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RESUMO 

 

MOTTA, Thalita Cunha. Política de Transferência de Renda e Educação: Um Estudo 

sobre o Programa Bolsa-Família a partir da Percepção de Mães e Estudantes Beneficiários e 

suas Repercussões no Meio Escolar. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-

Graduação em Educação/Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2011. 

 

 

Esta dissertação analisa a percepção de pais, alunos, professores e gestores a respeito do 

Programa Bolsa-Família (PBF) e suas repercussões no meio escolar, a fim de avaliarmos as 

implicações do vínculo entre o campo educacional e a política de transferência de renda do 

PBF. Por meio de uma perspectiva histórico-crítica, buscamos contextualizar o PBF e suas 

relações com a área da Educação. Para isso, utilizamos na pesquisa uma metodologia quanti-

qualitativa, realizando uma avaliação do PBF como política pública, apoiada na concepção 

das políticas como ―programas de ação‖ (AZEVEDO, 2004). Tomamos, por delimitação 

espaço-temporal, elementos do período compreendido entre a redemocratização do Estado 

brasileiro a primeira década dos anos 2000, bem como elementos do contexto internacional, 

como estratégia de contextualização do objeto. Selecionamos quatro famílias de estudantes, 

beneficiários do PBF, e duas escolas de Ensino Fundamental em que eles estudaram o que 

significou a realização desta parte do estudo nos municípios de Caicó e São João do Sabugi. 

Utilizamos, como fonte de dados, os documentos nacionais do PBF e os Projetos Político-

pedagógicos das escolas, entrevistas semiestruturadas, junto aos estudantes, suas mães, 

gestoras e professores das duas unidades escolares, além de dados secundários sobre os 

alunos, coletados no IFRN, e dados advindos de observações. No tratamento dos dados, 

realizamos a categorização das informações, através do procedimento da Análise de 

Conteúdo. Nossa análise, dentre outros aspectos, evidenciou a ocorrência de modificações, no 

acompanhamento da frequência dos estudantes pesquisados e o favorecimento da integração 

das ações das escolas com as Secretárias municipais. Na amostra pesquisada identificamos 

que a bolsa não é fator determinante para que os alunos se escolarizem. Observamos também 

que a tendência dos gestores e professores é de conceberem a bolsa como um recurso a ser 

usado exclusivamente no apoio às atividades escolares e, portanto esboçam uma percepção 

limitada daquilo que o PBF se propõe. Ainda que este programa venha se mostrando de 

grande importância para as famílias dos nossos resultados, a exemplo de outros estudos, 

indicaram a necessidade de aprimoramento técnico das políticas sociais de atendimento às 

famílias, mediante extensão de objetivos e propostas sócio e eticamente construídas, por 

intermédio de um debate amplo e consistente do projeto de sociedade que consiga garantir 

condições não só mínimas, mas dignas de vida da sua população. 

 

Palavras-chave: Programa Bolsa-Família, Repercussões na Escola, Percepções das famílias e 

atores escolares, Caicó, São João do Sabugi.  



 

 

MOTTA, Thalita Cunha. Income and Education Transfer Policy: A study about the Bolsa 

Família Program from the perception of benefited students and mothers and its repercussions 

in the Educational Environment. Programa de Pós-Graduação em Educação/Universidade 

Federal de Pernambuco. Recife, 2011. 

 

Abstract 

 

This essay analyzes the perceptions of parents, students, teachers and administrators about the 

Bolsa-Família Program (PBF) and its impact on educational environment in order to evaluate 

the implications of the link between the educational and income transfer policy of the FPB. 

Through a historical-critical perspective, we seek to contextualize the PBF and its relations 

with the Education area. For this We performed a research in a quantitative and qualitative 

methodology, conducting an evaluation of PBF as public policy, supported in policy as 

"programs of action" (Azevedo, 2004). We take, by spatial-time delimitation the elements of 

the period between the Brazilian re-democratization of the State, the first decade of the 2000s, 

as well as elements of the international context, as a strategy of contextualization of the 

subject. We selected four families of students benefited with the BFP, and two elementary 

schools where they studied, and it means we did part of the study in the cities of São João do 

Sabugi and Caicó. We used as a source data, national documents of the PBF and political-

educational school projects, semi-structured interviews with students, their mothers, managers 

and teachers from two school units, in addition to secondary data about the students, collected 

in IFRN(Federal Institute in Ro Grande do Norte State) and some data coming from 

observations. In processing the data used, we performed the categorization of information by 

the procedure of Content Analysis. Our analysis, showed that it happened the occurrence of 

changes in the frequency monitoring process of  students surveyed and at the same time a 

facilitation in the integration of actions between the schools and the Departments of 

Education. In the sample survey showed that the Program is not the determining factor for 

students to dedicate themselves for the learning process. We also observed a tendency in 

managers and teachers about Bolsa-Familia Program. They understand it as a resource to be 

used exclusively in support the school activities, a limited perception of what PBF propose. 

Although this program has been shown of great importance for the families of our results, like 

other studies indicated, the same indicated the need for technical improvement of social 

policies to care families, by the extension of goals and proposals built socio and ethically 

through mediation of social and ethical goals and purpose built and ethically, through a broad 

and consistent project of society that can ensure not only minimum conditions, but decent 

living for its population.  

 

Keywords: Family Assistance Program, School Effects, Perceptions of families and school 

actors, Caicó City, São João do Sabugi City 
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INTRODUÇÃO 

 

Situando-nos no campo de pesquisa das políticas públicas de educação, neste 

trabalho, tomamos, por objeto de estudo, a percepção de atores da comunidade escolar 

pública, a respeito do Programa Bolsa-Família (PBF), enquanto política de transferência 

de renda, com condicionalidades e suas implicações, no meio escolar
6
. Sem descartamos 

as irradiações de tal abordagem, para outros campos de investigação, nos interessa, 

especificamente, investigar a visão de mães, estudantes, docentes e gestores sobre as 

repercussões do PBF, na instituição escolar, como forma de avaliarmos as implicações, 

em tal meio, do vínculo entre o campo educacional e a política de transferência de renda 

do PBF.  

O interesse em questão é proveniente das experiências de ensino e pesquisa 

desenvolvidas, até então. Desta forma, conforme a oportunidade de desenvolver 

atividades de pesquisa
7
 durante o curso de Licenciatura em Pedagogia,

 
somada à prática 

pedagógica exercida nos níveis de Ensino Fundamental e Superior, traçamos o presente 

estudo, no sentido de aprofundar nossos conhecimentos, no campo das políticas 

educacionais, concomitante ao intuito de aprimorar nosso exercício docente. Foi, 

enquanto docente, no contato com alunos, pais, gestores e outras professoras da escola, 

que se sobressaltou a concretude das transformações enfrentadas pelo sistema 

educacional na atualidade, materializando a vivência dos conflitos e questionamentos, 

levantados nos estudos e pesquisas, desenvolvidos outrora.  

Da temática em tela, observa-se que, apesar das significativas ações de 

enfrentamento dos problemas das sociedades modernas, ao longo do século XX, 

através, dentre outras formas, das políticas sociais de natureza pública, no século XXI, 

assiste-se ao acirramento das situações de pobreza e fome, em vários lugares do mundo. 

Entretanto, no perpassar destes séculos, muitas nações vêm reforçando o 

comprometimento mundial, com o enfrentamento destes problemas e desenvolvendo 

alternativas, das quais se destacam os programas de transferência de renda – PTRs –.   

                                                 
6 Estamos entendendo por percepção o ―Processo pelo qual o indivíduo se torna consciente dos objetos e relações no mundo 

circundante, na medida em que essa consciência depende de processos sensoriais‖ – CABRAL, Álvaro. Dicionário de 

Psicologia e Psicanálise, 2ª ed., Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1979. 

 
7 Cf. Pesquisa: Educação Municipal e Democratização da Gestão: um perfil, financiada pelo CNPQ/FAPESQ no Programa 

Primeiros Projetos e PIBIC.   



 

 

No Brasil, tem-se, com isso, um novo quadro de desenvolvimento das políticas 

sociais: a partir da década de 1990, governos municipais e, posteriormente, o governo 

federal implementam PTRs, com condicionalidades. Este fato vem impulsionando o 

desenvolvimento de muitas pesquisas
8
 acerca da natureza, dos sentidos e impactos 

destes programas, ao mesmo tempo em que ainda surgem resultados controversos que 

mantém o debate em aberto.  

O PBF, assim como o antigo Programa Bolsa-Escola Federal e vários Bolsa-

Escola Municipais, vincula a transferência de renda às famílias pobres, dentre outras 

condicionalidades, à frequência escolar das crianças e jovens destas famílias, pois 

entende que o seu baixo índice e a evasão escolar são indicadores da necessidade 

intervenção de políticas sobre a situação sócio-econômica e cultural das famílias
9
. 

Percebemos, com isso, que a escola passa a ter uma nova forma de participação, na 

política pública social, e, dessa forma, os PTRs começam a ser alvo de investigações, 

também no campo educacional.  

No contexto do cenário educacional brasileiro, observa-se que, em meados dos 

anos de 1990, o governo realiza modificações no campo da gestão, organização e 

financiamento da educação escolar. Dourado (2007, p.928), salientando a necessária 

compreensão da articulação entre os processos da política educacional, a dinâmica 

intraescolar e o contexto sociocultural, avalia que as ações da referida época 

constituíram 

 
[...] um cenário ambíguo, no qual um conjunto de programas parece avançar 

na direção de políticas com caráter inclusivo e democrático, enquanto, de 

outro lado, prevalece a ênfase gerencial, com forte viés tecnicista e 

produtivista [...]. 

 

É, neste sentido, que enfocamos o estudo do PBF como programa que, uma vez 

vinculado ao campo educacional, parece repercutir em modificações no meio escolar. 

Investigando outros programas federais, Dourado (2007) aponta que estes impeliram 

municípios a adotarem as propostas em prol do recebimento de fontes complementares 

de recursos financeiros e materiais, repercutindo em alterações na lógica, concepção 

pedagógica e natureza das escolas e provocando, até, desarticulação de ações locais.  

Neste sentido, consideramos, como o faz Azevedo (2004, p.59), que  

não se pode esquecer que a escola e principalmente a sala de aula, são 

espaços em que se concretizam as definições sobre a política e o 

                                                 
8 Destacamos algumas: BRASIL (2007); IPEA (2009); LAVINAS (2007); MESQUITA (2007); SILVA (2008), entre outras;  
9  Portaria interministerial MEC/MDS nº 3.785/2004; 



 

 

planejamento que as sociedades estabelecem para si próprias.  

 

O caso do PBF difere dos programas analisados por Dourado (2007), pois os 

recursos financeiros são transferidos diretamente às famílias participantes, cabendo à 

escola acompanhar a frequência dos estudantes destas famílias. No último ano, o 

referido programa já chega a contabilizar o atendimento de mais de doze milhões de 

famílias como beneficiárias, mais de 15 milhões de estudantes entre os seis e quinze 

anos de idade e mais de um milhão e meio de alunos entre os dezesseis e dezessete anos 

sendo acompanhados em sua frequência escolar pela condicionalidade da educação do 

programa.   

Mediante isto, entendemos que tal política constitui-se a partir da inter-relação de 

uma multiplicidade de instituições e sujeitos partícipes. Para nós, portanto, 

consideramos fundamental avaliar os efeitos do PBF, analisando-o na sua articulação 

com o meio escolar na percepção de famílias, estudantes, gestores e professores. Nesse 

sentido, tomamos como objetivos específicos do nosso estudo: 

 Contextualizar o programa Bolsa-Família, no âmbito das políticas sociais, mais 

especificamente, da política educacional brasileira e dos programas de transferência de 

renda; 

 Identificar avanços, retrocessos ou continuidades concernentes à permanência e 

desempenho do alunado beneficiário do PBF na instituição de ensino;  

Ao longo de nossa dissertação, discutimos, principalmente, a seguinte questão: 

quais as percepções de atores da comunidade escolar, a respeito do PBF e suas 

repercussões, no meio escolar? De modo mais específico, investigamos se:  

a) São observadas mudanças, no meio escolar, após estudantes ingressarem no 

programa em questão; 

b) Houve mudança, no acompanhamento da frequência às aulas, dos discentes 

beneficiários do PBF, por parte da escola ou dos familiares dos alunos; 

c) Houve alteração, nas taxas de desempenho, frequência e/ou evasão escolar das 

instituições investigadas, após ingresso de seus discentes no programa. 

Estamos atentas ao esforço de superação dos impasses, que vêm sendo 

enfrentados, pelas pesquisas dessa natureza, frente à insuficiência das abordagens 

teóricas, como interpretativas dos padrões sócio-culturais, vivenciados pelas sociedades, 

na atualidade. Ainda assim, nos impomos a esta empreitada, no mesmo sentido que 

Kassar (2003, p.417) destaca como forma de conhecimento:  



 

 

[...] entender a história sob o ‗olhar‘ de quem a vive. Especificamente das 

pessoas que sofrem as ações das políticas implementadas na área da 

educação: os alunos. Trata-se, de certa forma, de uma ‗reconstrução‘ da 

história pelos sujeitos. Nessa reconstrução, tentamos dar nitidez às figuras 

sem contorno definido, às imagens disformes ou aos dizeres sem sentido 

aparente. Numa relação de intersecção de diferentes campos do saber, 

tentamos construir o conhecimento.   

 

Em semelhança ao que diz Kassar (2003), consideramos que, em se tratando de 

problematização do campo social, a produção de conhecimento se realiza enquanto 

construção social. Ou seja, a própria seleção do objeto de estudo e de marcos teórico- 

metodológicos constituem processo decorrente de disputa de força de elementos 

histórico-culturais e, portanto, socialmente produzidos. Dessa forma, observa-se que a 

implementação, mas, também, as investigações de políticas públicas de corte social se 

intensificam, conforme o alcance do maior grau de problematização e visibilidade 

(relevância) dos problemas selecionados, para determinada sociedade, em dado período 

de tempo.  

Construímos, então, a pesquisa segundo caráter quanti-qualitativo, uma vez que 

consideramos ―[...] que é necessário compreender as interpretações que os atores sociais 

possuem do mundo, pois são estes que motivam o comportamento que cria o próprio 

mundo social.‖ (BAUER & GASKELL, 2002, p.32-33).  

Para nosso arcabouço teórico-metodológico, privilegiamos a abordagem histórico-

crítica, buscando a contextualização da problemática para sua melhor apreensão. Com 

isso, situamos nossa abordagem de estudo segundo a perspectiva de avaliação das 

políticas públicas, sendo esta concebida no campo da policy, que seria o programa de 

ação, fruto das decisões políticas, politics ou política-domínio, frente às contradições do 

movimento da sociedade (AZEVEDO, 2004).  

Em aprofundamento desta concepção, Azevedo (2004), fundamentando-se nos 

postulados de Pierre Muller e Bruno Jobert, esclarece que: 

[...] as políticas públicas são ações que guardam intrínseca conexão com o 

universo cultural e simbólico ou, melhor dizendo, com o sistema de 

significações que é próprio de uma determinada realidade social. As 

representações sociais predominantes fornecem os valores, normas e 

símbolos que estruturam as relações sociais e, como tal, fazem-se presentes 

no sistema de dominação, atribuindo significados à definição social da 

realidade que vai orientar os processos de decisão, formulação e 

implementação das políticas (p.15). 

 

Mesmo sendo uma área de estudos ainda não consolidada, no Brasil, a avaliação 



 

 

de políticas públicas, enquanto campo de estudo, vem ganhando importância e destaque, 

nos últimos anos, quase na mesma proporção da expansão do número de programas e 

políticas, implementados pelos distintos governos, pós-ditadura militar 
10

. Fenômeno 

também encontrado em outros países da América Latina, este crescimento se manifesta 

na realização de estudos e pesquisas, tanto de natureza qualitativa como quantitativa.  

Faria (2003 e 2005) nos chama a atenção para o fato de que houve estudos 

desenvolvidos, sob o ordenamento da reforma do Estado, fornecendo argumentos em 

prol da modernização da gestão pública, alçando as avaliações à condição de pedra de 

toque das ações estatais na América Latina. Com isso, Faria (2003; 2005) analisa que 

vem se dando uma utilização generalizada das avaliações, segundo o molde 

gerencialista (privilégio dos critérios de eficiência, nas ações e eficácia de metas) e de 

concepção tecnicista, secundarizando ou mesmo extinguindo o caráter político do 

processo.  

O caso dos PTRs, inclusive, ratifica as observações de Faria (2005, p.100), a 

respeito do ―forte caráter de indução externa a fincar o processo de institucionalização 

de sistema de avaliação na América Latina‖, pois, de acordo com Stein (2005 apud 

DIAS, 2006), o apoio financeiro do BID, de ordem de US$500 milhões a PTRs 

brasileiros, foi condicionado, dentre outras metas, ao desenvolvimento e aplicação de 

metodologias de avaliação de processo e impacto, pertinentes a cada um dos programas.   

Assim, percebe-se a necessidade do destaque, dado por Lobo (1998, p.77), à 

importância da consideração dos aspectos teóricos, subjacentes aos programas sociais, 

pois, argumenta a autora, que  

 o negligenciar tais aspectos leva a um risco de compreensão estreita e 

distorcida sobre o que realmente se está avaliando, quais as variáveis que 

explicam o sentido, o ritmo e a direção tomada por essas ações 

governamentais.  

 

Considerando tais aspectos e na proposição de realizarmos estudo que subsidie a 

prática político-pedagógica de nosso trabalho docente em instituição pública de 

Educação Básica, nos baseamos nas três funções, delineadas por Silva (2009) para 

avaliação de programa social: técnica de fornecer subsídios, para aprimoramento do 

programa; política de propiciar fundamentos aos sujeitos sociais, para uma participação 
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Administração da Educação (ANPAE);  



 

 

qualificada nas lutas sociais e acadêmica, de evidenciar determinações e contradições, 

presentes no processo da política pública. 

Buscamos, com isso, diferir, veementemente, da abordagem gerencialista de 

avaliação, que trata os beneficiários como ―clientes‖ e, abstraindo a dinâmica social, 

tende, apenas, a comparar metas e resultados (FARIA, 2005, p.104).  

Compreendemos que a avaliação de políticas públicas deve ser aquela cujos 

resultados possam contribuir para o fortalecimento da luta social dos beneficiários, que 

devem ser encarados como sujeitos de direitos, ao invés de meros tutelados pela ação do 

Estado. 

Em consonância com tais pressupostos, tomamos, por delimitação espaço-

temporal, elementos próprios e/ou contextuais, do período compreendido entre a 

redemocratização do Estado brasileiro (anos 1980) e os dias atuais, fazendo, contudo, 

quando necessário, rápidas incursões a épocas anteriores e ao contexto internacional, 

desde que apresentassem inter-relações com a questão da pesquisa.  

Também no domínio espaço-temporal, do trabalho empírico, fez-se necessário 

efetuarmos uma delimitação. Mesmo considerando a abrangência nacional do programa 

enfocado, devido a nossa opção por uma abordagem qualitativa, e em virtude dos 

limites de uma dissertação de mestrado, recortamos o nosso objeto.  

Para tanto, nosso campo de investigação se emoldurou a partir da identificação 

dos estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado regular, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, campus Caicó, 

ingressantes do período 2010.1, que são de famílias beneficiárias do PBF e estavam 

integrados, neste programa, desde o Ensino Fundamental.  

Para sabermos quantas e quais eram as famílias de estudantes do PBF, 

procuramos o Serviço Social daquela instituição de ensino. Através dele, visitamos as 

quatro turmas do Ensino Médio integrado regular e solicitamos aos alunos, que eram de 

famílias beneficiárias, a anotação, em uma lista disponibilizada por nós, de seus 

respectivos nomes, telefones e nomes das escolas nas quais haviam estudado, 

anteriormente ao IFRN. A partir de tal lista, encontramos trinta e nove alunos, nas 

condições do nosso interesse. Com os nomes dos discentes, buscamos o nome de suas 

mães e as convidamos para participar de uma reunião, com objetivo de solicitar-lhes a 

concessão de entrevistas (termos de consentimento em anexo).  

Nessa reunião, as mães que conhecemos se dispuseram a participar da pesquisa e, 

por conseguinte, seus respectivos filhos. Posteriormente, selecionamos as escolas nas 



 

 

quais os estudantes participantes haviam cursado o Ensino Fundamental. Neste recorte, 

então, contemplamos múltiplos atores, de modo a nos aproximarmos o máximo possível 

de um conhecimento do objeto.  

Utilizamos, como fonte de dados, os documentos nacionais do PBF, os projetos 

político-pedagógicos das escolas, os dados secundários sobre os alunos (coletados no 

IFRN) e dados advindos de observações feitas, durante visita às escolas. No entanto, um 

dos instrumentos fundamentais utilizados foi o procedimento metodológico da 

entrevista semiestruturada, junto aos partícipes do PBF, uma vez que a entendemos 

como ―forma privilegiada de interação social – sujeita à mesma dinâmica das relações 

existentes na própria sociedade‖ (MINAYO, 2010, p.65). 

Consideramos que a técnica da entrevista possibilita a consecução dos nossos 

objetivos, pois, como explica Minayo (2010, p.63-64) 

O que torna o trabalho interacional um instrumento privilegiado de coleta de 

informações para as pessoas é a possibilidade que tem a fala de ser 

reveladora de condições de vida, da expressão dos sistemas de valores e 

crenças e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, por meio de um porta-

voz, o que pensa o grupo dentro das mesmas condições históricas, 

socioeconômicas e culturais que o interlocutor. 

 

Nosso universo de entrevistados compreendeu: quatro famílias beneficiárias do 

PBF (quatro mães e seus filhos estudantes do 1º ano do Ensino Médio Integrado do 

IFRN - campus Caicó); quatro gestoras e três professores, das escolas participantes da 

pesquisa localizadas nos municípios de Caicó e São João de Sabugi.  

Na intenção de preservar o direito de não identificação das escolas e pessoas 

entrevistadas, quando apresentamos dados concernentes às entrevistas, utilizamos a 

nomenclatura: para escolas, Esc1 e Esc2; para os sujeitos estudantes, estud.1, estud.2, 

estud.3, estud.4 e estud.5; para as mães, M1, M2, M3, M4; para os gestores, gest1 e 

gest2, coord.1 e coord.2 e para os docentes, doc1, doc2 e doc3. 

Das famílias participantes da pesquisa, uma é residente do município de São João 

de Sabugi onde seus filhos estudaram durante o Ensino Fundamental na Esc. 2. As 

demais famílias residem em Caicó e seus filhos são egressos da Esc.1, com exceção de 

estud. 3.   

As entrevistas com a representantes da gestão das escolas foram realizadas 

durante visitas às escolas 1 e 2, nas quais apresentamos a pesquisa e requeremos a 

participação das escolas, mediante autorização dos gestores escolares. Deste grupo de 

sujeitos escolares, participaram da pesquisa as gestoras titulares e as coordenadora 



 

 

pedagógicas em ambas as instituições. Do grupo de docentes, entrevistamos, na Esc.1, a 

professora de língua portuguesa e o professor de matemática (prof.2 e prof.3, 

respectivamente) que são os concursados mais antigos da instituição. Na esc. 2, também 

entrevistamos a professora mais antiga, que ministra a disciplina de geografia (nomeada 

de prof.1).   

As entrevistas foram realizadas com base em roteiros semiestruturados, 

elaborados para cada grupo de sujeitos pesquisados (em anexo). Para elaborar esses 

roteiros, nos baseamos, sobretudo, na larga produção teórica sobre as políticas públicas 

sociais e, especificamente, sobre o PBF, que contribuiu tanto para o despertar de nossos 

questionamentos, como para o apontamento dos caminhos, para a análise dos resultados 

obtidos na investigação.  

No tratamento dos dados, utilizamos a categorização das informações, levantadas 

tais quais apresentadas nos subitens do capítulo IV e no mapeamento relacional das 

respostas, em anexo. Como meio de apreendermos as percepções dos sujeitos 

entrevistados, adotamos a perspectiva da Análise de Conteúdo, com a finalidade, 

segundo Bardin (1977, p. 42), de ―efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à 

origem das mensagens tomadas em consideração (o emissor e o seu contexto, ou, 

eventualmente, os efeitos dessas mensagens)‖.  

Entendemos que a Análise de Conteúdo, conforme a finalidade explicitada em 

Bardin (1977) e Franco (2008), contribui para a consecução dos objetivos do nosso 

estudo, uma vez que se considera o fato de que as mensagens, emitidas pelos sujeitos, 

têm implicações no meio social em que estão inseridas.  

Dessa forma, não concebemos a Análise de Conteúdo em sua natureza positivista, 

tal como se configurou, em suas origens. Para nós, a Análise de Conteúdo, aqui adotada, 

vem a contribuir na rigorosidade científica da análise de dados e não como forma de 

engessar a compreensão da realidade (FRANCO, 2008). 

A diversidade de condições sócio-econômicas, escolarização e faixa etária dos 

entrevistados (adolescentes entre os 13 e os 17 anos de idade; mães com grau de 

escolarização do ensino fundamental incompleto ao ensino médio completo; 

profissionais trabalhadores da Educação, com formação em nível superior), ainda que 

representasse grande diferenciação de acesso aos códigos linguísticos e do grau de 

competência de codificação e decodificação oral, não representou dificuldade para 

nossa análise: ao contrário, pela relevância que assumem as condições contextuais, no 

procedimento da Análise de Conteúdo, procuramos considerar ―todo um jogo de 



 

 

operações analíticas, mais ou menos adaptadas à natureza do material e à questão que 

procura resolver [...] aspirando assim a uma interpretação final 

fundamentada‖(BARDIN, 1977, p. 42-43).  

Consideramos que, embasados pela Análise de Conteúdo, a análise das 

percepções de atores, com características diferenciadas, nos permitiu situar o programa, 

a partir de diferentes pontos de vista, ancorados nas suas vivências singulares 

(FRANCO, 2008). 

Salientamos, ainda, nosso entendimento de que o grupo de estudantes é tanto o 

ponto de ligação entre os demais grupos, como o principal ponto de convergência dos 

objetivos e ações do PBF e da instituição escola. Assim, verificamos as divergências e 

convergências das respostas dos entrevistados de todos os grupos e entre as escolas 1 e 

2, buscando as relações e articulações entre estes dados, à luz de nossos referenciais 

teóricos, para apreender as percepções e repercussões do PBF, no meio sociocultural 

dos sujeitos pesquisados.  

Finalmente, estruturamos nossa dissertação em quatro capítulos, além do texto 

introdutório e de considerações finais. Assim temos:  

Capítulo I - Trajetórias das políticas sociais e dos programas de transferência de 

renda: caminhos e descaminhos. Neste capítulo, contextualizamos o emergir dos 

programas de transferência de renda, enquanto política social, por meio de informações 

obtidas em estudos e pesquisas da área do Serviço Social e Política Educacional.  

Capítulo II - Sobre o Programa Bolsa-Família e sua inscrição no cenário 

governamental brasileiro. Aqui, aproximamo-nos da teorização acerca do fenômeno da 

Reforma do Estado e das análises das gestões governamentais brasileiras, entre os anos 

1995 e 2010, nas quais vão se disseminar os PTRs, no país. Além disso, procuramos 

fornecer uma configuração do PBF, em sua inscrição na política social e, mais 

especificamente, na política educacional brasileira. 

Capítulo III – A família em foco: entre o Estado, a Educação e os legados da 

modernidade. Este capítulo busca teorizar a instituição Família, no âmbito das Ciências 

Sociais e suas relações com as políticas públicas, o que inclui as relações entre Família e 

escola, baseada na revisão da literatura e a partir de uma reflexão da nossa própria 

experiência profissional, como docente. Trata-se de capítulo seminal para a 

investigação, tendo em vista a própria natureza do programa pesquisado – Bolsa Família 

–, cujos constructos teóricos serviram, fortemente, de apoio às análises desenvolvidas, 

no capítulo IV.  



 

 

Capítulo IV – Percepções a respeito do programa bolsa-família e suas 

repercussões no meio escolar. Nosso último capítulo compõe-se, essencialmente, da 

análise dos dados coletados, com as entrevistas e dos contextos em que se inseriram os 

levantamentos dos dados. Ainda nesse capítulo, delineamos o universo familiar dos 

alunos beneficiários do PBF e das escolas pesquisadas, como base da análise acerca das 

percepções dos sujeitos pesquisados, a respeito do PBF, e de suas repercussões no meio 

escolar. 

 

  

  



 

 

 

Capítulo I 

A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS: CAMINHOS E 

DESCAMINHOS 

Na atualidade, observa-se que o debate sobre as políticas sociais tem ocupado 

espaço central, no cenário mundial, frente ao agravamento de problemas sociais, como a 

fome e a violência, que se constituem como os principais e permanentes reflexos do 

elevado grau de desigualdade social, em todo o mundo. Percebemos que este é o quadro 

emoldura a configuração dos programas de transferência de renda, implantados e em 

expansão, em todo o mundo, nas últimas décadas.  

Consideramos, então, ser condizente com nosso objetivo de contextualizar o PBF 

e a política educacional brasileira, fazer referências à origem das políticas sociais e ao 

seu delineamento, ao longo do tempo e no Brasil. Além disso, o presente capítulo 

verifica ainda a constituição dos PTRs, tanto no campo teórico, como empírico, a partir 

da análise de experiências e proposições de alguns países. Por fim, afunilamos nosso 

estudo, analisando experiências da vinculação dos PTRs com o campo educacional.   

Na literatura pertinente, são, ainda, imprecisos os consensos sobre o período em 

que surgiram ações e iniciativas passíveis de serem classificadas como políticas sociais. 

Todavia, há concordâncias que estas surgem da confluência dos movimentos de 

ascensão do capitalismo com a Revolução Industrial, das lutas de classes e do 

desenvolvimento da intervenção estatal, voltadas para a regulação conflituosa das 

relações entre o capital e o trabalho, fazendo com que começassem a ser superadas a 

caridade e a filantropia privadas, próprias dos tempos pré-capitalistas, consideradas 

como protoformas de políticas sociais (BEHRING&BOSCHETTI, 2008). 

Behring & Boschetti (2008), por meio de uma abordagem histórica, trazem-nos 

elementos importantes, para a análise do surgimento e desenvolvimento das políticas 

sociais, o que pode ser sintetizado da seguinte maneira: 1) natureza do capitalismo, seu 

grau de desenvolvimento e estratégias de acumulação prevalecentes; 2) o papel do 

Estado, na regulamentação e implementação das políticas sociais (identificar se dá mais 

ênfase aos investimentos sociais ou políticas econômicas; 



 

 

se possui autonomia nacional na definição das políticas); 3) papel das classes sociais 

(identificar as forças políticas que se organizam na sociedade civil, tanto os movimentos 

sociais das classes populares, como os do empresariado e, ainda, a atuação das 

organizações não governamentais, ONGS); 4) dimensões cultural e político-social, como 

estratégias de hegemonia, imbricadas a projetos societários, para legitimar determinados 

padrões de proteção. As autoras (2008, p.45) explicam que tais elementos ―[...] são 

indicações que permitem observar as contradições e movimentos que compõem esse 

processo e situar a política social no contexto dos projetos societários [...]‖.  

Assim, adotando abordagem crítico-dialética, Behring & Boschetti (2008, p.51), num 

esforço de síntese e análise sobre os fundamentos e história da política social, encaram-na 

como ―[...] desdobramentos, formas de enfrentamento – em geral setorializadas e 

fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social no capitalismo [...]‖. Vemos, 

então, que o fenômeno, perpassando o contexto de constituição do próprio capitalismo, 

historicamente, se imbrica com as formas e contornos, assumidos pela questão social. 

 No tocante à questão social, observamos que o debate também se cerca de polêmicas 

e dissonâncias (DIAS, 2006), face mesmo à complexidade assumida pelo fenômeno, na 

contemporaneidade, levando a considerar a existência de uma ―nova questão social‖. 

Pastorini (2007) explica que a ideia de nova questão social nasce na Europa e Estados 

Unidos da América, no final dos anos 1970 e início de 1980, quando problemas decorrentes 

dos rumos perseguidos pela acumulação capitalista se exacerbam, assumem novas feições e 

passam a atingir um número não negligenciável de pessoas, no contexto em que novos 

padrões dos processos produtivos se instalam.  

Das principais produções acadêmicas que tratam da nova questão social, as análises 

de Rosanvallon e Castel são proeminentes, ainda que suas abordagens se diferenciem. 

Quanto a Castel, Pastorini (2007) analisa que o autor destaca a crise dos anos 1970, como 

agravante do problema do emprego – um processo irreversível e mais acelerado –, 

discorrendo sobre a gênese da sociedade salarial.  

Neste sentido, Castel (1998) reflete a respeito dos padrões da acumulação capitalista 

contemporânea, que tendem, cada vez mais, a prescindir do trabalho assalariado, em sua 

forma clássica, levando a que o também ―clássico‖ modelo de proteção social não tenha 

mais suas bases de sustentação.  



 

 

Castel nos mostra que o processo, por meio do qual vão se configurando as novas 

faces da questão social, envolve a perda, por parte dos trabalhadores, da tradicional 

estabilidade nos seus empregos, denominada, pelo autor, de ―a desestabilização dos 

estáveis‖, cuja consequência é a instalação do trabalho precário, tratado como ―déficit de 

lugares‖.  

O mais grave, na realidade supracitada, é o aparecimento de contingentes 

populacionais ―inúteis para o mundo‖, no sentido de que, dificilmente, conseguirão adquirir 

uma identidade advinda do trabalho que desenvolvem, como antes ocorria (CASTEL, 1998, 

p. 531). Adotando a mesma perspectiva de Castel, Nascimento (2008, p. 3) afirma que: 

De certa forma está se tornando explícito que hoje a questão social está 

centrada nas extremas desigualdades sociais e injustiças de todo tipo, nos 

conteúdos e formas assimétricas das relações sociais em suas múltiplas 

dimensões (das relações internas numa dada sociedade e das relações 

entre as sociedades). Como determinantes fundamentais dessa nova 

questão social, podemos apontar os modos de produção e reprodução 

social, os modelos dominantes de regulação das relações econômicas, a 

formação social-histórica da sociedade. Por força das profundas 

mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, nos processos 

produtivos, na gestão do Estado, nas políticas sociais e pelo acirramento 

de conflitos oriundos de problemas étnicos, regionais e de relações 

internacionais, a questão social adquire dimensões globais. Essas novas 

dimensões, entretanto, não diminuem a importância dos problemas 

internos de cada sociedade. 

 

Rosanvallon (1997), por sua vez, ressalta, também, o esgotamento do modelo de 

proteção social, uma vez que os problemas estão, constantemente, se agudizando e não há 

modo de superá-los ou contorná-los com as antigas terapias.  Propõe, então, soluções para a 

questão social que não se restrinjam apenas aos aspectos financeiros.  

Dessa perspectiva, tratando da realidade francesa,  Rosanvallon afirma que: 

A equação econômica dos anos 70 não pode, nos anos 90, encontrar 

resposta exclusivamente no campo financeiro. É no nível da sociedade e 

das relações sociais que ela se resolve. O desafio é o de um novo contrato 

social entre indivíduos, grupos e classes. O principal bloqueio do Estado 

providência é, finalmente, de ordem cultural e sociológica 

(ROSANVALLON, 1997, p. 8). 

 

Apesar da importância das análises de tais autores, assim como Pastorini (2007), 

interessa-nos levar em conta as vivências dos sujeitos sociais envolvidos no processo do 



 

 

reconhecimento das necessidades para a efetivação de demandas políticas, ou seja, ―aqueles 

que colocam a questão [social] na cena política‖ (p.98). Para a autora, este elemento tem se 

encontrado ausente nos estudos desenvolvidos, como os de Castel (1998) e Rosanvallon 

(1995), repercutindo num entendimento de ―[...] impotência dos sujeitos e protagonistas 

sociais em face dos rumos do desenvolvimento da sociedade‖ (NETTO, 1996 apud 

PASTORINI, 2007).  

Ao longo da história, registraram-se importantes conquistas para as sociedades, 

provindas das lutas dos movimentos sociais. Ainda que o atual momento venha fragilizando 

as organizações de classes e as mobilizações populares, não podemos deixar de verificar as 

formas que os sujeitos sociais vêm encontrando de se organizar, no cenário globalizado.   

Assim, no final do século XX, com a intensificação do processo de globalização
25

, 

percebe-se uma maior complexificação da sociedade capitalista. Como elementos que se 

destacam nesse processo, verificamos: uma efervescência do avanço tecnológico; a 

exacerbação dos problemas sociais e implementação de reformas dos Estados-nação, por 

conseguinte, das políticas públicas (incluindo a de educação), orientadas pela doutrina 

neoliberal. 

 A doutrina neoliberal, segundo analisa Azevedo (2004), vai diferir dos postulados 

da teoria liberal moderna da cidadania, a partir da disseminação de novos conteúdos para as 

noções de Estado Democrático, liberdade e igualdade. O pensamento neoliberal defende, 

veementemente, a redução do campo de atuação e abrangência das políticas sociais estatais. 

Apesar disso, preservou, em parte, o entendimento da educação como um dever do Estado. 

É a intervenção estatal, nos moldes do Estado de Bem-Estar Social, que sofre os 

ataques do neoliberalismo. Sob orientação da máxima neoliberal, ―menos Estado e mais 

mercado‖, a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas são 

drasticamente alteradas.  

Draibe (1993) entende que a agenda neoliberal, para a política social, consiste na 

focalização (direcionamento do gasto social a programas e públicos-alvo específicos, 

seletivamente escolhidos pela sua maior necessidade e urgência), descentralização 

                                                 
6  Em seu estudo sobre o fenômeno, Santos (2002) aponta que, sendo um processo iniciado nas grandes navegações e tendo 

avançado com a revolução industrial, constitui-se como multifacetado, não linear ou consensual, vasto e intenso campo de 

conflitos, de forma que, acaba por gerar a ―intensificação de relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal 

modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância‖ (GIDDENS 

apud SANTOS, 2002, p.26). 



 

 

(aproximação da gestão das ações do local onde elas se efetivam, como meio de agilizar a 

resolução de problemas para aumentar a eficiência e a eficácia dos gastos), privatização 

(deslocamento da produção de bens e serviços públicos para o setor privado lucrativo, pois 

aliviaria a crise fiscal e evita irracionalidade no uso de recursos) e renda mínima. 

 Por outro lado, no âmbito de mercado, o funcionamento é bem diferente. Segundo 

Bruno (2003, p.40),  

este mercado de que tanto se fala não é outra coisa senão o poder dos 

grandes grupos econômicos transnacionalizados, de planejar e coordenar 

a economia em nível global, exercendo, por aí, as funções coercitivas e 

repressivas antes a cargo do Estado clássico‖.  

 

Ball (2001, p. 102) explica que, neste contexto, 

A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de 

‗bricolagem‘, um constante processo de empréstimo e cópia de 

fragmentos e partes de ideias de outros contextos, de uso e melhoria das 

abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias canibalizadoras de 

investigação, de adoção de tendências e modas e, por vezes, de 

investimento em tudo aquilo que possa vir a funcionar. 

 

E isto se confirma na investigação de Draibe (1993) sobre os fundamentos teóricos 

das diretrizes neoliberais, quando a estudiosa percebe que, na verdade, há mais de 

prescrição do que teorização. Os fundamentos derivam de um transformismo do 

liberalismo, entrelaçado a um conservadorismo político.  

 Nesse sentido, a necessidade de reformas do setor educacional foi enfatizada e 

disseminada por organismos internacionais como a UNESCO, a Cepal, o Banco Mundial, 

em vários documentos e relatórios de pesquisa.  

Nestes documentos, a educação é concebida como fator central para o 

desenvolvimento econômico dos países e que deve assegurar a adaptação à nova ordem 

econômica mundial, além de ser considerado poderoso meio para a redução da pobreza, da 

exclusão social e dos conflitos entre países e regiões.  Segundo Shiroma (2004, p. 66), no 

documento da UNESCO, por exemplo, ―a educação é apresentada como um trunfo para a 

paz, liberdade e justiça social [...]‖. 

A partir da implementação da doutrina neoliberal, como orientação política dos 

governos de poderosos Estados-nações (Thatcher, na Inglaterra; Ronald Reagan, nos 



 

 

Estados Unidos da América), os princípios neoliberais foram se espalhando, de forma que, 

em fins da década de 1990, se avaliava no mundo todo que o quadro construído foi de 

elevação dos índices de desemprego e pobreza, precarização do trabalho e investida para 

desmonte dos direitos sociais (DRUCK & FILGUEIRAS, 2007; MONNERAT, 2007; 

SILVA, 2008).  

 Nesse contexto, começa a insurgir um profícuo debate e a construção de propostas 

de Programas de Transferência de Renda. Ainda que programas desta natureza fossem 

verificados, na Europa, desde os anos 1930, só mais recentemente passaram a ser 

defendidos no debate internacional, como possível alternativa de política social, no 

enfrentamento à chamada crise do modelo de Estado de Bem-Estar Social. 

De toda forma, é importante salientarmos que, para além da hegemonia neoliberal, no 

funcionamento dos governos, nas prescrições e produções das políticas, no campo da 

implementação muito se desdobra em outras faces, assumindo outros significados e 

objetivos: como exemplo, tem-se a constatação de Afonso (2003) de que, em Portugal, as 

mudanças não têm se mostrado homogêneas, pois se busca atender às necessidades locais.  

Com isso, mais recentemente, segundo Barroso (2005), assiste-se à emergência de 

alternativas, pela busca do equilíbrio entre o Estado e o mercado, de forma a fazer recuar o 

pensamento neoliberal mais radical. Neste sentido, buscamos analisar a emergência da 

política social, no Brasil, e dos PTRs, como fenômenos interligados aos seus 

condicionantes, momentamente globais, porém, ainda passíveis de assumir significações da 

disputa de interesses e necessidades dos grupos e espaços locais. 

 

1.1 As Políticas Sociais no Brasil: Sentidos e Possibilidades 

Costuma-se considerar o nascimento das políticas sociais no Brasil, nos moldes das 

sociedades industriais, na década de 1930. A conjuntura, da época, era de transformações 

socioeconômicas e políticas, ascensão do modelo de desenvolvimento urbano-industrial. 

Claro que tal modelo se implantou por meio de uma adaptação ao cenário brasileiro, 

conciliando velhos e novos interesses, mediante a dinâmica entre as demandas nacionais, 

internacionais e o estilo de domínio dos grupos tradicionais. 

A respeito disto, cabe considerarmos o estudo de Azevedo (2001), sobre a questão da 

educação como política pública. A referida autora desenvolve suas análises, buscando 



 

 

nexos entre o universo cultural, simbólico do país e o feitio que foi tomando a educação. 

Azevedo (2001) percebe que, no Brasil, o fenômeno se molda segundo o processo de 

modernização e desenvolvimento, condicionado aos valores autoritários das relações 

sociais incrustados, aqui, desde os tempos coloniais. Entendemos que isto se deva ao fato 

de que, ao longo do século XIX, o ideário liberal, no Brasil, não implicou iniciativas para a 

instituição de direitos políticos, muito menos de educação acessível à massa da população, 

nem sequer enquanto qualificação da força de trabalho.  

Azevedo (2001) diz que, nessa época, instalou-se um sistema dual de ensino, no 

molde europeu: educação para as elites – formação dos bacharéis e letrados –; educação 

para o povo que, na verdade, é ocupada pelas camadas médias emergentes – primário e 

secundário vocacional –, ofícios manuais para os homens e prendas do lar para as mulheres. 

Somente no início do século XX, de acordo com a mesma autora, a educação começa 

a ser tomada como questão nacional. Tem-se a constituição da classe do operariado dos 

centros urbanos, orientada pelo anarcosindicalismo e pelo ideário socialista, que vão 

provocar maior mobilização social no país.  

Posteriormente, o levante do movimento nacionalista das classes médias, empresários 

e militares defende a causa da educação como a panaceia para todos os males do país. 

