeleça um processo que se inicia com a 

inserção de uma determinada família num programa de transferência de renda. 

Entretanto, se esses sujeitos não se reconhecerem como cidadãos, os avanços em 

direção à autonomia e, conseqüentemente, à porta de saída dos PGRMs, serão parcos. O 

mero repasse financeiro não é capaz de garantir a permanência da família beneficiada 

num patamar de mínimos sociais, adequado e mais justo. 

A investigação mostrou ainda que os documentos que o legitimam demonstram 

um desejo de resgatar a cidadania e de melhorar o desempenho educacional das crianças 

e adolescentes que atendem. No entanto, esse desejo parece não se realizar em quase 

totalidade do programa que está implantado no município de Recife. Isso se evidencia 

nos limites apontados às parcerias e projetos que complementam as ações do PETI. 

 
Veja, o CENDECH fez um projeto com eles. Quando os alunos vão para o 
CENDECH, eles aprendem a ser monitores, fazem peça teatral retratando 
como é o trabalho infantil. Eles ganham R$ 50,00 cada criança que participa 
e a passagem do ônibus. As crianças para participarem, devem passar por 
seleção antes, e esse dinheiro é à parte da bolsa que ganham. (SUJEITO 5). 
 
 
Em parceria com o IASC, começamos a desenvolver no período da festa do 
morro da Conceição, uma ação de retirada das crianças que estão ali 
trabalhando, além de conscientizar seus responsáveis. Nesse período, abrimos 
uma creche ali funcionando 24 horas, e promovendo oficinas em toldos 
montados entre as barracas. Porém, nem toda família deixa suas crianças 
participarem, e preferem que estejam ali, pois ganham dinheiro além de 
ficarem com seus irmãos pedindo esmolas, se passando muitas vezes por 
mendigos e doentes. Fazemos um trabalho de conscientização e em parceria – 
GPCA, DIRCON, Ministério Público, Polícia Militar – que cresce a cada 
ano. (SUJEITO 2). 
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Os sujeitos da pesquisa, ao serem questionados quanto ao uso dos recursos, 

afirmaram que se serviam da bolsa para pagar contas, comprar alguns bens móveis, 

além de roupas e celulares.  

 
Lá em casa moram cinco pessoas. Minha mãe tá trabalhando, mas meu pai tá 
desempregado. Com o dinheiro, minha mãe já comprou móveis pra casa e paga 
algumas coisas. O dinheiro do PETI ajuda minha família para pagar as contas, 
comprar comida e roupa (SUJEITO 5). 

 

Os monitores também confirmam essa postura, quando dizem que “a família usa 

o dinheiro do PETI para comprar coisas para casa. Comprar móveis e pagar contas. 

Além disso, quase todos os alunos têm celular.” (SUJEITO 4). Essas falas nos mostram 

que a sociedade é formada por um complexo que não deve determina só a falta de 

educação, mas também como a causadora dos seus problemas e de suas necessidades. 

O consumismo é parte principal desse complexo. É algo que se sobrepõe às 

necessidades básicas dos sujeitos. Isso não quer dizer que não são bens importantes para 

sobrevivência do ser humano.  Estamos questionando apenas a representação do 

consumo como um signo de inclusão social. Sobre este fator ainda podemos inferir que,  

 
[...] Mas há também sintomas perturbadores oriundos das mudanças trazidas 
pelo renascimento liberal. Não me refiro à defesa da redução do papel do 
Estado, mas o desenvolvimento da cultura do consumo entre a população, 
inclusive a mais excluída. Exemplo do fenômeno (relacionado à cultura do 
consumo) foi a invasão pacífica de um Shopping Center de classe média no 
Rio de Janeiro por um grupo de sem-teto. A invasão teve o mérito de 
denunciar de maneira dramática os dois brasis, o dos ricos e o dos pobres. Os 
ricos se misturavam com os turistas estrangeiros, mas estavam a léguas de 
distância de seus patrícios pobres. Mas ela também revelou a perversidade do 
consumismo. Os sem-teto reivindicavam o direito de consumir. Não queriam 
ser cidadãos, mas consumidores. Ou melhor, a cidadania que eles 
reivindicavam era a do direito ao consumo, era a cidadania pregada pelos 
novos liberais. Se o direito de comprar um telefone celular, um tênis, um 
relógio de moda consegue silenciar ou prevenir entre os excluídos a 
militância política, o tradicional direito político, às perspectivas de avanço 
democrático se vêem diminuídas. (Carvalho, 2004, p. 228). 
 

Uma vez que a cidadania que os excluídos buscam é a de pertencimento na 

sociedade de consumo, não há ideais a serem conquistados e sim produtos. Isso 
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obviamente tem impactos em um Programa que tem como condicionalidade o direito à 

educação, enquanto forma de potencializar o desenvolvimento das pessoas.  

 

PETI: Só dinheiro não basta! 
 

Chegamos ao término dessa pesquisa, em que tentamos apontar as contradições 

presentes nas falas dos sujeitos investigados. Sabemos que essas falas não representam a 

totalidade daqueles que vivenciam o PETI no município do Recife, sejam 

coordenadores, monitores, alunos ou membros das famílias participantes. O campo 

investigativo é vasto e complexo e não teríamos condições de explorá-lo em um único 

trabalho de dissertação de mestrado.  

Contudo, nosso esforço foi o de mapear algumas perspectivas capazes de nos 

fazer refletir sobre as interseções geradas pelos programas de transferência de renda 

com o setor educacional. Nesse aspecto, os dados contribuem para levantar algumas 

nuances importante para as políticas educacionais. Desse modo, selecionamos três 

fragmentos das entrevistas para uma última mirada no PETI. 

 
O PETI pra mim... ele significa uma coisa assim... que dá mesmo 
crescimento, a humanidade é vivida, é aprendizado! Eu tô na faculdade e no 
mestrado, mas só esse conhecimento não basta, porque a gente, assim, só 
conhece quando trabalha com a criança e com o adolescente. É um desafio 
pra mim mesmo.  (SUJEITO 3). 
 

Para essa coordenadora, o Programa se apresenta como uma possibilidade de 

superação da realidade que as crianças e os adolescentes vivem. Com atos que não se 

restringem apenas a ofertar bens ou serviços ou obrigar a cumprir determinadas 

condições, mas muito mais como uma ação de humanização, solidariedade. Interessante, 

no final desse trabalho, apontar que o PETI trata essa questão da solidariedade muito 
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subliminarmente em seus documentos. Como, por exemplo, quando trata da 

aproximação com a família, “pressupõe-se a família como núcleo privilegiado de 

desenvolvimento, socialização e construção de identidade.” (MANUAL 

OPERACIONAL, 2004:19). Ao mesmo tempo, essa questão emerge relacionada aos 

próprios objetivos do PETI, como ressalta um dos sujeitos entrevistados: 

 
 
Só é um programa que tenta responder a uma problemática, que precisa de 
outras coisas, ações. O PETI só atenderá a que se propõe se tiver 
envolvimento de todos. Muitos pensam que o PETI vai ser o salvador da 
pátria. Isso tem que ser o foco de todos os órgãos. Como fazer isso sem um 
mínimo de solidariedade, de cuidado com as pessoas. Se a gente não tem uma 
perspectiva assim de humanização como vamos lidar com os problemas que 
estamos inseridos. Penso que o município do Recife tem tentado avançar 
nessas questões através do PETI. (SUJEITO 2). 

  

 De algum modo, essa posição ressalta que os programas sozinhos não têm força 

para promover uma significativa mudança nos problemas sociais. 

 Um segundo trecho que selecionamos diz respeito aos avanços do Programa no 

município.  Para os gestores, estes avanços se concentram mais nas questões 

operacionais, como: acompanhamento dos núcleos pelas pedagogas; a proposta 

pedagógica planejada e executada; a ampliação das equipes de trabalho; as reuniões 

freqüentes com o CONDICA para fazer avaliação do programa; além da atuação 

conjunta com o fórum FEPETIPE (SUJEITO 2). Já para o aluno, os avanços se 

concentram nos aspectos acadêmico-formais:  

 
melhorei na escola, nos trabalhos que eu faço; tem professor que faz muitas 
atividades diferentes com a gente; melhorei porque aqui a gente tem reforço 
escolar.  (SUJEITOS 5). 