Deste levante, funda-se, em 1924, a ABE, Associação Brasileira de Educação, como um 

espaço de estudos e construção de proposições, visando a implantação de política nacional 

de educação, a ser regulada pelo Estado.  

Azevedo (2001, p.30) considera que a ABE contribuiu para a consolidação da 

educação, como setor, entretanto ―[...] não reservou o lugar de interlocução para aqueles a 

que se destinavam suas ações‖. No bojo desses movimentos, é que se deu o nascimento dos 

‗pioneiros da educação‘  

No âmbito estadual, há um reordenamento das funções, passando a ter uma 

implementação de uma série de medidas, na direção da regulação do capital e do trabalho: é 

o período da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; da obrigatoriedade 

de implantação da carteira profissional, na área urbana; da regulamentação das férias, do 

trabalho da mulher, do menor e de alterações, na legislação sindical.  

O Estado assume, também, algumas políticas sociais, destinadas aos trabalhadores, 

como as de saúde pública, nutrição e educação, enquanto serviços básicos, necessários à 



 

 

manutenção da mão-de-obra para a indústria. Todavia, isto é feito dentro dos limites 

impostos pelo modelo de desenvolvimento adotado que, dentre outras coisas, não estendeu 

os direitos promulgados para as populações campesinas (AZEVEDO, 1987). 

Como é demonstrado por Santos (1979), o modo pelo qual o Estado reconhece os 

direitos do trabalho e o padrão através do qual assume responsabilidades com as políticas 

sociais, acabam por entravar a entrada dos trabalhadores na arena das decisões, afastando-

os de uma problematização política da questão social. 

No campo educacional, vê-se que as classes médias, detendo maior articulação, se 

encarregam de defender os interesses educacionais, passando a deter maior influência nesta 

política setorial. Juntamente com tal segmento social, a Igreja católica (responsável por 

fatia significativa da educação brasileira, desde a colônia) teve importante papel, na defesa 

dos interesses privatistas, que predominaram no setor, durante o processo constituinte de 

1934 (AZEVEDO, 2001). 

Esse padrão atravessou o Estado Novo e permaneceu, com nuances, no período da 

chamada democracia populista. A continuidade de um tipo de organização sindical por 

categoria profissional reconhecida e regulada pelo Estado, aliada à prática elitista e 

populista de intervenção estatal, dão continuidade ao atendimento fragmentado e disperso 

das demandas dos trabalhadores, sem deixar que, aqui, se estabeleçam políticas sociais 

universais (AZEVEDO, 1987). 

Neste sentido, registra-se que a reforma Francisco Campos, finalizada na década de 

1940, estruturou o ensino técnico-profissional, ainda portando valores autoritários. Em 

1961, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reitera a tendência 

de atendimento aos interesses privatistas; segundo Azevedo (2001, p.38), ―[...] continuaram 

sem respostas os problemas fundamentais da destinação social da educação, do conteúdo do 

ensino e da relação entre a educação e trabalho‖.      

Por outro lado, numa análise mais geral e abrangente, Draibe (2003, p.67) avalia que 

o sistema de Proteção Social brasileiro, em seu processo de construção, entre os idos 1930 

aos anos de 1970, consistiu em 

um sistema nacional de grandes dimensões e complexidade 

organizacional, envolvendo recursos entre 15% e 18% do PIB, integrado 

por praticamente todos os programas próprios dos modernos sistemas de 

proteção social – exceto o seguro-desemprego –, cobrindo grandes 

clientelas, mas de modo desigual e muitíssimo insuficiente.   



 

 

 

Nesse ínterim, consideramos a particularidade do período de 1964 a 1985, de 

vivência de uma ditadura civil-militar, no país. Neste período, os serviços são ampliados 

como forma de legitimação do governo vigente, além de funcionarem como ―aliviadores da 

tensão e da repressão social e para atenuar as consequências de políticas de arrocho salarial 

adotadas‖ (SILVA, 2008, p.27).  

Já nas décadas de 1970 e 1980, acirram-se as contraposições populares e de 

segmentos das mais distintas classes sociais ao regime ditatorial, desencadeando-se o 

processo de redemocratização do Estado brasileiro. De tal modo, no processo constituinte 

(1987-1988), conquista-se a universalização dos direitos sociais como pauta da agenda 

pública e posterior garantia constitucional.  

Porém, a década de 1990 trouxe os ventos neoliberais para o Estado brasileiro, que, 

imerso numa crise fiscal, acabou por instalar uma desestruturação do já fraco Sistema de 

Proteção Social. Segundo Silva (2008, p.28),  

Ocorre uma progressiva substituição de um Sistema de Proteção Social inspirado 

na proposta keneysiana e beveredgiana e que parecia caminhar na direção da 

universalização de direitos sociais para uma proteção social mix, em que o 

mercado (setor lucrativo) e o Terceiro setor (setor não-lucrativo) passam a ser 

prevalecentes enquanto canais de proteção social, assumindo parte das funções 

do Estado, ficando este com duas funções fundamentais: normatizador e 

provedor das políticas e programas de proteção social. 

 

Mas, com a destacada implantação do PBF, no ano de 2004, vem-se estimulando, no 

Brasil, um novo debate sobre o Sistema de Proteção Social, consequentemente, sobre as 

responsabilidades e formas de atuação do Estado perante, principalmente, a situação de 

pobreza da população. Os programas de transferência de renda, que não são novidade em 

países da Europa, marcam período de inovações, no campo das políticas sociais brasileiras. 

1.2 A Emergência dos Programas de Transferência de Renda como Política Social  

A efervescência que tomou conta do debate brasileiro, a partir da implantação do 

PBF, nos leva a crer, muitas vezes, que os PTRs são medidas recentes, nos sistemas de 

proteção social. No entanto, ao fazermos breve levantamento, percebemos, logo, que se 

trata de ação bastante antiga e diversa. 

Segundo Polany (2000 apud DIAS, 2006), pode-se considerar como primeiro PTR 



 

 

normatizado, em lei, a medida inglesa de 1795, lei de Speenhamlad, abono baseado no 

preço do pão, em complemento aos baixos salários
26

. No caso do Brasil, considera-se, 

como primeiro PTR, o Programa Renda Mensal Vitalícia (RMV), instituído em 1974, para 

idosos ou deficientes
27

.  

Percebemos, então, que o caráter inovador dos PTRs, tão debatido na atualidade, vem 

se dando não pela ação em si, mas pelos elementos socioeconômicos e políticos do período, 

que impulsionam tanto o aprofundamento da discussão, como o acirramento da necessidade 

desses programas, principalmente, no caso da América Latina
28

. Diante disso, para melhor 

compreensão desta questão, recorremos aos principais estudos acadêmicos desenvolvidos 

no Brasil, os quais já têm resgatado e analisado as concepções e iniciativas, produzidas no 

mundo, acerca dos PTRs. 

No tocante à teorização sobre os PTRs, observamos um desenvolvimento, 

concomitante ao aprimoramento e expansão dos programas. Dos estudos brasileiros, sobre 

a questão, o trabalho de Silva (1997) é um marco na categorização das principais 

proposições e iniciativas de PTRs, no mundo, uma vez que identifica as concepções de 

política de renda mínima (universal; substitutiva; complementares) e analisa a orientação 

teórica (liberal; redistributivista) de cada uma delas.  

Com base nisso, trabalhos posteriores (SILVA & SILVA, YASBEK & GIOVANNI, 

2006; DIAS, 2006) retomam e vêm aperfeiçoando esta análise. Importante tratado, também, 

é feito por Suplicy (2006), embora enfoque uma perspectiva mais específica, a de renda 

mínima universal. Desta forma, considerando a pertinência ímpar destes trabalhos, 

decidimos operar com tais constructos, a partir da organização dos mesmos em quadro 

explicativo (de elaboração própria), no qual buscamos agregar e sintetizar suas principais 

contribuições. 

 

Quadro 1 – Aspectos das Correntes Teóricas dos PTRs 

 

                                                 
26  Lei revogada em 1834, pois se acreditou que obstruía o livre funcionamento do mercado e, portanto, não contribuía para o 

combate a pobreza; só em 1940 a Europa reintroduz os PTRs (DIAS, 2006); 
27  O RMV foi extinto em 1995, substituído pelo Benefício de Prestação Continuada através da LOAS – Lei Orgânica de 

Assistência Social (DIAS, 2006); 
28

  Como tratado no início do capítulo, há, nas últimas décadas,um aumento da preocupação mundial com a questão da pobreza 

diante da crise do trabalho ou – da sociedade salarial (Castel, 1998). 



 

 

 

 

Aspectos 

Correntes teóricas  

Liberais Distributivistas De inserção Renda mínima 

universal29 

Propostas/ 

Objetivos 

Racionalização dos 

sistemas de proteção 

social; estabilização das 

despesas sociais; 

Política substitutiva dos 

serviços sociais.  

Política de 

complementação aos 

serviços sociais básicos; 

Visa à inclusão social e ao 

combate à pobreza; 

A racionalização estaria 

na distribuição de 

trabalho e renda – 

promove reforma do 

sistema socioeconômico, 

e não apenas de Proteção 

Social; 

Mecanismo 

provisório,  para 

permitir inserção 

social e profissional 

dos cidadãos; 

Articulação entre 

renda mínima e 

inserção ou reinserção 

profissional e social – 

(todo cidadão, com 

dificuldades no 

mercado de trabalho, 

teria direito à renda, 

que permita dignidade 

e independência) 

Incondicional e 

equitativa, para todos;  

Programas IRN – imposto de renda 

negativo30 (Milton 

Friedman) 

Renda Social, de André 

Gorz31; 

Segundo Cheque, de 

Aznar.  

Renda Mínima de 

inserção - RMI32, de 

Serge Milano, 

implantada na França 

em 1989.  

 

Alocação Universal, 

de Van Parijs; 

 

Renda Básica de 

Cidadania, por 

Suplicy.  

Vantagens* Enfrentamento 

imediato da pobreza; 

supressão da burocracia 

do Welfare (menos 

dispêndio, mais 

eficiência); adaptação 

ao individualismo e 

famílias monoparentais; 

Sociedade de tempo livre 

- expressa processo de 

mudança, no modo de 

distribuição de renda e 

ganhos de produtividade, 

frente às transformações 

do processo de produção.  

Ameniza índices de 

desemprego estrutural 

e pobreza absoluta. 

Eliminação da 

burocracia de 

fiscalização; 

término do 

fenômeno da 

dependência – 

indivíduo não inibe 

a busca por maiores 

rendimentos, 

através do trabalho, 

pois permanece 

recebendo benefício 

em valor integral; 

dissociação dos 

estigmas de 

miserabilidade.  

Desvantage

ns* 

 

 

Valor baixo transferido 

não cobre necessidades; 

Valor alto compromete 

as contas públicas; 

- Dificuldade quanto à 

inserção profissional, 

diante da crise do 

emprego;  

- 

                                                 
29 Na categorização de Silva (1997), a Renda Mínima Universal é proposta ilustrativa da corrente liberal e da corrente 

distributivista. Entretanto, a autora ressalta as reservas com que devem ser consideradas as características das correntes, frente à 

proposta. Assim, mediante observação de outros aspectos diferenciadores (DIAS, 2006) e da proeminência que a Renda Mínima 

Universal vem assumindo, nos últimos anos, no debate internacional (SUPLICY, 2006), optamos por enquadrá-la como exógena 

às demais concepções.  
30Se a renda familiar obtida no trabalho estiver abaixo da linha da pobreza - renda negativa –família deverá receber 

complementação para alcançar o mínimo. 
31 Atualmente Gorz (2003 apud DIAS, 2006) defende a renda mínima universal ainda assim tem por tese a indissociabilidade 

entre o direito à renda e ao trabalho e propõe uma transformação social da sociedade salarial - redistribuição do trabalho através 

da redução das jornadas de trabalho, viabilizando uma sociedade de tempo livre. 
32  Destina-se aos desempregados e os cobertos pela Proteção Social que recebem vantagens econômicas, sociais, cobertura 

médica e auxílio-moradia, mas, baseia-se em duplo compromisso: beneficiários assinam contrato de inserção como prova de 

interesse e engajamento e as instituições públicas comprometem-se em propor atividades de inserção. 



 

 

*Categorias selecionadas a partir da avaliação de Dias (2006); 

Por meio da síntese apresentada no quadro 1, podemos depreender, enquanto questão 

chave e diferencial, entre as correntes, a questão do trabalho. Isto nos remete a perceber o 

atrelamento dos PTRs ao nascedouro das políticas sociais, bem como à questão social 

emergente, nas últimas décadas, nas sociedades modernas. 

As propostas, exemplificadas no quadro, explicitam bem suas vinculações teóricas, 

que tomam, por base, desde elementos morais, como os riscos de desmotivação para o 

trabalho, quanto na defesa da renda mínima, como direito e forma de participação. No 

entanto, análises desenvolvidas sobre os programas mostram que, dificilmente, os mesmos 

se orientam por uma única filosofia de ação e sim mesclados por orientações mais 

conservadoras, ou progressistas, em relação ao exercício de direitos.  

Com isso, fica claro que a implementação de PTRs, mesmo que vinculada a um 

determinado padrão de Sistemas de Proteção Social que visam, prioritariamente, eficiência, 

tem forte ligação com as dinâmicas políticas e sociais, do período e das características das 

sociedades, em que se situam e, por isso, tornam-se objeto de disputa, de diferentes projetos 

sociais.  

Como observa Jaccoud (2009), França e Espanha enfrentam maiores problemas com 

o desemprego, enquanto Brasil e México lidam com a pobreza e a fome. Isto implica 

diferenciação das próprias concepções e perspectivas de inclusão, ou reinserção social, em 

cada país. Como nos diz Pastorini (2007, p.113), 

[...] a ‗questão social‘ assume expressões particulares dependendo das 

peculiaridades específicas de cada formação social (nível de socialização 

da política, características históricas, formação econômica, estágios e 

estratégias do capitalismo) e forma de inserção de cada país na ordem 

capitalista mundial.  

 

No Brasil, o debate torna-se mais veemente nos anos 1990. Silva, Yasbek & Giovanni 

(2006) consideram que, na realidade brasileira, os PTRs também têm sido defendidos e 

implementados por setores de diferentes orientações ideológicas. Contudo, as primeiras 

experiências municipais foram de iniciativa do Partido dos Trabalhadores, com objetivos 

redistributivos.  

Entretanto, o consenso entre as várias correntes ideológicas, a respeito da pertinência 

dos PTRs, como alternativa de política social para a atualidade, assinala que, nas 



 

 

experiências brasileiras, as diretrizes acabam por tender para uma perspectiva mais liberal 

(SILVA, YASBEK & GIOVANNI 2006). Ainda assim, para nós, há uma diferença crucial, 

no desenvolvimento dos PTRs brasileiros: ainda que sob postulados liberais, os programas 

explicitam a importância do papel da renda transferida, para os seus usufruidores, 

garantindo o acesso a serviços públicos de educação e saúde.  

Contudo, parece-nos que o debate sobre a renda, como direito social, ainda tem se 

dado timidamente, entre os setores governamentais e populares. Consideramos que isso 

pode se refletir na falta de avanço dos resultados sociais efetivos dos PTRs em execução 

atualmente.  

 Neste sentido, Pastorini (2007) faz uma crítica às análises de Castel (1998) e 

Rosanvallon (1995), pois estes, em suas teorizações, desconsideram a importância da 

participação dos atores sociais, no conjunto dos elementos que dão vida à política em 

questão. Entendemos que o posicionamento dos autores repercute na ausência do 

aprofundamento da discussão sobre os sentidos e perspectivas dos PTRs, na política social. 

De toda forma, a partir do PBF, no Brasil, percebemos uma dinamização do debate, 

numa moção popular que varia desde ataques contraproducentes, até adesões apaixonadas 

aos PTRs.  

Com isso, consideramos imprescindível incorrermos em referências a experiências 

dos PTR suplementados em alguns países do mundo, a fim de pontuarmos semelhanças e 

diferenças, que nos auxiliem na avaliação da situação brasileira. Com base na bibliografia 

disponível, trabalhamos com dois grupos de experiências internacionais: 1) países 

desenvolvidos: Estados Unidos e Canadá, segundo Suplicy (2006) e Jaccoud (2009); 2) 

países em desenvolvimento da América Latina: Argentina, Chile, Uruguai e México, 

segundo Boyadjian (2009). 

Suplicy (2006) demarca o início de uma mobilização norte-americana por PTRs, em 

1968, quando um grupo de mais 1,2 mil economistas encaminhou, ao Congresso daquele 

país, um manifesto a favor da adoção, naquele mesmo ano, de um sistema de 

complementação e de garantia de renda. Na verdade, programas de transferência monetária 

já estavam implantados, mas tinham caráter bastante focalizado: Programa de Auxílio às 

Famílias com Crianças Dependentes (Aid for Families with Dependent children - AFDC), 

de 1935, para famílias monoparentais e com dificuldades de sustentar os filhos; Cupons 



 

 

Alimentação (Foods Stamps), de 1964, destinados a auxiliar na aquisição dos gêneros 

alimentícios essenciais.  

Em 1969, foi elaborado projeto de lei que deveria implantar um programa, no molde 

do imposto de renda negativo (visto no quadro 1). O projeto foi aprovado na Câmara de 

Deputados, mas foi derrotado na Comissão de Finanças do Senado, em 1970. Entretanto, 

em 1975, tem-se a criação do programa de Crédito Fiscal por Remuneração Recebida 

(Earned Income Tax Credit - EITC): famílias que não obtivessem determinado nível de 

renda, no trabalho, recebiam o complemento  compensatório do que lhes era descontado, 

como pagamento à seguridade social, para a superação da condição de pobreza. 

Estudos do Centro de Prioridades Orçamentárias e Políticas (Center on Budget and 

Policy Priorities) apontam que, atualmente, o EITC é o principal PTR do sistema de bem-

estar americano, mas se contabilizam cerca de outros 80 programas desta natureza. 

Verifica-se que 4,6 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza, através do EITC, 

entre as quais 2,4 milhões de crianças. 

O Caso Canadá 

Luciana Jaccoud (2009) publicou estudo sobre sua experiência, na província 

canadense do Quebec, de acompanhamento do sistema de proteção social do Canadá, em 

2007. Organizando-se em regime federativo, o país desenvolve um sistema de assistência 

social articulado entre a esfera federal e suas províncias.  

A autora observa que as províncias promovem a associação e integração entre 

programas de assistência e políticas de inserção no trabalho. Quebec vem se destacando 

pela priorização do combate à pobreza e reforma da política de assistência social,através da 

garantia de renda. Neste contexto, Jaccoud (2009) analisa que, assim como os Estados 

Unidos, o caso do Canadá tem se emoldurado segundo as concepções liberais de proteção 

social – ―os programas de segurança de renda são entendidos como suplementares, devendo 

ser mobilizados somente quando os recursos da família e do mercado estiverem esgotados‖. 

Apesar de ter vivenciado um período (1975-1995) de ―desengajamento‖ do Estado na 

garantia de bem-estar, em função do crescimento da participação do setor privado nos 

serviços de saúde e assistência social, nos anos 2000 retoma-se a discussão sobre as 

responsabilidades do governo federal e das províncias quanto às políticas sociais: Quebec, a 

partir daí, tem alcançado avanço na legitimação do papel do Estado no provimento de 



 

 

políticas sociais, de forma que ―a proteção social ali desenvolvida se caracteriza não apenas 

por maior oferta de serviços públicos, como por ampla cobertura e por maior generosidade 

em termos dos benefícios concedidos‖ (JACCOUD, 2009, p.16). 

 Contudo, o país não deixa de enfrentar as mesmas tensões evidenciadas em todo o 

mundo capitalista, face às sucessivas crises de suas economias: a preocupação, quanto a um 

provável desincentivo ao trabalho, mediante a expansão da garantia de renda, tem 

implicado a manutenção dos baixos valores, repassados enquanto benefícios, afora as 

dificuldades em relação à pertinência e o impasse das condicionalidades, para a 

participação da população nos programas.  

Sobre a questão do desincentivo ao trabalho, Jaccoud (2009) identificou, no país, a 

estratégia de impedir que a família tenha perdas de renda, quando da entrada de seus 

membros adultos no mercado de trabalho (equilíbrio entre impostos que deverão pagar e os 

benefícios assistenciais que poderão receber). Relatório dos principais programas federais 

canadenses, referentes ao ano de 2005, indica: diminuição da duração da situação de baixa 

renda; aumento do número de pais ocupando emprego remunerado, nas famílias de baixa 

renda e a redução do número de famílias vivendo da assistência social (JACCOUD, 2009, 

p.28).  

Ainda que o estudo da autora indique resultados, em certa medida, positivos não 

podemos esquecer que se refere à realidade de um país capitalista avançado, com tradição 

de regime democrático e com menos problemas sociais que o Brasil.   

 

Casos da América Latina  

Boyadjian (2009), em sua dissertação de mestrado, analisa programas de 

transferência de renda da América Latina, frente à situação de pobreza de sua população. 

Os países analisados, segundo a autora, portam semelhanças entre si de reestruturação 

política e econômica, entre anos de 1980 e 1990, marcados que foram pela crise fiscal e 

adoção de políticas sócio-econômicas, orientadas por pressupostos neoliberais. Entretanto, 

mesmo com características semelhantes, os PTRs da Argentina, Chile, México e Uruguai 

guardam peculiaridades interessantes de serem observadas.  

Argentina – sistema de Proteção Social bastante antigo, mas não tem sido suficiente, 

devido à maioria dos trabalhadores estar fora do mercado formal de trabalho e, por isso, 



 

 

não são beneficiários da Previdência Social. Em 2003, instaurou-se o primeiro plano de 

transferência monetária – jefas y jefes de hogar desocupados.  

A partir daí, entre os anos de 2002 e 2006, registrou-se que cerca de nove milhões de 

pessoas tinham saído da condição de pobreza. Em 2005, introduziu-se o PlanFamilias, com 

objetivo de proteger e integrar, socialmente, as famílias em situação de extrema pobreza, 

para tanto, adotando as mesmas condicionalidades do PBF (cartão-vacinação, frequência 

escolar,acompanhamento pré-natal das gestantes). Ainda não se tem resultados expressivos, 

mas os relatórios já apontam algum êxito do programa, no combate à pobreza, ainda que 

possivelmente limitados pelas repercussões da grave crise econômica, pela qual tem 

passado este país. 

Chile – possui um dos menores índices de extrema pobreza da América Latina e vem 

apresentando crescimento econômico, desde os anos de 1990; seu Sistema de Proteção 

Social sempre se destacou, em relação aos demais países latino-americanos. 

 Em maio de 2002, o governo implementou o Chile Solidário, programa de 

transferência monetária para famílias pobres, visando promover e/ou reforçar o acesso da 

população aos serviços que a ajudem, na sua promoção social. Assim, seus beneficiários 

assinam um contrato de comprometimento formal de esforço para melhorem suas vidas, 

afora o cumprimento de contrapartidas, sob o acompanhamento e orientação de assistentes 

sociais.  

Há uma especial peculiaridade deste programa, visto que o beneficio vai decrescendo, 

à medida em que aumenta o tempo de permanência dos seus beneficiários. Esta medida 

tanto pode indicar uma preocupação com o estímulo à dependência por parte dos seus 

usuários, como pode representar uma estratégia de focalização, segundo o que apregoam as 

diretrizes neoliberais. Só um estudo mais aprofundado poderia elucidar estas questões, que 

fogem ao escopo da presente pesquisa. 

México – implementa o PTR Oportunidades a partir de 1997. Ressalta-se, desta 

iniciativa, a importância das contrapartidas dos beneficiários. O programa concebe as 

contrapartidas como co-responsabilidade dos beneficiários para o seu próprio 

desenvolvimento, medida justificada como meio de bloquear o caráter assistencialista e/ou 

paternalista. O programa obteve êxito, sobretudo em relação à queda da mortalidade 

infantil, e melhora no segundo ciclo de escolarização. Todavia, a magnitude dos problemas 



 

 

sociais e econômicos, enfrentados pelo México, não permite que um programa desta 

natureza solucione, significativamente, a miséria e a pobreza encontradas entre a sua 

população, o que requereria muitas outras ações articuladas. 

Uruguai – possui baixos índices relativos de desigualdade e pobreza, mas apresentou 

aumento, na década de 2000. O país recorreu a PTRs, de caráter emergencial, Ingreso 

Ciudadano, em 2005. Em 2009, o governo elaborou novo plano estrutural de combate à 

pobreza e desigualdade – Plan de equidad, que prevê a transferência de renda às famílias 

com crianças, considerando contrapartidas educacionais – destaque da preocupação com a 

educação como condicionalidade, no entanto, com especificidades: seus elevados níveis de 

evasão no ensino superior. 

O caso brasileiro 

No Brasil, após o Programa Renda Mensal Vitalícia - RMV (para idosos de baixa 

renda e deficientes), instituído pela lei n.6.179/1974, as primeiras experiências de PTRs só 

obtêm êxito a partir do projeto de lei nº 80/1991, do senador, pelo estado de São Paulo, 

Eduardo Suplicy, aprovado no Senado Federal, com parecer favorável da Câmara dos 

Deputados, em 1992.  

O senador propôs instituir o Programa de Garantia de Renda Mínima Brasileiro, de 

abrangência nacional, a todos as pessoas maiores de 25 anos. Mas o projeto só se converteu 

em lei treze anos depois (lei nº 10.835/2004).  

Foi a partir da proposição de Suplicy, em 1991, que começaram a insurgir, 

primeiramente, nos cenários municipais, experiências de PTRs. Registram-se as cidades de 

Campinas e Ribeirão Preto como as primeiras a implantar programas, bem como o Distrito 

Federal. Apesar do apoio financeiro, dado pelo governo federal através da lei nº 

9.533/1997, a efetivação de um PTR, em nível nacional, só ocorreu em 2001, no final do 

último ano do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso.  

Os PTRs implantados por este governo federal, no citado período, foram vários: 

Bolsa-escola, Bolsa-alimentação, Auxílio-gás, Agente jovem, PETI, BPC
33

. No entanto, 

esta política caracterizou-se pela focalização do público-alvo (segundo as orientações para 

a política social dos ditames neoliberais) e dos números de beneficiários, bem abaixo da 
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 È verdade que nos governos de José Sarney e Itamar Franco se teve algumas iniciativas nesta direção, mas com 

poucas repercussões e sem envolver a questão da escola.  



 

 

linha da pobreza. 

No que se refere aos programas municipais, informações interessantes são trazidas 

por Silva & Silva, Yasbek e Giovanni (2006), que publicam artigo, baseado em pesquisa 

desenvolvida por grupos da PUC/SP, UFMA e UNICAMP: a pesquisa realizou estudo mais 

abrangente acerca dos PTRs, de iniciativas estaduais e municipais, no Brasil, tendo, por 

objetivo, traçar um perfil desses programas, verificando as identidades, características, 

impactos e outros aspectos centrais.  

Para reunir os dados necessários a tal estudo, os pesquisadores buscaram 

informações, através de correspondências (correio eletrônico e/ou tradicional), sobre os 

PTRs, junto a 45 programas municipais e 11 estaduais, que foram identificados, em todo o 

país. Dos PTRs municipais, 30 prestaram informações e, dos estaduais, sete responderam à 

solicitação. Diante desta representatividade e da significância dos dados levantados, 

retrataremos, aqui, alguns dos principais resultados encontrados. 

Interessante ver que, dos programas participantes da pesquisa, 40,5% se identificam 

como de Renda-mínima; 27%, como Bolsa-escola; 24,3% têm variadas designações e 5,4% 

têm designação dupla, de Renda-mínima e Bolsa-escola.  

Apesar da variabilidade de programas, no tocante à distribuição, no território 

nacional, vemos uma concentração de iniciativas municipais, localizadas nas regiões sul e 

sudeste (79,6%). Neste contexto, destaca-se, ainda, o caso do estado de São Paulo, por deter 

60,1% do total nacional de PTRs municipais; dos programas de iniciativas estaduais, foram 

encontrados 12, entre as 27 capitais brasileiras.  

Essas informações indicam as tentativas do poder local de minimizar a situação de 

penúria dos seus habitantes, já que estes, em geral, têm uma relação mais próxima com os 

governos municipais, quando reivindicam atendimento de direitos. 

Interessante ver, também, que a maioria (43,2%) dos PTRs participantes da pesquisa 

é registrada como de iniciativa do Partido dos Trabalhadores. Isto pode ser explicado pela 

facilidade de articulação entre municípios governados por este partido e o poder central, a 

partir de 2003, e pela própria valoração que é atribuída por este programa, tendo em vista a 

atuação do senador Eduardo Suplicy.  

A respeito da existência de condicionalidades, Silva & Silva, Yasbek e Giovanni 



 

 

(2006) observam que se trata de característica central dos PTRs brasileiros
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, sendo que a 

principal exigência é a da frequência escolar de crianças (75,7% dos PTRs estaduais e 

municipais).  A pesquisa verificou, ainda, o apontamento da necessidade e possibilidade de 

articulação dos PTRs com outros programas ou políticas sociais, para superação de suas 

características compensatórias e residuais. 

Os resultados dos questionários revelam, como aspectos positivos da implementação 

dos programas: 29,7% de melhoria na qualidade de vida das famílias; 27% de ações 

intersetoriais /acesso aos programas. Em relação aos aspectos negativos, foram apontados, 

em 32,4% das respostas (todas advindas de munícipios), a existência de limite de recursos 

financeiros, o que inviabiliza a ampliação de atendimento e o baixo o valor do benefício; 

também se mostrou significativa a questão da falta de apoio escolar, de setores da 

sociedade civil, de entidades sociais, do governo e de outros programas, em 24,3% das 

respostas;  

As experiências mostram a importância que os PTRs vêm assumindo, como estratégia 

para o enfrentamento da pobreza, em todo mundo, inclusive nos países capitalistas 

desenvolvidos, locais onde as situações de miséria e pobreza têm aumentado 

significativamente, face à crise de suas economias e aos novos padrões da acumulação 

capitalista, segundo os ditames dos mercados globalizados.  

O caso do Canadá, no entanto, se destaca: enquanto em outros países de capitalismo 

avançado continuam as restrições, em relação às políticas sociais de natureza pública, no 

Canadá, evidencia-se a retomada das funções do Estado, em relação à Proteção Social, bem 

como um efetivo regime de colaboração, entre o governo central e suas províncias, num 

pacto federalista.  

Muito diferentemente disso, no caso brasileiro, a partir da implantação de PTRs 

nacionais, muitos programas estaduais e municipais foram desativados ou incorporados 

pela esfera federal. É claro que, na realidade brasileira, as restrições orçamentárias, as de 

natureza técnica e de infraestrutura dos entes federados também constituem empecilhos, 

que inviabilizam a manutenção de mais de um PTR, nas localidades.  

O que mais se destaca, na situação brasileira, entretanto, é a magnitude das 

desigualdades sociais, em face da extrema concentração de renda e de riquezas, levando a 
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municipais. 



 

 

que programas desta natureza se mostrem insuficientes, para a solução de problemas que 

são estruturais e, portanto, mereceriam ser tratados, por meio de um conjunto de medidas 

que, além da transferência de renda, se articulasse a um conjunto de ações, entre os setores 

alvo de políticas públicas sociais.   

1.3 Os Programas de Transferência de Renda e sua Vinculação com a Educação 

 Quando ingressamos, como docente, na rede pública municipal, lecionando no 1º 

ano do ensino fundamental, já estávamos sob a vigência do PBF. Mediante a convivência 

com a comunidade escolar, percebemos que boa parte de nosso alunado era de famílias 

beneficiárias do programa em análise.  

Os únicos procedimentos da instituição, referentes ao PBF, se davam no âmbito da 

secretaria da escola, que emitia a declaração de frequência dos alunos, quando era 

solicitada. Mas as repercussões do PBF, no meio escolar, se davam para além disso: 

tivemos de lidar, diversas vezes, com situações dos estudantes e suas famílias, envolvendo 

o PBF: mães de alunos vinham se justificar pela falta de material escolar (lápis, caderno, 

borracha, dentre outros), com o cartão magnético do PBF nas mãos: ―tenho que ir ao centro 

retirar o dinheiro do bolsa-família/bolsa-escola e comprar o material, você num podia 

arranjar um lápis e uma folha por hoje, não?‖; outras frisavam a prioridade dada à compra 

de materiais escolares, para as crianças, como meio (único, muitas vezes) de 

acompanhamento da escolarização dos filhos.  

Mães e pais vinham à escola, na ausência dos filhos (alunos), pedir que não 

registrássemos a falta destes últimos à aula, alegando doença (ou algo assim), mas não 

podiam ter falta, para não deixar de receber o ―dinheiro da bolsa‖ (família).  

 Antes disso, por mais que tivéssemos conhecimento da condicionalidade da 

frequência escolar, no PBF, não tínhamos atentado para a cotidianidade deste fato, na vida 

escolar das crianças, pois pensávamos que o recurso financeiro do PBF se fizesse mais 

presente, nas despesas de alimentação das famílias. Em se tratando de estudantes do 1º ano 

do ensino fundamental, certamente a condicionalidade da frequência escolar estaria sendo 

acompanhada, a partir daquele ano.  

Entretanto, ainda que a tais circunstâncias derivassem do caráter de novidade deste 

acompanhamento, no cotidiano daquelas famílias, a realidade da frequência já era rotineira, 

para boa parte dos alunos, pois já haviam ingressado, na pré-escola, aos quatro anos de 



 

 

idade. De toda forma, o que aparentava, através do comportamento das famílias, é que a 

formatação do antigo Bolsa-escola federal, cujos recursos se destinavam para despesas, 

essencialmente, escolares, continuava no imaginário e na percepção das famílias.  

 Essas percepções, advindas de uma observação não sistemática da realidade, nos 

leva a observar a vinculação, que havia se construído entre os PTRs e o campo educacional. 

Por outra parte, os estudos que tratam desta questão o fazem de forma pouco aprofundada. 

Entretanto, neste nosso estudo, constatamos que, recorrentemente, a educação faz parte, de 

algum modo, dos PTRs, seja como contrapartida ou condicionalidade, expressa na 

exigência de frequência escolar, por parte das crianças e jovens beneficiários.  

Assim, buscamos, aqui, sistematizar informações que tratam, justamente, dos 

vínculos entre os PTRs e os processos de escolarização, pontuando características mais 

gerais e, em algumas situações, os resultados desses vínculos.  

 

Experiências internacionais 

Como vimos, anteriormente, o Canadá tem antigo e amplo Sistema de Proteção 

Social. No caso de sua vinculação com o campo educacional, Jaccoud (2009) verificou a 

existência de um sistema de garantia de renda, às famílias e crianças, desde 1944, que tinha 

caráter universal e instituía um montante de recursos para todas as crianças, com menos de 

16 anos, independente da quantidade de renda auferida pelas suas famílias, sob a condição 

de que os jovens fossem à escola.  

A autora verificou que, em maio de 1946, 92% das crianças do Canadá já se 

beneficiavam da medida, inteiramente financiada por fundos públicos. Atualmente, tem-se 

o Programa de Prestação Fiscal Canadense para Crianças, Prestation Fiscale Canadienne 

pour Enfants (PFCE), que transfere benefícios, mensalmente, às famílias, calculados em 

função da renda familiar e do número e idade de crianças, na família. 

O PFCE tem sido considerado, naquele país, como uma das principais e maiores 

políticas sociais canadenses e tem se destacado, quanto aos seus efeitos: a diminuição de 

crianças vivendo em famílias de baixa renda - recuo de 1.304.000, em 1996, para 850.500, 

em 2003 (JACCOUD, 2009, p.28) –. 

 No México, o já citado programa Oportunidades conta com três linhas de ação 

(duas têm condicionalidades), sendo, a principal delas, a de bolsa de estudos. Além disso, o 



 

 

beneficiário da bolsa ainda disporá de poupança
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, adquirida da acumulação de pontos, ao 

longo do segundo ciclo secundário – o dinheiro pode ser utilizado em pagamento de ensino 

superior, reforma de casa, ingresso em plano de saúde ou abertura de negócio próprio – 

(BOYADJIAN,2009, p.55). 

Boyadjian observa que, com dez anos de funcionamento, o programa mexicano tem 

sido significativo, em seus resultados, no quesito educacional, mas tem deixado de cumprir 

as ações de incentivo ao trabalho, certamente como uma decorrência da crise econômica.  

Na Argentina,o Plan Familias também oferta bolsa, para incentivo da conclusão dos 

estudos, além da transferência de um benefício básico. Difere, entretanto, da situação do 

México, pois determina que o jovem bolsista se envolva em atividades extra-classe, que o 

estimulem,  em relação à formação profissional.  

Não tivemos acesso a dados específicos, sobre a questão educacional do PTRs 

chileno. Destaca-se, contudo, que o atual sistema educacional deste país ainda organiza-se 

segundo a reforma neoliberal implementada no governo ditatorial de Augusto Pinochet. 

Neste sentido ainda que a educação seja um direito do cidadão, a política pública norteada 

pelo e serviço, deve fazer parte do plano de enfrentamento à pobreza, formulado pelo 

programa Chile Solidário, pois Boyadjian (2009, p.52) diz que ―as contrapartidas são 

exigidas de acordo com as necessidades individuais das famílias, estabelecidas pelo agente 

social que as acompanha‖. 

O caso uruguaio, por seu turno, se mostra bastante interessante: os estudos de 

Boyadjian (2009) nos revelam dois casos de PTRs, vinculados à educação do referido país.  

Vejamos suas diferenciações: o primeiro caso diz respeito à lei de 1943, na qual se 

estabeleceu o programa Asignaciones familiares, que determina, incondicionalmente, o 

recebimento de benefício monetário pelas famílias com filhos menores de quatorze anos. 

Em 1999, o programa é reformulado e passa a determinar teto salarial para se ter o direito 

ao benefício (famílias que recebem menos de três salários mínimos) e, como contrapartida, 

a manutenção dos filhos na escola, até os dezoito anos de idade.  O segundo caso se refere 

ao recente Plan de equidad (2009), que destaca, de acordo com Boyadjian (2009), a 

importância da condicionalidade educacional, devido ao nível de evasão no ensino superior 
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julho de 1995,o programa poupança-escola foi regulamentado pelo decreto 16.940 em 14 de novembro do mesmo ano – concedia 

ao estudante que era ou tinha sido do Programa Bolsa-escola um salário mínimo anual desde que comprovasse sua aprovação no 

ano letivo cursado. 



 

 

encontrado no país.  

 Vemos, então, que o Uruguai desenvolve um plano de vinculação com o campo 

educacional, em duas frentes: seja para a família de trabalhadores com baixa renda, através 

do Asignaciones familiares, seja para as famílias desprovidas de vínculo empregatício e em 

situação de pobreza.  

Apesar de não determos maiores informações, a respeito dos planos governamentais 

desse país, consideramos que tal iniciativa deve provir das demandas sociais, específicas da 

nação.  Ainda assim, fica evidenciada a forte preocupação governamental com a questão 

educacional, uma vez que estabeleceu esta condicionalidade não apenas para a população 

mais empobrecida. 

 Este caso uruguaio nos lembra da contribuição social, estabelecida no Brasil, em 

1964, nomeada de salário-educação
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. As empresas podiam recolher determinada 

percentagem das folhas de salário de seus trabalhadores para os cofres públicos, ou repassar 

diretamente para os empregados, na forma de serviços educacionais. Esta última alternativa 

passou a ser predominante de forma que muitas empresas passaram a financiar ―bolsas de 

estudos‖ em escolas de rede privada ou até mesmo criar instituições de ensino próprias para 

os trabalhadores e seus dependentes. Caráter de prestígio social (escola de determinada 

empresa) 

Esta modalidade de financiamento, entretanto, sofreu modificações, no ano de 1996 

com a Emenda Constitucional nº14
37

: o salário-educação passou a ser repassado 

obrigatoriamente das empresas para o FNDE, como forma de garantir sua utilização 

exclusiva pela educação pública estatal. 

De toda forma, o salário-educação é qualificado como recurso de manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE), recebido pelos sistemas educacionais, seja para 

pagamento de determinadas despesas, a exemplo da merenda, seja na forma de projetos e 

programas. Entendemos que as alterações operadas pela Emenda Constitucional nº 14/1996 

no tocante à contribuição social do salário-educação resgata o recurso financeiro que 

funcionava como um quase PTRs de iniciativa privada para o financiamento da educação 

pública.  

                                                 
36

 Prevista no artigo 212, § 5º, da Constituição Federal.  
37

 A redação do mesmo artigo foi alterada mais uma vez com a Emenda Constitucional nº53/2006. 



 

 

Por outra parte, Camargo (apud SILVA, YASBEK & GIOVANNI, 2006), criticando 

a proposta do senador Eduardo Suplicy, propôs que a transferência de renda, às famílias 

necessitadas, fosse articulada à escolarização, na rede pública, de seus filhos e dependentes, 

proposição esta que tomou, por base, o argumento de que o custo, para as famílias pobres, 

mandarem seus filhos à escola era muito elevado. Além do que a falta ou baixo nível de 

escolarização é seria limitante do incremento da renda das novas gerações, alimentando o 

ciclo vicioso da pobreza. 

Certamente, estas e outras análises influenciaram as decisões governamentais, para 

que, a partir de 1995, houvesse a implementação, em vários municípios do país, de PTRs, 

que vincularam a transferência de renda à escolarização de crianças e jovens. 

 

Experiências brasileiras 

Das primeiras experiências brasileiras, destacamos o Programa Bolsa-Escola, do 

Distrito Federal
38

, que foi foco de avaliação e premiação, promovida pela UNESCO. 

Realizando a pesquisa entre os meses de novembro de 1997 e fevereiro de 1998, Julio 

Waiselfisz, Miriam Abramovay e Carla Andrade constataram, de modo geral, redução da 

evasão e repetência escolar, entre os estudantes beneficiários do Programa, melhoria das 

condições de vida das famílias e valorização de seu papel, no desempenho escolar dos seus 

filhos.  

No entanto, identificou-se, também, o enfrentamento de preconceitos, pelas crianças e 

famílias beneficiárias, principalmente quando os docentes, além de colegas e pessoas da 

comunidade assumiram posturas negativas e discriminatórias contra os critérios do 

programa e o desempenho das crianças bolsistas, na escola. Assim, ressalvado o caráter 

pioneiro dessa experiência, no Brasil, a mesma pesquisa notifica a necessidade de ajustes, 

para a melhoria do funcionamento e impactos do programa. A partir de tal avaliação, 

Waiselfisz, Abramovay e Andrade (1998) recomendavam a reavaliação do tempo de 

duração do benefício, dos critérios de acesso e permanência no programa, e a realização de 

trabalho de esclarecimento específico, com cada grupo de atores envolvido no programa 

(escola, famílias, etc). 

                                                 
38 Programa implementado como primeiro ato do governo de Cristovam Buarque (PT) no Distrito Federal, 

instituído pelo decreto nº 16. 270 de 11 de janeiro de 1995.  



 

 

Divulga-se que, em 1998, foram atendidas cerca de 25 mil famílias, mais de 50 mil 

crianças, significando 70% da demanda, calculada pelo programa, no Distrito Federal. 

Contudo, com a mudança de governo, em 1999, a renovação e concessão de benefícios 

foram suspensas.  

O programa foi, posteriormente, incorporado ao Renda Minha. Observamos que esta 

experiência foi inspiradora do PTR federal, PTRs municipais e estaduais, no Brasil, e é 

internacionalmente difundida como modelo, sendo avaliada como bastante exitosa, ainda 

que tenha sido, significativamente, modificada, juntamente à mudança de gestão do 

governo do DF. 

Outra importante experiência de PTR, vinculado à educação, é investigada por 

Lavinas (2000), no município de Recife (um dos pioneiros do país, na implantação do 

Programa Bolsa-Escola). A prefeitura do Recife implementou este programa, através da Lei 

16.302, de 23/5/1997 e, desde esse período, o município nunca deixou de ter um PTR 

articulado aos processos de escolarização, variando suas propostas de acordo com as 

condições conjunturais e as coalizões no poder. 

O estudo de Lavinas (2000) se refere aos primeiros anos da implementação: como 

uma primeira experiência na região, vemos que o programa começou de forma bastante 

restrita, atendendo a um pequeno contingente de famílias no município, mas se expandiu, 

ao longo do tempo.  

Interessante vermos, como verifica Lavinas (2000), que o critério para escolher a área 

na qual se ia implementar o programa foram as altas taxas de reprovação e evasão escolar, 

o que ocorria na primeira região administrativa do município. Sendo assim, a escola foi o 

elemento central desse processo; outro fator que reforçou esta centralidade, assim como a 

positividade da ação foi representado pela melhoria do rendimento escolar, já no primeiro 

ano de funcionamento do programa.   

Lavinas (2000) considera, ainda, a probabilidade da influência de uma série de outras 

políticas, que também concorrem para esta melhoria. Contudo, a autora (2000, s/p.) defende 

a importância da análise do desempenho dos alunos, para ―avaliar de maneira mais precisa 

os impactos efetivos do Bolsa-Escola no plano propriamente educativo‖, sem, entretanto, 

transformá-lo em critério de manutenção da bolsa. Esta análise, segundo a estudiosa, 

contribuiria para o acompanhamento da qualidade do serviço ofertado. 



 

 

Lavinas (2000) entrevistou e aplicou questionários com famílias, gestores e 

professores de treze escolas, por meio dos quais constatou a predominância de perspectiva 

positiva sobre o programa, que é tomado como um apoio para a permanência dos alunos na 

sala de aula, visto que, naquele momento, mesmo com o valor relativamente alto do 

benefício (um salário mínimo nacional), o grau de indigência das famílias ainda as 

mantinha na pobreza: ―praticamente, metade das 1.600 famílias continua vivendo em 

situação de miséria‖ (LAVINAS, 2000, s/p.).  

Em seus primórdios, o programa era extremamente focalizado. Gestores e professores 

pesquisados indicaram ter havido aumento da participação dos pais, no acompanhamento 

da escolarização dos filhos e no interesse destes pela escola, melhorando o comportamento 

das crianças.  

Entretanto, alguns docentes explicitam a mudança do próprio meio escolar, a partir do 

reingresso ou frequência regular das crianças beneficiárias. É fato depararmo-nos com 

dificuldades, no campo pedagógico, dos profissionais, em lidar com esse público, até então, 

destinado a engrossar as taxas de reprovação e abandono escolar; os professores revelaram, 

ainda, enfrentar uma maior complexidade e exigências de seu trabalho, em sala de aula. Tal 

questão imbrica-se ao impasse, referente ao acompanhamento do rendimento escolar dos 

beneficiários do programa, enquanto condicionalidade.  

Para nós, a própria colocação de tal impasse é bastante importante, pois explicita a 

complexidade do trabalho com a escolarização para os formuladores das políticas: como 

requerer a aprovação ou bom rendimento de um beneficiário de PTRs, sem interferir na 

atuação político-pedagógica das escolas, nem estar apoiado num trabalho articulado e 

assistido com os sistemas de ensino? Possivelmente, findar-se-ia por transformar tal 

condicionalidade em mero cumprimento burocrático Talvez seja diante de todas essas 

questões que venha se mantendo a exclusividade da condicionalidade da frequência escolar, 

com o vínculo entre a escolarização e a política pública de renda.    

Mas, outros elementos também se destacam dessa experiência: implementado durante 

o governo de Roberto Magalhães, o programa assume sua finalidade não apenas com a 

escolarização das crianças, mas com a ocupação profissional dos adultos da família 

(desempregados são público-alvo prioritário), determinando, como contrapartida, a 

qualificação profissional dos pais ou responsáveis e declaração de responsabilidade da 



 

 

correta destinação do benefício recebido.  

Através de estudo de Melo e Azevedo (2005, s/p), vemos que, nos anos seguintes de 

implementação do programa, ocorre significativa ampliação de sua cobertura. Nas palavras 

das autoras: 

Comparando-se os dados do último ano do prefeito Roberto Magalhães (2000) e 

os do terceiro ano da gestão em análise (2003), notamos que as famílias 

beneficiárias cresceram em 146% e o aumento do percentual de crianças 

atendidas foi da ordem de 140,2%. No que diz respeito aos critérios de ingresso 

no Programa, a análise documental mostra que as mudanças não foram radicais.  

 

Tabela 2 - Evolução do nº de Beneficiários do Programa Bolsa Escola do Município de Recife 

 

Beneficiário 

     2000(a) 2001(b)     2003 (c)  

Variação   

  %   (c/a) 

 

Quant 

 

Quant 

 

Variação 

% (b/a) 

 

Quant 

 

Variação  

% (c/b) 

Famílias 3.943 4.927 20,0 9.691 7,0 146,0 

Crianças 6.430 8.784 37,0 15.448 6,4 140,2 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Recife apud Melo e Azevedo (2005) 

 

O governo Magalhães e o atual classificam o programa como política de inclusão 

social, em virtude do trabalho de encaminhamento de famílias com problemas sociais, para 

as Secretarias Municipais e equipes competentes.  

Retomamos a pesquisa de Silva & Silva, Yasbek e Giovanni (2006), que traz dados 

levantados sobre PTRs vinculados à Educação, em todo o país. Destes dados, é interessante 

observar que a questão da insatisfação, com a falta de articulação entre a gestão do 

programa e escolas é uma tônica: a maioria dos pesquisados (24,3%) assinala a necessidade 

de integração com escolas, como principal medida de reformulação.  

Essa desarticulação, talvez, explique os impactos negativos no sistema educacional, 

tal como apontado pela maior parte dos pesquisados (Quadro 3). Todavia, como impacto 

positivo, a pesquisa detectou a redução do índice de evasão escolar (21,6%). Porém, sendo 

a diminuição da evasão escolar um resultado mais do que esperado, mediante a 

condicionalidade da frequência escolar, este percentual é, na verdade, bastante preocupante.     

 

 



 

 

 

Tabela 3- Impactos dos programas no sistema educacional e em outros programas segundo 

as avaliações realizadas 

 

Impactos 

Estadual Municipal Total 

Nº % Nº % Nº % 

Aumento da demanda para vagas/matrículas 0 0,0 2 6,7 2 5,4 

Atendimento em jornada ampliada(atividades 

sócio-educativas) 

0 0,0 3 10,0 3 8,1 

Aumento do índice de aprovação 2 28,6 5 16,7 7 18,9 

Diminuição do índice de retenção 0 0,0 4 13,3 3 10,8 

Diminuição do índice de evasão escolar 1 14,3 7 23,3 8 21,6 

Prevenção contra situações de risco social (trabalho 

infantil, violência doméstica) 

1 14,3 3 10,0 4 10,8 

Aumento de demanda para outros serviços 0 0,0 3 10,0 3 8,1 

Melhoria no relacionamento família-comunidade-escola 1 14,3 4 13,3 5 13,5 

Outros (maior integração entre as escolas estaduais e 

municipais, identificação de dificuldades de 

aprendizagem, aumento de demanda para 

acompanhamento psicopedagógico) 

1 14,3 3 10,0 4 10,8 

Não realizou estudo 2 28,6 3 10,0 5 13,5 

Não informou 1 14,3 7 23,3 8 1,6 

Total 5 - 19 - 24 - 

Fonte: Silva, Yasbek e Giovanni (2006,p.179) 

 

Por outro lado, considerando os dados da tabela 3, que focam os resultados dos PTRs, 

nas crianças, têm-se percentuais mais esperançosos: 50% dos PTRs indicam a permanência, 

na escola, das crianças beneficiárias.  

Consideramos estranho o diferencial entre estes percentuais de permanência na escola 

e diminuição de evasão. De toda forma, parece-nos que o acompanhamento, realizado pelos 

PTRs, dos seus impactos, ainda é bastante frágil e superficial, fato que, como já vimos, é 

característico das políticas sociais brasileiras. 



 

 

Tabela 4 - Impactos dos Programas em crianças, segundo avaliações realizadas 

 

Impactos 

Estadual Municipal Total 

Nº % Nº % Nº % 

Ingresso e retorno escolar 1 20,0 2 10,5 3 12,5 

Permanência na escola 1 20,0 11 57,9 2 50,0 

Diminuição do trabalho infantil 1 20,0 7 36,8 8 33,3 

Aquisição de itens de necessidades básicas 

(alimentação, material escolar) 

2 40,0 9 4 10 41,7 

Melhoria na socialização da criança na comunidade 1 20,0 5 26,3 6 25,0 

Melhoria no relacionamento familiar 1 20,0 4 21,1 5 20,8 

Maior acesso a programas educativos e de saúde 0 0,0 5 26,3 5 20,8 

Elevação de autoestima 2 40,0 1 5,3 2 8,3 

Outros 1 20,0 1 5,3 2 8,3 

Não informou 1 20,0 1 3 2 8,3 

Total 5 - 19 - 24 - 

Fonte: Silva, Yasbek e Giovanni (2006,p.175) 

 

Procurando focalizar os PTRs, numa perspectiva nacional, lembramos que o 

Programa Bolsa-escola está entre os primeiros implantados pelo governo federal brasileiro, 

através da lei n° 10.219 em abril de 2001. O Bolsa-Escola, sob os moldes da 

descentralização, chegou a atender a quase todos os municípios brasileiros. Este programa 

foi vigente até a promulgação da lei de unificação dos PTRs federais, quando se institui o 

Programa Bolsa-família, em 2004. 

Em relação a este programa, Algebaile (2004) destaca o fato de ter acentuado o 

caráter de dependência entre os municípios e a União, em virtude do nível de exigências de 

contrapartidas, estabelecidas pelo governo federal, para que as municipalidades nele se 

integrassem.  

No entanto, a referida autora destaca que o governo utilizou, como estratégia para 

implantação, o aproveitamento da infraestrutura e dos recursos humanos das redes 

municipais de ensino, uma vez que, boa parte destas conta com maior quadro de 

funcionários e mobiliário, ou seja, o custo-benefício, stricto sensu, tinha maior relevância, o 

que permitia maior rapidez para implantação do programa.  

Percebemos que, no âmbito educacional, tais estratégias não são novidade. Azevedo 

(2002) verifica o poder de indução do governo central, através de programas federais, 

principalmente de financiamento.  



 

 

Diante das condições de pobreza de muitos municípios brasileiros, existe um alto 

grau de dependência das transferências federais, que força tais entes federados a aderirem 

aos programas e se submeterem às ações propostas, ainda que desencadeiem resultados 

contraditórios. A autora analisa que 

Há que se considerar que medidas de política como essa [Projetos 

Educacionais – MEC, 2000],ao mesmo tempo em que trazem o princípio 

da competição para a conquista de recursos no âmbito do ensino publico, 

servem como um meio de ocultar o pequeno alcance de que são 

portadoras, ao se pensar nas carências presentes nos municípios, e na 

clientela que freqüenta a escola. (AZEVEDO, 2002 p.66) 

 

Por outra parte, Simon Schwartzman (2006) analisa os impactos dos PTRs, no Brasil, 

sobre a educação, utilizando dados da Pnad 2003. Schwartzman argumenta que os PTRs 

vinculados à educação estão, em geral, mal focalizados como instrumento de política 

educacional, principalmente, porque é perceptível que a evasão escolar é mais notória entre 

os estudantes com idade a partir dos 14 anos, pois os PTRs Bolsa-escola deixam de 

beneficiar os estudantes, a partir dos 15 anos
39

.  

O referido autor considera, portanto, que os programas Bolsa-escola ou o PBF podem 

se justificar como programas de transferência de renda e, para este caso, demonstram estar 

bem focalizados. Ainda assim, deveriam, na sua visão, ser concebidos incondicionalmente, 

como defende o senador Eduardo Suplicy, no projeto de Renda Básica de Cidadania. Para 

Schwartzman (2006, p.142), o meio de melhorar a educação é melhorando as escolas e 

fazendo-as capazes de ―lidar com as crianças provenientes de famílias carentes‖.   

A partir do apontamento de Schwartzman (2006), sobre a evasão escolar de jovens, 

buscamos, então, verificar a incidência de PTRs para este público, uma vez que, 

atualmente, as políticas para a juventude vêm ganhando vez e notoriedade, dentre as ações 

governamentais
40

. 

 Sposito e Corrochano (s/d) analisam o caso de PTRs com público alvo de jovens, 

utilizando, como exemplos de programas federais, o Projeto Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano e o Serviço Civil Voluntário (SCV), ambos iniciados 

no final dos anos de 1990. As autoras verificam que os programas apresentam-se bastante 

                                                 
39 No caso do PBF, atualmente o benefício se estende até os 17 anos; 
40Governo Lula cria a Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude e implementa os programas 

Primeiro Emprego e Pró-Jovem; 



 

 

diversos, o que tem implicado o desconhecimento de seus impactos, concepções e modos 

de implantação. 

Entretanto, em virtude das demandas e debates circundantes a este público, os 

programas, em geral, incidem na qualificação profissional e vinculam, como 

condicionalidade, a frequência escolar. Percebemos, contudo, diante das constatações de 

Sposito e Corrochano (s/d), que as repercussões desta condicionalidade, para o caso dos 

jovens nos trazem novas ocorrências: implica um retorno, à escola, de um público que fora 

excluído e não tivera relação positiva com esse ambiente, de forma que as autoras não 

verificam resultados significativos para os jovens, sendo a condicionalidade uma medida de 

mero controle burocrático do programa.  

Além disso, as atividades socioeducativas se desenvolvem em paralelo à escola (sem 

interação e desarticuladas), o que agrava, ainda mais, a experiência de formação dos 

beneficiários do programa pois, 

em geral são executadas a partir de uma base material precária e com um 

corpo de responsáveis –educadores sociais, animadores culturais etc. – de 

baixa formação técnica ou mesmo escolar. Com raras exceções, 

demandam poucos recursos materiaisquanto a equipamentos e podem ser 

realizadas a partir de um baixo custo operacional. (SPOSITO E 

CORROCHANO, s/d, p.161) 

 

Denota-se, então que, 

Essas práticas, apesar de um discurso de engajamento e de promoção da 

participação, podem acentuar mecanismos perversos de reprodução de 

uma base humana e material precária nos programas sociais, reiterando a 

ideia de que não é preciso oferecer muito aos pobres (idem).  

 

As autoras, então, avaliam que as propostas de vinculação educacional (frequência 

escolar e ações socioeducativas) dos PTRs, para jovens, consistem em uma adesão 

generalizada, que não incidem sobre os processos essenciais de escolarização (habilidades 

pressupostas nas aprendizagens, conhecimento sistematizado). Para nós, parece que o caso 

da escolarização da juventude beneficiária dos PTRs é, ainda, uma questão merecedora de 

particular atenção, pelos governos. 

 Tendo em vista as informações até aqui apresentadas, verificamos a existência de 

semelhanças (respeitando as peculiaridades) entre os casos tratados, além do que a maior 

parte dos programas sofre dos mesmos dilemas, problemas e detém potencialidades 



 

 

semelhantes.  A questão das repercussões do PBF, no dia-a-dia das escolas, também 

constituiu um das preocupações do nosso estudo.  

Todavia, numa perspectiva mais ampla, o nosso foco centrou-se na análise das 

percepções dos alunos, de suas famílias e dos atores escolares, a respeito do programa, 

procurando, assim, trazer novos elementos para a discussão a respeito desta política social, 

que tem se feito presente na agenda dos mais distintos governos, como procuramos 

demonstrar neste capítulo.  



 

 

Capítulo II 

O PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA E SUA INSERÇÃO NO CENÁRIO 

GOVERNAMENTAL BRASILEIRO  

 

Inscrevendo-nos no campo de pesquisa da avaliação de políticas públicas, 

entendemos que, de acordo com os referenciais por nós adotados, se fez necessário 

efetuarmos tratamento analítico, não somente do programa em estudo, o PBF, mas, 

também, sobre a conjuntura sócio-política e econômica do país no qual está inserido, 

tomando, por foco, os sujeitos e instituições sociais mais diretamente implicados na sua 

definição e/ou implementação. Neste sentido, pontuamos alguns marcos dos governos de 

Fernando Henrique Cardoso
41

 e Luis Inácio Lula da Silva
42

, por constituírem os espaços 

sociopolíticos nos quais foram implementados os primeiros programas federais de 

transferência de renda, com condicionalidades, no Brasil.  

Esclarecemos, contudo, que tal empreitada cerca-se de profunda complexidade, tendo 

em vista as peculiaridades do campo empírico analisado e a atual situação do quadro 

teórico-metodológico, em que se fundamentam as investigações do fenômeno analisado.  

Para o tratamento da dinâmica governamental, é imprescindível situarmo-nos entre os 

constructos teóricos a respeito do Estado Capitalista Moderno, porém, estes vivenciam, na 

atualidade, uma ―crise em termos de capacidade hermenêutica‖, perante as intensas 

transformações dos Estados-nações, decorrentes do processo de globalização (AFONSO, 

2001, p.35).  

Este autor observa que as possibilidades de explicação deste fenômeno, no atual 

momento, são experimentais e, portanto, as teorias assumem caráter exploratório.  Em 

análise mais específica, Oliveira (2010, p.3) aponta que, no Brasil, com o governo Lula, 

ocorre ―uma revolução epistemológica para a qual ainda não dispomos da ferramenta 

teórica adequada‖. 

De qualquer forma, aportamos-nos em alguns pressupostos básicos, adotados 

mediante sua aproximação com o campo empírico da referida temática deste capítulo, 

                                                 
20 Período dos mandatos: 1995-1998 e 1999-2002; Filiado ao Partido Social-Democrata Brasileiro – PSDB; 

21 Período dos mandatos: 2002-2006 e 2007-2010; Filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT; 



 

 

constituído no atual momento. Assim, justificamos nossa referência à análise 

governamental, situada a partir das gestões presidenciais de FHC e Lula, em virtude de 

compactuarmos do entendimento de que ―[...] a presidência encontra-se no interior 

desse processo pluralista, gradualista, e eivado de interferência‖ (METTENHEIM, 

2003, p.239).  

Tal entendimento difere da visão tradicional judiciária sobre a governabilidade, 

segundo a qual os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário operam, cada qual, na 

delimitação única de suas esferas de função. Mettenheim (2003, p.239) observa que 

[...] trabalhos empíricos sugerem que a formulação, a apresentação, o 

debate, a aprovação, a implementação, a contestação e a revisão 

constitucional de leis circunscrevem-se em uma longa série de 

momentos de resolução de conflitos e tentativas de conciliação, 

envolvendo quase permanentemente a presidência, o congresso e os 

tribunais, além de cargos executivos, burocracias, grupos de interesses 

e organizações não-governamentais. 

 

Com isso, consideramos que a configuração governamental se dá de forma 

complexa, portando os legados construídos ao longo dos vários governos brasileiros, 

sobretudo a partir da Nova República, quando se retoma o Estado Democrático.  

Mettenheim (2003) identifica que, mesmo com a arraigada predominância do 

Poder Executivo, no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, que passa a 

estabelecer relação de equilíbrio entre os Poderes, percebe-se o aumento da influência 

do Senado e do Congresso, no processo político e da participação dos tribunais, na 

formulação de políticas. Compreendemos que todos esses são fatores fundamentais, 

para a compreensão da experiência brasileira, com os governos aqui destacados para 

análise - FHC e Lula.  

Levamos em conta, também, a complexidade que caracteriza a governabilidade do 

nosso país, a dimensão territorial continental e a nossa organização federativa, com 

grande número de estados e municípios, elementos que implicam, necessariamente,―[...] 

lidar com um ator coletivo [a ação governamental] sempre às voltas com questões 

relativas à coordenação de seus vários segmentos e diversos agentes‖. (SALLUM Jr., 

2003, p.6) 

Neste sentido, como forma de melhor sistematização do percurso a ser construído, 

aqui, tomamos, por parâmetro, os elementos apresentados Couto e Abrucio (2003), 

conforme dispostos no quadro a seguir.  

 



 

 

 

 

Quadro 5 – Elementos do jogo político 

 

Fonte: Couto e Abrucio (2003) 

 

O quadro 5 contribui para explicitar não apenas dos elementos constituintes do 

processo, mas da correlação entre estes, fato que permite compreendermos que a ação 

política, para além de um sujeito coletivo, emerge e está imersa em um campo 

delimitado, ainda que não estático, também por condições materiais.  

 Dessa forma, reconhecendo essa multiplicidade e interligação dos elementos, que 

se interpõem na configuração da dinâmica governamental, pretendemos abordá-los, 

conforme sua pertinência em cada um dos governos analisados, no contexto dos PTRs. 

Neste sentido, o fenômeno da Reforma do Estado, dado a partir de meados da década de 

1970, torna-se essencial de ser retomado, como quadro de fundo para nossa análise, a 

partir das principais produções da literatura acadêmica do campo da Política da 

Educação, da Sociologia e do Serviço Social. 

 

 

 

2.1 Revisitando o cenário da reforma do Estado: entre teorizações, discursos e 

implementações 



 

 

Como já foi mencionado, no atual momento, discutir a situação dos Estados-

nações tem sido delicado, devido às transformações que se passaram, nas últimas 

décadas. As teorias clássicas do Estado-nação vêm sendo questionadas, em sua 

validade, para a atual conjuntura (AFONSO, 2003).  

De toda forma, o fenômeno em que se deram tais transformações foi bastante 

investigado e debatido e popularizou-se, como Reforma do Estado. Foi no contexto e no 

debate vivo da Reforma do Estado, no Brasil, que ocorreram as gestões de FHC e Lula. 

Sem desconhecer que importantes estudos sobre o tema já foram produzidos e 

publicados, para os nossos objetivos, destacamos os de Pereira (1998) e Souza (1999). 

  Como sabemos, o Estado capitalista tem papel fundamental, na coordenação do 

sistema econômico. Por isso, diante da crise do capitalismo, nos anos de 1970 e do 

declínio dos Estados socialistas, passou-se a questionar a eficiência dos Estados de 

Bem-estar Social. Muitas propostas de alternativas para a crise foram produzidas e, 

segundo Pereira (1998), variaram de acordo com a filiação ideológica de cada grupo. 

 Nesse contexto, a corrente neoliberal
24

 conseguiu disseminar a explicação que a 

crise do capitalismo e do próprio Estado é decorrente do controle estatal, sobre a 

atividade econômica e sobre a intervenção, nas distintas instâncias da realidade social. 

Os neoliberais entendem que o Estado Interventor, em sua natureza burocrática e 

centralizadora, gerava baixa qualidade, ineficiência e ineficácia em seu próprio 

funcionamento e, portanto, nos serviços ofertados, sendo coibidor, inclusive, das 

liberdades individuais da população.  

Sobre as políticas sociais, o neoliberalismo vai defender a tese de que as mesmas 

tolheriam a individualidade, desestimulando a competitividade, pois os benefícios 

sociais dos trabalhadores, na verdade, estimulam a indolência e a permissividade social 

(AZEVEDO, 2004). 

Na síntese avaliativa de Pereira (1998), a reforma, a partir de quatro eixos deveria 

caminhar: 1) a delimitação do tamanho do Estado; 2) a redefinição do papel regulador 

do Estado; 3) recuperação da governança ou capacidade financeira e administrativa de 

implementar as decisões políticas, tomadas pelo governo;  4) aumento da 

governabilidade. 

                                                 
24 Principais obras e expoentes das formulações teóricas: Friedrich Hayek, O caminho da servidão, de 1944 e Milton 

Friedman. Segundo Anderson (2007), o neoliberalismo surge após a Segunda Guerra Mundial, como reação teórica ao Estado 

Intervencionista. Diante da larga produção a respeito e verificando um atual remodelamento da conjuntura político-social e 

econômica mundial, a qual tem posto em cheque o próprio domínio hegemônico de tal pensamento que outrora imperava, 

nosso estudo se constitui em um breve resgate contextual e conceitual. 



 

 

 A mudança, segundo esse autor, seria ―transitar de um Estado que promove 

diretamente o desenvolvimento econômico e social para um Estado que atue como 

regulador e facilitador ou financiador a fundo perdido desse desenvolvimento‖ 

(PEREIRA, 1998, p.58). 

Organismos multilaterais e diversas instâncias governamentais, de vários Estados-

nações, sob as prerrogativas neoliberais ou outras orientações, passaram a produzir e 

implementar novas formas de gestão do setor público, em prol de novas relações entre 

Estados e sociedade: os governos
25

 adotaram medidas de descentralização, focalização 

em programas e público-alvos mais necessitados e a privatização como medidas de 

redução das atribuições e dos gastos do Estado.  

Mesmo com forte inserção de um discurso homogeneizante, nas reformas 

implementadas em governos de todo o mundo, não descartamos as adaptações, diante 

das realidades específicas dos Estados-nação. Silva (2003, p.57) identifica, na literatura 

sobre o tema, que a crise e as transformações não se instalaram apenas no âmbito dos 

aparelhos de Estado, mas atingiram ―[...] o conjunto das relações sociais, modificando a 

composição das relações entre as classes, ao mesmo tempo em que acirrou a relação de 

dominação entre os Estados nacionais centrais e periféricos‖.  

No Brasil, segundo Faleiros (2004, p.51), o papel do Estado assumiu três frentes 

de ações:  

1) exclusivas, compreendendo a regulamentação, a fiscalização, a 

cobrança, a repressão e a atenção a certos serviços básicos como 

‗compra de serviços de saúde‘ e ‗subsídio à educação básica‘; 2)  

serviços não-exclusivos, correspondentes a atividades concorrenciais 

entre o privado e o estatal, onde estão envolvidos alguns direitos e 

atividades não-lucrativas como hospitais, universidades; e 3) setor de 

produção de bens e serviços para o mercado, correspondente à atuação 

das empresas lucrativas que não deveriam estar nas mãos do Estado, 

que as assume, apenas, porque faltou capital ao setor privado para 

realizá-las ou porque são naturalmente monopolistas;     

 

Como exemplo da variabilidade de orientações, em que se desenvolveram as 

reformas estatais, Draibe (2000), em peculiar análise, sinaliza para a dualidade de 

demandas que forçaram a reforma brasileira: o país cruzou, durante este período 

(meados de 1990), um grande levante nacional popular que, reivindicando uma 

transformação público-estatal, não estava alinhado às prerrogativas gerencialistas da 

                                                 
25 Segundo Anderson (2007), quase todos os governos eleitos na Europa ocidental, na década de 1980, implementaram 

medidas neoliberais, destacaram-se, ainda, o governo Reagan, nos EUA; Khol, na Alemanha; Pinochet, no Chile; 



 

 

reforma neoliberal. Frente à experiência de vinte anos de ditadura civil-militar, a nação 

reivindicava a redemocratização do Estado.  

Tal processo começa a se instalar, mas, pelas forças políticas que passam a 

governar, após a primeira eleição direta presidencial, uma nova agenda política toma 

corpo, mais alinhada às demandas da nova ordem mundial. Com isso, Draibe (2000) 

observa que a reforma, no Brasil, se realizou em dois ciclos (1º durante a década de 

1980, 2º durante a década de 1990), tendo em vista a diversidade dos contextos.  

A autora (2000) analisa que o primeiro ciclo foi parcial e modesto, trouxe 

significativas mudanças
26

, mas esbarrou nas contradições do novo contexto. Do 

segundo ciclo, Draibe (2000) avalia que o saldo das mudanças e inovações também é 

modesto, caracterizado pela tensão entre as metas de reformas sociais e os objetivos 

macroeconômicos. Como síntese das suas observações e análises, a autora confecciona 

um quadro, no qual elenca os principais eixos e conteúdos da reforma, no âmbito das 

políticas sociais. 

Quadro 6 - POLÍTICAS E PROGRAMAS SOCIAIS: PRINCIPAIS EIXOS E CONTEÚDOS DAS 

MUDANÇAS

 

 Fonte: Draibe (2000) 

                                                 
26  Draibe (2000) cita valorização do princípio do direito social; impulsos à universalização do acesso aos programas e, no 

caso da seguridade social, um certo afrouxamento do vínculo contributivo como princípio estruturante. 



 

 

 

Consideramos que este deve ser o modelo previsto por Pereira (1998, p.59-60), 

como o do Estado social-liberal do século XXI, ou seja, é ―[...] social porque continuará 

a proteger os direitos sociais e promover o desenvolvimento econômico; liberal, porque 

o fará usando mais os controles de mercado e menos os controles administrativos [...]‖.  

A dualidade de demandas da realidade brasileira, observada por Draibe (2000), 

imprimiu sentidos específicos, na sua reforma do Estado: a sociedade conquistou 

importantes espaços, na estrutura do Estado, passando a figurar como agente partícipe 

das políticas (conselhos gestores e de controle). Num contexto geral, os estados-nações 

se reatualizaram, mantendo certa autonomia e grandes capacidades de governança e 

governabilidade.  

Mais um ciclo de crise econômica e a recorrência às estruturas estatais, no último 

biênio, reiteram as potencialidades do Estado. Sobre estas potencialidades e os feitos 

das últimas gestões presidenciais do Estado brasileiro, discutiremos no tópico seguinte. 

2.2 A gestão governamental brasileira entre os anos de 1995 e 2002: a presidência 

de Fernando Henrique Cardoso 

Fernando Henrique Cardoso, FHC, permaneceu frente à presidência da República 

durante duas gestões: de 1994 a 1998 e de 1999 a 2002. Conforme afirmamos no tópico 

anterior, neste período operaram-se muitas mudanças no Estado brasileiro refletindo as 

disputas de forças entre demandas nacionais de democratização e internacionais de 

reestruturação produtiva e do Estado. Portanto, o governo FHC situou-se num 

movimento mundial de internacionalização do capital e globalização das relações 

sociais e de crescente organização e participação da sociedade brasileira nas questões 

públicas.  

Em análises a respeito dessas mudanças, encontramos posições que tendem a 

definir os governos de FHC, categoricamente, como implementadores da política 

neoliberal no Brasil, diante da clara priorização da estabilização econômica, entendendo 

a pobreza e a questão social como variáveis dependentes da economia (DIAS, 2006). Há 

quem pondere e reavalie tal classificação, mediante consideração de um conceito mais 

restrito de reforma do Estado
27

 (DRAIBE, 2003).  

Já Sallum Jr. (2003), aponta que o governo FHC conseguiu superar o modelo 

nacional-desenvolvimentista e autocrático de Estado, imperante, no Brasil, desde os 

                                                 
27 Draibe (2003, p.72) concebe a reforma como ―mudança completa de princípio e estrutura, afetando toda a política e não 

apenas um ou outro de seus níveis‖.  



 

 

anos de 1930. Para este autor, FHC forjou um governo moderadamente liberal, para a 

economia, e democrático, para o âmbito político, na possível articulação sociopolítica 

da época.  

O que ocorreu, neste cenário governamental – o qual também não está fora ou 

desligado da realidade social, local e mundial – foi uma adaptação estratégica de 

interesses e necessidades entre os setores, ainda que, aparentemente, possam ser 

contraditórios. Exemplo disso é o avanço, em termos de transparência, e controle social 

das ações governamentais, no período de gestão de FHC. 

No caso dos documentos publicados
28

 pelo governo, sobre a política social, 

percebe-se, através de análise de Draibe (2003), uma clara vinculação, condicionada à 

política de estabilização. Na compreensão da autora (2003, p.90), ―em outros termos, a 

política social não foi entendida como capaz de, por si só, reverter as tendências 

socialmente negativas do ajustamento fiscal, sobretudo, o desemprego‖. 

Em outro trabalho, Draibe (2000) levanta elementos indicadores de que os 

processos de adaptações, entre os interesses e necessidades do jogo político, com a área 

da política social, não se fizeram de forma tão tranquila, o que é prática comum, na 

correlação de forças que envolvem as democracias, nas sociedades capitalistas. Neste 

sentido, a autora nos chama a atenção para as negociações que foram estabelecidas em 

meados da primeira gestão, em virtude dos acordos feitos para a efetivação da mudança 

constitucional, que iriam permitir a reeleição de FHC.  

O quadro apresentado a seguir, elaborado pela autora, exibe os status de 

implementação das reformas, em que se observa a predominância da sua não conclusão 

ou, até mesmo, ausência de planos para tal, num período de dez anos (entre 1990 e 

2000, este último ano não consta no quadro, porém representa sua última coluna, pois é 

o ano de publicação do artigo). Draibe (2000) avalia que o processo reformista, entre os 

anos de 1995 e 1998, foi ―moroso, atabalhoado e mal conduzido pelo Executivo‖. 

Quadro 7 – Políticas e Programas Sociais: ciclos de reformas e status da Implementação 

– 1980-1998 

                                                 
28 Documento Uma estratégia de desenvolvimento social (BRASIL, Presidência da República, 1996 apud DRAIBE, 2003). 

 



 

 

 

Fonte: Draibe (2000). 

 

Vemos que o governo FHC foi eficiente em seguir a receita do pensamento 

neoliberal traçando as diretrizes, para a reforma do Estado brasileiro, e implantando 

muito do que foi planejado, segundo as variáveis já mencionadas (adaptações e 

mediações).  

Segundo Faleiros (2004, p.40), ainda que o governo Collor já houvesse 

promovido a entrada do país, no processo internacionalização competitiva mundial, no 

primeiro ano do governo FHC processou-se a ―reordenação estratégica do Estado no 

marco legal constitucional‖, alargando-se o espaço de abertura para o capital estrangeiro 

e para a privatização de empresas estatais dos setores economicamente cruciais 

(telecomunicações, gás, energia, entre outros).  

Em 1995, FHC cria o Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare), 

que definiu o Plano Diretor para a Reforma do Estado (PDRE). Segundo Faleiros 

(2004), o plano Diretor rejeita a ideia de ―Estado mínimo‖, mas não a abertura de mais 

espaço para o mercado.  

Hidalgo (2004), por sua vez, entende que a reforma implementada, no Brasil, 

consente e dá concretude às diretrizes dos organismos internacionais. Para tanto, analisa 

as diretrizes do Banco Mundial (BM), em conjunto com os pressupostos da reforma do 

Estado, no Brasil, estabelecidos no Plano Diretor.  

O documento do Banco Mundial, segundo Hidalgo (2003, p.110), defende o 



 

 

Estado como parceiro, catalisador e facilitador do desenvolvimento econômico e social. 

Portanto, para conquista de sua efetividade, deve ajustar seu papel à sua capacidade, 

mediante procedimento de seletividade das ações e estabelecimento de parcerias. Deve, 

ainda, expandir sua atuação, a partir do fortalecimento das instituições públicas, 

entendido isso como a determinação de regras e normas.   

No Plano diretor da reforma, Hidalgo (2003) identifica a convergência do papel 

do Estado com a diretriz do BM: centraliza a responsabilidade pela elaboração das 

normas, definição de padrões e avaliação; traça princípios, alinhados ao paradigma da 

―administração pública gerencial‖
29

, que estabelece a competitividade, no interior do 

próprio aparelho estatal, como forma de garantir a eficiência das instituições e serviços. 

No plano das ações, Mettenheim (2003) observa que FHC conseguiu aprovar uma 

série de decretos, emendas constitucionais, leis ordinárias e complementares, no 

primeiro semestre de 1995, todas de grande impacto na vida econômica e social do país. 

Destacamos, por exemplo, a implementação de agências reguladoras
30

, como 

instituições destinadas a desempenhar funções normatizadoras, fiscalizadoras, de 

outorga e autorização, que, para Faleiros (2004), vieram a ocupar o lugar do Estado 

interventor. 

Destacamos, também, a significância da aprovação das leis de Responsabilidade 

Fiscal e do Orçamento Anual que, mesmo fazendo parte do rol de recomendações do 

FMI e BM, propiciaram maior abertura política, no processo orçamentário para o 

escrutínio público.  

Já em meados dos anos de 2001-2002, na avaliação de Mettenheim (2003), 

operou-se uma redução dos poderes de decreto presidencial, quando o Senado aprovou 

emenda constitucional que limita a vigência das medidas provisórias.  

Faleiros (2004), baseando-se em dados produzidos pelo IPEA, nos mostra alguns 

índices que se estabeleceram no período de FHC, observando, por exemplo, o aumento 

de gastos com políticas sociais (21,2%, no 1º mandato), devido à incorporação dos 

trabalhadores rurais à Previdência Social; mas, por outro lado, nota o baixo crescimento 

do PIB (média de 1,88%, entre 1995 e 2002), acompanhado do aumento da dívida 

pública (de 30% do PIB, em 1995, para 63,9%, em 2002).  

                                                 
29 Entendemos como concepções e métodos de gestão administrativa de empresas privadas. 

30 Faleiros (2004) informa que se trata de autarquias especiais, algumas correspondentes a setores privatizados e outras 

criadas a partir de órgãos governamentais já existentes. Na legislação específica das agências prevê-se a nomeação de seus 

dirigentes pelo presidente da República, após aprovação do Senado; quanto à participação do consumidor, se dará de forma 

consultiva, por meio da presença, nas audiências públicas e acesso à Ouvidoria. 



 

 

Sobre indicadores do mesmo período, Mettenheim (2003) observa o crescimento 

da carga tributária brasileira, em 2002, atingindo o percentual de 42,7%, em termos 

reais, sendo, consideravelmente, mais elevada do que o da maioria das economias 

emergentes. Somado a isto, Mettenheim (2003, p.254) analisa que ―[...] as três maiores 

instituições financeiras brasileiras ainda são públicas. [...] a presidência mantém um 

poder de iniciativa financeira e política considerável junto aos bancos públicos 

federais‖
31

. 

Diante dos elementos e análises, aqui retratados, entendemos que o governo FHC 

operou uma reforma do Estado, no sentido amplo do conceito, pois não esteve alheio às 

transformações ocorridas, em nível mundial: produziu regulamentações, normatizações 

e diretrizes inovadoras, para os diversos setores governamentais, ainda que, no plano da 

concretização, não tenha conseguido concluir todos os planos.  

Com isso, buscando uma avaliação equilibrada da circunstância, reafirmamos o 

sentido coletivista da ação governamental, ou seja, não podemos esquecer as 

mobilizações populares, pela democratização, do período anterior a FHC, e as 

posteriores ações de protesto e crítica durante sua gestão que conferiu à sociedade e a 

vários setores governamentais, o compromisso pelo avanço desta democratização.  

Não afirmamos, com isso, que a conquista do Estado democrático tenha se 

efetivado profundamente ou tenha se findado, considerando, sobretudo, o arraigado 

legado do patrimonialismo. Nogueira (2003, p.13-14), efetuando balanço geral do 

governo FHC, analisa que o regime democrático, nesse contexto, teve os procedimentos 

eleitorais se sobrepujando  

[...] ao político, comprimindo-o e roubando-lhe espaço. A democracia 

permaneceu mais formal que substantiva, cortada por instabilidades e 

ineficiências, carente de vínculos sociais e de instituições socialmente 

sedimentadas [...] mídia e marketing tornaram-se personagens 

decisivos da vida política e cultural, impulsionando ainda mais a 

espetacularização da democracia e fazendo com que a forma, a 

imagem, a ‗mensagem‘ ficassem mais importantes que as identidades 

substantivas, os programas políticos, a reflexão crítica ou mesmo a 

contestação abrangente do sistema.    

 

Entendemos, assim, que os ganhos e avanços efetuados são indicadores da larga 

caminhada, ainda a se efetivar, na história política brasileira. Consideramos, inclusive, o 

                                                 
31 Principais instituições financeiras: BB, BNDS, BNB, CEF. ―o investimento total do BNDES quadruplicou durante os anos 

FHC, atingindo R$32 bilhões em 2002, quantia maior do que os investimentos de instituições financeiras internacionais como 

o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI)‖. (METTENHEIM, 2003, p.254). 



 

 

fato da vitória das eleições presidenciais e de vários governos estaduais e municipais, 

por partidos ou coligações ligadas aos trabalhadores e de vertentes socialistas, a partir 

do ano de 2002, um elemento reforçador, na direção de mudanças, no projeto social da 

sociedade brasileira.     

2.3 A gestão governamental brasileira entre os anos de 2003 e 2010: a presidência 

de Luís Inácio Lula da Silva  

Quanto à análise da gestão do governo Lula, algumas especificidades podem lhe 

conferir limitações: primeiramente, vemos que a maioria dos estudos e dados 

disponíveis são parciais, devido a sua recente conclusão, no ano de 2010; depois, pelo 

fato de estarmos imersos, na própria experiência analisada, percebemos que os estudos e 

publicações de naturezas diversas (jornalísticas, acadêmicas, pesquisas de ibope, etc), a 

respeito da temática, constituem-se em partícipes do próprio fenômeno, pois dialogam 

ou criticam, assumindo (ou dissimulando não assumir) posicionamentos partidários e 

nem sempre, portando, consistentes na formulação teórico-metodológica.  

De qualquer forma, como já mencionamos, estes materiais compõem, 

sobremaneira, o fenômeno, influindo tanto no próprio andamento governamental, 

quanto nas opiniões e formas de participação/organização da população brasileira, em 

sua relação com o Estado, enquanto instituição.     

A vitória de Lula, na disputa pela Presidência da República de 2002, significou a 

chegada, ao poder do Estado, de uma aliança partidária trabalhista de centro-esquerda. 

Segundo Mettenheim (2003), comparativamente com os partidos socialistas e 

trabalhistas europeus, o caso brasileiro alcançou essa vitória, em tempo muito menor na 

história política. 

 A significância deste fato não se restringe só a isso: a cerimônia de posse 

presidencial, por exemplo, teve adesão popular massiva e em clima de euforia 

(NOGUEIRA, 2003), o que representou a grande expectativa de mudança, depositada 

nesse governo. Entendemos que isso gerou, também, forte pressão social e econômica, 

sobre as medidas governamentais a serem tomadas. Nogueira avalia que o governo se 

viu em situação delicada, de ―desarmar o ‗pessimismo‘ dos mercados [e] [...] dosar e 

modelar o ‗otimismo‘ dos setores mais organizados da sociedade civil‖.  

A estratégia do governo Lula, em seus primeiros anos, foi de cautela e moderação, 

sem apontar explícito rompimento com as políticas anteriores, o que despertou grande 

especulação e variadas avaliações: crise partidária e político-ideológica; alinhamento e 

aprofundamento da política neoliberal, no país (BOITO Jr, 2003; MARQUES & 



 

 

MENDES, 2006).  

Quanto à agenda do governo, apresentada ao Congresso Nacional, Nogueira (2003), 

dentre outros, observou que muitas das demandas e compromissos levantados por Lula, no 

início do governo, se assemelham com o posicionamento de FHC, no mandato de 1995. 

Faleiros (2004, p.59), entende que  

O papel do Estado proposto no governo Lula é o de proteger os 

investimentos capitalistas, mas atendendo melhor aos programas 

governamentais e ao interesse público, com o desafio de que o Estado 

possa vir a ter maior peso em relação ao mercado, propondo-se que o 

Estado não seja apenas um apêndice do mercado. Esta proposta se 

ajusta à correlação de forças em que o próprio governo se situa: dentro 

do capitalismo como uma inflexão para as demandas de maior 

transparência e controle público, assim como de favorecimento de 

algumas metas junto aos mais pobres, na tentativa de harmonizar os 

interesses do capital e de socorro aos mais pobres [...].  

 

Mesmo enfrentando resistência e críticas, quanto à manutenção dos acordos 

financeiros com organismos internacionais, o governo Lula, de fato, se destacou, pelo 

franco combate à pobreza e garantiu sua popularidade, entre a maioria da população, ao 

longo de suas gestões. Tal fato também acabou despertando grande comoção acadêmica 

e jornalística, em sua repercussão, na disputa eleitoral (VELLOSO, 2007).  

Neste contexto, Singer (2009) investiga a constituição do fenômeno do lulismo, 

cujo um dos seus prováveis motes ou indicadores seria a mudança do perfil de seu 

eleitorado majoritário, nas eleições de 2006, para o segundo mandato. Números 

encontrados pelo Ibope, perto do primeiro e do segundo turnos, expressam uma disputa 

socialmente polarizada: entretanto, Marques e Mendes (2006) definem a caracterizam o 

eleitorado de Lula como o da população mais pobre e com menos experiência 

organizativa.  