  

O último fragmento de análise se refere ao que precisa ser melhorado. Apesar de 

os indivíduos que fazem o PETI assumirem posições diferentes dentro do Programa, o 

conjunto de suas falas representa as fragilidades que ainda existem.  
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A questão da transferência de renda é pouca; os monitores não deveriam ser 
estagiários, porque passam dois anos eles têm que sair, então há uma quebra 
do processo; a integração com a escola regular precisa muito ser melhorada, 
pois o núcleo funciona melhor quando está inserido na comunidade, em vez 
de está dentro da escola (SUJEITO 2). 
 
 
Se os monitores fossem efetivos, seria melhor; se tivesse estagiários para 
ajudar os monitores porque são muitos alunos; deveria ser só estudante de 
pedagogia, e não qualquer curso, porque isso ajuda na hora de ensinar; 
precisamos de uma psicóloga; seria muito bom se eles tivessem fardamento; 
poderia ter mais investimento para a vida social do aluno (pessoal e familiar), 
por exemplo: aumentar o valor da bolsa, dar cestas básicas e roupas; o apoio 
da coordenadora poderia melhorar bastante. (SUJEITO 3). 

 

Enquanto esses pontos se referem mais aos aspectos estruturais do Programa, os 

alunos propõem mudanças no que se refere a aspectos educativos e sociais: 

 
Acho que poderia ter mais passeios, mais tempo livre para ir pra quadra 
jogar. O lanche poderia ser mais gostoso porque não tem suco. Só dá bolacha 
com banana; O PETI pra mim é uma ajuda para melhorar minha vida. Pra 
não entrar no mundo das drogas, criminalidade. A professora poderia ser 
fixa; poderia ser mais organizado porque tem muita criança no local; poderia 
ser dois professores, que ajudava mais. (SUJEITOS 5). 
 
 

 Assim, as falas parecem indicar a necessidade de investimentos no processo de 

implementação do Programa, o que significa ir além dos aspectos administrativos da 

transferência de renda. Ao mesmo tempo, o próprio beneficio monetário precisaria ser 

melhor problematizado, como uma questão pedagógica, de modo que o acesso a esses 

recursos possibilitasse discutir o modelo societário em que estamos imersos.  
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Mesmo já tendo sido implantados Programas de Transferência de Renda em 

diversos países da Europa a partir dos anos 1930, esse debate, só assume visibilidade 

contemporânea no plano internacional nos anos 1980. Situa-se no âmbito das grandes 

transformações econômicas, sociais e no mundo do trabalho em decorrência da 

Revolução Tecnológica da Era da Informação, direcionando-se para o enfrentamento 

das questões sociais. Essa é representada, sobretudo, pelo desemprego e 

empobrecimento crescente das populações. 

O desenvolvimento desse processo tem demonstrado que os Programas de 

Transferência de Renda representam o elemento central na constituição atual do Sistema 

de Proteção Social brasileiro, quiçá do mundo, requerendo acompanhamento e avaliação 

sistemática para dimensionar seu real impacto sobretudo, em relação a dois aspectos 

centrais: reais possibilidades para elevar o nível de escolaridade e sua efetividade 

enquanto política pública de enfrentamento à pobreza.  

Tomando os Programas de Transferência de Renda do ponto de vista teórico, 

político e operativo pode-se constatar que estes não são funcionais para o enfrentamento 

do problema para o qual se movem: a pobreza e a inclusão social. Haja vista que 

políticas e programas sociais não são encaminhados para a resolução de problemas, mas 

para fazer funcionar a dupla intervenção do Estado capitalista: reproduzir a acumulação 

e promover a própria legitimidade, atenuando conflitos e dirimindo possíveis ameaças 

ao seu movimento de expansão. Certamente isto não implica na inutilidade desses 

programas ou mesmo que estes devam ser banidos. Implica sim que estes devem ser 

apreendidos nas suas contradições, nos seus limites, nas suas possibilidades, e nas 

perspectivas que se pode construir, de coberturas sociais.  

A instituição de um sistema público de proteção social, composto por políticas e 

programas abrangentes, universais, inscritos no campo dos direitos, tem historicamente 
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se constituído em uma das principais frentes de luta de sujeitos comprometidos com a 

construção de um novo projeto social. Há que se considerar, no entanto, que, em um 

contexto permeado por uma complexidade de determinantes que incidem sobre a vida 

social, desestruturando formas de existência, gerando incertezas, a luta por uma 

proteção social universal pública e de qualidade exige a compreensão e a clareza dos 

limites, das tensões e desafios impostos por uma dinâmica que se desdobra no nosso 

País, cujo centro do poder se encontra submetidos aos ditames do capital financeiro. 