Tudo isso nos impele, então, a, novamente, declinar para uma postura de 

ponderação e, neste caso, analisar, com maior cuidado, os condicionantes que se 

impuseram, na dinâmica contextual da época, como o faz Nogueira (2003, p.15): 

A política tem muito de luta pelo controle dos recursos de poder 

(cargos, estruturas, votos, pessoas) e a disputa neste terreno nem 

sempre leva em consideração a dimensão ideológica. [...] a ação 

política não se faz em condições ótimas, escolhidas livremente, mas 

depende de circunstâncias históricas bem determinadas, que em boa 

medida limitam as escolhas, ainda que também possibilitem que não 

se tenha de começar sempre do zero, como se nenhum acúmulo 

tivesse sido registrado. 

 



 

 

Nogueira (2003) traça sua análise sobre os ―constrangimentos‖ do governo Lula, 

esclarecendo que tal elemento é tema bastante examinado pelas ciências sociais 

contemporâneas. No contexto do debate público, sobre a política brasileira, nos últimos 

anos, o autor identifica que, diante da ‗espetacularização‘ da democracia, predomina o 

discurso dos números, dos temas puramente econômicos e financeiros, em detrimento 

do debate do projeto social amplo e consistente, correspondendo ao que Buarque (1994) 

denunciava como a modernização técnica do Brasil e a falta de modernização ética. 

 Nogueira (2003) ressalta o caráter e a natureza da política nos encaminhamentos 

governamentais, defendendo, com afinco, o peso do desenvolvimento da democracia, no 

Brasil. 

A estruturação histórica do Estado brasileiro vinculada, predominantemente, a 

modelos autoritários, produziu peculiar desenvolvimento: o país pouco se modernizou, 

em termos sociopolíticos e culturais, como o fez socioeconomicamente, o que gerou 

uma grande e resistente zona de pobreza e exclusão (Nogueira, 2003).  

Tal situação impele o governo, como afirma Nogueira (2003), a operar em 

plataformas até paradoxais: ao mesmo tempo em que necessita ganhar legitimidade e 

responder, competentemente, às demandas crescentes, enfrentadas pela sociedade 

desigual que se tem, se vê envolto às limitações do papel redimensionado do Estado, no 

contexto da globalização.    

Ao lado disso, no âmbito do sistema político interno (do país), Nogueira (2003, 

p.19) ressalta a relação intrínseca e tensa entre governo e partido, que implica outras 

demandas e adaptações, nas ações do Poder Executivo, o qual já exerce, historicamente, 

no Brasil, um ―protagonismo exacerbado‖
32

. Nogueira (2003, p. 22) explica que o 

governo se vê na empreitada de não se reduzir ao partido e estabilizar as relações, entre 

essas duas instâncias.  

O PT ficaria, portanto, obrigado a se inventar a si próprio como 

partido: manter a governabilidade democrática do país sem perder a 

identidade, governar sem se descaracterizar como força reformadora, 

em suma, constituir-se plenamente como partido de esquerda disposto 

a governar o capitalismo e a criar condições para se ir além do 

capitalismo. Tudo, em suma, desafiava a biografia e a trajetória 

política do partido.  

  

Como tratamos, no início do capítulo, através do quadro 4, ressalta-se, nesta 

realidade, a multiplicidade e interligação dos vários elementos envolvidos no jogo 

                                                 
32  Sobre esta questão tratamos de forma mais específica no início do capítulo: Mettenheim (2003) observa avanços na 

atuação dos outros Poderes, nos últimos anos. 



 

 

político, os quais, como resultado, dão o tom e o modo do governo em destaque.  

Neste sentido, cientes da dificuldade de conseguirmos mensurar todos meandros 

que vêm se construindo, consideramos o relatório nacional de acompanhamento dos 

Objetivos para Desenvolvimento do Milênio, publicado no ano de 2010
33

, uma amostra 

de concepções e ações do governo Lula. 

Através do texto de apresentação do relatório, assinada pelo então presidente da 

República, observamos um posicionamento bastante claro, quanto aos seus 

procedimentos na gestão presidencial.  

Hoje, podemos dizer com orgulho que o aparelho público nacional 

deixou de ser uma correia de transmissão da desigualdade para se 

tornar um instrumento afirmativo de direitos, um retificador de 

injustiças que nenhum automatismo de mercado corrigiria por nós 

(BRASIL/IPEA, 2010, p.9). 

 

É certo que o governo Lula demonstrou, em especial, na última gestão, forte 

ênfase no avanço das políticas sociais, pela erradicação da pobreza. Tal fato contribuiu 

para a sua maior popularidade entre a população, elemento importante para a 

recuperação da governabilidade, uma vez que, conforme se verificou, na agenda social 

que se construiu, 

[...] também inclui a reativação da capacidade estatal de executar suas 

políticas. Ministérios e secretarias foram criados para gerenciar 

programas e intensificar a interlocução com importantes segmentos da 

sociedade civil e com os entes federados. Estruturas de Estado foram 

fortalecidas e mecanismos de gestão aprimorados (BRASIL/IPEA, 

2010, p.17). 

 

Mas, há que se registrar, também, os feitos do campo econômico que, como dito 

no próprio relatório, combinou-se aos programas sociais, para o desenvolvimento do 

país. Neste sentido, o documento, em destaque, explica que, através do crescimento do 

mercado interno brasileiro e da ação governamental, nas políticas sociais, se conseguiu 

reduzir os malefícios da crise econômica mundial, em meados do ano de 2009. Assim, o 

próprio presidente afirmaria que:  

Nossa trajetória vem reafirmar que uma verdadeira política social não 

é compensação para os equívocos do desenvolvimento. Trata-se, na 

verdade, de um valioso instrumento indutor, capaz de orientar o curso 

da economia, democratizar os frutos dos mercados e canalizar as 

energias da produção para o bem comum, não mais para a especulação 

                                                 
33 O documento teve a Coordenação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Secretaria de Planejamento e 

Investimento Estratégicos (SPI/MP). 

 



 

 

(BRASIL/IPEA, 2010, p.9). 

 

Tal afirmação confere importante centralidade às políticas sociais, tendo como 

objetivo de governo, a priorização da justiça social efetiva. De fato, a coordenadora da 

ONU, no Brasil, destaca a significativa redução da pobreza (além da de mortalidade 

infantil e aumento do número de crianças na escola) e atribui o resultado à ação dos 

programas sociais e das políticas públicas universais. Reconhece, contudo, que ainda há 

muito para avançar (BRASIL/IPEA, 2010).  

De toda forma, concordamos que os números apresentados, no relatório, são 

expressivos e se coadunam com os postulados do texto da apresentação e introdução do 

mesmo documento. Ainda que produzido em função de ordem da presidência (ver 

decreto), o referido relatório disponibiliza dados importantes, segundo os padrões 

internacionais de desenvolvimento social. Entendemos, então, que haja um controle e 

supervisão rigorosos, para sua produção.  

Quanto à redução da pobreza, constatou-se que, no ano de 2008, já havia apenas 

um quarto dos pobres existentes em 1990, e pouco mais de um terço, dos existentes, em 

1995.  O percentual de pobres, nas zonas rurais, teve considerável redução, de 51,3%, 

em 1990, para 12,5% em 2008.  

Apesar disso, a pobreza rural, em termos relativos, ainda está situada em um 

patamar mais do que três vezes maior, em relação à urbana Contudo, o governo 

brasileiro é bastante referenciado, pois alcançou resultado bastante superior à meta 

estipulada, no objetivo número 1, dos ODM: redução da pobreza extrema, pela metade, 

até o ano de 2015.  

A verificação da fração de renda nacional, distribuída entre as classes sociais, é 

um importante indicador dos impactos da redução da pobreza, pois revela índices de 

desigualdade sócio-econômica: segundo o relatório, a fração da renda nacional que cabe 

aos 20% mais pobres da população cresceu pouco, em termos absolutos, de 1990 a 

2008, passando de 2,2 a 3,1% da renda nacional; no entanto, a fração detida pelos mais 

ricos recuou, consideravelmente, de 65,2 para 58,9% da renda, no mesmo período.  

Com isso, considera-se que ―a parcela da renda perdida pelos mais ricos passou a 

fluir principalmente para o estrato intermediário, pouco sobrando para os mais pobres‖. 

(BRASIL/IPEA, 2010, p. 24), ou seja, mesmo com uma diminuição da desigualdade 

sócio-econômica, no país, esta mudança ainda não está sendo tão sentida, pelas classes 

mais pobres. 



 

 

Outros dados são de extrema importância de serem observados, para compor uma 

visão global dos feitos do governo Lula. Todavia, devido à especificidade de nosso 

trabalho, retrataremos, apenas, os resultados apurados, quanto ao segundo objetivo do 

ODM (universalizar a educação primária).  

O relatório apresenta quadro com as taxas de escolarização líquida
34

, para a 

população brasileira, segundo importantes variações que, historicamente, portam graves 

desigualdades (regiões, sexo, cor/raça). A partir do quadro- relatório, reproduzido 

abaixo, percebemos que, no período compreendido (1992-2008), há avanços 

significativos, em todas as taxas. Ainda assim, esses avanços não representam a 

completa universalização do ensino fundamental: as regiões do Norte e Nordeste do país 

continuam aquém das demais; as populações rural e de pretos e pardos apresentam-se 

com taxas inferiores às da população branca e às da zona urbana, principalmente na 

faixa etária dos 15 aos 17 anos.     

Quadro 8 - Taxa de escolarização líquida nas faixas etárias de 7 a 14 e de 15 a 17 anos, 

segundo sexo, cor/raça e localização Brasil e regiões, 1992, 2005 e 

2008

                                                 

34 Segundo o Glossário de Termos, variáveis e indicadores educacionais do Inep/EdudataBrasil, tratam-se de indicadores que 

identificam o percentual da população em determinada faixa etária matriculada em nível de ensino adequado à mesma. 

 



 

 

 

 

Outro indicador de extrema valia, para nossa avaliação, é apresentado nos 

gráficos, que reproduzimos a seguir: 

Gráfico 1 -Taxa de escolarização líquida, na faixa etária de 7 a 14 anos, segundo os 

quintos de rendimentos domiciliar per capita no Brasil,  entre 2005 e 2008 

 

 
 

 



 

 

Gráfico 2 - Taxa de escolarização líquida na faixa etária de 15 a 17 anos, segundo os 

quintos de rendimentos domiciliar per capita - Brasil, 2005 e 2008 

 
 

De acordo com o relatório em questão, as taxas referentes ao ensino fundamental, 

segundo os níveis de renda dos estudantes, apresentaram tendência de equiparação: em 

2005, o índice alcançado, por aqueles que se situavam entre os 20% mais pobres, estava 

5,1 p.p. abaixo da taxa registrada, entre os que se enquadravam no grupo dos 20% mais 

ricos; em 2008, essa diferença já havia baixado para 1,8 p.p.  

As taxas referentes ao ensino médio, do mesmo indicador, apesar de terem tido 

avanço, ainda se mantêm com percentuais diferentes, entre os quintos de renda bastante 

elevada: a taxa do grupo composto pelos 20% mais pobres correspondia, em 2005, a 

apenas 31% da relativa ao último estrato de renda. Em 2008, porém, essa proporção 

havia se aproximado de 38%.  

Quanto a este último resultado, o relatório ressalta que, entre os estudantes de 

baixa renda, uma parcela considerável conclui o ensino fundamental na idade adulta 

(distorção idade-série é maior), fato que dificulta o ingresso e a permanência no ensino 

médio, em virtude da necessidade de ingressar no mercado de trabalho.  

De nossa parte, consideramos que tais dados representam um retrato importante 

do governo Lula, em que o PBF figura como decisivo co-autor destes resultados. Mas, 

para verificarmos isto, trataremos, especificamente, do programa, no tópico seguinte.  

Com base nos dados e elementos apresentados, fica claro, para nós, que 

significativos avanços foram alcançados pelo país, o que não implica dizer que a gestão 

Lula esteja isenta de falhas, limitações, nem se exclua a necessidade de construirmos 



 

 

críticas para a continuidade do aprimoramento.  

Contudo, pelo peso que creditamos à percepção dos sujeitos sociais, sobre a 

realidade vivenciada, entendemos que a garantia de mais uma vitória de candidata 

petista, para a presidência, nas eleições de 2010, endossa a positividade resultante da 

gestão do governo Lula.  

2.4 O Programa Bolsa-Família: análise de sua configuração geral e inscrição na 

política social  

Como já mencionado, o PBF ocupa significativa centralidade, como política 

social do governo Lula. Diante disso, grande e diversificado número de materiais 

informativos, acadêmicos e de opinião têm sido produzidos acerca deste programa.  

Assim, efetivamos levantamento e estudo da documentação legal do programa, 

representada por decretos, leis, portarias e medidas provisórias, que consideramos mais 

pertinentes para a nossa pesquisa, articulando-os aos processos contextuais, de 

implementação, acompanhamento e avaliação, publicados nos meios acadêmicos e no 

site do programa.  

Neste sentido, logo de antemão, em consulta ao site do PBF
35

 e no levantamento 

da bibliografia sobre o tema, notamos que a natureza intersetorial do programa e o seu 

desenvolvimento, durante esses mais de seis anos, já revela sua complexidade e o  

contínuo  aprimoramento.   

 Através da lei nº 10.836/2004, que cria o PBF, encontramos sua definição e 

finalidade: o PBF é definido como programa destinado a ações de transferência de 

renda, com condicionalidades, e tem, por finalidade, a unificação dos procedimentos de 

gestão e execução das referidas ações, no âmbito do Governo Federal.  

Conforme aponta Silva (2008), a iniciativa de unificação proveio de diagnóstico 

sobre os programas sociais, construído durante a transição do governo Fernando 

Henrique Cardoso para o de Luiz Inácio Lula da Silva, o qual levanta as principais 

dificuldades de desenvolvimento dos da política até então vigente: i) programas 

concorrentes e sobrepostos, em objetivos e público-alvo; ii) desperdício e insuficiência 

de recursos e iii) dispersão de comando, em diversos Ministérios. 

Assim, foram considerados para compor tal unificação, os programas: Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás, Cartão Alimentação, bem como o 

Cadastramento Único, para garantir o acesso aos dados das famílias. Em medidas 

                                                 
35 http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/ 



 

 

posteriores, o programa Auxílio-Gás foi retirado
36

 e incorporou-se o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil
37

.  

Com o PBF, passou-se a ter um programa social de execução e gestão 

descentralizadas, que considera, de acordo com a lei n. 10.836/04, em seu art. 8º, a 

―conjugação de esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a 

participação comunitária e o controle social‖.  

Neste ínterim, como herança do programa Bolsa-escola, a área da Educação 

figura, no PBF, segundo a portaria interministerial MEC/MDS, n.3.785/2004, como um 

direito e elemento fundamental para a inclusão social, sob entendimento de que a evasão 

escolar e o baixo índice de frequência escolar indicam situação de risco, requerendo a 

intervenção de políticas sobre a situação sócio-econômica e cultural das famílias.  

Contudo, um diferencial importante entre o Programa Bolsa-Escola Federal e o 

PBF diz respeito ao repasse de recursos financeiros, por parte do governo federal, para 

os municípios executarem a gestão local do programa, caracterizando a sua efetiva 

descentralização. No caso do Bolsa-escola federal, os municípios deveriam cadastrar e 

acompanhar as condicionalidades, porém não dispunham de recursos do programa para 

tal, o que manteve sua gestão centralizada (BICHIR, 2010).  

 Sobre o destaque dado à família
38

 no PBF, como núcleo principal de 

transferência de renda e a previsão de pagamento do benefício feito, preferencialmente, 

à mulher
39·

, observamos que o mesmo provém dos programas antecedentes - Bolsa 

Escola e Bolsa Alimentação. 

Os objetivos do PBF foram definidos no decreto 5.209/05, que o regulamenta: 1) 

acesso à rede de serviços públicos; 2) combate à fome e promoção de segurança 

alimentar e nutricional; 3) estímulo à emancipação sustentada das famílias em situação 

de pobreza e extrema pobreza; 4) combate à pobreza; 5) promoção da intersetorialidade, 

complementaridade e sinergia das ações sociais do Poder Público (art. 4º).  

A implantação do PBF deu-se num processo gradual de migração dos 

beneficiários, dos programas referidos, através de termo de adesão, das prefeituras de 

todo o país. Silva (2008, p.115-116), em sua pesquisa, sobre tal processo, nos estados 

do Maranhão e Piauí, menciona que a migração permitiu aperfeiçoamento e adequação 

                                                 
36 Decreto n.6.392/2008; 

37 Portaria  GM/MDS n.666/2005; 

38 Definida no § 1º, art. 2º, lei n.10.836/2004; 

39 Definida no § 14, art. 2º, lei n.10.836/2004; 

 



 

 

das prefeituras ao Cadastro Único, além da permanente e periódica atualização dos 

dados, o significativo aumento de inclusão de novas famílias e do valor do benefício, 

para famílias extremamente pobres.  

Com isso, a citada autora (p.52) avalia que o PBF parece vir avançando, no 

rompimento com o ―histórico de programas sociais fragmentados, descontínuos e 

insuficientes para produzir impactos significativos [...]‖. Concomitantemente, o debate 

sobre o programa evolui, sendo alimentado por pesquisas que têm contemplado desde a 

dimensão da implementação, até as avaliações de seus resultados e impactos na 

sociedade.  

Destes estudos, observamos que há muitas controvérsias, no tocante às avaliações 

de dados empíricos e tratados teóricos. Segundo Bichir (2010, p.116),  

[...] há poucos consensos em torno desse programa, seja entre políticos 

de diversos partidos, seja entre especialistas em políticas sociais e 

programas de combate à pobreza. Além da clivagem mais ampla entre 

políticas sociais universais e políticas focalizadas, há divergências em 

torno da eficácia e mesmo da necessidade das condicionalidades 

associadas ao programa, em torno de seus impactos, sua utilização 

político eleitoral, além de dúvidas em relação à sua sustentabilidade 

política e econômica no longo prazo, associadas à discussão das 

―portas de saída‖ para os beneficiários.  

 

Como vimos no capítulo anterior, a respeito das correntes teóricas que embasam 

as propostas de PTRs, no cenário brasileiro, identifica-se uma miscelânea de 

pressupostos, prevalecendo um maior atrelamento aos liberais. Para nós, e conforme os 

dizeres de Bichir (2010), consideramos que o caso do PBF não é destoante dos demais 

PTRs, quanto às polêmicas que o cercam e na conformação de seus pressupostos 

teóricos.   

Destacamos a perspectiva adotada por Silva (2008, p.25-26), que, investigando a 

implementação do PBF, em dois dos mais pobres estados nordestinos, Piauí e 

Maranhão, traça importante distinção sobre as possibilidades de orientação política dos 

programas de transferência de renda, classificando-as de liberal e redistributiva. Na 

definição da autora, a opção liberal é a que:  

 
transfere renda só para manter a sobrevivência de uma dada população, 

tendo, por conseguinte, um caráter residual e compensatório, servindo, tão-

somente, para o alívio imediato da pobreza, sem a sua superação, ou seja, a 

pobreza é mantida em certo patamar, representando um mecanismo inclusive 

de controle social; [a] opção redistributiva,[é a] que consiste numa 

transferência de renda com vistas a diminuir as desigualdades, implicando 



 

 

em redistribuição de renda, com consequente diminuição da pobreza e das 

desigualdades econômicas e sociais. 

  

Muito se acusam os PTRs de não possibilitarem ou não alavancarem ações 

estruturais modificadoras das situações-causa da pobreza, mas não se descarta o mérito 

de minimizarem a grave precariedade das condições imediatas de vida da população. 

Entretanto, frente aos irrisórios valores repassados nos pecúlios dos PTRs federais com 

condicionalidades, é certo que a superação da situação da pobreza mantenha-se como 

meta distante.  

Assim, Silva (2008) avalia que os PTRs, em voga, no Brasil, situam-se no campo 

denominado por Castel (1999 apud SILVA, 2008, p.52) de políticas de inserção, em que  

Tem-se uma pobreza regulada ou controlada, mas não superada, servindo 

para atenuar o caráter 'perigoso' que é atribuído aos pobres, para permitir o 

funcionamento da ordem com o controle social assumido por essas políticas 

sociais. 

  

Bichir (2010) observa a relação entre as concepções, a respeito das causas da 

pobreza e o desenho institucional dos PTRs: programas que concebem a causa da 

situação como estrutural não preveem prazo para sua superação. Bichir (2010, p. 128) 

verifica, então, que ―o governo brasileiro tem rejeitado a idéia de porta de saída
40

 para o 

PBF e buscado a articulação com outras políticas sociais e programas complementares‖. 

Constatada a dificuldade de definição mais rigorosa sobre a inscrição do PBF em 

alguma corrente teórica, assim como os demais PTRs brasileiros, encontramos, contudo, 

avaliações bastante incisivas sobre o programa. Druck e Filgueiras (2007, p.31) fazem 

uma avaliação que fora até bastante comum, durante os primeiros anos de 

implementação do PBF: 

o Bolsa Família se constitui, de fato, numa política assistencialista e 

clientelista e, portanto, manipuladora do ponto de vista político, em 

particular em se tratando do seu público alvo: uma massa de miseráveis 

desorganizada e sem experiência associativa e de luta por seus direitos.  

 

Também em pesquisa de Castro et all (2009), acerca das percepções da sociedade 

brasileira sobre o PBF, encontra-se vinculação do programa com críticas desta natureza. 

Baseado em uma amostra com 6.001 entrevistados, dentre a população brasileira, Castro 

et all (2009) encontra, como principais críticas da população, ao PBF, o benefício para 

                                                 
40 Para Bichir (2010, p.128) trata-se de ―deliberação sobre as possibilidades de autonomização dos beneficiários do programa, 

seja prevendo maior articulação com outras políticas sociais e programas, seja simplesmente defendendo um prazo claro para 

permanência dentro do programa‖. 

 



 

 

pessoas que não precisam (82%); indução ao comodismo e não querer mais trabalhar 

(67%); ter mais filhos (56%).  

Contudo, com a expansão e consolidação do PBF, no país, estes posicionamentos 

começam a ser colocados em xeque: os índices de erro de focalização ou atendimento 

de famílias são baixíssimos, diante da proporção de beneficiários; enquanto as taxas de 

ocupação, das pessoas ativas das famílias, são crescentes, a de natalidade, do país, 

decrescente.  

A caracterização do PBF, como política assistencialista, compõe a justificativa das 

acusações de utilização político-eleitoral e clientelista do programa. Mas, Bichir (2010, 

p.127) explica que ―[...] qualquer programa social tem potencial de retorno eleitoral, o 

que não significa que essa utilização necessariamente desvirtue sua implementação‖.  

Na pesquisa de Castro et all (2009), a conclusão geral é de que a maioria da 

população concorda com os objetivos do programa e  a consecução dos mesmos.  

Diante disso, compreendemos que o PBF, em suas ações e objetivos, se trata, sem 

dúvida, de empreitada custosa, principalmente considerando a dimensão continental de 

nosso país, o grande número de municípios muito pobres e extremamente dependentes 

das transferências federais. Com isso, tornam-se especialmente significativos os dados 

disponibilizados pelo site do programa, como forma de elucidarmos, também, a 

dimensão quantitativa de desenvolvimento do PBF.  

O site do MDS/PBF disponibiliza uma série de dados, do âmbito nacional e 

municipal de todo o país, periodicamente atualizados, de acordo com o Cadastro Único 

e PNAD.  

No ano de 2010, contabilizou-se o atendimento de 12.778.220 famílias pelo 

programa e se estimou, com dados do PNAD 2006, o número de famílias pobres do país 

(12.995.195) e de baixa renda (22.231.781). Destes dados, podemos considerar que o 

PBF demonstra ter boa cobertura do número de famílias pobres. 

 Entretanto, levando em conta o número de famílias de baixa renda e, 

principalmente, observando quais os indicadores que fundamentam o conceito de 

pobreza
41

, fica nítido que ainda há uma grande faixa da população necessitada, que não 

                                                 

41 Segundo o site, a estimativa de famílias pobres com perfil de atendimento para o Bolsa Família, foi feita a partir da 

combinação da metodologia de Mapas de Pobreza do IBGE, elaborados a partir do Censo Demográfico 2000, da PNAD 2006 

e de outros indicadores sócio-econômicos, levando em consideração a renda familiar per capita de R$ 140,00 e acrescida de 
estimativas de volatilidade de renda, elaboradas pelo Ipea.  

 



 

 

tem acesso aos benefícios do programa; outro dado reforça, ainda mais, esta percepção: 

total de famílias cadastradas, com renda per capita mensal de até R$ 140,00: 

16.074.151.  

Com isso, são mais de 3 milhões de famílias vivendo com renda mensal de até R$ 

140,00, sem qualquer benefício de transferência de renda; contudo, se observamos o 

gráfico nº 03, apresentado no mesmo site, com a evolução do número de famílias 

atendidas, ao longo dos anos de funcionamento do programa, vemos que este número 

duplicou, tendo uma pequena queda apenas no ano de 2008, mas superada nos anos 

seguintes. 

Gráfico 3 – Evolução de famílias atendidas pelo Programa Bolsa família - Brasil 

 

 

Vejamos, então, a situação dos municípios do universo da nossa pesquisa: em 

Caicó, que conta com uma população de 61.923 mil pessoas (CENSO 2010), o PBF 

atendeu, em 2010, 7.145 famílias.  

Em análise do gráfico da evolução do atendimento, na referida localidade (gráfico 

nº 4), vemos que o número de famílias mais do que triplicou, durante o período 

compreendido; todavia, assim como no âmbito nacional, também é considerável o 

número de famílias cadastradas, no programa, que ainda não tem acesso ao benefício 

                                                                                                                                                         
 



 

 

(9.417 mil).   

 

Gráfico 4 - Evolução de famílias atendidas pelo Programa Bolsa família – Caicó 

(RN)

 
 

 

 

 

  

Observando os dados do município de São João do Sabugi – RN, percebemos que 

o mesmo é bastante representativo, de tantos outros milhões de pequenos municípios do 

Nordeste e do Brasil: conta com uma população de 5.909 mil pessoas, sendo 1.209 delas 

cadastradas no Cadastro Único e com renda per capita mensal de até ½ salário mínimo.  

Apesar de ser importante considerarmos que, em municípios desse porte, o custo 

de vida costuma ser bastante inferior e, por isso, a renda per capita poderia sanar as 

necessidades básicas de sobrevivência, ainda assim, ter um percentual de cerca de 20% 

de sua população vivendo sem um salário mínimo, implica, além da precariedade da 

vida dessas pessoas, a própria redução de possibilidades de crescimento econômico e 

desenvolvimento do município.  

No ano de 2010, o PBF atendeu a 778 famílias desse município, sendo que, no 

gráfico de evolução deste dado (gráfico nº05) observa-se significativa variação, ao 

longo dos anos, e, principalmente, a baixa evolução do número de atendimentos 



 

 

(acréscimo de apenas 221 famílias, entre o início e fim do período).  

Vê-se que o maior número de atendimentos de famílias ocorreu no ano de 2006, 

mas teve queda entre os anos de 2007 a 2009, voltando a ter pequeno crescimento 

apenas em 2010. Sobre os motivos para este quadro de evolução, não podemos avançar 

na análise, pois tanto o site, como os dados, não apontam explicações para a questão.  

Gráfico 5 - Evolução de famílias atendidas pelo Programa Bolsa família – São 

João do Sabugi (RN) 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

De toda forma, consideramos que o número de famílias atendidas, pelo PBF, 

frente à percepção da população brasileira, revelada por Castro et al (2009), nos impele 

a avaliar que os efeitos do programa já ultrapassam o limite da ‗massa de miseráveis‘ , 

que já é significativa, para o conjunto da população do país.  

Tendo em vista ser o PBF produto de processo de unificação de PTRs, do governo 

de FHC, consideramos que o referido programa é exemplo maior da miscelânea de 

pressupostos teóricos dos PTRs, no Brasil. É claro que o processo de unificação 



 

 

propiciou significativas mudanças, no sentido dos PTRs anteriores, como salienta Bichir 

(2010, p.129) 

[...]os programas de transferência de renda afirmam-se cada vez mais 

como política de Estado, e não de governo, o que reforça a 

importância de sua análise. O escopo da política foi ampliado, e seu 

foco passou dos indivíduos — no caso do PBE [Programa Bolsa-

Escola] — para uma preocupação mais ampla com as composições 

familiares e suas estratégias de sobrevivência — no caso do PBF. 

 

Além do escopo da família (que trataremos no próximo capítulo), é demarcador, 

do tipo de PTR, que se constitui o PBF, sua vinculação aos direitos sociais da Educação, 

Saúde e Assistência Social.  

Como já verificamos, a conjuntura histórica brasileira de Proteção Social sempre 

foi bastante frágil. O PBF, através das suas condicionalidades, explicita a necessidade 

de acompanhamento social para o rompimento com o ciclo a pobreza, através do 

exercício dos direitos sociais.  

Vemos, então, que isto repercute em toda uma reviravolta, nas relações 

federalistas brasileiras, no provimento dos serviços públicos à população mais pobre e 

no próprio cotidiano das pessoas. Sobre estas questões, discutiremos no próximo tópico. 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

   

 

2.5 Interfaces do PBF com a política educacional brasileira 

 Através da condicionalidade da Educação, dentre outras, herdada do Programa 

bolsa-escola federal, constitui-se a intersetorialidade do PBF com a política educacional. 

Na já citada pesquisa de Castro et al (2009), aponta-se, como maior concordância, a 

efetivação dos objetivos de manutenção das crianças na escola (83%) e melhora na 

educação (74%).  

Como fenômenos complexos que são, a política educacional e o PBF encerram 

inúmeros elementos a serem analisados na inter-relação que tem se dado. No entanto, 

destacamos o aspecto da condicionalidade, que tem movido, principalmente, o campo 

acadêmico para a investigação dos sentidos, impactos e repercussões do vínculo entre o 

PBF e o meio educacional.  



 

 

Desta forma, consideramos fundamental o entendimento de, basicamente, dois 

elementos envolvidos nesse ínterim: 1) o termo condicionalidade; 2) o reforço para o 

acesso aos direitos da Educação, na forma de frequência escolar de crianças e 

adolescentes, como uma das condicionalidades do programa. 

Sobre o termo condicionalidade, observamos que é definido, oficialmente, como 

―compromissos nas áreas da Educação, da Saúde e Assistência Social assumidos pelas 

famílias e que precisam ser cumpridos‖
42

. Salientamos tal definição, uma vez que, 

perante divergências e controvérsias levantadas em várias pesquisas
43

, observamos a 

retirada da consideração de condicionalidades, enquanto contrapartidas sociais que 

constavam na Portaria GM/MDS nº 551/2005
44

.De toda forma, consideramos que o 

sentido das condicionalidades do PBF vem sendo construído, ou mesmo aprimorado, 

em sua explicitação para a sociedade.  

O site do PBF disponibilizou arquivo de apostila, compilada pela Equipe de 

Capacitação/ MDS/ Senarc, sobre o tema das condicionalidades (dentre outros), no 

intuito de fornecimento de apoio técnico aos estados e municípios.  

A apostila (BRASIL, 2009) destaca a necessidade de compreensão das 

condicionalidades enquanto direitos (acesso aos serviços públicos) e deveres 

(cumprimento das condicionalidades para o recebimento do benefício). Destaca, ainda, 

o dever do Poder Público, em garantir o acesso aos serviços de educação e saúde. No 

mesmo documento, esclarece-se a respeito do acompanhamento e procedimentos, nos 

casos de descumprimento das condicionalidades. 

O acompanhamento das condicionalidades, da área da Educação, é feito através 

do Sistema de Acompanhamento de Frequência Escolar (ferramenta online), pelo gestor 

do programa na localidade (titular da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação).  

Nos casos de descumprimento das condicionalidades, segundo a apostila 

(BRASIL, 2009), procedem-se com medidas gradativamente mais rigorosas sem, 

contudo, consistirem em punição às famílias. Segundo a gestão do programa estas 

medidas deverão servir para a correção, por parte das famílias, dos fatores que levaram 

ao descumprimento. Os procedimentos são (BRASIL, 2009, p.21):  

1) Advertência: Família passa a ser considerada em situação de 

inadimplência e continua recebendo o benefício; 

                                                 
42 http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/o-que-sao-condicionalidades, acesso em 23 de julho de 2009 

43 Ver MONNERAT et al (2007); ZIMMERMANN (2006) 

44 Portaria  GM/MDS nº 321/2008 –  revoga a portaria nº 551/2005 e dá outras providências; 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/o-que-sao-condicionalidades


 

 

2) Bloqueio: Uma parcela do benefício fica retida por 30 dias; após esse 

período a família volta a receber o benefício e a parcela bloqueada pode ser 

sacada; 

3) Suspensão: Duas parcelas do benefício não são pagas à família, após 

60 dias a família volta a receber o benefício, porém as parcelas relativas ao 

período de suspensão não são pagas à família. 

4) Cancelamento: As parcelas do benefício que não foram sacadas pela 

família, são canceladas; parcelas a serem pagas à família são interrompidas e 

a família é desligada do Programa.  

 

Dias (2006, p.205), em sua revisão acerca do referido debate, sintetiza as variadas 

posições, afirmando que  

 

[...] para alguns, tal vinculação constitui em um mecanismo de proteção aos 

direitos à educação e à saúde, estimulando o exercício do direito dos mais 

pobres aos serviços públicos universais, para outros – a tese defendida neste 

trabalho (de Dias, 2006) – é que tais exigências ocultam a dimensão 

constitucional do direito à sobrevivência digna, independente de qualquer 

‗merecimento‘ para obtê-la.     

 

No tocante ao exercício dos direitos, consideramos, então, ser necessário ressalvar 

que, em muito, a falta desse exercício, pelas pessoas mais pobres, vem se dando, até 

então, no Brasil, por basicamente duas motivações: 1) pela falta ou precariedade (em 

todos os aspectos possíveis: estrutura física, recursos materiais e de pessoal, condições 

da população chegar ao estabelecimento, em função de distância e falta de transporte) 

dos serviços públicos de saúde e educação; 2) no que tange à frequência escolar, devido, 

dentre outros, aos altos índices de trabalho infantil, reprovação ou baixo rendimento 

escolar, que induzem a evasão escolar, conforme verificamos na Portaria 

interministerial, acima mencionada. 

 Quanto ao segundo posicionamento, que em geral, defende PTRs sem 

condicionalidades, consideramos a iniciativa governamental, ao menos em perspectiva 

futura, de implantar sistema de renda mínima incondicional e universal, uma vez que 

tivemos aprovada e sancionada a lei 10.835/2004, que institui, por etapas, no Brasil, a 

Renda Básica de Cidadania. O próprio idealizador do sistema, o senador Eduardo 

Suplicy, reconhece o PBF como o primeiro passo de implementação desse sistema de 

transferência de renda (SUPLICY, 2006).  

 A precariedade, atualmente percebida, por meio dos péssimos índices de 

atendimento educacional com qualidade e de saúde do país, somados ao posicionamento 

do programa, enquanto política complementadora, nos impedem de assumir uma 

postura contrária ao estabelecimento destas condicionalidades. Inclusive, constatamos 



 

 

que se desenham, no cenário legislativo, outras propostas de condicionalidade.  

O senador Cristovam Buarque ―encabeça‖ o projeto de lei nº 6.747, de 2010 (PLS 

nº 449/07), para incluir a participação dos pais em reuniões escolares, como condição 

adicional para recebimento dos benefícios do Programa Bolsa Família. 

 Todavia, não se exclui a necessidade de verificação mais minuciosa da situação 

que se põe, nestas circunstâncias, o que nos impele a discussão do elemento dois 

supracitado. 

 Vemos que é de responsabilidade da família, como condição para o recebimento 

do benefício do PBF, zelar pela frequência escolar de seus filhos, em estabelecimento 

regular de ensino, garantindo que os menores (entre 6 e 15 anos) atinjam o mínimo de 

85% da carga horária mensal
45

,  e os maiores (na faixa entre 16 e 17 anos), a exigência é 

de pelo menos 75% 
46

.  

Além disso, encontramos, na portaria interministerial MEC/MDS nº 3.785/2004 

do PBF, o reconhecimento do direito à educação como elemento fundamental, para a 

inclusão social. Nesse documento, esclarece-se que a evasão escolar e o baixo índice de 

frequência escolar são considerados, no âmbito do PBF, como indicadores de situação 

de risco e requerem, portanto, a intervenção de políticas sobre a situação sócio-

econômica e cultural das famílias.  

Dessa forma, o Poder Público participa das ações do Programa, principalmente no 

acompanhamento das condicionalidades; assim, são definidas atribuições para os 

dirigentes de estabelecimentos de ensino, gestores de frequência escolar dos municípios 

e Estados (titular do órgão municipal e estadual de educação), além do próprio 

Ministério da Educação (MEC), em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e de combate à fome (MDS)
47

   

 Tendo em vista a disposição legal de intergovernamentalidade, Monnerat 

(2007) analisa que, embora o programa requeira a articulação das três esferas do poder 

público, ainda é sobre o município que recai a maior parte das responsabilidades. A 

autora ressalta que tal diferenciação poderá refletir no atendimento das ações 

necessárias, para funcionamento do PBF: as condicionalidades, com possibilidade de 

punição às famílias, em razão da precariedade de infraestrutura dos municípios.  

 Das avaliações dos impactos desta medida, destacamos a pesquisa do 

                                                 
45 Conforme Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.785/2003; 

46 Definida pela lei n.11.692/08 e incluída no parágrafo único, art. 2º da lei n.10.836/2004; 

47 Definidas pela Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.785/2003; 



 

 

Cedeplar/UFMG que apresenta, junto com a Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o seu 

Sumário Executivo (BRASIL, 2007).  

O sumário traz, como resultados da pesquisa, verificação de menor índice de 

evasão e maior de frequência escolar, entre os beneficiários do PBF do que os não-

beneficiários; mas, em comparação com beneficiários de outros programas (ex: bolsa-

escola, PETI), o índice de frequência dos beneficiários do PBF é inferior, resultado que 

é atribuído, pelos pesquisadores, ao fato de maior tempo de implantação dos outros 

programas, em relação ao PBF – vale ressaltar que os microdados (números e 

percentuais) da pesquisa não estão divulgados, no documento referido-. 

Tal avaliação é discutida por Fontoura (s.d) que, utilizando-se de dados do PNAD 

2006, encontra resultado discrepante, uma vez que não se observa mudança na 

frequência escolar. 

 Contudo, através do site do MDS/PBF, temos maior número de dados: em 

termos nacionais, no ano de 2010, contabilizou-se um público de 15.727.201 milhões de 

crianças e jovens, entre os 6 e 15 anos de idade, e 1.170.033 jovens beneficiários, na 

faixa dos 16 e 17 anos de idade.   

Do total de beneficiários, na faixa de 6 a 15 anos, apenas 13.134.381; na faixa de 

16 e 17 anos, apenas 1.368.824 são acompanhados pelo programa, na condicionalidade 

da educação.  

O site registra, apenas, o número de repercussões por descumprimento das 

condicionalidades (477.584 mil), sem especificá-las: notificação, bloqueio ou 

cancelamento do benefício? Quais os números de descumprimento da condicionalidade 

da educação e da saúde?  

Em todo caso, se considerarmos que tais informações passaram a ser divulgadas 

no site
48

, recentemente, podemos considerar que já se trata de um avanço do programa, 

que vem aprimorando e enriquecendo o trabalho estatístico e de divulgação dos seus  

resultados.  

No tocante ao acompanhamento das condicionalidades, no âmbito municipal, 

além dos totais, têm-se, também, a apresentação de taxas do IGD
49

 e do IDF
50

.  

                                                 
48 Não temos conhecimento a partir de quando se passou a divulgar a taxa porém em consulta nossa feita em maio de 2009 

não constava esta informação.  
49 O IGD é um indicador sintético, criado por meio da Portaria GM/MDS nº148, de 2006, com o objetivo de apoiar 

financeiramente os municípios do Programa Bolsa Família (PBF), com base na qualidade da gestão do Programa. O índice é 

composto pela média aritmética do Indicador do CadÚnico e do Indicador de condicionalidades.  

O Indicador do CadÚnico é a média aritmética entre o total de cadastros válidos e o total de cadastros atualizados, sobre o 



 

 

No município de Caicó, 6.328 mil crianças e jovens, entre 6 e 15 anos, e 797 

jovens, entre 16 e 17 anos atendem ao perfil da condicionalidade da educação. Destes, 

recebem acompanhamento da condicionalidade, respectivamente: 5.644 mil e 687.  

Em 2010, o site contabiliza 223 repercussões, por descumprimento das 

condicionalidades e uma taxa de crianças, com informações de frequência escolar, de 

0,94. Através do gráfico nº 06, observa-se uma boa evolução desta taxa, ao longo dos 

anos. 

 Resta-nos saber os fatores responsáveis, por este avanço: tratou-se de 

aprimoramento do sistema de acompanhamento, por parte da gestão federal ou dos 

municípios? E qual a participação da escola pública, neste avanço?  

Até o presente momento, não encontramos estudos que tratassem destas questões, 

apenas publicação do MDS, do ano de 2007, que engloba o tratamento desta taxa, mas 

apenas de forma genérica, para avaliação do IGD
51

.     

Gráfico 6 – Evolução da taxa de crianças com informações de frequência escolar – 

Caicó (RN) 

                                                                                                                                                         
total da estimativa de famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa.  

O Indicador de Condicionalidades é a média aritmética entre a taxa de crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, com 

informações de freqüência escolar e a taxa de famílias, com acompanhamento da agenda de saúde entre as famílias 

beneficiárias. 
50

 O IDF é o índice de desenvolvimento das famílias – analisa as vulnerabilidades das famílias com base nas informações: 

composição familiar, acesso ao conhecimento, ao trabalho, disponibilidade de recursos, desenvolvimento infantil e condições 

habitacionais. 
51 BRASIL. Análise da Pesquisa sobre Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família. Brasília: MDS/SENARC, 

2007. 

   



 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

   

   

No município de São João do Sabugi, 645 crianças e jovens, entre 6 e 15 anos, e 

88 jovens, entre 16 e 17 anos atendem o perfil da condicionalidade da educação. Destes, 

recebem acompanhamento da condicionalidade, respectivamente: 623 e 84.  

Em 2010, o site contabiliza 31 repercussões, por descumprimento das 

condicionalidades e uma taxa de crianças, com informações de frequência escolar de 

0,98. Através do gráfico nº07, vemos que o município de São João do Sabugi manteve, 

ao longo do período, uma excelente taxa, bem melhor que o município de Caicó. Apesar 

disso, a curva de evolução do município de Caicó indica o maior avanço deste 

município, uma vez que, em 2010, quase alcançou a taxa de São João do Sabugi.  

Salientamos, ainda, que a análise destes gráficos (06 e 07) reforça nossos 

questionamentos, quanto aos elementos implicados na produção e avanço destas taxas: 

no caso de São João do Sabugi, por exemplo, observamos que apenas 3 beneficiários do 

PBF (entre 6 e 17 anos) não têm acompanhamento da condicionalidade da educação.  



 

 

Perguntamo-nos por que número tão pequeno de beneficiários: se não há 

acompanhamento ou se, na verdade, este número representa o não atendimento da 

condicionalidade (percentual mínimo de frequência escolar, determinado pelo 

programa).    

Gráfico 7 – Evolução da taxa de crianças com informações de frequência escolar – 

São João do Sabugi (RN) 

 

 

 Além desses dados, consideramos significativas, para o PBF, algumas 

mudanças da política educacional brasileira, implementadas pelo último governo. 

Observamos que, a partir de 2009, por intermédio da Emenda Constitucional n.º 59, 

ampliou-se a obrigatoriedade da educação à faixa de 4 a 17 anos de idade, e se prevê a 

redução progressiva do percentual da Desvinculação das Receitas da União, incidentes 

sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, 

amplia-se a fonte de financiamento da educação pública brasileira.  

Com a lei nº 12.061/2009, que altera a LDB nº 9.9394/96, passou-se a prever, 

como dever do Estado, a ―universalização do ensino médio gratuito‖ (art. 4º, II) e não 

mais a ―progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade‖.  

Com isso, a inclusão dos adolescentes, entre 16 e 17 de idade, para serem 

acompanhados, em sua frequência escolar, com fins de receberem benefício do PBF (lei 



 

 

nº 11.692/08), tornou-se essencial, para o estímulo e garantia de condições mínimas ao 

exercício do direito à educação, entre os jovens, possibilitando reduzir os índices de 

evasão e repetência.  

Entendemos, então, que o PBF vem se constituindo como uma política que 

concorre para a garantia do acesso e permanência de crianças e jovens na escola, 

quando analisamos sua implementação, concomitante com as demais ações da política 

educacional brasileira. Afora isto, avaliamos que mudanças, no âmbito legal, não se 

constituem de pronto, em conquistas efetivas, mas já são avanços frente à política de 

anos anteriores, nas quais não se contava com o alcance de tais modificações.  

Assim, entendemos ser imprescindível que mais recursos financeiros sejam 

realocados, para garantir o atendimento de qualidade e a permanência dos milhões de 

estudantes, que estão a adentrar ou retornar às instituições públicas de ensino da 

Educação Básica, no país.  

Ressaltamos, por fim, a necessidade de se reverem as formas e meios de 

articulação, entre as esferas do Poder Público, a fim de consolidar uma gestão 

compartilhada e democrática, não só no âmbito do PBF, mas para o efetivo 

funcionamento das instituições públicas, que possibilitam o exercício dos direitos 

sociais, da nossa população.   

Perante as discussões efetuadas acima, entendemos a pertinência do tratamento da 

instituição família, na sequência, em virtude de sua fundamental ancoragem na 

institucionalidade do programa analisado. 



 

 

Capítulo III 

A FAMÍLIA EM FOCO: ENTRE O ESTADO, A EDUCAÇÃO E OS LEGADOS 

DA MODERNIDADE  

 

A instituição família tem se tornado um dos principais focos de atuação das políticas 

sociais, na atualidade. No Brasil, é hoje o núcleo principal de transferência de renda do PBF, 

o que significa um avanço significativo dentre os PTRs anteriores, tendo em vista a 

possibilidade de um atendimento mais integral das populações pobres. Por isso, discutirmos a 

temática das organizações familiares, em especial em seus meandros, com a instituição escola, 

é imprescindível para nosso estudo. No atual momento, vemos que tal temática ressalta-se, 

inclusive, como um novo fenômeno social (NOGUEIRA, 2006).  

Dessa maneira, na proposição de continuar a composição de nosso estudo, numa 

abordagem histórico-crítica, sobretudo com o objetivo de captar os sentidos e valores 

envolvidos nas relações sociais do fenômeno em questão, reportamo-nos aos campos da 

Historiografia e da Sociologia. Esclarecemos que, o tratamento da referida temática conta 

com larga e importante produção teórica, contudo, em virtude dos limites deste trabalho, 

retratamos aqui alguns dos principais domínios envolvidos com a nossa problemática, quais 

sejam: o debate a cerca as concepções de Família nos referidos campos teóricos e suas 

representações, na sociedade contemporânea capitalista ocidental; a inscrição da instituição 

família, no campo das políticas sociais; a relação Família e escola. 

 

3.1 A Família no Âmbito Conceitual das Ciências Sociais e suas Representações na Sociedade 

Capitalista Ocidental 

 

Como o faz Nogueira (2005; 2006), destacamos, em primeiro lugar, o caráter universal 

e incessantemente mutável da família. Este destaque é importante, pois, como alerta Kruppa 

(1993), uma das principais características das instituições sociais é a aparência de eternidade e 

imutabilidade, e assim também se pensa sobre a família, na escola.  

 Neste sentido, se faz necessário examinar, com cuidado, as concepções e 

representações sobre a família, a fim de não recair nos idealismos bastante operantes nos 

meios escolares. Consideramos que, enquanto instituição social, na verdade, a família 

incorpora determinadas configurações, de acordo com o momento histórico e a sociedade em 

questão.  

Considerando os aspectos mencionados anteriormente, vemos que, no campo teórico, o 



 

 

tema da família vai ganhando maior importância, conforme o avanço das metodologias e 

concepções das ciências sociais. Na Sociologia, o referido tema ficou bastante demarcado, 

desde a institucionalização desta ciência, com as produções de Émille Durkheim, que figuram 

entre os estudos clássicos, assim como os escritos de Friedrich Engels, dentre os quais, A 

origem da família, da propriedade privada e do Estado. Entre os escritores brasileiros, 

também se registram significativos trabalhos como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de 

Holanda.   

Entretanto, é no contexto social e acadêmico da década de 1980 que os pressupostos e 

métodos das ciências sociais garantem a maior inteligibilidade deste tema, emergindo com 

maior proeminência. As novas abordagens propõem a combinação de temas e fontes de 

pesquisas, dedicando-se à análise das dimensões micro da realidade social.  Numa ampliação 

do olhar investigativo da área, passa-se a mesclar os âmbitos social e político, num 

entendimento da autonomia relativa dos sujeitos em suas ações, representações e valores, 

como uma construção própria. Nogueira (2005, p.569) destaca, então, a mudança na própria 

concepção de grupo familiar: 

Sem ignorar o peso dos condicionantes externos, deixa-se de 

concebê-lo como mero reflexo da classe social para enxergar 

nele um ator social portador de um projeto próprio e resultante 

de uma dinâmica interna. A ênfase será posta agora na atividade 

própria do grupo familiar, definindo-se sua especificidade por 

sua dinâmica e sua forma de se relacionar com o meio social, em 

boa medida uma construção sua.  

 

Na investigação historiográfica, estas novas abordagens inauguram uma corrente de 

estudo, a História Nova, na qual destaca-se a obra de Philipe Ariés, Infância e a vida familiar 

no Antigo Regime, como marco do novo campo, implicando a reconceitualização do 

fenômeno da Família.  

Outra obra de referência, sobre a temática em questão, é o trabalho de Jacques 

Donzelot, A polícia das famílias, que analisa as organizações familiares francesas, no 

contexto da construção da ordem social, sob a intervenção do Estado liberal, em ascensão, no 

decorrer dos séculos XVII a XX. Pela sua pertinência e harmonia com os objetivos deste 

trabalho, procedemos, então, ao resgate de suas principais análises, ao decorrer deste capítulo. 

Guiados pelo olhar meticuloso de Donzelot (1980), percebemos que as relações da 

instituição família progressivamente se complexificam, ao mesmo tempo em que permanece 

central e enredada, com diferentes instâncias e mecanismos da arquitetônica social do Estado 

liberal. Donzelot consegue aclarar as dissonâncias e adaptações que a instituição família 



 

 

desenvolve no ínterim da modernidade: 

[...] a família moderna não é tanto uma instituição quanto um 

mecanismo. É através da disparidade das figuras familiares 

(bipolaridade popular-burguesa), através dos desníveis entre o 

interesse individual e o interesse familiar, que funciona esse 

mecanismo. Sua força reside numa arquitetônica social, cujo 

princípio é o de sempre associar uma intervenção exterior a 

conflitos ou diferenças de potencial no interior da família: 

proteção da infância pobre, que permite destruir a família como 

ilha de resistência, aliança privilegiada entre o médico e o 

educador com a mulher, para desenvolver os procedimentos de 

poupança, de promoção escolar, etc. Os procedimentos de 

controle social contam muito mais com a complexidade das 

relações intra-familiares do que com seus complexos, mais com 

seu apetite de promoção do que com a defesa de seus bens 

(propriedade privada). Mecanismo maravilhoso já que permite 

tanto responder à marginalidade com uma despossessão quase 

total dos direitos privados, quanto favorecer a integração 

positiva, a renúncia à questão do direito político por meio da 

busca privada do bem-estar. (DONZELOT, 1980, p. 88-89) 

 

Como vemos, a análise de Donzelot (1980) mescla as vinculações da família entre as 

classes sociais e as construções pessoais dos sujeitos envolvidos, creditando, a estes, 

significativa autonomia, no desenhar da arquitetônica social. Assim, não deixa de se registrar, 

em sua obra, o enredamento entre família, Estado, sociedade e mercado nas condições 

histórico-sociais da época: tem-se um modelo familiar burguês, que se baseia na união estável 

entre casais, através de matrimônio oficial e do compartilhamento da moradia, com a função 

primordial da reprodução biológica e do cuidado e educação da prole.   

Este modelo consegue se estender entre as classes populares, durante a Idade Moderna, 

mas sofreu transmutações em seus imbricamentos sociais - sua funcionalidade e representação 

-. Nesse entendimento, Donzelot (1980, p.49-50) observou que a família  

é a menor organização política possível. [...] submetida, mas 

também parte ativa imediata nesse jogo movediço dos 

vínculos, dos bens e das ações, através das estratégias de 

alianças matrimoniais e obediências clientelísticas, que mantêm 

a sociedade numa espécie de guerra civil permanente, como 

atesta a fantástica importância do recurso ao judiciário. (grifos 

nossos) 

 

Diante disso, concordamos com a proposição de Serapione (2005), a respeito da 

compreensão conceitual sobre a família. O autor elenca os elementos essenciais a serem 

considerados, independente do desenho contextual que se emoldure nas diferentes épocas. São 



 

 

eles: a) o intercâmbio simbólico entre gêneros e gerações; b) a mediação entre cultura e 

natureza; c) a relação entre esfera privada e esfera pública. Consideramos que as análises de 

Donzelot (1980) conseguem recobrir estes elementos e, assim, atender ao pressuposto de 

Serapione (2005, p.245) de perceber a família como ―[...] relação intersubjetiva do mundo da 

vida [...]‖. 

 Para pensarmos a questão da família, na realidade investigada em nossa pesquisa, 

também consideramos os mesmos elementos de Serapione (2005), afunilando sua aplicação 

para o caso da realidade brasileira. Isto implica considerarmos a herança da constituição da 

própria nação.  

A nação brasileira teve vários povos e culturas participando da constituição de sua 

população, devido à exploração portuguesa, que se utilizou da extração de matérias-primas à 

produção agrícola, valendo-se de mão-de-obra escrava e, posteriormente, recebendo 

imigrantes para o trabalho assalariado. Portamos, assim, várias formas e representações 

familiares.  

Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala (1933) e em Sobrados e Mucambos 

(1936), trouxe, para o rol da historiografia, o destaque dos sujeitos implicados nessa 

constituição e seus processos, como o caso da miscigenação. Ainda assim, sob o domínio do 

povo branco, predominou o modelo patriarcal, latifundiário de família, a respeito da qual 

Sérgio Buarque de Holanda (1988) salienta a função política, pela garantia de acordos 

econômicos. Em Raízes do Brasil, Holanda (1988) analisa os laços de 

solidariedade/familiaridade e de compadrio, arrolados entre os poderes locais, e os percebe 

como meios de manutenção da ordem estabelecida, ou seja, o não desenvolvimento de uma 

nacionalidade e cidadania, visto que se atendia, assim, aos interesses da metrópole 

portuguesa. Vemos, então, que, no nosso país, a instituição família também figurou bastante 

atrelada não só às dinâmicas sociais das realidades mais microscópicas, mas foi mecanismo 

utilizado pelas forças que estavam no poder, assim como Donzelot (1980) observou ocorrer 

no Regime Antigo francês.   

Já durante a expansão e consolidação do sistema político-econômico capitalista, gerou-

se uma maior urbanização e industrialização das nações inclusive periféricas, que 

repercutiram, de sobremaneira, na organização familiar. Carvalho (2000, p.49) analisa os 

padrões de modificação e percebe que   

A família extensa, incluindo parentes e agregados, transformou-

se em família nuclear, restrita a pai, mãe, filhos/as, perdendo 

parte de suas funções reprodutivas, econômicas e educacionais. 

[daí, ocorre uma] [...] transferência da produção e controle 



 

 

econômico do domicílio para as fábricas e os mercados, e no 

modo de educação, com a organização do sistema educacional 

tal como o conhecemos, com seu corpo de profissionais. 

 

 Vamos notar que as mudanças das funções nas organizações familiares vão ocorrer ao 

longo de toda a sua história, como já observamos com Donzelot (1980) e Carvalho (2000). De 

modo mais específico, percebemos redefinições na função educativa da família, implicando 

novas divisões de suas responsabilidades e ações. A esse respeito, trataremos em tópico 

próprio.  

   No tocante ao cenário mais recente, nas últimas décadas do século XX, acirram-se 

novas transformações estruturais das organizações familiares em todo o mundo. Nogueira 

(2006) efetua interessante balanço demográfico sobre o fenômeno, nos países industrializados 

ocidentais e constata que há: 1. novas formas de conjugalidade (em particular, as uniões 

livres);  2. elevação das faixas de idade para constituição de conjugalidade e de procriação;  3. 

diversificação dos arranjos familiares - famílias monoparentais, recompostas, monossexuais -; 

4. Queda do número de filhos, associada à generalização do trabalho feminino, ao avanço das 

técnicas de contracepção e às mudanças nas mentalidades; além disso, consideramos, ainda, 

mudanças na legislação que regula as relações conjugais e de filiação, o crescente processo de 

individualização econômico e cultural e uma pluralização dos estilos de vida (SERAPIONE, 

2005). 

Observamos que tais eventos materializam as observações já efetuadas por vários 

autores (Neyrand, 2000; Singly, 2000 apud ALMEIDA, 2005) e recuperadas, em síntese, por 

Almeida (2005 p.589), sobre as novas representações sociais da família que identifica  

a imagem do casal associativo, desinstitucionalizado, 

psicologizado, feito de indivíduos iguais em direitos e deveres 

(sujeitos autónomos), onde a prioridade não é tanto a criação dos 

filhos, mas sobretudo a realização e o sucesso individuais, a 

«revelação de si» numa relação privada de compromisso a dois.   

 

Neste contexto, Nogueira (2006, p.159) analisa que ―a família passou de unidade de 

produção a unidade de consumo [...] [e os filhos] são objeto de afeto e de cuidados, razão de 

viver [...] a criança se metamorfoseia em ‗custo econômico‘‖.  

De todo modo, consideramos que uma definição única da instituição família é bastante 

imprópria à nossa realidade brasileira devido à extrema diversidade de organização social que 

temos.  Neste sentido, de nossa parte, entendemos que nossa vivência com famílias, no meio 

escolar, nos impele a expandirmos a concepção sobre ela e suas capacidades educativas, de 

relações e funções.  



 

 

Entretanto, Mioto (2004, p.15) analisa que, no âmbito das políticas sociais para famílias, 

permanece uma visão tradicional para o planejamento e implementação dessas políticas. A 

definição das famílias a serem atendidas provêm da crença na sua capacidade inata de auto-

proteção: assim rotulam-se as que não conseguem fazê-lo como ―[...] a família incapaz, 

patológica, disfuncional, já que não consegue cumprir as exigências decorrentes da 

expectativa social quanto a cuidado e proteção de seus membros‖. 

Nota-se, com isso, que embora esteja entre as elaborações conceituais que mais vêm se 

desenvolvendo, a percepção sobre as famílias é campo bem mais conflituoso na realidade 

cotidiana. A instituição Família se estabelece não só a partir de sua estrutura, mas, 

principalmente, no âmbito dos valores, hábitos, costumes e sentimentos das pessoas que 

passam a defini-la e vivê-la com base em tais aspectos.  

Szymanski (1988 apud Szymanski, 2007) faz estudo, na periferia de São Paulo, sobre o 

modelo institucionalizado de família e percebe que as pessoas possuem uma forma de viver a 

Família, mas persistem em seguir modelos instituídos, tendo que se adaptar entre o modelo e 

os problemas do dia-a-dia.  

A autora denomina esta realidade de ―família pensada‖, no caso do modelo, e ―família 

vivida‖, no caso da realidade concreta. A pesquisadora percebe que a família pensada diz 

respeito a uma organização impossível, nas circunstâncias de vida das pessoas pesquisadas, 

assim estas se sentiam desviadas, em relação ao modo tido como legítimo de viver, o que 

gerava descontentamento e marginalização nesses grupos de pessoas. Contudo, nota-se que as 

novas gerações tendem a inovar mais: novos núcleos familiares são novas culturas familiares. 

Já a ―família vivida‖, seria o modo de agir habitual dos seus membros, que pode estar de 

acordo ou não com o modelo ―pensado‖. 

Como avalia Gueiros (2002), no trabalho social entre diferentes camadas 

socioeconômicas, podemos encontrar uma combinação de características de vários modelos 

de família. Assim, o processo de constituição de uma identidade das famílias se faz entre 

rupturas e continuidades dos modelos. Isto somente reforça a necessidade de nos 

empenharmos no conhecimento e análise das famílias dos programas sociais, e não 

intentarmos submetê-las às classificações fixas, que não propiciam visualizar alternativas de 

ações.   

 

 

 

 



 

 

3.2 A Família como Foco das Políticas Sociais: as Relações entre Sociedade e Estado  

 

Em capítulo anterior, tratamos do surgimento e remodelamentos das políticas sociais até 

os dias atuais. Neste ínterim, observamos que a organização familiar participa deste processo, 

de forma bastante determinante.  

Segundo Serapione (2005, p. 247), há uma forte relação entre as funções familiares e as 

do Estado de Bem-Estar, afirmando que ―[...] quanto mais funções são concentradas nas 

famílias, tanto menos relevante é o papel das agências de serviços extra familiares e vice-

versa‖. O autor explica, entretanto, que a respeito desta correlação há interpretações negativas 

e positivas: negativa é aquela que entende as ações das políticas sociais e do mercado acabam 

por debilitar cultural e socialmente a instituição família; a positiva percebe que a família 

nuclear irá dispor de recursos limitados, para lidar com os problemas do cotidiano, porém, 

essenciais à sua sobrevivência; por isso, os serviços sociais permitiriam uma segurança dos 

indivíduos e sua dedicação a outros fins, como a afetividade.  

O caso francês, retratado por Donzelot (1980), é bastante interessante para observarmos 

isso, pois o autor demarca, claramente, em sua obra, a passagem da caridade para a 

filantropia, como formas rudimentares de assistência social no país. Assinala, ainda, a 

participação dos campos da educação, do judiciário e da medicina, em que a psiquiatria e 

psicanálise vão emergindo e se intercruzando com os demais. Neste contexto, se evidencia a 

diferenciação de estratégias e acordos promovidos entre e para as classes sociais (burguesia e 

populares).  

Donzelot (1980) evidencia as oscilantes estratégias adotadas pelo Estado francês, em 

sua relação com a instituição família. Ora se constitui enquanto aliado à família e promotor de 

condições de autonomização desta, ora retoma-lhe o poder, passando a operar através de 

normas e sanções para a coerção dos membros das famílias, sem deixar de resguardar as 

devidas diferenciações, no trato de cada classe social. Ou seja, o Estado vai se movendo, à 

medida que insurgem mobilizações pela resolução dos principais problemas, mas não deixa de 

se apoiar ―[...] na família jogando indissociavelmente com seu medo de descrédito público e 

com suas ambições privadas‖ (DONZELOT, 1980, p.51).  

Mas, com a denúncia dos privilégios sociais e dominações de classe, lentamente foi se 

reivindicando a melhoria das condições de vida familiar dos ―menos favorecidos‖. Assim, nos 

confrontos entre a minoria burguesa ―civilizada e o povo bárbaro‖, a questão do Estado 

tornou-se a questão da família.  

A história dos hospícios para menores abandonados é exemplar dessa relação Estado-



 

 

Família, segundo Donzelot, cujo relato afirma que com o aumento do número de abandonos, 

inclusive com causas fraudulentas e o grande índice de mortalidade, o Estado passa a fornecer 

assistência financeira e médica às mulheres mais pobres e imorais, mas, para não parecer 

bonificar os vícios, acaba por estender tal assistência a todas as mulheres.  

Parece-nos, assim, que o Estado liberal francês já operava transferências de renda 

focalizadas, mesmo antes de constituir um sistema de proteção social: esse foi o nascimento 

do salário-família, no início do século XIX.  

Naquele contexto, não bastou resolver o problema dos abandonos de crianças, foi 

preciso restituir a moralização nas famílias populares: o casamento torna-se, então, a ordem 

do dia das preocupações do Estado e da filantropia.  

Da parte do Estado, reduzem-se as exigências jurídicas e burocráticas para a 

oficialização das uniões, além de vincular o recebimento de alguns auxílios sociais somente às 

famílias com uniões oficiais. A filantropia contribui, agindo para o convencimento das 

populações resistentes, difundindo as vantagens das uniões oficiais, a exemplo do 

reconhecimento do trabalho não remunerado (o trabalho doméstico feminino) e introdução, na 

vida operária, de elementos higiênicos, relativos à criação das crianças, à alimentação, à 

regularização dos comportamentos. A filantropia interveio, também, por uma reforma do 

ensino, para as mulheres, e pela revalorização do trabalho doméstico, tendo por perspectiva a 

retirada destas do precário e brutal trabalho fabril.  

Entretanto, estas intervenções estatais e filantrópicas não detinham de fácil hegemonia e 

circulavam, proficuamente, entre as Academias e sociedades científicas. As discussões sobre 

as questões da família, do pauperismo e dos conflitos entre as classes se confrontavam entre 

os socialistas e utopistas, que defendiam a abolição da propriedade e da família pela gestão 

estatal das necessidades, a corrente da Economia política cristã, que pregava o 

desenvolvimento da economia pela restauração aperfeiçoada da antiga caridade, como 

promotora de laços de afeição entre as classes, e a Economia social, que apóia a instituição 

família, através da incitação à poupança, em detrimento às antigas formas de solidariedade e 

dependência. 

Foram as proposições da Economia social que alcançaram maior aceitação, pela sua 

força argumentativa, como vemos: dar mais conselhos do que bens; exercer influência que 

não resulte do medo ou da esperança - trata-se de persuadi-los -; os critérios de atribuição dos 

socorros (visando o reforço da autonomia familiar) deviam ser: antes a criança do que o velho 

e antes a mulher do que o homem. Sobre a atribuição de direitos políticos entendiam como 

―[...] condição necessária para que as relações entre as classes sociais possam passar da 



 

 

dependência à ‗influência legítima‘‖. (DONZELOT, 1980, p.64-65) 

Instaurou-se, assim, uma ―tecnologia das necessidades que faz da família a pedra 

angular da autonomia a partir da seguinte alternativa: controlar suas necessidades ou ser 

controlada por elas‖ (DONZELOT, 1980, p.68). Esta inquirição integral da vida familiar 

tratou-se do estabelecimento de uma ―Conexão sistemática entre a moral e a economia [...]‖ 

(DONZELOT, 1980, p.67, grifos do autor). 

Neste sentido, a filantropia construiu seu trajeto em caminho condizente com as 

necessidades do Estado liberal em ascensão, na França. Na difusão de técnicas de bem-estar e 

gestão da população, primou pelo enxugamento dos gastos estatais e, promovendo uma nova 

concepção de pobreza, substituiu o lugar da caridade. Donzelot (1980, p. 55-56) infere então 

que a filantropia não é  

[...] fórmula ingenuamente apolítica de intervenção privada na 

esfera dos problemas ditos sociais, mas sim uma estratégia 

deliberadamente despolitizante face à instauração dos 

equipamentos coletivos, ocupando uma posição nevrálgica 

eqüidistante da iniciativa privada e do Estado. 

 

Donzelot (1980) insufla-nos à reflexão sobre esta ―vitória‖ da filantropia, no seu poder 

de convencimento e pela revalorização da família. O autor esclarece como se pode entender 

este fato:  

[...] como resultado estratégico da acoplagem dessas duas táticas 

filantrópicas. [...] convergir para a família as duas linhas de 

decomposição que dela emanavam, articulando-as numa nova 

síntese capaz de resolver os problemas da ordem política. Num 

certo sentido, a família passa a ser, pela poupança, ponto de 

apoio para fazer refluir para ela os indivíduos levados, por seu 

desregramento, a interpelarem o Estado como instância 

responsável politicamente por sua subsistência e por seu bem-

estar. Num outro sentido, ela se transforma em alvo assumindo 

as queixas que provinham dos indivíduos contra o arbítrio 

familiar, o que permite torná-los agentes recondutores das 

normas estatais na esfera privada (DONZELOT, 1980, p.58) 

 

No fim do século XIX, os profissionais sociais passam a compor o corpo do Estado e a 

filantropia une as vertentes assistencialista e médico-higienista, para tratar, especificamente, 

da ―infância perigosa e da infância em perigo”. Inova-se através do desenvolvimento e 

propagação de uma tecnologia do inquérito sobre famílias pobres: ―penetra no seio da 

economia doméstica em vez de se ater aos ‗sinais exteriores de pobreza‘ e na técnica de 

chantagem à economia (controlai vossas necessidades se não quereis ser controlados em seu 

nome)‖ (DONZELOT, 1980, p. 112-113).  



 

 

Donzelot (1980, p.115) alerta que, já em 1930, se constata que essa fórmula, na prática, 

não funcionava como se esperava, pois mesmo com intuito de operar racionalmente e impedir 

julgamentos de ordem pessoal, ainda se promovia mais a discriminação do que ―[...] um 

circuito contínuo e funcional entre a assistência e o judiciário‖.   

Todavia, resgatamos, aqui, a síntese da exposição, trazida por Donzelot (1980), sobre as 

regras da técnica do inquérito de um texto de 1920. Vemos que estas muito se assemelham às 

orientações apregoadas, ainda na atualidade, para o trabalho social com famílias, inclusive nos 

procedimentos de cadastramento do PBF.  

No inquérito social descrito por Donzelot (1980), devia-se proceder com: 1. Uma 

aproximação circular da família, ou seja, antes da abordagem direta, deve-se buscar 

informações junto a pessoas de convivência da família e do(s) menor(es), seguindo uma certa 

ordem de credibilidade dessas pessoas. Como vimos, o professor primário é citado entre os 

primeiros a ser buscado como informante, depois buscam-se patrões, vizinhos, etc; 2. Um 

interrogatório separado e contraditório: colhiam-se informações da mãe, em horário do seu dia 

em que a mesma dispusesse de maior tempo para falar, e, posteriormente, realizava-se uma 

visita surpresa ao domicílio, no horário em que o pai estivesse presente, para colher as 

informações deste e poder contrastá-las com a da mãe; 3. Verificação prática do modo de vida 

familiar: era importante examinar o ambiente domiciliar em todos os detalhes possíveis – 

inventário de mobília, utensílios, roupas, alimentação nas panelas, etc -.   

Na atualidade, apesar da persistente e intrincada relação entre o Estado e a Família, 

enquanto instituições, o campo científico vem contribuindo com pesquisas que apontam a 

positividade da organização familiar para o bem-estar da população (SERAPIONE, 2005). 

Com isso, organizações não-governamentais e governos passam a enfocar o fortalecimento da 

família, através de ações sociais e políticas.  

O caso do PBF bem ilustra tal situação e, além dele, já se identificam outros programas 

que objetivam e propõem a atuação junto às famílias, como é o caso do Programa Saúde da 

Família. Mediante tais circunstâncias, Mioto (2004) chama a atenção para a focalização das 

políticas para família – os programas, em geral, são voltados para famílias ―em situações-

limite‖-. A autora explica que tal medida decorre da crença na ―capacidade infinita de 

proteção‖ das famílias. Com isso, o trabalho com famílias acaba se pautando, segundo a 

estudiosa, em concepções estereotipadas e com ações residuais, frente os problemas do 

cotidiano expressos pela família.  

Outra limitação do trabalho com famílias, que tem sido ressaltada, na atualidade, é a 

falta de capacitação dos profissionais para este tipo de trabalho. Serapione (2005) explica que, 



 

 

em geral, atende-se ao indivíduo (criança, mulher, etc), mas não se conseguem estabelecer 

estratégias e ações de atendimento integrado às famílias. No Brasil, Serapione (2005) 

identifica duas dimensões de críticas sobre o trabalho social desenvolvido com famílias: 1) as 

ações são consideradas práticas conservadoras e pouco eficientes, não reconhecendo as 

potencialidades e capacidade de autonomia das famílias; 2) as políticas são fragmentárias e 

descontínuas, portanto, não promovem integração com os direitos sociais dos indivíduos. No 

próprio meio escolar, como veremos a frente, são inúmeras as dificuldades dos profissionais 

do ensino, para promover uma integração positiva das famílias dos estudantes. 

Neste sentido, Szymanski (2007) chama a atenção para a necessidade de preparação dos 

profissionais, como tomada de consciência de seus próprios conceitos, modelos de família e 

preconceitos. Para isso, propõe, como pressuposto do trabalho com famílias, basear as ações 

na consideração ética das práticas educativas familiares e levar em conta a intersubjetividade 

dos valores subjacentes ao cotidiano vivido. Com base nisso, a autora (2007, p.87) avalia que 

―o que define a forma e a intensidade da intervenção do poder público é o tipo e grau de 

carência da família e quais e quanto estão sendo desrespeitados os direitos dos menores‖. 

 Já Mioto (2004, p.16), se posiciona mais incisivamente, numa perspectiva crítica e 

defende a necessidade de encarar as famílias ―[...] como um espaço a ser cuidado, sujeito de 

direitos, e não um objeto; um instrumento para diminuir conflitos resultantes das carências 

não-atendidas‖. 

Entretanto, afora as iniciativas governamentais de apoio ou fortalecimento das famílias, 

é imprescindível salientar, também, as ações de apoio informais, que se estabelecem, 

principalmente, nos meios de mais baixa renda e tem propiciado importante recurso de 

sobrevivência: tratam-se das redes de solidariedade provindas de parentesco não-residencial 

e/ou amizade, que fornecem ajuda, em caso de necessidade.  

Muitas pesquisas revelam os avós e outros parentes como provedores de cuidado e 

renda, dentro da família. Mas, para além dos subsídios materiais, não se pode deixar de 

registrar a significativa troca informações e ações de cidadania, entre as gerações das famílias, 

como meios de sobrevivência. Apesar disso, também se observa extrema limitação, nas 

relações intergeracionais, uma vez que a ―cultura dos jovens‖ tem se modificado rapidamente, 

se tornando muito diferente dos outros familiares (GUEIROS, 2002).  

 Serapione (2005) identifica que ocorre uma revalorização das redes sociais de cuidado 

informal, diante das mudanças do Estado de Bem-Estar. Já Vitale (2002), observa que as 

redes de solidariedade vêm funcionando como alternativa de apoio, especialmente para as 

famílias monoparentais pobres, que têm tido grande crescimento estatístico na população.  



 

 

Diante disso, ambas as autoras salientam a preocupação com esta revalorização das 

redes de apoio informais, pois pode significar ―[...] o encolhimento da responsabilidade do 

Estado e a ausência de políticas públicas consistentes ante questões sociais [...]‖ (VITALE, 

2002, p.55). Além disso, entendemos que estas relações concorrem também para a 

consideração da Família, como elemento responsável não só pelo cuidado e educação dos 

indivíduos, como pela reprodução das desigualdades sociais. Chegamos ao ponto em que ela 

vem sendo requerida como elemento chave dos projetos de inclusão social dos cidadãos, 

frente à crise do trabalho e emprego (GUEIROS, 2002). 

Ainda assim, vemos que ainda são escassos os programas e iniciativas governamentais 

voltados ao atendimento de famílias no Brasil. Apesar disso, este campo padece dos mesmos 

males de outras políticas sociais: fragmentação, descontinuidade, fragilidades no 

planejamento e avaliação. Ademais, é importante registrarmos a atual tendência de integração 

entre serviços e políticas públicas, voltados a este público.  

Estes aspectos implicam considerarmos a própria família enquanto instrumento 

viabilizador ao acesso e efetivação dos direitos de cidadania. Tal implicação torna-se 

importante e convergente com os objetivos de nosso estudo, uma vez que possibilite a 

participação ativa e crítica destes sujeitos no próprio realiza-se do programa, para o alcance de 

seus objetivos, sem que isso signifique a redução das responsabilidades estatais, no 

provimento dos serviços pela garantia dos direitos.  

Não deixamos de considerar que tais circunstâncias também acirram, por conseguinte, a 

necessidade de especialização dos profissionais dos programas sociais para as famílias e as 

demais áreas integradas. Na área educacional, o trabalho com famílias tem tido uma relação 

muito direta com as funções pedagógicas de seus profissionais. Contudo, como já dito, é 

temática relevante para melhor compreensão.   

  

3.3 Da Relação Família e Escola 

 

Entendemos que tratar da relação escola e Família é, ainda que essencial, bastante 

complexo, uma vez que estas dividem uma responsabilidade considerada, na atualidade, 

crucial para as sociedades: a educação de crianças e jovens. Muitos estudiosos e 

pesquisadores já se dedicaram ao estudo dessa relação, a exemplo de Émile Durkheim, na 

Sociologia. 

Vemos que, diante das mudanças estruturais e conceituais, tanto da instituição Família, 

como da própria escola, se observa uma nova divisão do trabalho educativo. Tal novidade tem 



 

 

implicado dificuldades na interação entre estas instâncias, mas, ao mesmo tempo, tem 

impulsionado o debate e reflexão, a ponto de se propor a instituição de programas e políticas 

específicos (CASTRO & REGATTIERI, 2009).    

Apesar dessa recente intensificação e alastramento da positividade na relação Família e 

escola, o tema conta com larga herança de constructos teóricos clássicos, os quais ainda são 

aporte para os atuais desenvolvimentos e avanços na área. Recuperamos, então, para rápida 

análise, a sociologia durkheiminiana, tendo em vista sua importância basilar, em especial, 

para o campo educacional e ademais.  

No mesmo sentido, recuperamos a sociologia de Pierre Bourdieu, como contraponto de 

explicação, principalmente, em função de ter constituído marco de mudança, na compreensão 

dos problemas educacionais, mediante consideração das desigualdades sociais, como fator de 

preponderante influência.  Também buscamos retratar os prenúncios e encaminhamentos 

dessa relação na sociedade francesa, analisados por Donzelot (1980). 

Com Donzelot (1980), vemos que a atribuição incisiva da função educativa e de 

cuidados essenciais aos progenitores ou família de crianças e jovens funda-se na concepção de 

profissionais da saúde, da Justiça e da Segurança do país, durante o século XVIII. Médicos, 

juristas e militares preocupam-se com as crianças, como futuras produtoras e mantenedoras da 

ordem social da nação; as famílias da burguesia que confiavam a educação dos filhos à 

criadagem - amas-de-leite -, são convencidas da influência negativa dessa prática, isto 

implicou a atribuição de um novo status à mulher-mãe.  

Tal mudança traz ganho para a própria mulher, que adquire maior poder, no espaço 

doméstico, em detrimento do tradicional patriarcalismo. Sobre esta educação doméstica, 

Donzelot (1980) explica que    

―[...] os pais preparam a criança para aceitar a disciplina escolar 

mas, ao mesmo tempo, velam pelas boas condições da educação 

pública: salubridade, supressão dos perigos físicos [...]. trata-se 

de estabelecer, na educação pública, a mesma dosagem de 

liberação física e proteção moral que na educação privada‖ 

(p.26) 

 

Tal trecho chama-nos atenção, pois parece indicar a construção induzida das primeiras 

relações entre escola e família ou, ainda, ilustra o hibridismo – o público e o privado, na 

educação de crianças- identificado por Deleuze, nas elucidações de Donzelot (1980). Vemos 

que a família burguesa, mais especificamente a mãe, assume responsabilidades da educação 

dos espaços privados e públicos de seus filhos, zelando para que eles se adaptem ao meio 

escolar, ao mesmo tempo em que este deve reforçar a manutenção de uma moralidade das 



 

 

vivências do espaço privado.  

Enquanto isso, o pensamento produzido por Durkheim (1978) deixa claro que a família 

é pouco determinante na educação das crianças, visto que o indivíduo requerido pela 

sociedade é aquele que se apresentada pelo ser social, o qual se forma pelo seio da própria 

sociedade. Percebendo o poder coercitivo da sociedade sobre os indivíduos, Durkheim avisa 

sobre a educação das crianças: 

É uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como 

queremos. Há costumes com relação aos quais somos obrigados 

a nos conformar;  se os desrespeitamos, muito gravemente, eles 

se vingarão em nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não 

estarão em estado de viver no meio de seus contemporâneos, 

com os quais não encontrarão harmonia. (...) Há, pois, a cada 

momento, um tipo regulador de educação, do qual não podemos 

separar sem vivas resistências, e que restringem as veleidades 

dos dissidentes. (DURKHEIM, 1978, p. 36-37) 

 

De toda forma, não podemos deixar de perceber, nestes fatos, a questão de gênero como 

diferenciadora das funções e responsabilidades, na função educativa da sociedade.  Na 

atualidade, vemos que a mulher-mãe ainda desempenha uma maior participação na educação 

das crianças, seja no acompanhamento escolar dos seus filhos, seja como educadora 

profissionalizada – como prova notória, se observa que a presença feminina é maciça, nos 

anos iniciais de escolarização das crianças –.  

De forma distinta ao comportamento feminino, não é comum a presença dos pais-

homens em reuniões escolares, em outras situações convocadas pela escola, ou de iniciativa 

da própria família – sobre a educação das crianças, na maior parte dos casos, é sempre a mãe 

que se relaciona com a escola – . 

Afora a antiga e permanente diferenciação da participação dos atores sociais da família 

na função educativa, a responsabilidade e papel da escola também agrega grandes 

dissonâncias, até a sua legalização, enquanto obrigatoriedade. Durkheim foi um dos primeiros 

a postularem pela defesa da escolarização pública como dever do Estado. 

 A teorização de Durkheim reflete fortes traços dos fenômenos observados por Donzelot 

(1980). Segundo Dias (1990), Émille Durkheim teve papel ativo na reforma do ensino 

francês, em 1902. A escola, para Durkheim (1978), seria uma das instituições promotoras da 

coesão social, cumprindo o papel, em cada sociedade, de formação do ―ser social‖, conforme 

a constituição da dupla tipificação do indivíduo, materialmente inseparável: o ser individual – 

que corresponde a todos os estados mentais da vida pessoal – e o ser social – relativo ao 

sistema de idéias, sentimentos, hábitos que exprimem, em nós, não a nossa personalidade, 



 

 

mas a do grupo ou dos diversos grupos, dos quais fazemos parte.  

O professor, segundo Durkheim (1978), deve exercer a autoridade, pelo interesse 

público e teria a função de transmitir, às crianças, a formação mais geral e abstrata, mas não 

menos coletiva, dentro do sistema social de cada sociedade: a formação do cidadão.  

Cabe compreendermos o sentido particular da cidadania neste contexto em que impera 

uma regulação social estática. Segundo o próprio Durkheim (1978, p.81) a educação irá 

basear-se na estrutura social. Dias (1990, p.37-38) explicita que aí 

Há pouca possibilidade de mobilidade social: as pessoas são 

preparadas para viver, de modo conformista, no meio social a 

que se destinam, nunca para desloca-se para outro meio. Não se 

visualiza, na descrição transcrita, um processo dialógico, mas 

apenas o rito de inculcar nas crianças os conteúdos da 

mentalidade adulta.  

 

Consideramos, a partir das referidas citações, as notações de Donzelot (1980), a respeito 

da temerosidade que se detinha na época dos confrontos, por parte da numerosa população 

pobre, que se insuflava contra a minoria burguesa. Vimos, assim, que o Estado e as 

sociedades patronais se moviam no sentido de uma regulação social, não mais tão brutalmente 

repressiva como no Antigo Regime, mas, através da educação, desenvolvendo sentimentos de 

pertencimento resignado.    

A conflituosa trajetória de implementação da escola pública gratuita e obrigatória, as 

parcerias entre a filantropia e a caridade para assegurar assistência aos necessitados e o jogo 

de disputas de poder de controle sobre a família (paterno, materno, da justiça, da medicina) 

são exemplos dos dilemas da sociedade francesa neste processo. Mas, concluindo que a 

educação é fenômeno interno às leis da economia e, portanto, não feriria a organização estatal 

liberal, o Estado Francês, taticamente adota uma escolarização gratuita ―[...] para atrair as 

famílias imbricadas nos blocos de dependência e, [obrigatória] contra aqueles que vivem 

marginalizados nos despojos suspeitos das velhas redes de solidariedade‖ (DONZELOT, 

1980, p.74).  

Em 1881, normatiza-se a obrigatoriedade escolar, objetivando uma educação 

indissociavelmente sanitária e política, com fins de redução da capacidade sócio-política das 

camadas populares viventes dos subúrbios, através do rompimento dos vínculos iniciáticos 

adultos-criança. Assim, a ―missão social do professor será jogar a criança contra a autoridade 

patriarcal, não para arrancá-la à sua família e desorganizá-la ainda mais, porém, para ‗fazer 

penetrar, por seu intermédio, a civilização no lar‘‖ (DONZELOT, 1980, p.75).  

Tal processo é observado por Castro & Regattieri (2009) como elementar no 



 

 

movimento histórico da relação Família e escola. Para as autoras, o saber familiar é 

desqualificado, frente à profissionalização das funções educativas da escola.  

Assim, transfere-se parte da responsabilidade educativa para a esfera estatal. Com base 

em Donzelot (1980), vemos que isso alavancou o número de crianças e suas famílias 

submetidas a inquéritos. Nas regras de elaboração do inquérito social do tribunal de menores, 

publicadas em texto de 1920 e recuperadas por Donzelot (1980, p.114), constam orientações 

para coleta de informações a respeito do menor em julgamento e sua família e para isso o 

professor é figura de destaque, pois  

seu testemunho, tanto na cidade como no campo, apresenta um 

valor de primeira ordem; ele é, freqüentemente, bem informado, 

e sempre imparcial. De fato, o professor primário, vendo a 

criança todos os dias, está ao corrente de tudo que lhe concerne, 

sua saúde, seu estado, a educação que recebe, os cuidados, a 

vigilância de que é objeto. Por meio dele, o investigador pode 

ter uma idéia exata da existência da própria família, pois não é 

raro que as mães venham lhe pedir conselhos. Também é 

possível, através dele, informar-se sobre as ocupações do chefe 

da família, em particular, conhecer o nome do patrão.  

 

Após o processo de revoluções na França, Durkheim (1978), em seus postulados, 

defende a ampliação do poder regulatório do Estado – uma regulação jurídica das relações 

capital e trabalho, com absoluta ‗igualdade de condições exteriores‘. Contudo e ao mesmo 

tempo, ao analisar a crescente especialização e diferenciação das funções na sociedade na 

época, evoca a educação como indiscutivelmente dever do Estado uma vez que, para ingresso 

no mundo do trabalho, requerer-se-iam pré-requisitos: preparação, qualificação, manutenção e 

reprodução da própria força de trabalho. Para o este autor:  

Admitindo que a educação seja função essencialmente social, 

não pode o Estado desinteressar-se dela. Ao contrário, tudo o 

que seja educação deve estar até certo ponto submetido à sua 

influência. Isto não quer dizer que o Estado deva, 

necessariamente, monopolizar o ensino. [...] Pode-se acreditar 

que os progressos escolares sejam mais fáceis e mais rápidos 

onde certa margem é deixada à iniciativa privada. O indivíduo é 

sempre mais renovador que o Estado. Mas, do fato de dever o 

Estado, no interesse público, permitir a existência de escolas 

privadas, não se segue que deva tornar-se estranho ao que nelas 

se venha passar. Pelo contrário, a educação que aí se der deve 

estar submetida à sua fiscalização. Não é mesmo admissível que 

a função de educador possa ser preenchida por alguém que não 

apresente as garantias de que o Estado, e só ele, pode ser juiz. 