Essa dinâmica complexa exige um processo de investigação permanente no 

sentido do desenvolvimento de estudos, pesquisas, tendo em vista a ampliação dos 

debates que promovam a compreensão da pobreza, da proteção social, dos direitos, da 

transferência de renda e da intervenção nessas problemáticas no conjunto das relações 

sociais tendo presente os processos que dinamizam essas relações. 

As análises apresentadas, além de ter como perspectiva considerar a educação 

interagindo com os programas de transferência de renda, vistos nesse texto como ação 

principal desses programas, seu conteúdo e dimensão qualificadora, oferecem elementos 

para concluir nossos pensamentos apontando o porquê da urgência em redefinir as ações 

em curso dentro do programa de erradicação do trabalho infantil – PETI.  

Nesse sentido, procuramos também contribuir como indicações para a 

construção nacional de uma política nacional de transferência de renda, que no nosso 

entendimento já é posta na agenda pública brasileira, porém, ainda está muito distante 

de equalizar os graves problemas sociais que o Brasil enfrenta, o que exige estudos mais 

específicos em que seja problematizada seus limites e alcances. 

Um desses aspectos são as possibilidades que o PETI, como programa de 

transferência de renda pode e deve oferecer. A pesquisa deixou transparecer que este 

programa é limitado. Há uma falsa impressão de que com a obrigatoriedade de 
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freqüentar a escola está de fato garantida a inclusão social e educacional de crianças e 

adolescentes. O direito à educação ainda emerge diluído com a crença de que o acesso |à 

escola é suficiente para se promover mudanças estruturais na sociedade. 

Outro aspecto a ser analisado é quanto aos seus limites. A proliferação dos 

programas de transferência de renda, principalmente os desencadeados, no governo de 

Luis Inácio Lula da Silva, por todo o Brasil fez com que de forma desordenada muitos 

programas estipulassem sua “bolsa” com baixos valores, influenciados, pelo liberalismo 

de que o repasse monetário ainda é o principal meio de manter o controle social causado 

pelas distorções da economia. Outro fator importante é o caráter focalizador do PETI. 

Mesmo que em seus documentos digam que são universais, seus processos, de 

elegibilidade focam em pessoas que se enquadrem em um determinado perfil.  

 Também há insuficiência de recursos financeiros, estruturais e humanos para um 

encaminhamento satisfatório das pessoas e processos da proteção social. Há 

necessidades de material humano com melhores especializações e um ambiente de 

trabalho mais adequado. Merecem destaque especial, as obrigatoriedades estabelecidas 

para ter acesso à “bolsa”. Compartilhamos do entendimento de que esta 

condicionalidade desvia o direito que reveste cada cidadão de viver dignamente, 

independente de qualquer enquadramento no sistema de proteção social.  

Entendemos também, que esta não é uma ação que garantirá qualidade aos 

mecanismos de proteção ao direito de crianças e adolescentes, nem no retorno que as 

famílias têm quando atendidas pelos programas. 

 Um grande entrave do PETI é o não atendimento às múltiplas necessidades das 

famílias beneficiadas. Já existe esse direcionamento nos documentos, porém, na 

realidade, não há um efetivo encaminhamento que remeta a democratização dos 

serviços sociais básicos, que ocorre precariamente aqui no Brasil. Dessa forma, dizemos 
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que o impacto do PETI se restringe ao atendimento básico e de caráter imediato as 

famílias. Produz poucas mudanças para a transformação em uma família autônoma e 

significativa. Todavia, o tempo mostrará o verdadeiro impacto em gerações futuras, 

principalmente no que diz respeito à escolarização e a redução da pobreza. 

 O destino e expansão dos programas pelo Brasil, aumentando, 

conseqüentemente, o montante de reais transferidos. Pois, como foram apontados na 

pesquisa, os limites centrais são os baixos valores monetários, fragmentação do 

programa, deficiência da estrutura física dos núcleos, quantidade e qualidade de 

material. O PETI tende a ser compensatório a partir do momento em que não há uma 

relação íntima com uma política macroeconômica de distribuição das riquezas que são 

socialmente produzidas. Não é relevante apenas que os documentos apontem para essa 

necessidade, como o encaminhamento das famílias para requalificação profissional e 

geração de emprego e renda, mas instituir essa ação de fato. O programa parece ter a 

capacidade para apenas reproduzir um patamar de pobreza de um grande contingente da 

população, que dificilmente alcançara outros níveis de inclusão e participação social. 