Os limites dentro dos quais deve permanecer essa intervenção 

não podem ser determinados de uma vez por todas; mas o 



 

 

princípio de intervenção não se contesta (DURKHEIM, 1968, 

P.49-50 apud AZEVEDO, 2004, p.24) 

 

Na avaliação de Lowy (1987), recuperada por Behring & Boshetti (2008), as dimensões 

da sociologia de Durkheim produzem conclusões conservadoras: a desigualdade social seria 

uma lei natural e imutável; as revoluções seriam impossíveis. 

 Ainda assim, porquanto sua grande influência intelectual e pertinência aos interesses 

dos blocos em coalizão da época, Durkheim acaba por demarcar os fundamentos dos direitos 

sociais (AZEVEDO, 2004). Atualmente, a educação escolar pública, gratuita e obrigatória não 

se constitui apenas como garantia constitucional, sendo largamente consensual entre as 

sociedades, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo provimento do serviço; à família, de 

matricular e enviar, regularmente, seus filhos às escolas. O não cumprimento deste dever 

caracteriza negligência, passível de punição legal. 

Com a garantia e posterior universalização do acesso à escola nas sociedades durante o 

século XX, insurgiram outras demandas, no âmbito educacional, que exigiram uma 

reconceitualização, dos tratados educacionais. Durante a construção de seu pensamento, 

Pierre Bourdieu, também sociólogo francês, ainda convivia com os postulados clássicos 

durkheiminianos, mas acabou por fundamentar importante virada no entendimento dos 

fenômenos sociais enfrentados no meio escolar.  

A massificação do ensino, nos anos de 1960, engendrou uma desvalorização dos títulos 

escolares e uma frustração da expectativa de ingresso em melhores postos de trabalho, por 

parte dos estudantes das classes populares. Pesquisas inglesas, americanas e francesas 

quantificaram o fracasso escolar; o otimismo do paradigma funcionalista durkheiminiano foi 

perdendo seu terreno. Com isso, a interpretação do desempenho escolar, a partir da origem 

social, passou a constituir uma nova base para a compreensão dos problemas educacionais. 

(NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2004) 

Durkheim (1978) já havia ressaltado as diferenciações da educação, segundo os 

objetivos da sociedade. Com Donzelot (1980), percebemos que as relações entre a Família e a 

escola são diferenciadas, com base, também, no tipo e objetivos da educação acessível para 

cada classe social: para os pobres, ―sob a etiqueta da ‗economia social‘ [...], [devia] diminuir 

o custo social de sua reprodução, obter um número desejável de trabalhadores com um 

mínimo de gastos públicos [...]‖; ou seja, dependia-se, nesta época, das organizações 

patronais, da caridade e filantropia (DONZELOT, 1980, p.22).  

Mas, na construção teórica de Bourdieu, destaca-se um verdadeiro ataque contra os 



 

 

postulados sobre a neutralidade da escola e do conhecimento escolar. Em sua sociologia, 

Bourdieu sempre primou pela pesquisa empírica e dedicou-se em superar as limitações das 

teorias objetivistas e subjetivistas. Para tanto, elaborou importantes conceitos como os de 

habitus, capital social e capital cultural. Foi com base nestes constructos, que o autor analisou, 

dentre outras problemáticas, a escola e sua relação com a Família e a docência, inspirado no 

sistema escolar francês.   

No Brasil, o tratado de Sociologia da Educação de Bourdieu exerceu e ainda exerce 

grande influência no pensamento e nas pesquisas da área (CATANI & CATANI, 2001). Para 

nós, o artigo ―A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura‖, publicado, 

originalmente, na Revista Francesa de Sociologia, em 1966, é síntese essencial do pensamento 

de Bourdieu acerca do tema que tratamos.  Recuperemos, então, seus principais elementos 

Vemos que as instituições escolares constituem-se, para Bourdieu (...), em campo – 

espaço social -, assim como o campo da filosofia, da literatura, do esporte, da moda. A análise 

dos campos, para Bourdieu, é parte do processo de investigação praxiológica, uma vez que 

seriam fatores influenciadores (estruturas interiorizadas) das estruturas mentais dos indivíduos 

que participam de cada campo.  

Martins (1990, p.66) entende que, ―é característico do campo possuir suas disputas e 

hierarquias internas, assim como princípios que lhe são inerentes cujos conteúdos estruturam 

as relações que os atores estabelecem entre si no seu interior‖. Nas palavras de Bourdieu, 

―para que um campo funcione é preciso que haja lutas, ou seja, indivíduos que estejam 

motivados a jogar o jogo, dotados de habitus implicando o conhecimento e o reconhecimento 

das leis imanentes do jogo" (Bourdieu, 1980b, p.113-114 apud MARTINS, 1990, p. 67). 

O conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo se materializam, 

segundo este autor, a partir da posse de capitais pelos indivíduos. Bourdieu (2010) adota e 

ressignifica o conceito marxista de capital, mas reduz o peso do fator econômico na 

determinação das experiências sociais dos indivíduos: assim, para o estudioso francês, além 

do capital econômico (meio de acesso a bens e serviços), concorreriam, para a produção 

simbólica da sociedade, os capitais cultural (domínio de bens culturais e simbólicos, como a 

norma culta da língua, títulos escolares, etc), social (conjunto de recursos ligados à posse de 

uma rede durável de relações, vinculação a um grupo).  

Bourdieu (2010, p.41-42) entende que a posse de tais capitais se dá mediada, 

primeiramente pela instituição Família, de forma que  

cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que 

diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de 



 

 

valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui 

para definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à 

instituição escolar. 

 

Dentre estes capitais, Bourdieu (2010) vai observar que o capital cultural, em sua 

relação com o nível cultural global da família, é o mais determinante para o êxito e carreira 

dos estudantes. Com isso, ainda que o estudante possua uma alta renda familiar, esta não 

produz efeitos no êxito escolar, caso não se disponha de equivalente capital cultural.  

Na verdade, Bourdieu (2010) salienta que os estudos estatísticos, que levantam apenas o 

dado da escolarização dos pais, não conseguem avaliar o capital cultural dos estudantes, pois 

o mesmo capital cultural irá variar, de acordo com o conteúdo e forma de sua transmissão, 

além de prover, de modo mais abrangente do que o proporcionado apenas pela família.  

Interessante vermos que os pressupostos da importância do capital cultural, na 

escolarização, têm sido adotados pelos sistemas de avaliação internacionais, como é o caso do 

Pisa (Programme for International Assessment), coordenado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

O último relatório de monitoramento da Educação para Todos (UNESCO, 2008), 

menciona que o Pisa verificou o melhor desempenho entre os estudantes de condição 

socioeconômica mais favorável, definindo como as condições mais favoráveis: educação dos 

pais ou conforto do lar, acesso a materiais de leitura, tempo dedicado aos estudos na escola e 

em casa. O programa avalia também a disponibilidade de recursos instrucionais básicos e 

infraestrutura adequada das escolas, além da disponibilidade e uso dos livros e o uso e gestão 

adequados dos recursos da escola, considerando isto como fatores que podem compensar 

desvantagens socioeconômicas e melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes. Apesar 

disso, é válido reforçarmos, como afirma Thin (2006), que não se pode se restringir a 

avaliação sobre o êxito e carreira escolar dos estudantes levando considerando, apenas, os 

pressupostos do capital cultural.    

Thin (2006) destaca a confrontação entre os tipos de socialização familiar e escolar, 

como condicionantes da relação Família e escola, percebendo os fatores da interação escolar e 

das estratégias de aprendizagem, com os estudantes das diferentes classes sociais, como 

determinantes tão quanto as heranças culturais, trazidas pelos alunos. Mas, Bourdieu (2010) é 

categórico, em sua avaliação sobre o papel da escola, dado que esta, segundo o autor, 

contribui para a manutenção e reprodução das desigualdades sociais.  

Para o sociólogo francês, a partir das práticas pedagógicas da escola, a elite se mantinha 

em sua classe social, justificando-se através do ―mito do dom‖, segundo o qual, com o passar 



 

 

do tempo, as classes populares seriam induzidas a se perceberem como naturalmente inaptas à 

cultura exigida no meio escolar: 

As crianças das classes populares que não empregam na 

atividade escolar nem a boa vontade cultural das crianças das 

classes médias nem o capital cultural das classes superiores 

refugiam-se numa espécie de atitude negativa, que desconcerta 

os educadores e se exprime em formas de desordem até então 

desconhecidas. (BOURDIEU, 2010, p.58) 

 

Podemos acrescentar a esta perspectiva, como considera Thin (2006, p.224), que ainda 

que haja desigualdade entre as lógicas socializadoras da escola e das famílias, entre as 

crianças vão ocorrer efeitos diferentes, em função dos seus pertencimentos e trajetórias 

sociais. Além do que, é preciso considerar que, no confronto com a lógica escolar, as práticas 

de famílias populares já não são puras, mas mistas – ―produto original do encontro entre os 

dois conjuntos de lógicas [...]‖. 

Thin (2006) explicita os condicionantes das desigualdades e demarca as contraposições 

que têm se acirrado entre tais instituições, dentre os quais se destacam: o tempo social, o 

tempo escolar, a autoridade da família com os filhos, a autoridade escolar, o sentido da 

escolarização das crianças e jovens. Há um verdadeiro desencontro de representações e 

vivências, em todos estes quesitos, entre as famílias e a escola. 

Trata-se, contudo, de uma diferença de natureza estrutural das relações sociais: Thin 

(2006) propõe, com isso, uma reflexão sobre tais lógicas, em suas naturezas próprias, na qual 

se deve conhecê-las para compreendê-las.   

No âmbito da realidade escolar, no Brasil, tal disposição parece ainda não vingar. Vários 

estudos vêm denunciando as dissonâncias das visões dos sujeitos escolares sobre a Família, 

em sua estrutura e potencialidades, assim como as famílias também demonstram dificuldades 

em compreender propostas e ações das escolas. 

 Vianna (2005) explica que o acesso a níveis cada vez mais elevados de escolarização, 

das camadas sociais antes excluídas, tem gerado mudanças profundas na relação dos 

professores com os estudantes. Mas, como explica Thin (2006, p.212), o discurso da escola é 

normativo, sendo imperante, principalmente, na relação com classes populares. Há, portanto, 

uma ―confrontação desigual entre dois modos de socialização: um, escolar e dominante; o 

outro, popular e dominado‖.  

Neste sentido, o estudo etnográfico de Paro (2000) sobre a contribuição dos pais no 

desempenho escolar dos filhos, explicita os significados do discurso normativo da escola. 

Paro (2000) investiga as representações sociais dos professores a respeito dos educandos, suas 



 

 

famílias e a influência que isso tem em sua prática de ensino.  

Entrevistados por Paro (2000, p.16), os professores argumentam que o trabalho 

realizado na escola de hoje (numa perspectiva mais construtivista, em sua maioria) é 

―desfeito‖ pelos pais, devido à continuidade da visão tradicional e autoritária de educação. 

Pelo discurso dos professores, observa-se que estes criam uma série de estereótipos sobre os 

pais ou sobre a visão destes de escola, sem terem conhecimento efetivo sobre tais.  

Este fenômeno é, igualmente, identificado por Castro & Regattieri  (2009), como o mito 

da ―omissão parental‖. A autora salienta que o maior complicador desta postura dos 

professores é a interferência direta, na forma como venham a promover a participação dos 

pais.  

Em nossa avaliação, vemos que a postura destes docentes acaba por se assemelhar às 

concepções observadas por Mioto (2004) nos programas sociais, ou seja, encontra-se 

intrínseco ao trabalho social de atendimento às famílias, no Brasil, a dificuldade de 

compreensão da realidade (limitações e potencialidade) destas pessoas, por parte dos 

profissionais. Dos muitos exemplos da pesquisa de Paro (2000, p. 56-57), destacamos o 

trecho a seguir: 

a professora Elza, após falar da função da escola como preparo 

para a vida, afirma: 'agora, existem pais que são totalmente 

assim: acham que a escola é o lugar onde deixam os filhos deles 

enquanto vão trabalhar; ou então a mãe, por exemplo, quer se 

livrar do filho. Então, eles deixam na escola simplesmente pra 

isso.  

 

Paro (2000), acompanhando o cotidiano da escola, observou que mesmo com a pouca 

presença dos pais nas escolas, a visão dos professores sobre a total indiferença dos familiares 

foi contradita, pois se constatou que, no geral, estes acompanham as atividades escolares dos 

filhos, inclusive ajudando-os, mesmo que não tenham escolarização (muitos são analfabetos, 

mas costumam observar a conservação dos materiais e opinar sobre o que conseguem 

entender). Quando há filhos mais velhos, cuja escolarização seja mais adiantada, também 

estes colaboram com o acompanhamento dos estudos dos filhos menores.  

Ao ser questionada sobre a importância da escola para pais e alunos, uma professora 

menciona que é unânime, entre os alunos, ter na instituição o local de encontro social (para se 

encontrarem, fazerem amizades) e argumenta que, atualmente, as crianças e jovens, de todas 

as classes sociais, carecem muito de espaços de convivência social e lazer, priorizando esta 

visão e desprezando a educacional/cognitiva.  

Assim, percebemos que, das atuais relações entre família e escola, salienta-se a falta de 



 

 

diálogo e iniciativa dos professores com os pais dos alunos, constatada através da 

incompatibilidade entre o pensamento dos educadores e as múltiplas realidades das famílias. 

Embora não desenvolva uma etnografia, Szymanski (2007, p.106-107) produz estudo 

abordando a mesma temática de Paro (2000) e revela a visão das famílias sobre a escola:  

 Entendem que estudo significa basicamente saber ler e escrever, para logo terem 

acesso ao mercado de trabalho; principalmente as famílias com crianças com dificuldades 

vêem a escola como um mundo incompreensível com poder de determinar o futuro dos filhos;  

 Não entendem procedimentos de matrícula; atribuem as dificuldades dos filhos à falta 

de material; questionam substituições e faltas frequentes de professores, mas não frequentam 

as reuniões da escola, porque são no horário de trabalho ou não querem ouvir os problemas 

dos seus filhos; atribuem as dificuldades de aprendizagem dos filhos à falta de vontade de 

estudar ou doença; oscilam entre aceitação passiva e contestação do veredicto da escola sobre 

os filhos;  

 

Diante de tais dados, percebemos que o diálogo e a interação entre escola e família, caso 

ocorra ou quando ocorre, sem dúvida é bastante problemático, devido ao distanciamento em 

que estas instâncias têm se mantido. Sem terem um contato mais sistemático, nem 

desenvolverem práticas de parceria no acompanhamento das crianças e jovens, ergue-se uma 

verdadeira trincheira de resistência e culpabilização das ausências e ineficiências, de ambas as 

funções.   

Afora isto, nas precárias condições de vida das famílias de baixa renda, que ainda lidam 

com a discriminação social e acabam por desenvolver, segundo Szymanski (2007), práticas 

educativas defensivas. De nossa experiência profissional, sabemos que é muito comum, entre 

as famílias chamadas pelas escolas para dialogar sobre os filhos, afirmarem adotar certas 

práticas de acompanhamento e educação da prole, que não ocorrem ou, em clima de 

irritabilidade e tensão, exacerbam sua utilização de punições até arbitrárias e inconsistentes. 

Estes seriam casos, denominados por Thin (2006), de ―desestabilização das práticas 

socializadoras das famílias‖, que não deixam de provocar o constrangimento e desconforto 

dos professores e profissionais da escola.   

De toda forma, a participação das famílias na escolarização dos filhos é determinação 

legal e pauta-se nos princípios de democratização da educação pública. Segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais (Art. 53. Parágrafo 

Único). Já na CF/88 e na LDB nº 9394/96, define-se que as famílias devem proceder ao 



 

 

acompanhamento do aprendizado dos filhos e participar da gestão escolar, através da 

composição do conselho da escola ou equivalentes (art. 14, II). E, mais recentemente, como 

plano da gestão presidencial do governo Lula, através do decreto nº 6.094/07, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) reforça a importância da participação das famílias e da 

comunidade, na busca da melhoria da qualidade da educação básica, estabelecendo diretrizes 

para gestores e profissionais da Educação: 

XXIV – integrar os programas da área da educação com os de 

outras áreas como saúde, esporte, assistência social, cultura, 

dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do 

educando com sua escola; 

XXV – fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as 

famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de 

zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações 

e consecução das metas do compromisso;  

 

As famílias passam, então, a possuir, no âmbito escolar, mais uma dupla função – 

representante do filho e representante da comunidade – (CASTRO & REGATTIERI, 2009). 

Tais funções são de grande importância para o aprimoramento do exercício democrático de 

participação e cidadania, desde que ocorram efetivamente.  

Mas, as diferenciações entre os níveis de ensino no Brasil e a faixa etária dos alunos 

são, também, condicionantes desta relação. Vemos que, quanto menor a faixa etária do 

estudante, a família costuma permanecer mais próxima e em contato com o cotidiano da 

escola. Mas, à medida do avanço nos níveis de ensino dos estudantes, parece diminuir a 

atenção dos familiares, restringindo-se, às vezes, ao acompanhamento das notas no boletim. 

Nos documentos legais, não há limitação de faixa etária para o acompanhamento da família e, 

com a recente extensão do ensino obrigatório até os dezessete anos de idade, torna-se mais 

necessária a participação das famílias, também durante o Ensino Médio.  

Por outro lado, embora ocorra o afastamento das famílias, ao longo dos níveis de 

ensino, o acompanhamento dos docentes também se diferencia e diminui a ponto destes não 

reconhecerem todos os alunos das turmas. Isto porque, no Brasil, nas séries finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, nas redes públicas e particulares, as condições estruturais e 

organizacionais são bastante precárias (ressalvadas as especificidades e desigualdades 

socioeconômicas regionais e locais do país), como exemplo citamos: turmas com quarenta a 

cinquenta alunos; grande número de disciplinas, com tempo reduzido de aulas por semana e, 

nas atuais condições de trabalho dos docentes, há sobrecarga de turmas e disciplinas para cada 

professor, inviabilizando os contatos e o acompanhamento mais individualizados aos alunos.  

Uma prática interessante, que já é bastante utilizada em muitas escolas dessas fases de 



 

 

ensino, são as reuniões de pais e mestres, seguidas de ―plantões pedagógicos‖, nos quais os 

professores ficam à disposição para receber e dialogar, individualmente, com o familiar de 

seus alunos. Para esta atividade, a escola disponibiliza um ―caródromo‖ (fichas, por turma, 

com o nome e foto dos alunos) aos professores, a fim de que eles possam se lembrar do aluno 

referido, pelo familiar.  

De nossa prática e vivência no meio escolar, muitos professores compartilham que não 

sabem o que dizer ou orientar as famílias, em geral repetem o discurso: ―seu filho precisa 

estudar mais!‖. Com a sucessão destas reuniões (bimestral ou semestralmente), as famílias 

acabam desacreditando na necessidade deste contato. Percebemos, com isso, que as 

dificuldades são inerentes aos dois lados da relação, mas, no caso dos docentes, ou mesmo da 

equipe escolar, entendemos que tal fato se torna mais grave, pois enquanto profissionais e 

mediante as disposições legais sobre o trabalho pedagógico escolar, tais profissionais devem 

possuir conhecimentos para a orientação das famílias e desenvolver estratégias, para o 

estabelecimento de uma relação proveitosa entre as partes. 

Sobre tais circunstâncias, consideramos o estudo de Abranches (2003) bastante 

esclarecedor. Com base no estudo das atas de reuniões e entrevistas aos conselheiros de 

escolas públicas mineiras, a autora encontra um quadro bastante positivo, em que as famílias 

têm presença marcante. No entanto, nas atas das reuniões quase não havia registro de 

reivindicações da parte deste segmento da comunidade escolar. 

Através das entrevistas realizadas por esta autora, ela percebe que o próprio ―assistir‖ 

das reuniões já trazia muitos ganhos e crescimento, no interesse dos familiares pela educação 

dos filhos e ações da escola. Registrou-se, inclusive, que a positividade dessa participação não 

ficara restrita aos próprios pais, mas à escola como um todo, quando ―[...] presentes no dia-a-

dia da escola, (os pais) estão vendo as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar e o 

empenho dos educadores com resultados efetivos, então há um maior reconhecimento do 

trabalho por parte dos pais‖ (ABRANCHES, 2003, p.76).  

A autora relata que antes de estabelecer-se este tipo de entrosamento das famílias com 

escola, várias atividades pedagógicas eram criticadas ou não aceitas, entendendo-se isso em 

virtude da falta de conhecimento pelas famílias dos objetivos e fins das ações desenvolvidas; 

Assim, a maior presença dos pais na escola e o aumento da responsabilidade pela vida escolar 

do filho trouxeram, como consequência, uma compreensão dos projetos realizados 

(ABRANCHES, 2003, p.76). 

Contudo, para se chegar ao nível acima assinalado, passou-se por longo período de 

adaptação e esforço da escola, para conseguir o engajamento dos pais. Assim, Abranches 



 

 

(2003) chegou a detectar, na relação entre pais e professores, nas reuniões do colegiado 

escolar, um posicionamento de subserviência dos primeiros, frente à postura de domínio do 

saber competente e do corporativismo dos segundos.  

Diante dessa realidade, observou-se que a participação dos pais, em muitos momentos, 

se limitava, quase que exclusivamente, à organização de festas ou execução de outras 

atividades, restando-lhes pouco, no tocante à discussão e posicionamento das questões 

pedagógicas. No entanto, aparece, ainda, o registro de conflitos pessoais, devido às disputas 

de poder, entre os pais em si e entre estes e os professores. O corporativismo dos 

representantes da escola é evidente e frequentemente relatado, nos momentos em que há 

confronto entre pais e professores, ocasião em que os últimos acabam se unindo, de forma que 

o resultado os beneficie. (ABRANCHES, 2003) 

Destacamos que insurge, entre as limitações para a participação efetiva dos familiares, 

no colegiado escolar, a dificuldade de exposição e defesa de suas ideias perante a equipe 

escolar, o que gera desinteresse e enfraquecimento da participação. Nestas circunstâncias, 

avaliamos que, embora posteriormente as famílias possam desenvolver o sentimento de 

pertencimento e participação ativa, diante da equipe escolar, a escola necessita de 

especialização no atendimento e orientação às famílias, para fomentar a melhor organização e 

mobilização daquelas. 

Nesta perspectiva, Castro & Regattieri (2009) efetuam levantamento e classificação de 

programas e ações, em prol da relação Família e escola, realizados por escolas públicas e 

secretarias de educação, no Brasil. A pesquisa revela a escassez de iniciativas, tanto do 

governo, quanto dos profissionais da educação, por este trabalho.  

Em todo o país, foram encontradas 18 experiências, coordenadas por Secretarias 

Municipais de Educação e 14 realizadas por escolas, sem a intervenção direta das secretarias. 

Reproduzimos, abaixo, o quadro construído pelas autoras, como síntese dos tipos de 

iniciativas identificadas.  

Quadro 9 – Síntese dos tipos de iniciativas de interação entre família e escola 



 

 

 

Foco Objetivos Estratégias Resultados 
 

 

Educar as 

famílias 

Estabelecer espaço 

permanente de reflexão 

e construção sobre a 

importância da escola e 

da família na vida dos 

alunos. 

Conscientizar os 

responsáveis sobre seus 

papéis na educação dos 

filhos. 

Apresentar a proposta da 

escola. 

Convite às famílias para 

assistirem a reuniões, 

palestras e festas na 

escola. 

Organização de 

encontros temáticos 

para ensinar às famílias 

como lidar com seus 

filhos. 

Familiares frequentando 

a 

escola com mais 

assiduidade. 

Aumento da informação 

dos responsáveis em 

relação a diversos 

assuntos que tocam a 

vida familiar. 

Maior informação sobre 

a proposta e as regras da 

escola. 

 

 

Abrir a 

escola para 

participaçã

o familiar 

Fortalecer as condições 

para que as famílias 

participem da gestão 

da escola. 

Construir relação de 

colaboração das famílias 

no ambiente escolar, por 

meio do envolvimento 

voluntário dos 

responsáveis, em 

atividades da escola. 

Valorização da atuação dos 

representantes dos familiares 

nos conselhos escolares e 

outras instâncias deliberativas 

da escola. 

Envolvimento dos responsáveis 

em atividades para arrecadar 

recursos a serem aplicados na 

escola. 

Autorização de uso do 

espaço escolar para atividades 

de interesse da comunidade. 

Maior participação 

(quantidade e qualidade) 

dos responsáveis nas 

decisões pedagógicas da 

escola. 

Maior participação dos 

familiares e comunidade 

nos 

projetos da escola. 

Maior entrosamento 

entre pais e professores 

com conseqüente 

fortalecimento 

da comunidade escolar. 

 

 

 
Interagir 

com a 

família 

para 

melhorar 

os 

indicadores 

 

Reduzir as taxas de 

abandono e repetência 

dos alunos. 

Reduzir os episódios de 

indisciplina dos alunos. 

Conscientizar os 

familiares da 

importância 

de seu envolvimento 

para o sucesso escolar 

do aluno. 

Reuniões envolvendo pais, 

professores e gestores 

educacionais focadas na 

aprendizagem dos alunos. 

Discussão sobre os direitos e 

deveres dos responsáveis em 

relação à escolaridade dos 

filhos. 

Busca conhecer melhor a 

organização e condição das 

famílias – questionários e 

visitas domiciliares. 

Articulação com conselho 

tutelar para cuidar de casos de 

infrequência e evasão. 

Maior clareza sobre os 

papéis familiares e 

escolares no apoio à vida 

escolar do aluno. 

Maior credibilidade do 

trabalho da escola pela 

comunidade escolar e de 

entorno. 

Melhora do índice de 

frequência e participação 

dos alunos na escola. 

Organização de serviços 

de apoio escolar aos 

alunos. 

 

 

 
Incluir 

o aluno 

e seu 

contexto 

Garantir aos alunos o 

direito a educação de 

qualidade e a salvo de 

toda forma de 

negligência 

e de discriminação. 

Promover ensino de 

qualidade, envolvendo 

a família no processo 

educativo. 

Participação da rede de 

proteção social para ajudar no 

encaminhamento de problemas 

familiares dos alunos. 

Educadores são preparados para 

conhecer melhor as condições 

de vida de seus alunos por meio 

de uma aproximação da família 

(visita, questionário, entrevistas 

etc.); 

Práticas pedagógicas e de 

gestão escolar revistas em 

reuniões periódicas, incluem 

conhecimento sobre contexto 

dos alunos. 

Alunos, independente da 

condição familiar, com 

melhores condições de 

aprendizagem e proteção 

social. 

Políticas sociais mais 

coordenadas. 

Identificação de políticas 

necessárias e ainda 

inexistentes naquele 

território. 

Práticas pedagógicas e 

de gestão enriquecidas. 



 

 

Sobre o primeiro foco identificado, ―Educar as Famílias‖, as autoras explicam que se 

trata de um tópico limitado e, muitas vezes, pautado em estereótipos das famílias, tidas como 

omissas, desestruturadas.  

Ressaltamos, entretanto, que a limitação de tipo de iniciativa pode ir além do que o 

levantado pelas autoras, se observarmos bem os objetivos, estratégias e resultados descritos 

no quadro. Nestes, predomina o caráter de formação informativa. De caráter educativo às 

famílias, poderíamos considerar, apenas, a realização de palestras, as quais, ainda assim, 

também padecem de limitações em sua capacidade educativa, pois não possibilitam ações de 

acompanhamento dos efeitos sobre as famílias, inclusive a descrição dos resultados corrobora 

para tanto.  

O segundo tipo, ―Abrir a escola para participação familiar‖, é identificado como o mais 

difundido e conta com programas do governo federal (Escola Aberta e Mais Educação). Neste 

caso, o Governo Federal destaca a participação, no âmbito da gestão, e menciona o trabalho 

voluntário como um dos seus objetivos. Ressalvadas as potencialidades de democratização da 

escola, através destas ações, preocupam-nos as possibilidades de uma redução do papel do 

Estado, como provedor do serviço público. 

As iniciativas de ―Interagir com a família para melhorar os indicadores educacionais‖ 

são apontadas, por Castro & Regattieri (2009), como as mais propensas a se multiplicarem. 

Consideramos inquestionável a validade objetiva de conscientizar os familiares da 

importância de seu envolvimento, para o sucesso escolar do aluno.  

Todavia, as autoras destacam, em seus comentários, que este tipo de iniciativa tem por 

foco ―os resultados da educação escolar‖, entendidos como os dos programas de avaliação, 

em especial o Ideb
52

 (CASTRO & REGATTIERI, 2009, p.36).  Ainda que a quantificação ou 

medição dos resultados das escolas, em índices, facilite a avaliação da sociedade, quanto à 

qualidade das instituições, além de gerar a mobilização social de monitoramento no avanço 

das metas, consideramos que este tipo de iniciativa se orienta, na verdade, pela lógica da 

perfomatividade, observada por Ball (2001), nas políticas educacionais.  

A perfomatividade constitui um dos pilares do novo paradigma de governo educacional, 

o qual provém das orientações da OCDE, para a gestão pública, que acentua a importância e 

disseminação dos valores da competição. Ball (2001, p.109) apóia-se em Lyotard (1984) para 

definir este conceito, assim tratado: 

[trata-se] de uma cultura ou um sistema de ―terror‖ que emprega 

julgamentos, comparações e exposição como forma de controle, 
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atrição e mudança. O desempenho (de sujeitos individuais ou 

organizações) funciona como medida de produtividade ou 

resultado, ou exposição de ―qualidade‖, ou ―momentos‖ de 

produção ou inspeção. Ele significa, resume ou representa a 

qualidade e o valor de um indivíduo ou organização num campo 

de avaliação. 

 

Além dos efeitos diretos nas condições do trabalho, como o aumento desenfreado do 

estresse e pressão sobre os trabalhadores, consideramos que tal sistema desconsidera, 

claramente, a natureza específica do trabalho pedagógico e das finalidades da educação 

escolar. O caráter processual e individual de formação dos estudantes é incompatível com as 

medidas de produtividade, impostas por esta lógica. Ball (2001, p.110) também investiga os 

efeitos da performatividade, no campo educacional e verifica:  

[...] aumento do ritmo e intensificação do trabalho; [...] declínio 

da socialização da vida escolar; [...] aumento do trabalho 

burocrático, sistemas de manutenção e produção de relatórios; 

aumento da vigilância sobre o trabalho docente e sobre os 

produtos finais da educação. 

 

Quanto à última iniciativa, catalogada por Castro & Regattieri (2009), ―Incluir o aluno e 

seu contexto‖, observamos que é a que mais se aproxima da investigação que fazemos sobre a 

vinculação do PBF com o meio escolar, pois pressupõe a articulação da escola com outros 

setores, órgãos e profissionais a fim de compor uma rede de proteção, realmente integral, à 

criança e ao adolescente. Segundo Castro & Regattieri (2009), que defendem, reiteradamente, 

este tipo de iniciativa, tida como a menos recorrente entre as práticas desenvolvidas nas 

escolas, embora seja a mais promissora.  

Salientamos, por fim, a respeito do estudo de Castro & Regattieri (2009), que é de 

extrema pertinência a categorização das iniciativas de interação entre escola e famílias no 

Brasil, uma vez que a tendência de revalorização da participação das famílias é observada 

internacionalmente (Nogueira, 2006):  

1. Inglaterra, nos anos 1990, pelo governo trabalhista de 

Tony Blair, efetua um ―contrato casa-escola‖ (home-school 

contracts) – a família se comprometia em assumir 

responsabilidades no plano da assiduidade, da disciplina e da 

realização dos deveres de casa de seus filhos; 

2. Em 1994, Governo norte-americano de Bill Clinton, 

elege a colaboração família-escola como a oitava meta da 

educação nacional; 

3. Ministério da Educação da França, em 1998, realiza 

campanha nacional pela parceria família-escola (Campagne 

nationale sur le nouveau partenariat école-famille: confiance et 



 

 

ouverture)  - cria-se, entre outros, a ―Semana dos pais na 

escola‖; 

 

É claro que, em consonância a isso, no Brasil também temos algumas iniciativas. 

Nogueira (2006) registrou, em 2001, o lançamento, pelo Ministério da Educação (MEC) com 

o auxílio de artistas famosos, do ―Dia Nacional da Família na Escola‖, que deveria se realizar, 

a cada semestre, nos estabelecimentos públicos de ensino. No mesmo ano, publicou-se a 

cartilha - Educar é uma tarefa de todos nós: um guia para a família participar, no dia- a- dia, 

da educação de nossas crianças. Em 2004 e janeiro-fevereiro de 2005, conclamaram, em 

campanha publicitária, as famílias brasileiras, usuárias da escola pública, a receberem, em 

seus domicílios, os pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e a 

responderem suas perguntas acerca do grau de satisfação sobre ao serviço público escolar que 

recebem no Ensino Fundamental e Médio. 

Consideramos, com isso, que urge a necessidade de uma melhor fundamentação teórico-

metodológica das iniciativas realizadas, bem como das proposições em construção, pois, o 

estabelecimento de uma política de interação Escola-Família, como propõem Castro & 

Regattieri (2009), que propicie resultados efetivos para a qualidade social da educação 

ofertada, necessita adotar princípios e estratégias próprios do trabalho pedagógico. Como já 

foi constatado por Ball (2001), a inserção de fundamentos economicistas em prol de uma 

produtividade mecânica não permite ganhos qualitativos, nos termos a que se propõe as 

finalidades da educação escolar, no Brasil, de formação integral do cidadão.  

 



 

 

Capítulo IV 

PERCEPÇÕES A RESPEITO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA E 

SUAS REPERCUSSÕES NO MEIO ESCOLAR 

 

4.1 Situando os atores e agências pesquisados  

Considerando que o objeto de pesquisa não se esgota em si mesmo, e está 

diretamente relacionado aos meios sociais, nos quais se insere, procuramos conhecer o 

contexto social dos sujeitos envolvidos do PBF, no nosso espaço investigativo. 

Assim, constituíram elementos importantes de composição dos nossos contextos 

investigativos, uma caracterização das famílias e dos estudantes, das duas escolas 

pesquisadas – particularmente, no que se refere aos seus projetos político-pedagógicos e 

sua caracterização físico-administrativa-. Além destes aspectos, como parte da 

contextualização, analisamos dados, disponibilizados pelo setor de Serviço Social dos 

estudantes beneficiários do PBF, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, 

campus Caicó. 

Como já nos referimos, nos procedimentos metodológicos, uma das primeiras 

iniciativas tomadas, após o levantamento de dados do universo dos estudantes da 

pesquisa, foi realizar uma reunião, em conjunto com as mães que atenderam ao nosso 

convite.  Esta iniciativa nos possibilitou o levantamento dos dados, registrados em 

diário de campo, que comentaremos a seguir.  

Para sabermos quantas e quais famílias de estudantes pertencentes ao Ensino 

Médio regular, do IFRN, eram beneficiárias do PBF, procuramos o serviço social desta 

instituição, no mês de abril de 2010; entretanto, o setor não dispunha dessa informação, 

tendo em vista a recente implantação da escola, que não detinha, sequer, o seu número 

de registro no INEP.  

Diante desse empecilho, foi preciso adotar uma nova diretriz: assim, visitamos as 

quatro (4) turmas do Ensino Médio integrado regular, e solicitamos aos alunos, que 

eram de famílias beneficiárias, a anotação de seus respectivos nomes, telefones e nomes 

das escolas nas quais haviam estudado, anteriormente ao IFRN, numa lista que 

disponibilizamos, no momento desta visita.  

A partir de tal lista, encontramos trinta e nove (39) alunos, nas condições do nosso 

interesse. Convidamos as mães destes alunos para participar de reunião na qual 

apresentamos nossa pesquisa e solicitamos a concessão de entrevista da parte delas e de 

seus filhos. Concomitante a isso, as listagens, com os nomes dos alunos, foram 



 

 

repassadas ao setor de Serviço Social da Instituição, a pedido do mesmo, para 

acompanhamento e repasse das frequências dos estudantes, para a gestão do PBF, nos 

municípios de residência dos mesmos. De posse da listagem, as assistentes sociais 

fizeram levantamento dos estudantes que, daquela lista, efetuaram inscrição nos 

programas de assistência estudantil (auxílio-transporte, iniciação ao trabalho) e de 

pesquisa. O setor, então, nos disponibilizou tal levantamento, disposto em uma tabela; 

mas, como apresentava nome dos estudantes e de suas mães, construímos nosso próprio 

quadro (a seguir), a fim preservar a identidade dos sujeitos, bem como analisar tais 

dados.  

 

Quadro 10 - Relação do nº de alunos do Ensino Médio integrado regular, 2010.1, 

pertencentes às famílias inscritas no PBF e suas situações de participação nos 

programas de assistência estudantil e de pesquisa do IFRN – campus Caicó 
 

Programas 

 

Nº de 

participantes 

 

%
*
 

Auxílio-transporte 19 48,71 

Iniciação ao Trabalho 4 10,25 

Monitoria PIBIC/IFRN-CNPQ 3 7,69 

Programa Talento Jovem 1 2,56 

PIBIC  1 2,56 

Cadastrado no Programa de Iniciação ao Trabalho, porém não incluído 3 7,69 

Não efetuou cadastro junto a nenhum programa 9 23,07 

Total de estudantes que participam de algum programa 27  69,23 

Total de estudantes que não participam de programas 12 30,76 
* 

Respostas múltiplas
 

Os dados nos mostram a significativa inserção dos estudantes do PBF em 

programas da instituição, reforçando o indicativo de que se tratava de um contingente, 

em certa medida, privilegiado em relação a outros estudantes beneficiários do PBF os 

quais não contam com tais benefícios em outras instituições de ensino. Lembramos que 

o fato de serem alunos do Ensino Médio significa que se destacam em relação aos 

demais estudantes das classes populares, que frequentam o Ensino Fundamental em 

escolas públicas. Concluir este nível de ensino e chegar ao Médio mostra que tais 

discentes se destacavam, motivo pelo qual representaram o nosso universo de pesquisa.  

No estudo deste universo, constatamos, também, que os referidos alunos se 

sobressaem nos seus rendimentos escolares, dentre todos os demais do IFRN. Daí, um 

dos motivos para a seleção da nossa amostra de famílias e estudantes, que desde o 

Ensino Fundamental, vinham sendo beneficiários do PBF.  

Outro dado desde quadro, que chama atenção, é o percentual de alunos que não 

fez inscrição, a fim de concorrer à vaga em qualquer programa do IFRN. Durante nosso 



 

 

contato com as mães, na referida reunião, as assistentes sociais (que também 

participaram do evento) trataram desta questão e as genitoras afirmaram que foram os 

filhos os responsáveis por não fazerem a referida inscrição. Pelas falas das mães, 

observamos que não detinham informações suficientes para compreender a natureza e 

benefícios, que poderiam advir, a partir do cadastro junto aos programas. 

No dia da reunião, se fizeram presentes, conforme acordado, as duas (2) 

assistentes sociais do IFRN, uma professora (de geografia) e uma pedagoga, além da 

pesquisadora. Das mães convidadas, seis (6) compareceram, sendo quatro (4) do 

município de São João do Sabugi e duas (2) do próprio município de Caicó. Neste 

mesmo dia, realizamos a entrevista com as seis (6) mães.  

Vale destacar que, do total de convidadas, apenas duas mães justificaram a 

ausência na reunião, junto ao setor de Pedagogia, pois residiam em zona rural e não 

dispunham de transporte, no horário previsto. O fato de, aproximadamente, 85% das 

convidadas não ter comparecido, pode tanto ser fruto das dificuldades econômicas para 

deslocamentos, como, também, um indicativo das dificuldades de relação entre escola e 

família, que se fazem presentes nas classes populares, como tratamos anteriormente. 

 Desejamos ressaltar, ainda, a presteza das mães de São João do Sabugi no 

atendimento ao convite, uma vez que tiveram que fretar transporte para vir ao Instituto. 

Essa ação foi amplamente enfatizada por elas, sendo que uma chegou a comentar, tendo 

em vista as ausências: ―as mães de São João do Sabugi são organizadas‖. 

Após apresentação de cada um dos presentes, na sala, segui com a exposição da 

pesquisa, explicitando seus objetivos e importância, bem como os objetivos e 

funcionamento do PBF, quanto à condicionalidade da educação. Tratamos, também, 

sucintamente, da questão metodológica da pesquisa, ressaltando a participação das 

famílias e das escolas.  

Tínhamos ciência de que tal iniciativa promoveria interferência na emissão das 

mensagens, que foram coletadas nas entrevistas. Entretanto, entendemos que para 

garantir uma abordagem mais ética, se fazia necessária a explicitação dos objetivos do 

estudo. Além disso, esse processo se deu durante delicada conjuntura (período pré-

eleitoral do segundo turno para o cargo presidencial) e, pela delicadeza do próprio tema, 

como muitos relataram: ―quando se fala em dinheiro, o negócio aperta‖. 

Diante da experiência histórica e cultural brasileira, em relação às políticas 

públicas sociais descontínuas, de uso eleitoreiro patrimonialista, os beneficiários temem 

perder a bolsa. Neste sentido, tivemos que deixar clara a isenção da pesquisa com as 



 

 

eleições, os partidos políticos, bem como com a gestão do PBF.   

Após a apresentação da pesquisa, deixei aberta a fala para as mães tirarem dúvidas 

ou fazerem comentários. Elas se mantiveram caladas; uma assistente social e a 

professora salientaram a importância da participação delas e a oportunidade daquele 

contato entre os presentes. Após este momento, as mães se dispuseram a realizar as 

entrevistas na mesma noite, tendo em vista a dificuldade de transporte para voltarem, 

outro dia, à escola. 

Mesmo sabendo dos riscos que poderíamos estar correndo, por realizar a reunião e 

as entrevistas com as mães, no IFRN, no mesmo dia e com a participação de 

―autoridades‖ do ambiente escolar dos seus filhos, optamos por tal estratégia, visto que 

estabelecemos outras salvaguardas para garantir a fidedignidade dos nossos dados, que 

foram: o intercruzamento e análise das percepções de outros grupos de sujeitos – 

estudantes, gestoras e docentes. Para tanto, também constituiu nosso campo de pesquisa 

as escolas onde os estudantes tinham concluído o seu Ensino fundamental. Assim, 

possíveis problemas com os depoimentos das mães poderiam ser contestados e 

cotejados, com os dos sujeitos das citadas escolas.  

A partir da realização das entrevistas com mães e estudantes, selecionamos as 

escolas. A seleção teve, como critério, aquelas que apresentavam maior número de 

estudantes: uma escola municipal de Caicó (do total dos estudantes da lista, quatro eram 

provenientes desta escola, três do curso de Eletrotécnica do IFRN e um de Informática; 

dois deles foram entrevistados – estud.1 e estud.4) e uma escola estadual, do município 

de São João do Sabugi (quatro estudantes do curso de Informática concluíram o ensino 

fundamental nesta escola, dois foram entrevistados – estud. 2 e estud.5). 

 Para melhor situarmos as realidades das famílias e escolas participantes da 

pesquisa, realizamos breve caracterização nos tópicos que se seguem, uma vez que 

consideramos importantes as informações, advindas do contato com os grupos de mães, 

dos estudantes, de gestoras e professores, nas visitas realizadas. 

4.1.1 Universo Familiar dos alunos beneficiários do PBF 

Entendemos que a reunião com as mães foi bastante proveitosa para a escola e 

para elas próprias, pois foi uma circunstância que possibilitou o estreitamento da relação 

entre as partes, favorecida pelo pequeno número de presentes.  

No contato com este grupo de entrevistadas, ficou evidente que boa parte delas 

teve infância e/ou adolescência em zona rural – sítio – e, devido às atividades que 

precisavam cumprir no sítio, pela distância e dificuldade de transporte para a escola, não 



 

 

conseguiram concluir ou concluíram tardiamente os estudos.  

Uma das referidas genitoras chegou a cursar o magistério, na expectativa de 

conseguir ingressar no curso de Pedagogia, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN. Entretanto, isso não ocorreu. A mãe relata que a escola fez essa 

promessa, pois precisava de alunos. As demais mães não possuem profissionalização 

nem ocupação profissional fixa, desempenhando atividades temporárias de lavadeira, 

faxineira, ou de empregadas domésticas.  

Ainda que não tenhamos perguntado, diretamente, as idades das mães 

entrevistadas, pudemos observar uma significativa variação: M1 e M3 são as mais 

jovens; M2 e M4 devem estar na faixa entre os 50 e 60 anos de idade. Quanto à 

estrutura familiar, também observamos variações: duas residem com filhos e esposo.  

No caso de M1, trata-se de um segundo casamento, sendo, seu marido, padrasto 

de estud.1; M3 não menciona marido ou companheiro, nem o genitor de sua filha única, 

relatando, ainda, residir com sua filha, sua mãe, quatro sobrinhos, uma irmã e um tio, 

que é irmão da mãe; mas explica que sua residência é a ―casa dos fundos‖, da casa de 

sua mãe. M2 tem o maior número de filhos, dentre as entrevistadas e em sua residência 

mora o maior número de pessoas, dez: segundo ela, são filhos, neta e marido. 

Através das entrevistas, observamos que a situação de renda e trabalho, nestas 

famílias é bastante precária, o que era, em certa medida, o esperado, face às 

características do programa em análise. Segundo M2, apenas um filho tem trabalho fixo. 

 A renda da família provém de aposentadoria de uma filha, portadora de 

necessidades especiais, do PBF, do salário do filho e de ―bicos‖. Já M3, não consegue 

deixar claro quem trabalha na sua família, menciona, apenas, a renda da aposentadoria 

de sua mãe, afora a do PBF; na família de M1, apenas seu marido está trabalhando em 

empresa do setor de comércio do município, a referida entrevistada tinha contrato 

provisório em creche pública, mas perdeu o emprego com a chegada de concursadas 

para a função.  

Nota-se que a detenção do diploma de Escola Normal, numa localidade com 

poucas oportunidades de trabalho, não é suficiente para garantir uma renda que 

independa das transferências governamentais. Por fim, M4 afirma que seu marido tem 

emprego de vigilante há vinte anos, com carteira assinada, e que seu filho mais velho, 

que é membro do Exército, também ajuda nas despesas de casa. 

Boa parte das mães entrevistadas relata nunca ter tido problemas relacionados aos 

estudos com os filhos, são tranquilas e confiantes em relação a isso, o que sugere que há 



 

 

casos, no PBF, que fogem das tradicionais situações de garantir a saída de crianças e 

jovens ―da rua‖, como sugerem vários estudos. É verdade que sabíamos que estávamos 

pesquisando um grupo singular.  

Outro elemento que notamos, em algumas das entrevistas, é a existência de 

terceiros, que auxiliam as famílias, seja em despesas ou nos gastos com a escola, e no 

acompanhamento dos estudos dos jovens: sendo o caso de pessoas como as madrinhas, 

padrinhos, tios, tias e avós, que aparecem em nossos dados. Chama-nos atenção este 

detalhe, pois todas as entrevistadas afirmam, com convicção, que a falta da renda do 

PBF dificultaria, porém, não impediria a continuação nos estudos dos jovens.  

Vê-se que há uma ―rede‖ de solidariedade entre parentes e amigos próximos, que 

contribuem tanto materialmente, como com a educação formal e informal destes jovens. 

Novamente, a singularidade do grupo de estudantes se destaca, no sentido de que estes 

fazem parte de uma ―rede‖ que valoriza o processo de escolarização. 

Em tais contextos, observamos a presença de elementos trazidos por Donzelot 

(1980), quando analisa as tensões entre o público e privado, no atendimento das 

necessidades sociais dos indivíduos: neste sentido, o autor chama a atenção do 

importante papel das famílias e suas redes de relação, no provimento de direitos, na 

ausência do fornecimento das condições, pelo Estado.  

As entrevistas com os estudantes foram realizadas uma a uma, nas dependências 

do IFRN, em seus intervalos de aula. A estud.3 foi a única que não teve sua escola de 

Ensino Fundamental pesquisada (eram previstas apenas duas, dado os limites temporais 

de uma dissertação de mestrado).  

Chamou-nos muita atenção o rendimento escolar da estud.3, por ter obtido as 

notas mais altas das turmas de 1º ano do ensino médio, foi premiada como a melhor de 

2010. Reforçando esta constatação, momentos antes da entrevista, o professor de 

química entrou na sala que estávamos e entregou uma prova à estud.3, que vibrou de 

alegria, quando constatou que havia recebido nota 10,6, por ter conseguido resolver a 

questão ―desafio‖.  São dados que, mais uma vez, permitem sublinhar as especificidades 

do grupo de bolsistas, que vem contando com aporte do programa em análise. 

Ademais, verificamos que estud.1 e estud.4 também são reconhecidos como bons 

alunos e têm boas notas. Já os outros dois entrevistados, não gozam de tanto prestígio 

entre seus professores, conforme comentado durante reuniões pedagógicas. Vemos que 

o rendimento destes está entre o baixo e o mediano. 

Em síntese, a caracterização das famílias e dos estudantes indicou que estas, 



 

 

mesmo com a condição de baixa renda, parecem demonstrar um acompanhamento da 

vida escolar de seus filhos. Estes, em sua maior parte, aparentam se distanciar das 

características da clientela do PBF, no que se refere às relações com a escola, ainda que 

os rendimentos que dele recebem se mostrem importantes, para o seu processo de 

escolarização.  

4.1. 2 As Escolas pesquisadas e seu contexto 

As escolas pesquisadas se localizam em dois municípios distintos, como vistos no 

mapa 1. Para o contato inicial com a escola 1, pertencente à rede municipal do 

município de Caicó, buscamos agendar visita, através de ligação telefônica. Entretanto, 

nos surpreendeu o fato de que essas escolas sequer possuem telefones próprios, o que 

nos levou a refletir sobre a carência de equipamentos básicos, ainda encontrada numa 

rede escolar municipal. O uso de telefones celulares dos funcionários é uma prática 

recorrente, devido às necessidades de comunicação da escola. Assim, por intermédio da 

pedagoga do IFRN, campus Caicó, tivemos acesso ao número de telefone celular da 

diretora da escola municipal e agendamos visita inicial.  

A escola 1, que oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental, nos turnos 

matutino e vespertino, fica localizada em bairro periférico da cidade,  habitado por 

significativos contingentes das classes populares. É, também, conhecido por ser um 

local com altos índices de violência e consumo de drogas.  

Nesta primeira visita, fizemos a apresentação da pesquisa e realizamos entrevista 

com a diretora e com a coordenadora pedagógica. A diretora nos indicou a professora 

do primeiro ano do Ensino Fundamental, do turno matutino, para ser entrevistada, tendo 

em vista ser a mais antiga da escola e grande conhecedora do cotidiano do bairro, por 

morar no mesmo. Com isso, ficou agendado nosso retorno, para efetuarmos a referida 

entrevista. 

 No nosso retorno, a professora indicada estava ausente, por motivo de doença, 

assim como a diretora, que estava em atividade, na secretaria da educação. Deste modo, 

fomos recebidos pela supervisora, que não estava a par da pesquisa, mas, num breve 

contato, explicitamos nossas intenções e ela nos orientou a entrevistar dois professores 

dos anos finais do ensino fundamental, no turno vespertino.   

A referida funcionária nos disponibilizou, ainda, a nosso pedido, o projeto político 

pedagógico da escola, em processo final de construção. Retornamos, no turno 

vespertino, a fim de entrevistar os professores indicados que, no momento, estavam em 

sala de aula.  



 

 

Assim, aproveitamos alguns minutos do horário de intervalo e mais alguns outros, 

nos quais as turmas dos professores ficaram acompanhadas da secretária da escola, com 

atividade por eles deixada. Nestas circunstâncias, eles nos solicitaram que fizéssemos as 

duas entrevistas, simultaneamente, o que nos levou a acatar o pedido. Eles foram 

bastante solícitos, não se negando a participar da pesquisa.  

Do Projeto Político-Pedagógico (em construção) da escola e das informações 

prestadas pela diretora, através do preenchimento do questionário de caracterização, 

tentamos compor um sintético retrato de sua realidade.   

Contabiliza-se, no ano de 2010, na esc.1, um corpo discente com cinquenta e três 

(53) alunos da Educação Infantil, duzentos e treze (213) alunos do Ensino Fundamental, 

totalizando duzentos e cinquenta e sete (257) alunos matriculados. Integrando o corpo 

técnico administrativo e pedagógico, têm-se nove (9) trabalhadores: diretora, vice-

diretora, duas supervisoras, uma secretária, duas auxiliares de secretaria, uma 

bibliotecária e um orientador da TV ESCOLA. Conta-se, ainda, com sete funcionários 

de Serviços Gerais e o corpo docente é formado por duas professoras de Educação 

Infantil, dezenove do Ensino Fundamental, dois para o laboratório de informática e uma 

no acompanhamento pedagógico aos alunos. O nível de qualificação deste quadro de 

docentes é de graduação e/ou especialização, com alguns em formação. 

O PPP (2010) da escola ressalta a experiência e qualificação da equipe gestora, 

sendo a diretora, que fora entrevistada, profissional com dezessete (17) anos de 

experiência no magistério, graduada em pedagogia e pós-graduada em gestão escolar. O 

PPP explicita, ainda, seu funcionamento em parceria com o Governo Federal, através do 

―Programa Mais Educação‖, com a ―Escola de Tempo Integral‖.  

Este último programa, segundo menciona o PPP (2010), oferece, aos seus 

estudantes, oficinas de: letramento, numeramento, teatro, recreação, rádio escolar e 

futebol. Sobre este funcionamento, o PPP (2010) registra, ainda, as limitações físico-

estruturais do prédio, bem como o sentimento e postura adotados, como forma de 

enfrentamento a estas dificuldades, evidenciado no trecho a seguir: 

Mesmo esta escola ainda não dispondo de um espaço físico adequado 

e satisfatório podemos encontrar um ambiente limpo e acolhedor, pois 

com o pouco que temos, dosamos amor, empenho, companheirismo e 

calor humano para também contribuirmos na formação de futuros 

cidadãos, críticos e conscientes de suas ações. (PPP, 2010, s/pag.) 

 

 Encontramos, ainda, outro importante item, no PPP (2010) da esc.1: trata-se da 

relação Escola x Comunidade (denominação do próprio documento). O item analisa,  



 

 

também, o perfil do público que atendido pela referida instituição de ensino, salientando 

o papel da escola, na formação de valores e competências, para que seus estudantes 

exerçam uma cidadania crítica e transformadora. Sobre seu público, diz que 

Parte da clientela é oriunda de famílias desestruturas com pais 

separados, mães solteiras e pais viciados. Alguns não têm acesso a 

uma boa informação, falta acesso aos livros, e aos meios de 

comunicação. A maioria dos alunos são filhos de pais que possuem 

pouca escolaridade, poucos são os que têm grau superior ou ensino 

médio (PPP, 2010, s/pág.).  

 

A partir do ―gancho‖ da família, mencionada na análise do perfil do público 

atendido, o documento esmiúça a relação de sua escola com a instituição família, 

explicitando as dificuldades enfrentadas, perante o atendimento dos estudantes de 

―famílias desestruturadas‖.  De acordo o PPP (2010, s/pág.), da esc.1:  

Falta incentivo dessas famílias no que diz respeito ao bom 

acompanhamento escolar. Outro grande problema enfrentado pela 

escola é a falta de limites, tanto as crianças como os adolescentes não 

conhecem regras nem limites, dificultando assim o trabalho educativo 

em sala de aula, dessa forma estas questões são atribuídas à escola na 

maioria das vezes, no entanto não resolve o problema, visto que em 

casa esse filho/aluno convive com outra realidade, contradizendo 

assim a ideologia pregada pela escola.  

 

Com isso, a escola, através do seu PPP (2010), explicita, com clareza, sua reflexão 

a respeito da interação família e escola. Mesmo assumindo o compromisso, em procurar 

propiciar uma melhor relação entre seus entes, evidencia as dificuldades em tratar com 

um público que foge aos padrões legitimamente estabelecidos, tal como demonstra 

Bourdieu (2010), em suas análises. O documento traça, no trecho a seguir, como diretriz 

de ação, atividades que propiciem formação e informação às famílias, numa tentativa de 

superação das citadas dificuldades: 

Pensar na parceria família/escola requer então da equipe pedagógica, 

inicialmente, uma tomada de consciência de que  as reuniões baseadas 

em temas teóricos e abstratos, reuniões para chamar a atenção dos pais 

sobre a lista de problemas dos filhos, sobre suas péssimas notas, 

reuniões muito extensas, sem planejamento adequado, onde só o 

professor, diretor, supervisor podem falar, não têm proporcionado 

sequer a abertura para o iniciar de uma proposta de parceria, pois os 

pais faltam às reuniões, conversam paralelamente, parecem de fato 

não se interessar pela vida escolar das crianças. Portanto, a construção 

dessa parceria é função inicial da equipe, pois transferir essa função à 

família somente reforça sentimentos de ansiedade, vergonha e 

incapacidade aos pais, uma vez que não são eles os especialistas em 



 

 

educação, não entendem de psicologia, desconhecem a didática, a 

sociologia, enfim, os resultados desta postura já se conhece muito 

bem: o afastamento da família. (PPP, 2010, s/pág.) 

  

Quanto à escola 2, pertencente à rede estadual de ensino e localizada no município 

de São João do Sabugi, conseguimos efetuar contato inicial, através de telefone, 

repassado por uma das mães entrevistadas. Através de ligação telefônica, agendamos 

nossa visita, na qual também realizamos a apresentação da pesquisa e entrevistas 

planejadas
53

.   

A escola é a maior e uma das mais antigas da cidade, instalada na rua principal do 

município e oferta o Ensino Fundamental, de nove anos, e o Ensino Médio, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno.  De acordo com a gestora entrevistada, no ano de 2010, 

existem vinte e uma turmas, sendo oito (8) do Ensino Médio e (13) do fundamental.  

Têm-se, com isso, um total de quinhentos e quarenta e três alunos matriculados. 

Ainda de acordo com a gestora, que traz dados mais atualizados do que o PPP, fazem 

parte do corpo docente vinte e um professores, sendo três da sala de informática, três na 

biblioteca e três no Programa TV Escola. Do total, contabilizam-se cinquenta e um 

servidores. Da estrutura física e pedagógica da escola, destacamos os comentários da 

gestora e professora entrevistadas, que ressaltam a biblioteca como a melhor da cidade, 

que se constitui, na verdade, como biblioteca comunitária. 

Sobre o PPP da escola 2, é interessante vermos que, já na introdução, aponta-se a 

comunidade escolar como a principal interessada e co-responsável pela melhor 

qualidade da educação: 

Atualmente cresce o interesse por parte da comunidade numa escola 

capaz de refletir sua função social num sentido amplo e democrático, 

onde a relação entre a escola e a comunidade interage de maneira clara 

sob uma ótica comprometida com o bom andamento de todas as 

dimensões que constituem o espaço escolar. A participação na luta 

pela ampliação de um atendimento escolar de qualidade é de 

responsabilidade de todas as instâncias. Para a escola, o desafio é criar 

condição para manter o vínculo da criança e do jovem com a escola, e 

assegurar a ela uma expectativa de um futuro diferente. (PPP, 2008, p. 

6) 

  

Aí, fica bastante explícita a função da escola, como aliada da família 
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 Durante a visita o diretor da escola não estava presente na instituição. A vice-diretora esclareceu que há muitas 

atribuições que requerem que o diretor se ausente da escola (ex: atividades na secretaria de educação); a 

entrevista com a coordenadora pedagógica foi realizada numa escola municipal, pois no horário vespertino a 

mesma é diretora de escola municipal e fomos visitá-la lá. Note-se que isto é exemplo da precariedade do 

trabalho do docente como vem sendo amplamente discutido pela literatura que trata da questão. 



 

 

(―comunidade‖), para o alcance dos objetivos. Explicita-se, também, a avaliação das 

dificuldades enfrentadas pela escola - ―desafio‖ - no tópico denominado Marco 

Situacional.  

O tópico relata e enumera as dificuldades e necessidades presentes. Segundo este 

documento (2008, p.7),  

grande parte [dos alunos] vem à escola para brincar, passear nos 

corredores, namorar ou bater papo na calçada ou nos portões, fumar; e 

ainda existe a preocupação com agressões físicas e, até mesmo, com o 

uso de drogas em alguns casos.  

 

O referido material registra, ainda, o problema da pequena participação e 

envolvimento das famílias, no processo educativo dos filhos. Observamos que o fator 

indisciplina é apontado, repetidamente, dentre os principais problemas da escola, sendo 

entendido como decorrente da falta de limites dos estudantes, ausência das famílias ou 

por falta de ―boa educação familiar‖, carência de ensino de qualidade e falta de 

oportunidades de profissionalização.   

Neste sentido, elenca-se no PPP um conjunto de problemas e a necessidade de 

enfrentá-los e resolvê-los: falta de motivação, tanto por parte dos alunos, quanto dos 

professores; carência de espaços adequados, para dar suporte às necessidades de 

crescimento do ensino-aprendizagem; falta de formação continuada para professores; 

falta de integração entre equipe técnico-pedagógico-direção e professores; falta de apoio 

de uma equipe multidisciplinar da 10ª DIRED (Diretoria Regional de Educação). 

 Por fim, verificamos que o PPP da escola 2 não reserva tópico específico sobre 

a relação comunidade e escola, como o fez a escola 1. Contudo, não deixou de revelar 

sua avaliação, crença e perspectiva de ação, para tal aspecto do trabalho escolar.  

Em síntese, por meio das observações nas duas escolas pesquisadas e da análise 

dos seus PPPs, notamos que não fogem aos perversos padrões encontrados na maior 

parte das escolas públicas do país.  Carências em relação à infraestrutura, e a falta de 

motivação dos professores se destacam, neste quadro.  

Também se destacam dificuldades relacionadas com as condições sócio-

econômicas dos alunos e suas famílias, particularmente, no que diz respeito à separação 

entre o universo cultural e simbólico, próprio das classes populares, e o que é valorizado 

pela escola. Neste sentido, nossas observações e a análise dos dois documentos trazem 

dados que tendem a reforçar as ideias de Bourdieu a respeito dos vínculos entre o 

montante de capital cultural, o sucesso e fracasso escolar das crianças e jovens.  



 

 

 Certamente que o PBF contém orientações proclamadas, como meio de lutar 

contra essa situação. Mas aparentam ser insuficientes para sua superação, ainda que 

nosso grupo pesquisado se destaque como privilegiado, em relação ao grau de 

envolvimento com os problemas presentes nas escolas em que frequentaram o Ensino 

Fundamental. Apesar desses problemas e sendo beneficiários do PBF desde cedo, os 

alunos investigados concluíram este nível de ensino e continuam seus estudos, 

frequentando o Ensino Médio. 

  

4.2 Os sujeitos pesquisados frente ao Programa Bolsa Família  

 

4.2.1 Percepções a respeito do PBF e suas repercussões no meio escolar 

     

Concepções sobre o PBF 

Todos os entrevistados avaliam o programa como bom, embora incluam, em suas 

falas, elementos de crítica ou sugestões para a sua melhoria: M1 e M3 mencionam 

observar casos de descumprimento das condicionalidades e/ou fraudes nos critérios de 

elegibilidade, para recebimento do benefício. Enquanto isso, M2 e M4, cujas famílias 

demonstram vivenciar situação de maior vulnerabilidade financeira, não se posicionam 

quanto às críticas; M4 ainda chega a explicar este seu posicionamento: ―quem recebe a 

bolsa-família, bolsa-escola diz aquelas coisas, pois eu num digo não, pior é não [ter] 

nada‖.  

Do grupo das gestoras, destacamos o posicionamento de coord.2, que reclama a 

condicionalidade da educação, para que acompanhe, também, o rendimento escolar das 

crianças e jovens. Entre o grupo de estudantes ninguém titubeia na resposta positiva, 

apenas estud.1 não classifica explicitamente entre bom e ruim, mostrando uma 

avaliação bastante ponderada: ―[...] não salva a família, mas ajuda‖; já estud. 4, ao 

explicar sua opinião sobre o programa, categoriza-o como excelente incentivo para as 

famílias.   

Verificamos que o termo ajuda teve uma utilização recorrente, entre vários 

entrevistados, o qual parece definir a concepção sobre o PBF, explicitando o caráter 

complementar para as necessidades das famílias. 

Na maioria de suas respostas, os estudantes remetem suas avaliações às 

experiências próprias ou de suas famílias, ressaltando a questão financeira. Esta última, 

aparece, nas respostas, como motivo positivo do programa, pelo caráter de segurança 



 

 

que propicia às famílias, através do recebimento mensal de um valor fixo. I 

Isso evidencia a experiência e consciência da situação de vulnerabilidade de 

renda, no cotidiano destes jovens. Nestas menções, fica claro, ainda, o baixo valor do 

pecúlio recebido, que funciona como renda complementar para as despesas. Vejamos: 

―[...] dá pra suprir algumas necessidades [...]‖ (estud.1); ―[...] tem um dinheirinho todo o 

final do mês.‖ (estud.2); ―[...] muitas pessoas, né? Não tem a condição de sustentar uma 

família tudo mais; ai já é um complemento a mais pra ajudar tanto na educação como 

também serve pra dar uma roupa ao filho... um complemento, né?‖ (estud.4).  

No caso do grupo de mães entrevistadas, a questão financeira é mencionada, 

diretamente, em uma resposta: M2 ressalta a utilização do dinheiro recebido, apontando, 

inicialmente, gastos com material escolar; mas, depois, afirma, mais claramente, que 

paga o aluguel da moradia.  Dessa forma, ainda que afirme não ser a bolsa principal 

condição para manter os filhos na escola, ao pagar, com aquela, o aluguel, demonstra a 

sua importância no orçamento familiar. 

Outro elemento constituinte das opiniões, sobre o PBF, é a relação direta entre o 

PBF e escola. Os professores da esc. 2 demonstram perceber o programa como um 

incentivo para o retorno e/ou permanência das crianças e jovens na escola, ainda que 

nem todos tenham um bom rendimento, segundo os prof.2 e prof.3. Este último, afirma: 

alguns pais passaram a obrigar os seus filhos a estudarem  porque de 

qualquer forma é uma renda que a família esta recebendo, é uma 

forma distribuir melhor  a renda no Brasil. [...], com essa nova renda 

que entra na família faz com que o pai tenha um pouco de 

responsabilidade e acompanhe melhor a frequência, pelo menos a 

frequência do aluno.  

 

Do grupo de mães, M1 justifica sua positiva avaliação do programa , em virtude 

de possibilitar a manutenção dos jovens na escola: Pra não ficar tão exposta as más 

companhias [...]. Vemos que, nesta fala, a mãe explicita, também, sua percepção sobre a 

função da escola: pelas palavras que utiliza, parece-nos que ela considera a escola como 

lugar de reclusão, para proteção daquele que ainda não está formado (maduro). 

 Entendemos que um dos objetivos do PBF pode se aproximar desta visão, quando 

consideramos a perspectiva do PETI, de retirada das crianças e jovens de ambientes de 

exploração do trabalho infantil. Contudo, consideramos que o foco maior do PBF, para 

a permanência na escola, seja a de acesso à educação e futura qualificação para o 

trabalho, assim como define a LDB nº 9.394/96. Quanto à colocação de M1, pelo 

conjunto de suas respostas, durante a entrevista, compreendemos que ela entende a 



 

 

existência de outras funções da escola, apesar de não mencionar isto, nesta fala 

específica.   

Destacamos a fala da gest.1, na relação entre o PBF e a escola, pois explicita 

avaliação das mudanças vivenciadas pela escola, desde a implantação do bolsa-escola 

federal até o PBF. A gestora observa mudanças não só no PTR, em si, mas, 

principalmente, entre a população, os beneficiários e os demais.   

[...] porque tudo que é novo a gente já estranha, né? A princípio logo 

quando se diz bolsa escola que era bolsa escola a gente temia aquele 

impacto logo na escola porque o primeiro cadastro era feito na escola. 

Agora não, agora que é cadastramento único no setor de cada 

município né?  [...] porque a gente não sabia até que ponto... tinha  

aquelas famílias que dizem assim  ah! tá vendo! Bota as pessoas que 

querem, a dedo. E hoje não; hoje a gente vê que não é isso. Hoje a 

gente vê que a clientela do PBF são de certeza aquelas crianças que 

precisam, que não tem renda fixa, quando tem é  um salário mínimo. 

[...] Saiu comentários no início que as pessoas não valorizavam que 

era pouco e hoje não, hoje eles tem um cuidado enorme. Tem o 

máximo de cuidado quando precisa a criança vai a unidade de saúde 

eles vem nos avisar, quando vai ao médico traz o atestado. 

 

Por fim, analisamos que, dentre as opiniões sobre o PBF, o Estud. 4 emite a 

resposta que demonstra mais reflexão e criticidade, conseguindo, inclusive, tecer análise 

sobre a questão nacional. Citando uma crítica ao programa – desincentivo ao 

trabalho/acomodação –, aponta a situação do país como causa, que justifica a 

necessidade do programa:  

Muitas pessoas já querem falar que o bolsa-família faz com que as 

pessoas é... Deixem de correr atrás de um emprego e tal, que as 

pessoas... mas não é isso, é o quê? é a falta de oportunidade de nosso 

país , e sem dúvida alguma isso é um ótimo incentivo as pessoas, até 

porque faz o jovem se sentir capaz de estudar e tudo mais, sem dúvida 

alguma é um ótimo projeto. 

  

A associação que estud.4 faz com a questão educacional aparece, também, nas 

respostas dos demais estudantes, mas a explicação dele é muito expressiva. Enquanto os 

demais estudantes mencionam os gastos que têm para poder estudar e frequentar a 

escola, estud.4 percebe o PBF como incentivo, ou seja, também está na categoria de 

ajuda, porém é uma categoria abstrata, diferente da renda/dos gastos.  

Além disso, o referido aluno menciona haver uma mudança, também de ordem 

abstrata, no jovem: ―se sentir capaz de estudar‖.  Isto nos levar a entender que, para 

estud.4, o jovem pobre não acredita ou não vê chance de êxito nos estudos. Tal 



 

 

avaliação se assemelha com o postulado de Bourdieu, sobre os distintos tipos de 

investimentos escolares, que fazem as classes sociais (NOGUEIRA, 2002). Destacamos, 

inclusive, que este entrevistado é o único que possui mãe analfabeta, segundo 

declaração dela e do próprio filho, durante as entrevistas.   

Do raciocínio bourdieusiano, associado à explicação de estud.4, podemos inferir 

que o governo, através do PBF, investe na escolarização da classe social que menos 

detém boas probabilidades de retorno, devido ao pequeno montante de capital cultural 

acumulado que traz para a escola. Mas, a política governamental ao expressar a intenção 

de garantir a escolarização desta classe social, aposta em resultados diferentes 

procurando estimular o sentir-se capaz.  

 

Percepções dos entrevistados sobre o controle da frequência escolar 

Entendendo que as condicionalidades do PBF são centrais em sua definição, 

enquanto PTR e sua vinculação com o meio educacional, procuramos apreender a 

percepção dos entrevistados quanto às condicionalidades do programa e suas 

contribuições vinculadas à escolarização.  Para o grupo de gestoras e professores, 

questionamos a observação de prováveis mudanças na permanência do estudante na 

escola, ou seja, se a condicionalidade do PBF poderia favorecer o despertar de maior 

interesse pelos estudos. No caso dos estudantes, questionamos, também, sobre a 

preocupação com as faltas escolares.  

No geral, todos os estudantes acham a condicionalidade importante, ainda que 

entre eles hajam discordâncias sobre o modo como é feita, o mesmo ocorrendo com 

suas mães. Estud.3 destaca a necessidade de uma fiscalização: 

Eu também concordo ... pela fiscalização. Pronto até outro dia um 

professor meu tinha contado uma história que a menina tinha dito ―ah 

eu só vim mesmo pra essa escola pra minha mãe ganhar mesmo o 

Bolsa Família‖. Tipo ela não vê nem uma coisa boa que é estudar, 

vinha apenas ganhar o Bolsa Família. 

 

Estud.4 e estud.5 entendem que é a partir da freqüência, na escola, que os alunos 

irão ter condições de aumentar o interesse e dedicação:  

[se espera que] a partir disso o aluno melhore, estude mais. [...] porque 

vai ajudar. O aluno vai ficar, vai se estimular, ―olha, eu não vou faltar 

porque vai ajudar a minha família e vai ajudar a mim, nos meus 

estudos‖. Aí estimula o aluno a não faltar. (estud.5) 

Porque eu acho que assim: os principais... Assim...  Razões pra se ter 

feito esse projeto acho que era isso mesmo, com o objetivo de 



 

 

incentivar os jovens e as crianças a se interessarem mais e 

frequentarem a escola, já pra se desviar desse... Das drogas... Da 

violência... Então acho que é interessante sempre a fiscalização, pra 

saber se o aluno está realmente freqüentando a aula. (estud.4) 

 

M2 e M4, por seu turno, consideram o controle da frequência um importante 

mecanismo para que as crianças e jovens permaneçam na escola, gerando, inclusive, 

uma mudança de consciência dos estudantes em relação às suas responsabilidades.  

Todavia, entre os estudantes, encontramos discordâncias em relação ao tipo da 

condicionalidade, por se ater, apenas, ao controle da frequência. Um exemplo é a 

percepção expressa pela estud.1: 

Eu acho que não adianta pedir a frequência, se não sabe se o aluno 

realmente... Se tá interessado, ele vai pra escola, tipo presente 

professora, pega o beco ou passa a aula toda tumultuando, a... Bolsa 

família tá aqui, tá beleza, não adianta, acho que deveria ser um 

acompanhamento um pouco mais... [incompreensível]. 

 

Essa percepção está inscrita no debate acerca dos PTRs da Educação, como vimos 

no capítulo I. A exigência desta condicionalidade nos mostra o quanto a ideia da escola 

republicana, na sua condição de obrigatória e gratuita, não se generalizou na sociedade 

brasileira, enquanto habitus, conforme a definição que Bourdieu (2009) atribui a este 

conceito.  

A não generalização não se dá por acaso, na medida em que tem estreita 

vinculação com as relações de poder e de dominação, que, historicamente, se forjaram 

na sociedade brasileira. Isto, sem desconhecer que as precárias condições sócio-

econômicas dos alunos, aliadas aos ritos e práticas próprias da escola também 

contribuem para a necessidade da existência de tais condicionalidades. Mas, a 

necessidade de uma regulação, para que o próprio usufruidor exerça o seu direito de 

escolarização, constitui fenômeno que não deve ser relegado a segundo plano.  

Essa necessidade se manifesta, com nitidez, nos depoimentos das gestoras 

entrevistadas, que avaliam a condicionalidade, neste quesito, em sua repercussão mais 

concreta no meio escolar, ou seja, na redução do número de faltas e de evasão, como 

exemplificamos, no trecho a seguir: ―Eu acho certo, acho corretíssimo. Porque se não 

existisse essa condicionalidade ele iria continuar faltando‖ (gest. 2). 

São tais percepções que nos fazem evocar o papel da escola como agência, a qual 

cabe engajar o aluno, nas atividades que garantam a sua escolarização. Esta função é 

reafirmada pelo PBF, quando aciona, no sentido de controlar, os bolsistas. Mas, a escola 



 

 

tem problemas em relação ao cumprimento deste papel, pois parecem ser poucos que 

pensam como a estudante 3, quando fala de não se ver a escola como local agradável. 

Sabemos que são várias as causas e motivações que impedem o aluno de ―ver a 

coisa boa de estudar‖. Neste ínterim, sabemos que a escola, também, é determinante, 

nesta experiência. No capítulo I, vimos que o estudo de Lavinas (2000) vai verificar 

como o atendimento das necessidades escolares, dos estudantes beneficiários de PTRs, 

implica a modificação do próprio funcionamento escolar em se tratando, sobretudo, do 

currículo e didática, embora a escola ainda enfrente dificuldades de efetuar tais 

mudanças.  

A partir da percepção dos estudantes, vemos que se evidencia a necessidade de 

melhor integração entre as políticas públicas, questão que é prevista no PBF, mas parece 

não estar se desenvolvendo satisfatoriamente.  

A questão mais técnica, no que concerne ao modo do acompanhamento da 

condicionalidade, também aparece nas respostas das mães entrevistadas: M4 destaca as 

ações e a periodicidade, para o acompanhamento, e a comprovação das 

condicionalidades do PBF como responsabilidade do beneficiário; por outro lado, M1 já 

menciona a falta de fiscalização, quanto às condicionalidades, e a falta de assistência do 

agente de saúde. Neste mesmo sentido, estud. 3 enfatiza o termo fiscalização.  

Consideramos que as percepções de estud.2 também tomam este sentido, quando 

a mesma menciona as fraudes de determinados beneficiários do programa: ―[...] Chega 

alguém lá, mente, mente, mente, uma pessoa com consciência [incompreensível] 

condições bem mais, um exemplo, bem mais elevadas que a minha, ganham talvez mais 

do que eu[...]‖. Já a resposta de estud.5, explicita sua percepção sobre a execução de um 

acompanhamento efetivo da frequência escolar, por parte do programa, citando o PETI: 

―Eles faz bem direitinho, lá em São João também, eles faz tudo direitinho. Eles vai na 

escola, eu não sei se eles tão vindo pegar aqui a frequência‖.   

Assim, consideramos que tais respostas comprovam nossa hipótese de 

modificação do meio escolar, a partir do PBF: Estud.1 explica, até, as possibilidades de 

repercussão dos estudantes que frequentam a escola, exclusivamente, para receber o 

benefício: tumulto ou fuga da aula; enquanto isso, as respostas das gestoras nos fazem 

entender que estas têm uma percepção que vincula o PBF diretamente à questão da 

educação, ainda mais do que com a transferência de renda.  

Entre as gestoras escolares e professores, ainda persiste a compreensão do PBF 

enquanto Bolsa-escola Federal, em que o pecúlio recebido deve ser gasto com despesas 



 

 

escolares. Ainda assim, a transferência de renda se faz presente nas respostas, uma vez 

que é mencionado ―o medo [das famílias] de perder o benefício‖.  

Das respostas dos grupos de gestores e professores, consideramos, ainda, que não 

são seja negada a contribuição da condicionalidade do PBF, para a escolarização de 

crianças e jovens, a mudança no interesse dos estudos, devido ao PBF, não ocorre ou é 

bastante pequena. Prof.1 explica que  

[...] os pais não se preocupam muito com essa escolarização, eles se 

preocupam muito em ter cuidado de não perder esse benefício, né? No 

caso. Mas não se preocupam muito com a questão da aprendizagem 

em si, se preocupam com a questão do filho não ter falta, né?  Eles 

controlam isso ai, mas eles não controlam o caso é... A aprendizagem. 

 

Já coord.2 deixa muito clara sua opinião, quanto às possibilidades de contribuição 

da condicionalidade, no interesse pelos estudos: ―Pra ser sincera, no interesse não muda 

não. Porque aqueles que vêm à escola porque gostam de estudar, porque querem 

participar, porque querem aprender, fica independente de ser de programa‖. 

Diante disso, observamos que coord.2 analisa a mudança no interesse dos 

estudantes, em especial, visando o pecúlio do PBF e, por isso, responde: ―Eles também 

tem um certo interesse, não é... Maior... Não é igual a mãe, deve ser porque a mãe é que 

lida, mas principalmente esses... Maiorzinhos, às vezes eles tem um interesse, não é...‖. 

Note-se que neste caso a percepção é dúbia em relação à questão em análise. 

Já gest.1 e gest.2 incrementam este entendimento sobre a contribuição da 

condicionalidade, explicando que o interesse dos estudantes vai depender do 

acompanhamento da família. Gest.1 ainda destaca a intervenção da escola, em busca da 

resolução das dificuldades identificadas:  

[...] quando a gente vê, de imediato a gente chama o pai pra ver o 

motivo bimestralmente e a gente chama os pais torna-os todos cientes 

e avalia onde realmente está o erro e a gente procura ajudar de todas 

as maneiras com projetos e agora a gente começou no 4 bimestre o 

reforço com nossos professores alem do horário.  

 

Verificamos que a avaliação das gestoras e professores, de não influência do PBF, 

no interesse dos estudos, é confirmada, ao analisarmos as respostas dos estudantes, 

quanto a sua preocupação com a frequência escolar. A maioria dos estudantes afirma se 

preocupar com a frequência escolar, mas, vemos que essa preocupação não aparece 

interligada à condicionalidade do PBF, ou aparece em segundo plano. Vejamos a 

resposta de estud.5: 



 

 

[...] além de eu tá perdendo o assunto da escola, da aula, eu também 

posso ser reprovado pelo número de falta, no final do ano. E pode 

fazer falta, porque além, daquela parte da explicação que o professor 

tá dando, eu não vou aprender. Mesmo que eu pegue por algum colega 

meu, eu não vou aprender porque eu não pude tá na explicação. Aí 

isso vai fazer falta. 

 

Mesmo sendo a primeira causa de preocupação com as faltas na escola, notamos, 

ainda, que a percepção, de boa parte dos estudantes, é mais imediatista: eles 

mencionam, especialmente, o medo de perder os conteúdos novos das aulas, ―a 

explicação do professor‖ (estud.5). Não fica explícita, nestas respostas, uma percepção 

da importância das (dos conteúdos das) aulas para outros fins, além da aprovação na 

série que cursam. Tivemos, contudo, o caso de estud.1 que, sob maior arguição sobre a 

questão, acabou por explicitar os argumentos que circulam no seu meio familiar. 

Vejamos: 

Porque, tipo, como sou a irmã mais velha, ai... Mãe sempre fica 

dizendo que, você tem que ajudar... Seus irmãos. Tem que ter... 

Estudar em uma escola boa tem que ter.. Tem que ter tudo aquilo que 

você não teve você toda estrutura que você não teve, você pode dar 

isso a ela, ai quero muito, né?, mesmo sem gostar,  a gente não faz 

tudo que gosta.   

 

De modo geral, vemos que, entre os estudantes, há uma forte consciência da 

importância das aulas e dos estudos, pois esta relevância aparece como primeira causa 

da preocupação em não faltar.  

Não podemos deixar de frisar que este é um grupo privilegiado, em relação aos 

outros que participam do PBF, cujas condições são, recorrentemente, referidas pelos 

sujeitos entrevistados, nas duas escolas. Todavia, para manutenção dessa condição 

privilegiada, por parte dos nossos entrevistados, certamente que o pertencimento ao 

programa tem influenciado, como mostram os depoimentos, anteriormente ressalvados.  

Como já mencionado, sabemos que as respostas emitidas podem não revelar a 

completude das percepções das entrevistadas, sobretudo, porque se deve levar em conta 

o caráter de provisoriedade das suas visões: lembramos, no que se refere aos parentes 

entrevistados, que são mães das classes populares, com pouca ou nenhuma 

escolarização, vivenciando a experiência de terem seus filhos frequentando o Ensino 

Médio, numa escola pública de boa qualidade.  

Entretanto, as falas das mães entrevistadas explicitam o que comumente se atribui 

à escolarização, na nossa sociedade: garantia de futuro melhor, melhoria de vida, 



 

 

carreira profissional, aprovação no vestibular, constatação que também ocorre, na 

pesquisa realizada por Paro (2000). O autor esclarece, contudo, que os seus 

entrevistados deixam transparecer que não há total crença nas possibilidades de 

alcançarem estes objetivos, através da escola, pois entendem as limitações que a 

condição de pobreza os impõe.  

Já na Avaliação Nacional do Programa Bolsa Escola Federal, Castro et al (2003) 

constataram que os beneficiários, em todo o país, consideram que é importante 

frequentar a escola, principalmente, para conseguir trabalho ou emprego (49,5%), 

demonstrando o forte mito do poder da escolarização, no imaginário nacional, que, 

muitas vezes, toma a educação, per si, como a redentora de todos os problemas sociais.  

Neste sentido, melhorar de vida é a resposta de 40,9% dos pesquisados (mesma 

situação detectada na nossa pesquisa). Para Castro et al (2009, p.349), esses resultados 

evidenciam que ―mesmo para os mais pobres entre os pobres, o estudo e o trabalho 

apresentam-se como valores‖. Compartilhamos deste entendimento e vemos que, entre 

as respostas coletadas por nós, a educação, enquanto valor, está bastante demarcada: ―se 

eles não estudar como eles vão ser na vida? Vão ser o pior...‖(M2);  ―[...] dá muita força 

pra ele estudar, pra ser alguém na vida, né? Porque hoje em dia se ninguém estudar, não 

é ninguém não, né? isso?‖ (M4). 

No caso por nós investigado, percebemos que há grande expectativa no sucesso 

dos filhos dessas entrevistadas, devido ao histórico da instituição na qual cursam o 

Ensino Médio. Entre a população potiguar, é bastante disseminada a visão sobre a 

garantia da qualidade de ensino, boa formação profissional e encaminhamento para o 

mercado de trabalho, proporcionada pelo IFRN.  

Apesar da recente criação desta instituição, através da lei nº 11.892/2008, os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são, na verdade, uma nova 

institucionalização das antigas Escolas Técnicas Federais
54

. Historicamente, estas 

escolas sempre foram destinadas às classes populares, visando a formação da mão-obra 

para os trabalhos considerados menos complexos.  

Contudo, em muitas regiões do Brasil, a gestão e financiamento da União, para 

estas instituições, garantiram a estas um crescimento, em termos de qualidade e 

produção de tecnologias inovadoras e avançadas. No município de Natal (RN), por 
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exemplo, sabe-se que a instituição sempre garantiu a formação de jovens altamente 

qualificados, muitos deles, provenientes das classes sociais mais favorecidas 

economicamente. Com isso, a destinação dos jovens com formação técnica ultrapassou 

a colocação nos cargos de nível técnico do mercado de trabalho, e garantiu o ingresso 

em cursos superiores das universidades federais.  

Na atualidade, ainda enfrentamos grande carência de profissionais técnicos 

qualificados, no Brasil. Diante disso, o governo Lula decidiu implementar a expansão 

da Rede Federal de Educação Tecnológica, a partir da qual se criou o campus do IFRN, 

no município de Caicó.  Desta forma, há grande expectativa de colocação no mercado 

de trabalho, para estes jovens, juntamente com a perspectiva de continuidade dos 

estudos em nível superior – graduação ou tecnológico –.     

 

As percepções sobre a renda transferida  

A questão do benefício financeiro, recebido através do PBF, foi abordada a partir 

de duas perguntas: primeiramente, questionamos os estudantes e suas mães sobre o uso 

do dinheiro, e, posteriormente, se tal pecúlio ajuda nos estudos ou na frequência escolar. 

 Para o grupo de gestores e professores entrevistados, efetuou-se apenas a segunda 

pergunta. Assim, quanto à primeira questão, as respostas foram bem variadas: citam a 

utilização do recurso, ligado, em geral, à alimentação ou manutenção das despesas de 

casa do cotidiano das famílias. Destaca-se a utilização de termos e expressões, nas 

respostas, que denotam o caráter complementar dos recursos. Exemplo: ―Na parte de... 

Ajuda um pouquinho na parte de alimentação, né?‖ (M3) 

A fala de estud.2 é interessante, porque evidencia, mais uma vez, a situação de 

vulnerabilidade de renda vivenciada por sua família: ―Acho que ajuda mais pra pagar 

tudo que der‖.  Como o benefício do PBF é uma das únicas rendas fixas da família, vê-

se a necessidade de conseguir pagar as principais despesas, com este pecúlio. O irmão 

de estud.2 também enfatiza esta situação. No entanto, em sua resposta, estud.5 

menciona, em primeiro lugar, os gastos com os estudos: 

Além de comprar alguma coisa pros nossos estudos ajuda a nossa 

família, a manter nosso dinheiro, porquê não é muito... Não é muito 

alto. Só trabalha meu irmão e meu pai, porque a minha mãe fica em 

casa. Aí tem a minha irmã que mora comigo e [incompreensível]. E 

minha irmã que é... tem outra irmã, aí tem muita gente lá em casa, são 

nove pessoas. Nove? Sim, nove. Aí [incompreensível] não é muito 

alto pra ajudar a despesa, aí ele [incompreensível]. 