 A realidade apresentada nos permitiu conhecer o novo formato da Política Social 

no Brasil. Passou por uma avaliação e reconfiguração desde suas primeiras versões até 

sua expansão com a abertura para redemocratização do Brasil. Nesse cenário, os 

programas de transferência de renda parecem que vão continuar por muito tempo, sendo 

o centro de proteção social para milhares de pessoas que vivem nos extremos da 

pobreza. Contudo, os recursos aplicados nesses programas ainda não configurem uma 

Política Nacional de Proteção Social. Os programas de transferência de Renda como o 

PETI, necessitam se articular a uma política econômica que supere o modelo que 

concentra renda sem esforços para gerar essa renda ou um emprego. Parece que tudo 
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concorre para uma Política Nacional que transcenda de uma Renda Mínima para Renda 

de Cidadania e para que de fato seja uma inclusão universal. 

 Em geral, quanto às perspectivas futuras para os programas de transferência de 

renda, o que fica é a necessidade de promover a integração de políticas sociais 

reconhecendo a complexidade dos problemas das crianças pobres cujas causas são 

multivariadas. Fica também o desafio da intersetorialidade em aproximar objetos 

comuns elaborar proposições e estratégicas de planejamento e definição de prioridades 

para as ações conjuntas que permitam a redução das vulnerabilidades sociais e a plena 

emancipação dos sujeitos envolvidos e, de forma especial, é necessário investir em 

estratégias que tragam para a cena da política social o debate acerca da necessidade 

urgente de uma radical redistribuição de renda. 

 Desse modo, o PETI ainda padece de muitas críticas. Em primeiro lugar, o 

programa parece não ter reduzido qualitativamente o trabalho infantil, que é o seu 

objetivo central.  Em segundo lugar, o incremento da renda familiar como forma de 

erradicar o trabalho infantil e a pobreza, outro objetivo primordial do PETI, não parece 

está surtindo efeito, já que presenciamos também diariamente fatos humilhantes de 

famílias e crianças vivendo em estrema pobreza. Assim, a ausência visível de ações 

qualitativas na erradicação de crianças e adolescentes do trabalho, recoloca a 

necessidade de aperfeiçoamento desse programa. 

 Finalizamos nosso estudo, destacando que é sempre difícil desenvolver uma 

pesquisa, mesmo que seja um tema recorrente no nosso cotidiano. É um grande 

complexo teórico e prático, com muitas opiniões políticas e de pessoas próximas nossas 

que precisam do recurso que recebem dos programas. Essas intervenções e informações 

se confrontam com nossas opiniões e percepções, mesma que essa seja de uma pessoa 

que nunca ‘sentiu na pele’ a dureza que é viver na mais extrema pobreza. 
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  Mas apesar disso, o que nos move nesse caminho é a sensação de que a cada 

dia, ouvindo que a transferência de renda é a única possível solução para essa realidade 

de pobreza, violência e miséria. E por vezes, essa sensação dar lugar a angústia e 

impotência, por querermos quanto educadora, não apenas transmitir informações ou 

conhecimentos, mas, refletir sobre a realidade que nos cerca e as relações sociais, ora 

promovidas pelo Estado, ora instituída no contato com outras pessoas, pois essa é que 

nos forja como ser humano ‘humanizado’. 

 Por isso, seguimos em direção de que todo esse cenário contemplado desde as 

primeiras linhas desse estudo é mais do que uma questão social. Já que, a erradicação 

das mazelas sociais envolve vários tipos de ações, soluções e protagonistas. E os 

principais eixos que devem nortear às implicações de combate a pobreza, devem 

permear a sensibilização e a mobilização social. Essas como ações principais devem 

chamar atenção para a afirmação dos nossos direitos.  
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Anexo A 
 
 
 

Entrevistas  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
Data da entrevista: __/__/__                           

Local:______________________________ 
Nome:__________________________________________ 

Número do entrevistado: _______                                                   
 M ou F:______ 

 
Coordenador       Monitor        Professor       Aluno      Família  

 
MUNICÍPIO DE RECIFE 

  
 Coordenador 

 
1.  Qual é a estrutura do PETI? 

2. Qual a função dessa gerência municipal do PETI? 

3. Qual a proposta pedagógica do PETI? 

4. Como foi a implantação do PETI, aqui no município de Recife? 

5. O PETI, desde sua implantação, tem contribuído para melhorar o 

ensino? Em caso afirmativo ou negativo, que aspectos podem ser 

citados? 

6. Na sua percepção, as pessoas atendidas pelo PETI compreendem o que 

é esse programa? Cumprem suas determinações? 

7. Há reclamações por parte das famílias em relação ao programa? Quais 

seriam? 

8. O PETI tem contribuído para melhorar ou modificar a estrutura social das 

famílias atendidas? 

9. A integração entre o PETI e o Bolsa Família trouxe alguma mudança no 

seu desenvolvimento aqui na escola? 

10. Pra você, o PETI atualmente necessita de mudanças? Quais?  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
Data da entrevista: __/__/__                           

Local:______________________________ 
Nome:__________________________________________ 

Número do entrevistado: _______                                                   
M ou F:______ 

 
Coordenador       Monitor        Professor       Aluno      Família  

 
 

MUNICÍPIO DE RECIFE 
 
 

 Monitor/Professor 
 

1. Como tem se desenvolvido o PETI nessa escola ou nesse núcleo?  

2. Os monitores das jornadas ampliadas foram treinados para o 

desenvolvimento de suas atribuições? 

3. A estrutura física comporta todos os alunos? O material é suficiente para 

desenvolver as atividades?  

4. Existe um projeto pedagógico na escola/núcleo para esse programa? Se 

existe como foi elaborado? 

5. Há reuniões e planejamento entre o PETI e a escola? 

6.  Existem acompanhamentos desse programa? Por quem? 

7. Como você percebe a aceitação desse programa por parte dos alunos? 

E por parte das famílias?  

8. Existe alguma reclamação desses beneficiários? Quais? 

9. O PETI, desde sua implantação, tem contribuído para melhorar o 

ensino? Em caso afirmativo ou negativo, que aspectos podem ser 

citados? 

10. Na sua percepção, as pessoas atendidas pelo PETI compreendem o que 

é esse programa? Quais os indícios? 
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11. Há reclamações por parte das famílias em relação ao programa? Quais 

seriam? 

12. O PETI tem contribuído para melhorar ou modificar a estrutura social das 

famílias atendidas? 

13. Pra você, o PETI atualmente necessita de mudanças? Quais?  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
Data da entrevista: __/__/__                           

Local:______________________________ 
Nome:__________________________________________ 

Número do entrevistado: _______                                                   
M ou F:______ 

 
Coordenador       Monitor        Professor       Aluno      Família  

 
 

MUNICÍPIO DE RECIFE 
 
 

 
 Aluno/Família 

 

1. Porque você entrou nesse programa? Já faz quanto tempo? 

2. Quais os benefícios que o PETI trás para você? 

3. Houve alguma melhora em sua vida e nos seus estudos depois que 

entrou no PETI? 

4. Os filhos trabalhavam antes de ingressar no programa? Em que? 

5. Algum dos membros da família participou ou participa de treinamento, 

curso ou palestra oferecido pelo programa? 

6. São desenvolvidas atividades profissionalizantes com os alunos? 

7. Você freqüenta a jornada ampliada? Quais as atividades realizadas lá? 

8. Qual a sua maior motivação para freqüentar o PETI? 

9. Como é utilizado o benefício que você recebe desse programa?  

10. Houve alguma mudança no recebimento desse beneficio, depois que 

junto PETI e Bolsa Família? 

11. Pra você, o PETI atualmente necessita de mudanças? Quais?  
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Anexo B 
 

Quadros de Categorias de Análises 
 

QUADRO GERAL DE DADOS I – Entrevistas 
 

FUNÇÃO CATEGORIAS 
Ex Técnica Pedagógica 

Ex Coordenadora Pedagógica 
• Ausência/ineficiência da proposta pedagógica; 
• Bolsa Família X PETI (pontos negativos); 
• Nova estrutura familiar; 
• Valorização da renda; 
• A má educação atrapalha o desenvolvimento do PETI.  

Coordenadora geral do PETI 
no município de Recife  

• Trabalho como questão cultural; 
• Vulnerabilidade social – o PETI minimiza a pobreza; 
• Bolsa Família X PETI (pontos positivos); 
• PETI X escola – o programa funciona melhor em núcleos fora da 

escola; 
• PETI X educação – a educação poderia se integrar mais ao 

programa. 
Coordenadora Pedagógica de 

Núcleo 
• Adaptação da proposta pedagógica a realidade do aluno; 
• Vulnerabilidade social (alunos moram em favelas); 
• Estrutura física e de materiais é fraca; 
• As famílias estão despertando para um valor social que vai além 

da bolsa; 
• PETIXPBF pontos negativos; 
• Temas como respeito, convivência, são adaptações da proposta 

pedagógica; 
• Importante, mas baixa a participação da família; 
• Questão da disciplina e violência; 
• A legislação que protege a criança devia ser revista;  

Monitora • A família não compreende o programa; 
• Valorização da renda; 
• Bolsa Família X PETI (pontos negativos); 
• PETI X educação – essa relação é muito frágil (não há ligação; 
• O programa deveria abordar mais o trabalho manual, já que é a 

realidade em que o aluno vive; 
Aluna • Não tem caso de trabalho infantil na sua família; 

• Os pais tem trabalho fixo; 
• Freqüenta o PETI por não ter outra opção; 
• O que mais gosta do PETI é porque só faz brincar; 
• A bolsa que recebe, a mãe compra móveis, celulares e roupas 

para a família;  
Aluno • Trabalhava em um supermercado; 

• O PETI é bom porque brinca, apesar de ganhar pouco da bolsa; 
• Freqüentar para ingressar no programa Agente Jovem, porque o 

valor da bolsa é maior; 
• A estrutura não é boa; 
• Bolsa Família X PETI (pontos negativos); 

Aluno • Trabalhava catando latinhas com sua mãe; 
• Não gosta de freqüentar o PETI, porque é sempre a mesma 

coisa; 
• O PETI despertou em mim interesse em lutar mais pelo que 

quero; 
• A estrutura do núcleo não é boa; 
• Bolsa Família X PETI (pontos negativos); 
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QUADRO GERAL DE DADOS II – Documentos 
 

Fontes de dados:  
 

 Nacional, estadual e municipal; 
 Leis, decretos, relatórios e portarias. 

 
DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO CATEGORIAS 

P. P. Pedagógica da Gerência 
Operacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil 

Município de Recife 
Abril de 2008 

 Vulnerabilidade; segurança da 
sobrevivência; direitos 
violados; ações 
socioeducativa; 

 Trabalho precoce X níveis de 
pobreza social; 

 Pobreza, desocupação, 
privações; 

 Fatores culturais X trabalho 
precoce; 

 Vulnerabilidade X exclusão 
social X cultura de valorização 
do trabalho X  direitos básicos 
X excluídos do sistema 
educacional; 

 Novo conceito de família – 
local privilegiado para a 
criança e o adolescente; 

 Sujeitos de direitos X direitos 
básico sociais X violação dos 
direitos; 

 Justiça social, reorientação 
dos rumos da sociedade, 
qualidade social; 

 Objetivo: Resgate da cidadania 
e inclusão social. 

SUAS – PETI Brasília – quarta-feira 
10/09/2008 

 Diretrizes do PETI 

P.P. Para ação socioeducativa 
do PETI 

Estado de PE  Proposta para os núcleos do 
PETI 

Manual operacional do PETI 
 

Brasília  Diretrizes nacionais do PETI 

Resolução 666 
integração Bolsa Família x PETI 

Brasília • Disciplina a integração entre o 
programa B F e o PETI; 

Relatório - avaliação do PETI e 
B. F. 

Brasília, janeiro de 2007  Avaliação da integração entre 
os programas 

Relatório - integração PETI com 
o P. B. F. 

Brasília, março de 2006  Diretrizes gerais para a 
integração dos programas 

Realatório - monitoramento do 
PETI 

Brasília, 2002-2004  Desempenho do PETI no 
Brasil 

Estudo nº273 Brasília, 18 de julho de 
2003 

 Situação do PETI no Brasil 

Portaria interministerial 
MEC/MDS, nº3.789 

Brasília, 17 de novembro de 
2004 

 Alteração nas diretrizes de 
atuação  do PETI 
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Anexo c 
 

Núcleos do PETI no Município de Recife 
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Anexo d 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abril de 2008 
 
 

 
 
 

Apresentação 
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Diagnóstico Social 
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