 



 

 

Além da resposta de estud.5, que remete ao uso do benefício do PBF, 

primeiramente, com os gastos escolares, estud.4 também afirma o emprego de tal direito 

com transporte e impressão gráfica de trabalhos escolares. A resposta da estud. 3 diferiu 

das demais, dado que afirmou o desconhecimento no uso do dinheiro recebido, através 

do PBF (―quem administra mais é minha mãe‖).  

Frente a tais indicações de uso do recurso, nas respostas à segunda questão, não 

houve grande diferença: todos afirmam que o benefício os ajuda.  A maior diferenciação 

de resposta encontrada, neste quesito, foi a fala da prof.1, que mesmo concordando com 

a serventia do benefício do PBF,  para a escolarização, aponta limitações desta utilidade, 

em virtude do uso praticado pelas famílias, ao afirmar que: ―deveria sabe, ser bem mais 

dividido, pra quando, eu já disse a você que, quando o filho tivesse uma dificuldade, 

que tivesse aquele dinheiro pra ter uma aulinha de reforço... Sabe... Mas que ajuda 

bastante na questão do material [...]‖. Em certa medida, a entrevistada mostra 

desconhecer o programa, que transfere renda para auxiliar as famílias, e não somente o 

aluno. 

Do mesmo modo, no grupo das gestoras, encontramos avaliação aproximada à da 

prof.1. Parece-nos que, entre elas, persiste a compreensão do PBF assemelhada à 

perspectiva do Programa Bolsa-escola federal, pelo qual o pecúlio recebido deve ser 

gasto com despesas escolares.   

A Gest. 1 explica que a participação, em banda marcial da escola, gera gastos para 

os estudantes, relatando ter presenciado um aluno solicitar, da mãe, o dinheiro do PBF, 

porque sabe que deve ser usado para estas despesas. No mesmo sentido, Coord. 1 

menciona observar mães mencionarem esperar o recebimento da bolsa, para comprarem 

os materiais escolares e Gest.2 exemplifica que vê as mães se referirem ao uso do 

dinheiro, recebido pelo PBF, para a compra da farda escolar.   

Tal entendimento, sobre a utilização devida do pecúlio recebido com despesas 

escolares, é corroborado na avaliação explicitada por coord.2, como vemos: 

Porque aqui em São João, é... A gente fornece... Não, não... A escola, 

tanto a escola estadual quanto a escola municipal, no início do ano 

fornece um kit de material pra esse aluno. Então, a gente vê no dia a 

dia esse material vai acabando e esse aluno não trás o material de casa, 

vai sempre pedir a direção da escola. E a gente sabe que escola 

pública, nós não temos recurso.[...] a gente vê aluno sem caderno, sem 

lápis, sem uma calça, a camiseta da farda, sem um chinelo, mas com 

um celular, outras coisas, então objetos... Um MP3, um MP não sei o 

quê, então objetos de luxo [...] 

 



 

 

Sobre a continuidade nos estudos sem o benefício do PBF 

Este questionamento, assim como o que tratou da importância da escola, visa 

verificarmos não só a relação entre o PBF e a escola percebida pelos entrevistados, mas, 

revelou para nós, também, expressões do valor dado à escolarização, pelos 

entrevistados. Todos afirmam dar continuidade aos seus estudos, mesmo que não 

tivessem mais o benefício do PBF. Destacamos a resposta de M2, que demonstrou 

grande convicção, afirmando não retirar os filhos da escola, independente das condições 

que tiver, como vemos: ―Continuavam, mesmo com a ajuda de um e de outro, mas eles 

continuavam. Ave Maria eu tirar meus filhos da escola...‖  

 Apesar de evidenciarem forte desejo de continuidade aos estudos, os 

entrevistados não deixam de salientar as dificuldades que enfrentariam, sem o PBF, 

dentre as quais financeiras, para custear os gastos com materiais escolares, transporte e 

alimentação. 

Nas falas de M1, M3 e M4, observamos a forte apreensão das mães, com a 

possível perda do benefício, em virtude da precária condição financeira que possuem: 

―Aff Maria...[...] porque quando  a gente faz os cálculos do orçamento mensal, aí 

Jesus!‖ (M1); ―É, ficava assim mais difícil, né?‖ (M4). De toda forma, as mães ainda 

afirmam priorizar a educação dos filhos e mantê-los na escola, como vemos: ―[...] o 

pouco que eu tinha já ia tirar‖ (M3). 

Consideramos que as respostas destes entrevistados tendem a enfocar a 

importância do programa, e acabam não explicitando as motivações da permanência dos 

estudantes, na escola. Em apenas um caso, observamos que a resposta incorre a 

mencionar um argumento para a permanência na instituição de ensino. Entretanto, 

consideramos que essa resposta mostra a conformação social, a respeito da necessidade 

da escolarização: ―Era a única saída para conseguir um futuro promissor, é os estudos... 

hoje em dia‖ (estud. 4). Talvez, devido a esta conformação, que os estudantes 

entrevistados não tratem disso em suas respostas, não haveria o que discutir sobre a 

necessidade de permanecer na escola! 

 Afora isto, observamos que as respostas também evidenciam muito do cotidiano 

enfrentado por estas famílias, suas estratégias e alternativas encontradas, para a 

manutenção de suas necessidades. Na resposta de Estud.1, as estratégias adotadas por 

sua família são percebidas como mágicas realizadas pela mãe.  

A expressão mágica, usada por estud.1, na verdade, não está na ordem do obscuro 

ou do desconhecido, pois, na sequência da resposta, explica, minuciosamente, as ações 



 

 

da mãe. Conforme vemos, a seguir: 

Bem...mãe com certeza iria dar um jeito mágico dela, como sempre. Ia 

apertar um pouco mais os gastos em casa. É uma ótima mulher pra 

que? Ia apertar mais um pouco os gastos em casa, mas, ia fazer de 

tudo pra que eu viesse pra escola, ia pedir para o meu padrasto acordar 

mais cedo pra me deixar na escola, ia fazer qualquer coisa do tipo, ia 

evitar gastos mais desnecessários, ou gastos mais coisa assim... 

Comprar roupa, não esquecer mesmo que fosse o necessário, ela ia 

evitar de comprar assim. Dividir em tipo ca... Quinze vezes, mas ia 

dar sempre um jeito. (estud.1) 

 

A menção da mãe como administradora do dinheiro apareceu, também, em outra 

resposta, de outra estudante. No entanto, mesmo considerando que no PBF, em geral, a 

mulher é a titular do cartão bancário do benefício, é bastante interessante a forma como 

estud.1 percebe a ação de sua mãe, no controle das despesas da casa. Consideramos que 

esta percepção poderia ser uma exemplificação da atual estruturação familiar, como 

vimos no capítulo III.  

Ainda sobre a questão familiar e suas estratégias, no enfrentamento das 

necessidades, a resposta de estud. 5 também revela outra estratégia, que já verificamos 

ocorrer em algumas comunidades, e que tem sido apontada como importante alternativa, 

para a efetivação das políticas públicas sociais de atenção às famílias. Trata-se da rede 

de solidariedade, analisada por Vitale (2002), conforme tratamos no capítulo III.    

eu tenho um tio meu que ele ajuda muito, sabe? Nos meus estudos,ele 

quem faz, ele que me dá os materiais... Aí não ia coisar muito. Ele 

ajuda mais em casa, agora pra minha irmã também, que é XX, estuda 

aqui. Que é... Ajuda ela. Por que os meus materiais quem manda é 

meu tio, ele é que cuida dos meus estudos. Agora a minha irmã, XX, é 

que precisa [incompreensível] do programa. (estud.5) 

 

Sobre melhorias na escola e/ou na vida das famílias beneficiárias a partir do PBF  

Em termos de melhorias, as mães declaram a questão financeira como resultado 

do PBF, mas, nota-se que essa melhora ainda está aquém do necessitado, por estas 

famílias. Através dos termos e expressões utilizadas, durante a fala, evidencia-se o 

caráter complementar desta melhoria: ―dinheirinho certo, ajuda nas coisas em casa‖ 

(M2); ―[...]Como uma ajudazinha, né? Um pouco.‖ (M3); ―você já vai juntando pra 

comprar. Ajuda na merenda...‖ (M4).   

Na quase totalidade dos contextos discursivos das famílias, tal como os citados 

acima, não há menções à educação, como um direito, e os recursos transferidos 

aparentam ser percebidos apenas como uma ―ajudazinha‖, dada pelo governo, como 



 

 

dádiva.  

Ainda que não tenhamos nos aprofundado nestas questões, no levantamento dos 

dados, fica difícil o exercício do efetivo direito à escolarização, também por este prisma. 

Ou seja, se as famílias não têm consciência dos seus direitos, não acionam instrumentos 

que permitiriam a escolarização efetiva dos seus filhos.  

Por outra parte, entre as respostas do grupo de gestores, mais uma vez, 

observamos que há uma predominância em associar o PBF à escolarização. 

Diferentemente das respostas das mães, as gestoras enfocam a repercussão na 

escolarização dos estudantes e, por conseguinte, na escola. Vejamos uma fala: ―Então 

de certa forma se melhora pra o aluno, se faz com que ele aumente seu interesse em 

continuar, se tá recebendo aquela ajuda, então consequentemente a escola melhora 

também, não é?‖ (coord.2) 

É importante destacarmos que esta fala evidencia a percepção da coordenadora 

sobre a relação entre as necessidades básicas do aluno, como condições para a 

escolarização, e sua interferência no trabalho da escola, que tem ganhos com o aluno, 

cujas garantidas atendem às necessidades básicas, no seu meio familiar.  

Entre o grupo de professores, também encontramos esta percepção. Além de 

apontarem a melhora da situação financeira das famílias, percebem as possibilidades de 

uma melhor relação entre estas, a escola e os estudantes, como diz prof. 2: ―Ele traz o 

aluno, e traz o pai à escola, melhora o rendimento dele na escola‖. 

Enquanto isso, gest. 2 já identifica a repercussão, numa perspectiva em sentido 

oposto, porém, complementar, a escola propicia melhora na família : ―[...] se o filho vai 

ficar mais tempo na escola não vai faltar e isso vai ser bom para o filho que vai ter 

condição de crescer e melhorar a renda da família né? vai ficar uma pessoa mais 

qualificada [...]‖.  

É claro que as duas análises, de gest.2 e coord.2, não são contraditórias, nem 

contraproducentes entre si. Trata-se, na verdade, da interligação entre família e escola, 

ou seja, ainda que as entrevistadas tentem mensurar as melhorias entre uma e outra 

instância, os vínculos, entre elas, impõem repercussões também interligadas.   

Gest.1 e coord.1 abordam um aspecto semelhante, em suas respostas, tratando da 

questão da responsabilidade da família pelos estudos dos filhos, o que é mais enfatizado 

por gest.1: ―Trouxe nessa questão de mais responsabilidade. É o maior benefício que a 

família pode ter com o seu filho na escola é a responsabilidade de não faltar, de 

conseguir o material direitinho ajuda ...dar uma condição melhor para que o filho 



 

 

estude‖.  

 Consideramos tal percepção bastante pertinente, uma vez que, apesar da 

família e o Estado terem a responsabilidade legal de garantir a matrícula e a 

permanência dos filhos, na escola de Educação Básica, a realidade brasileira, no 

cumprimento de tal medida, ainda se demonstra limitada. Daí, a necessidade de outras 

ações governamentais para a superação desta limitação, como entendemos que seja o 

caso da condicionalidade da Educação no PBF.  

 

Sugestões de melhorias no PBF  

Para nós, a proposição de mudanças, para a melhoria do programa, constitui-se 

em parte integrante de sua avaliação, e também revela a percepção que se tem sobre o 

programa, como política pública. Assim, consideramos importante solicitar aos 

entrevistados, que são beneficiários do PBF ou partícipes do programa, que 

explicitassem sugestões. Consideramos que, neste quesito, há duas ordens de respostas, 

uma que não sugere ou, mesmo sugerindo, não aponta essa necessidade como limitação 

do programa; outra, em que as sugestões revelam a percepção das suas limitações.  

Da primeira ordem, fazem parte as respostas de M2 e M4, do grupo das mães: M2 

não sugere mudanças; M4 indica a continuidade e extensão do programa, devido à 

necessidade de muitas outras famílias beneficiárias (sugestão feita, também, por est.1 e 

estud.4). Do grupo de estudantes, os irmãos (estud.2 e estud. 5) não apontaram 

necessidade de mudança no programa, tendo em vista a avaliação bastante positiva que 

fazem do mesmo, conforme vemos: ―Porque assim... É... Já tá fazendo muita coisa. De 

além de tá ajudando ainda tá dando uma renda. Já tá fazendo muita coisa, que... O que 

ele tá faltando fazer? Eu acho que nada‖ (estud.5).  

Consideramos que tais respostas podem ter vinculação com a situação de maior 

vulnerabilidade financeira destas famílias, ou seja, sua grande dependência do benefício 

impele-as a percebê-lo como imprescindível, da forma que é.   

 Da segunda ordem das respostas, situam-se as falas de M1 e M3, que reforçam, 

com suas sugestões, seu posicionamento mais crítico ao programa: M3 reitera sua 

opinião sobre a maior efetividade da política, através da oferta de trabalho para os 

beneficiários; M1 vê a necessidade de operarem-se mudanças, no meio escolar, também 

em função da condicionalidade do PBF, afirmando que: ―o programa no geral, se ele 

exige tanto as crianças na escola, eles procurassem melhorar a educação, em questão de 

espaço [...]‖. 



 

 

 Entendemos que se trata de um tipo de percepção das beneficiárias, relacionada à 

necessidade de melhor integração das políticas públicas, neste caso, do serviço de 

educação e com o PBF. 

 Também, entre os estudantes, encontram-se respostas que avaliam o PBF com 

criticidade. É o caso de estud.1, que expõe, com bastante segurança, as necessidades de 

alterações no programa, segundo sua percepção: 

avaliarem, realmente, quem merece receber o bolsa família, porque eu 

conheço famílias em situações bem piores que a minha, e ganha 

menos, ai eu fico, acho, é algo realmente injusto; não que  a gente 

desmereça, [incompreensível] eu acho que deveria ser avaliado com 

mais rigor, com... Bem mais precisão, por que tem pessoas que 

realmente não precisam [...] (estud.1) 

 

Interessante observarmos que, em sua fala, a estudante utiliza termos bem 

característicos do processo avaliativo – avaliar com rigor, com precisão –, mas, ao 

mesmo tempo, há, também, expressões de visão assistencialista ou caridosa sobre o 

programa – injusto; merecer/desmerecer receber o bolsa família -. 

Enquanto isso, a vinculação que o grupo de gestoras entrevistadas faz com o 

campo da educação, já identificada, por nós, em vários dos questionamentos, é aqui, 

novamente, verificada. Todas as sugestões estão ligadas à área educacional: exigência 

do bom desempenho escolar dos estudantes (coord.2); reforço do acompanhamento da 

frequência escolar, por parte das famílias (gest. 2). 

 Destacamos, contudo, a sugestão de gest.1, se que diferencia das demais, pois  

menciona o desenvolver ações, em sua escola: trabalho de conscientização sobre o uso 

do pecúlio para melhoria das condições de estudo dos alunos. A gest.1 explica: 

a gente poderia mostrar estes que estão abaixo do rendimento e 

mostrar a mãe que ela tem o bolsa, que pode pagar mas também tem o  

outro lado: se é a única renda que ela tem eu não posso exigir que ela 

pague o professor de reforço [...] Nós, enquanto escola, estamos 

ajudando, assim como elas estão no ajudando; porque só a questão de 

que a escola no resultado final vai pro MEC com a evasão enorme...  

 

Vemos que gest.1 faz uma reflexão sobre sua própria sugestão, e percebe a 

limitação do trabalho que pretendia realizar. Nesta fala, repete-se a explicitação da 

percepção sobre o uso do pecúlio para os gastos escolares, quando a gestora sugere o 

pagamento de um professor particular, com a bolsa. Contudo, ela mesma percebe a 

dificuldade desta prática, mediante a precariedade das condições de vida destas famílias.  

Esta orientação da gestora nos chama atenção, ainda, pois indica que a mesma 



 

 

entende que as dificuldades de aprendizagem, dos estudantes, devem ser resolvidas fora 

da escola, com meios e recursos particulares. Isso se torna ainda mais estranho, ao 

consideramos que esta mesma gestora menciona a existência do Programa Mais 

Educação, em sua escola, como ação para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

 Novamente, aparece a questão da desarticulação entre o mundo da escola, o 

―mundo da vida dos alunos‖ e uma tentativa de saída desta situação, que não enfoca os 

limites, advindos da própria escola. Tal percepção é, também, compartilhada pela 

prof.1:  

Claro que vai investir na família, mas do lado também da educação do 

filho. Por exemplo, se o filho tem uma dificuldade, está (ruído)***, 

dinheiro pra pagar uma aulinha particular, uma coisinha que você não 

tem muito nesse sentido. 

 

Além das gestoras, prof.1 também constrói sua sugestão de melhoria, a partir de 

vinculação direta com o meio escolar. Neste caso, a entrevistada sugere a determinação 

do uso de parte do pecúlio, recebido do PBF, em gastos com os estudos das crianças e 

adolescentes e justifica sua proposta, mediante o que relata presenciar em sua escola: 

Algumas famílias fazem essa divisão, tem o dinheiro pra comprar o 

material, têm outras que você vê o inspetor passa nas salas ―por que ta 

sem farda? Porque eu não tenho camisa‖. ―Mas você não entra? Você 

não tem o benefício? Por que sua mãe não dividiu direitinho pra 

comprar uma camisa?‖. Que não é tão cara, né? R$7,00, R$6,00, uma 

camisa da farda. Então eu acho que deveria, o projeto, que o benefício 

já deveria esclarecer, pelo menos tentar esclarecer, porque você sabe, 

cumprir é muito difícil, né? 

 

Os demais professores entrevistados destacam a necessidade de maior fiscalização 

dos beneficiários do programa. Eles demonstram, com isso, dúvidas sobre a fidelidade 

das famílias, em relação ao atendimento das condicionalidades do programa. Esta 

percepção tem vigorado, no Brasil, face o constante desvio, que sofre o curso das 

políticas sociais, entre nós.   

 

4.2.2 Sobre efeitos do PBF no meio escolar pesquisado 

 Constituiu preocupação da pesquisa, saber se o PBF provocou mudanças, no 

tocante à frequência e/ou permanência dos bolsistas na escola, bem como possíveis 

repercussões que as condicionalidades do programa têm trazido para professores e 

gestores. Uma das estratégias adotada, para nos aproximarmos desta realidade, foi saber 

quando os estudantes ingressaram na escola e quando a família ingressou no programa. 



 

 

 Posteriormente, perguntamos, aos estudantes, a respeito das dificuldades 

enfrentadas, no tocante à frequência escolar, ou estudar; aos professores e gestores, 

sobre o modo de lidar com as normas do PBF, na escola.  

Sobre o ingresso no PBF, os estudantes, em geral, declararam não deter a 

informação precisa e boa parte das mães demonstrou dificuldade de se lembrar, com 

clareza, tendo em vista as mudanças e unificação dos programas: M1 participa do PTR 

desde a gravidez da primeira filha – entendemos que, nessa época, o ingresso tenha se 

dado pelo Programa Bolsa-Alimentação –; M2 afirma ter ingressado, no PBF, através 

do PETI, mas explica que os filhos sempre foram matriculados na escola e participaram 

do PETI por morarem em zona rural; já M3, teve ingresso no programa há cerca de um 

ano (ainda no término do Ensino Fundamental), afirmando que estava cadastrada no 

CAdÚnico há mais de três anos, e sua filha única também sempre frequentou a escola; 

M4 afirma não lembrar de quando ingressou no programa, mas relata que os filhos 

sempre frequentaram a escola.  

Quanto à questão das dificuldades para frequentar a escola ou estudar, os 

estudantes declararam não ter vivenciado situações de grande dificuldade. Mencionam 

problemas de saúde ou transporte, que, em alguma vez, os impediu de freqüentarem as 

instituições de ensino: Estud.1 aponta o transporte como uma dificuldade atual, pois, às 

vezes, não tem dinheiro para pagar a passagem; já estud.2 e estud. 5 explicam que nunca 

tiveram problema com o transporte, pois a prefeitura do município de São João de 

Sabugi sempre o garantiu.  

No quesito dos estudos, teve destaque a situação mais recente, a entrada no IFRN, 

campus Caicó. Os estudantes relatam que sentiram bastante diferença e a necessidade de 

estudar, a partir deste ano. A estud. 3 explica o processo que vivenciou, neste momento: 

Pronto eu tinha muito medo mesmo daqui... Eu ficava com medo 

―mãe eu acho que eu não vou ficar com a média não; é a primeira vez 

que eu não vou ficar na média na minha vida‖; mas sabe, deu até 

certo; no 1º bimestre eu fiquei em 3º lugar... em todas as turmas Aí no 

2º [bimestre] eu já melhorei pra 1º [com as melhores notas das 

turmas]; aí no 3º eu já não posso dizer nada. 

 

Da mesma maneira como no presente, de modo preponderante, as percepções dos 

entrevistados são bastante positivas, em relação à sua vida escolar, durante o ensino 

fundamental, destacando-se fatores como o bom desempenho e dedicação dos alunos 

aos estudos. Contudo, ressaltam a diferença da necessidade de estudar mais a partir da 

entrada no IFRN - campus Caicó e emitem avaliações entre a qualidade de ensino das 



 

 

escolas, como fica evidente na resposta de estud.5: 

Bom. No primeiro bimestre eu não tava pedindo, vendo... a coisa; mas 

depois do bimestre, que minha mãe puxou, eu comecei a estudar, a ver 

mesmo que eu estava no Instituto, né? Não era numa escola qualquer. 

Aí comecei a estudar e melhorei. [...] não era numa escola pública, 

como é o estadual ou uma escola municipal. 

 

Tal como temos sublinhado, no decorrer deste relatório, nosso grupo de 

estudantes, ao mesmo tempo em que é beneficiário do programa, possui características 

diferenciadas dos outros alunos, que também recebem o referido o benefício, sobretudo 

porque os dados mostram que, chegar ao Ensino Médio, os estudantes, por nós 

entrevistados, parece que vão conseguir concluí-lo, com sucesso, em uma escola, cujos 

padrões fogem aos assumidos, pela maior parte dos estabelecimentos públicos. 

 Assim, para tais estudantes, a questão do impacto do programa, na escola, e na 

frequência, é mais um indicador desse aspecto de diferenciação, do que dos contornos 

que o próprio PBF delineia, no interior das escolas. Elementos sobre a proximidade das 

relações, entre o programa e o dia-a-dia escolar, nos foram, mais precisamente, 

fornecidos pelos dados das entrevistas dos gestores e professores, das duas escolas 

pesquisadas.  

Neste sentido, uma das dimensões, que procuramos investigar, se voltou para o 

conhecimento de aspectos específicos, em relação às possíveis alterações no meio 

escolar, provocadas, particularmente, no que se refere à alteração no trabalho, 

desempenhado pelos profissionais da escola, em virtude do acompanhamento da 

condicionalidade do PBF.   

As percepções explicitadas no conteúdo das entrevistas do grupo de gestoras e 

professores se diferenciaram bastante entre uma escola e outra. Na esc.1, gest.1, coord.1 

e professores não percebem modificação significativa do trabalho; Prof. 2 explica que 

esse acompanhamento faz parte de sua rotina de trabalho, além disso, vê como elemento 

muito positivo a baixa incidência de falta às aulas, por parte dos alunos da escola.  

Prof. 3 complementa esta ideia, relatando que, por entender a importância da 

frequência às aulas, para a garantia da aprendizagem dos estudantes, a escola já se 

preocupava em estimular e acompanhar esta freqüência; Gest.1 corrobora tal 

posicionamento, explicando que o diário de classe dos professores já é o instrumento de 

acompanhamento diário da frequência dos estudantes, enfatizando a efetividade de seu 

acompanhamento: 

Eu tenho muita facilidade de ver, sabe...eu sempre tô aqui no meio 



 

 

deles na entrada  no intervalo sempre procuro momentos nas salas pra 

dar comunicado eu mesmo entro pra dar comunicado e no momento 

que falta alguém eu observo. A gente tem sempre o cuidado, a gente 

sempre tem a interação professor, direção, coordenação pedagógica. 

 

Já na esc.2, o conteúdo das entrevistadas mostra uma percepção de que o trabalho 

mudou: Gest.2 afirma que o registro da frequência dos alunos da escola é bimestral, 

enquanto o PBF requer o acompanhamento mensal, devido a essa diferença, a direção 

da escola incube-se de emitir declarações para o programa, justificando as situações dos 

estudantes.  

Prof.1 explica que, mensalmente,  recebe a lista de alunos do PBF e precisa 

repassar a frequência destes à direção da escola. Segundo a entrevistada, é um trabalho 

muito grande. Já Coord.2, deixa transparecer uma avaliação positiva dessa mudança:  

Mudou e até mesmo ajudou a gente a melhorar, melhorar esse 

acompanhamento do aluno. Porque antes do programa, é claro que a 

gente sempre tinha esse cuidado de ficar observando o aluno que tava 

faltoso, de procurar a família dele e ter esse contato, mas não era uma 

coisa assim tão, tão... Não era uma coisa assim, um exigência muito 

grande. de modo que a gente tem a frequência, hoje, de todos os 

alunos, independentemente de ele ser do programa ou não. Então 

quando a gente percebe que esse aluno tá com uma baixa frequência, a 

gente entra em contato automaticamente com a família, mesmo que 

ele não seja do bolsa-família. Desta forma mudou e até melhorou esse 

acompanhamento da frequência do aluno na escola. 

 

Distintas percepções, presentes nas duas escolas, podem ter relação com a forma 

pela qual se organiza o trabalho pedagógico: na primeira, os controles são diários ou 

mensais, o que pode significar inalterações nas rotinas, com a obrigatoriedade de maior 

controle da freqüência, que o programa requer; na segunda escola, o movimento parece 

ter sido justamente ao contrário. Sobre isto trataremos a seguir. 

Devemos considerar, no entanto, que o PBF exige novas atribuições para os 

professores, fato que é reconhecido pelos gestores. De fato, a forte percepção, a respeito 

do aumento de encargos, na atuação do professor, parece bastante determinante nas 

ações de ambas as escolas, segundo as respostas do grupo de gestoras.  

Na esc.1, os dados das entrevistadas mostram que os professores costumam avisar 

à direção ou coordenação da escola sobre faltas dos beneficiários, o que favorece a 

convocação das famílias, para verificar as causas das ausências. Na esc.2, o papel do 

professor também é evidenciado, porém, coord.2 explicita certas dificuldades, embora 

deixe entrever o caráter processual da mudança: 



 

 

É um trabalho a mais, é difícil, é um pouco complicado. É... Agora, os 

professores às vezes reclamam, né? Porque é um trabalho a mais que 

eles têm que fazer, mas pra gente fazer esse acompanhamento a gente 

depende do professor, então a gente tem que exigir deles também. 

Então antes eles até eles reclamavam mais, agora como já faz uns 

quatro ou cinco anos que a gente faz esse tipo de acompanhamento, 

eles estão começando a se acostumar agora. 

 

Gest.2 nos informou que coord.2 desenvolvia importante trabalho, para o 

acompanhamento das condicionalidades dos programas. Uma vez solicitada, a 

coordenadora pedagógica da escola 2 nos relata, então, que o desenvolvimento do 

trabalho ―de esclarecimento‖ se deu a partir de uma intervenção, feita pela Secretaria de 

Assistência Social, na escola.  

A Secretaria esclareceu o processo de acompanhamento da condicionalidade da 

frequência escolar, para os professores e outros profissionais da escola. Os profissionais 

passaram a ficar atentados e avisar à secretaria da escola, quando alunos do PBF faltam 

sem justificar. A direção escolar, então, busca a família para saber o motivo da(s) 

falta(s).   

Verificamos que tanto o esclarecimento, quanto o acompanhamento da 

condicionalidade da frequência escolar, na esc.2, não ocorreu apenas para professores e 

funcionários, mas, também, para as famílias. A escola adota um instrumento de 

contabilização dos dias letivos, por mês, e do número de faltas permitidas, como explica 

coord.2  

Porque a gente informava aos pais nas reuniões ―olha, os meninos que 

são do bolsa-família só podem ter ―x‖ número de faltas‖. Mas não 

tinha nada registrado, então a Secretaria de Assistência Social 

começou a exigir da gente. Então nós fizemos um quadrinho é... 

mostrando a quantidade de exercício que tem em cada mês e quantas 

faltas esse aluno pode ter dentro daquele mês pra ficar no limite do 

que ele pode faltar; que é 85% ou 75% de frequência, dependendo da 

idade. Então nós repassamos esse quadro para os professores e 

também na reunião dos pais, [...] Isso nós informamos aos pais para 

eles ficarem esclarecidos e atentos, né? É complicado. 

 

O conhecimento das formas, adotadas pela escola, desse acompanhamento 

constitui uma das nossas preocupações de pesquisa. Neste sentido, verificamos que os 

principais motivos, referidos pela entrevistada e que geram a falta de freqüência, na 

esc.2., são: doença, negligência da família e desinteresse do aluno.  

Coord.2 explica os perfis de estudantes e as situações dos últimos dois casos. 

Segundo a mesma, o desinteresse do aluno é o principal motivo de falta dos 



 

 

adolescentes e repetentes; a família destes, por sua vez, alega que, pela idade dos filhos, 

não consegue obrigá-los a ir à escola. Os casos, que coord.2 avalia como negligência da 

família, ocorrem entre alunos das séries iniciais (entre o 1º ao 5º ano). 

 De acordo com a entrevistada: ―a gente sabe que eles ainda não têm noção de 

responsabilidade‖, e a família não assume a responsabilidade de levá-los para a escola 

(―a família não manda pra escola porque dorme tarde assistindo televisão e no outro dia 

não acorda cedo, e a família também não acorda, aí é negligência‖).  

Vale lembrar que, na sua normatização, o PBF estabelece diferenças no 

tratamento dos faltosos, de acordo com sua faixa etária: enquanto as famílias dos 

menores recebem mais de uma advertência, antes da bolsa ser suspensa, no caso dos 

adolescentes (na faixa entre 16 a 17 anos), são suficientes três faltas para o 

cancelamento do seu benefício, ou seja, do benefício variável jovem (BVJ).  

Voltando à nossa análise, considerando a vivência da esc.2, vemos que os casos 

de descumprimento das condicionalidades do PBF, revelam dificuldades da relação 

entre escola, estudantes e suas famílias.   

Segundo a coord.2, quando as famílias têm o benefício bloqueado são orientadas, 

pela Secretaria de Assistência Social, para apresentarem declaração de justificativa das 

faltas dos filhos, emitida pela escola em que estes estão matriculados. A coordenadora 

explica que o contato com as famílias, nesta situação, se diferencia, a depender do 

motivo das faltas:  

 [...] A maioria dos pais daqueles alunos que sabem que eles não vêm 

porque sabem que eles são desinteressados mesmo, calmo, e eles 

mesmo reconhecem, ―olha, é porque... Tá faltando porque não quer 

vim pra escola, já é uma moça, já um rapaz, eu não tenho mais como 

obrigar‖. Então a gente faz a declaração e a pessoa aceita. Agora, os 

casos que dão mais trabalho são os de negligência, porque aí tá sendo 

irresponsável com o acompanhamento do filho na escola e não admite 

a sua... a sua falta de atenção, a sua falta de compromisso. Aí esses 

geralmente chegam exaltados, mas que não tem um motivo justo, não 

tem um motivo plausível, a gente continua, faz a declaração, mas 

também eu não, não passo muito a mão na cabeça, não. Porque se 

passar a mão na cabeça e mandar uma declaração falsa, dizendo que o 

aluno faltou por que tava doente ou por motivo esse ou aquele, vai 

continuar faltando e a família vai continuar sendo irresponsável e a 

criança se prejudicando na história. Então não tem como não. Aí, 

nesses casos aí, a Secretaria de Assistência Social tem uma equipe 

de... Do... É... Psicólogos, assistente social, aí eles reúnem essa 

família, fazem uma reunião, mostra pra eles a questão de 

responsabilidade e cuidados que tem que ter com os filhos, pra que as 

coisas melhorem, não é? 



 

 

 

Por outro lado, como mostram os dados anteriormente apresentados, o lugar do 

professor como mediador, entre os seus estudantes e as famílias a que estes pertencem, 

pode se destacar, nas atribuições que, para eles, reserva o Programa.  Essa atuação é 

reforçada pelas suas percepções sobre função ou participação no PBF, como 

exemplifica o depoimento abaixo:  

Ele [o professor] conhece seu aluno, ele tem que conhecer, embora 

que seja um pouco distante de alguns, mas ele tem que ter noção do 

aluno que ele tem, da clientela que ele tem [...] O professor ele tem 

que esclarecer pra ele o que é, qual é o objetivo daquele programa, 

como é que ele deve se comportar pra ter aquele benefício (Prof 1). 

 

Na percepção do Prof. 3,  é reiterada a vinculação entre o programa e a escola: 

As crianças, adolescente nesse caso aí, já percebe que isso interfere na 

renda e também eles passam a perceber que quando eles vêm para 

sala, quanto mais ele vem pra sala, mais adquirem conhecimento e a 

possibilidade dele de ser aprovado é bem maior, então repercute em 

vários aspectos, aí, a questão na renda da família, consequentemente o 

filho já se sente até... Coautor na ajuda familiar, porque... Ele passa a 

perceber que a mãe tá recebendo aquele dinheiro. 

 

No que se refere à mudança, na atuação das famílias beneficiárias, em relação à 

frequência escolar, por parte dos seus filhos, são distintas as percepções dos 

entrevistados das duas escolas: na primeira, gestores e professores afirmam que não 

percebem mudança, na preocupação dos familiares com a frequência dos filhos. Prof.1 

deixa explícito, inclusive, que a preocupação das famílias com os estudantes pode ser 

considerada a mesma para todos, independente do PBF:  

tanto os pais do bolsa família, como os pais... Os alunos que não tem 

bolsa escola, é... A... A participação, acho que, é praticamente a 

mesma, eu percebo... A gente percebe que nessa comunidade que os 

pais a grande maioria tem realmente interesse na aprendizagem dos 

alunos e... Modo particular no caso daqueles que tem bolsa família é 

mais relação com a frequência, o... Medo da frequência 

 

Na esc.2, gest.2 e coord.2 declaram observar a preocupação dos familiares com a 

frequência dos filhos: buscam apresentar atestado médico, nos casos de doença, e 

demonstram maior atenção, quando o programa adverte ou bloqueia o benefício. 

Contudo, a fala da professora, da esc.2, revela outra perspectiva de análise, 

destacando que a preocupação das famílias se dá, apenas, com a frequência em função 

do PBF, portanto, não verifica ocorrer mudança, na preocupação com a aprendizagem, 



 

 

ou os estudos, em si.  

É possível que as percepções, dos sujeitos da Esc. 2, tenham relação com a forma 

de gestão das escolas da rede estadual de educação. Como demonstram algumas das 

falas analisadas, a segunda escola entrevistada parece se beneficiar da existência de uma 

relação mais estreita e ativa, que mantém, junto a um órgão do governo federal.  

Notamos nas falas referência a ações intersetoriais das Secretarias de Assistência 

Social e de Educação, junto à referida unidade escolar, que estas ações podem estar 

contribuindo para a maior visibilidade e/ou concretização das mudanças do PBF no 

meio escolar.  

É interessante registrar que, aparentemente, o PBF quase que se incorporou ao 

dia-a-dia da escola, diluindo-se no conjunto das atividades. De fato, os entrevistados 

afirmam que o mesmo é mencionado, no contexto de preocupações com as faltas e 

compras feitas, com o dinheiro recebido.  

Prof.1, entretanto, observa que os estudantes detém o conhecimento, inclusive, 

dos procedimentos do programa, nos casos de descumprimento das condicionalidades e, 

geralmente, acompanham a situação dos colegas de turma. Na fala dela: ―É, os colegas, 

porque quase todos têm, né? Aí eles sabem, né? É uma situação só. Ai outros dizem 

assim: ―vai receber uma advertência‖, sabe? Eles já sabem até o que acontece quando 

não vem pra aula. [...]‖. Afora isso, prof.2 e prof. 3 observam uma diferenciação entre 

os estudantes das séries iniciais e das séries finais: ―a partir do sétimo ano eles já 

percebem [...], eles sabem que vão, que faltar, vai ser prejudicado, mas não sabe assim 

exatamente quantas faltas, [...] já ouvi alguns alunos comentarem, ― fulano andou 

faltando, e provavelmente vai perder a [bolsa]‖ (prof.2).  

Ainda na perspectiva de identificar possíveis repercussões do PBF, no dia-a-dia 

das escolas, nos preocupamos em analisar informações a respeito das taxas de evasão e 

repetência, nos últimos anos. Todavia, as escolas não tinham essas informações nos seus 

arquivos, embora as forneçam, anualmente, para órgãos superiores.  

Pelo que pudemos observar das escolas e pelos dados das entrevistas, constatamos 

uma organização bastante precária, refletida na ausência de tais informações, que são 

essenciais para o planejamento da gestão e de atividades pedagógicas. Assim, o meio de 

obtenção do conhecimento, sobre as possíveis alterações nas taxas de evasão e 

repetência das escolas investigadas, se deu precariamente, por meio de informações 

obtidas nas entrevistas.  

Na esc. 1, as entrevistadas mencionam terem tido uma redução na evasão escolar, 



 

 

nos últimos anos: Coord.1 acredita que o PBF pode ser um dos motivos para esta 

redução, no entanto, a escola já vem se esforçando, buscando melhorias, nos aspectos 

metodológicos do ensino, para alcançar tal resultado; Gest.1 também menciona este 

esforço, registrado como meta do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE da 

escola), juntamente com a redução da reprovação, que ocorre, mais fortemente,entre o 

sexto e o sétimo ano.   

Segundo a gestora, estes casos de repetência se dão em função da mudança de 

ensino e de professores, entre as séries finais e iniciais do Ensino fundamental; os 

docentes, entretanto, não demonstram conhecer, efetivamente, as taxas de repetência e 

evasão da escola, nem a situação da redução. Portanto, as respostas destes últimos 

incidem sobre as possibilidades de alteração, em função do PBF: prof. 2 percebe o 

aumento de chance de aprendizagem, a partir do acompanhamento da frequência; prof.3 

afirma que os estudantes veem, na renda recebida pelo PBF, uma ajuda para os estudos 

e para a família.  

Gest.2 tem posicionamento semelhante ao dos professores da esc.1, quando 

afirma acreditar que a evasão da escola possa ser reduzida, em função do PBF, pois 

―[...] mesmo que ele chegue a faltar muito, mas ele não desiste porque quando ele 

desiste ele perde de vez né? e quando ele só perde aula ele tem condição de recuperar 

uma nota que ele tem a tentativa as vezes...‖;  já a prof.1 parece procurar emitir sua 

opinião a partir da observação empírica, em sua escola. Com isso, ela pondera bastante 

em sua resposta e tende a avaliar a possibilidade de alteração, a depender das famílias 

dos estudantes; Coord.2, por sua vez, é bastante explícita e segura em sua avaliação: 

―Então muda a questão da evasão, mas da repetência já não muda. Porque passa a 

frequentar a escola, mas continua com o mesmo desinteresse. Então tem a frequência, 

mas não tem a aprovação, continua repetindo‖.  

Destacamos, então, que boa parte das respostas referentes ao quesito da alteração 

de taxas de evasão e repetência das escolas, na verdade, não chegam a tratar dos 

fenômenos ocorridos na escola, em si, mas, explicam, apenas, aquilo que acreditam que 

possa ocorrer.   

 Finalmente, ainda buscando identificar os efeitos do PBF no meio escolar 

pesquisado, procuramos obter dados sobre a participação das famílias beneficiárias, na 

escola. Mas, para isso, por entendermos que este fenômeno não se restringe, apenas, a 

situações, nas quais somente estão envolvidas as mães do Bolsa Família, buscamos 

saber sobre todas as famílias para, em seguida, focalizarmos, especificamente, as 



 

 

beneficiárias do  programa em análise.  

Verificamos, nas respostas dos entrevistados, a incidência de, basicamente, duas 

ordens de concepção de participação das famílias, porém, não excludentes entre si, são 

elas: 1) uma concepção restritiva, que aponta a participação das famílias em situações 

que, muitas vezes, requerem apenas a sua presença (não implica, necessariamente, 

participação). Este é o caso das citadas reuniões de pais, entrega de boletins, 

convocações da direção escolar para falar sobre o filho/estudante; 2) concepção que vê, 

na participação da família, uma ajuda na aprendizagem dos estudantes/uma ajuda para a 

escola diminuir a reprovação.  

Pelo ângulo dos estudantes, notamos que existe a diferenciação entre as ações das 

mães e dos pais, enquadrando-se, pois, na concepção 1. Em geral, os alunos mencionam 

a figura da mãe como a mais participativa (verifica cadernos, boletim, frequenta 

reuniões da escola, dialoga, compreende). Apenas dois casos mencionam o pai, mas 

como ―não participantes‖, nos levando a considerar que, como já detectaram muitas 

outras pesquisas, esta figura tem pouca ou nenhuma participação, no que se refere ao 

processo de escolarização, do grupo de estudantes analisado.  

Outra incidência, que se coaduna com uma concepção restrita, é a percepção das 

gestoras entrevistadas de considerar a preocupação/atenção como fator definidor da 

participação da família. Com as respostas dos estudantes, entendemos que este fator 

pode não ser definidor, tanto da participação da família, como do rendimento escolar.  

Dois dos cinco estudantes entrevistados explicam que não sofrem pressão da 

família, porque se dedicam aos estudos e frequentam a escola, espontaneamente. Por 

outro lado, Gest.1 avalia o não acompanhamento das atividades como falta de carinho 

da família:  

[...] acho que falta um cuidado mais carinhoso: posso dizer carinhoso; 

a gente tá sempre mostrando isso pra eles porque muitas das vezes a 

gente manda atividade pra casa e vem do mesmo jeito; daí a gente 

pede que os pais acompanherm mais de perto; que foi ai a gente tem 

uma luta grande nossa pra que ele se empenhe. Assim eles têm a 

preocupação do menino vir pra escola, mas num tem a mesma 

preocupação das atividades de casa, de como é que eles tá.  

 

Consideramos que os relatos das gestoras e coordenadoras entrevistadas 

evidenciam as dificuldades da escola, em manter essa relação com as famílias (mesmo 

numa concepção restrita de participação), ainda que demonstrem conhecer a realidade 

das famílias (ex: não dispõem de tempo para estar na escola, devido aos horários de 



 

 

trabalho‖ (gest.1). Vejamos os casos: Esc.2:―[...]sem a gente chamar dificilmente elas 

vem, a não ser quando perdem o programa. Agora, quando a gente chama vem. Elas nas 

reuniões elas vem‖. (Gest. 2). Esc. 1: 

é mais, é quando a gente manda chamar, infelizmente; mas é quando a 

gente manda chamar [...]cinquenta ou sessenta por cento de pais ou 

responsáveis, que... Frequentam reuniões, realmente procuram saber, e  

a gente sabe que tem aqueles que não frequentam  muito a escola, só 

vem quando  a gente manda chamar. (Coord.1) 

 

De toda forma, observa-se a ênfase, nas falas das gestoras, do desenvolvimento de 

ações e outras iniciativas da escola, em prol da melhoria da relação entre esta e as 

famílias, como na resposta a seguir: 

É outra luta que a gente [incompreensível] desde o inicio do ano, já 

pra ver se elimina essa reprovação, com questão... A luta que a gente... 

para pedindo ajuda dos pais para nos ajudar, na... Educação dos filhos, 

na aprendizagem do estudo deles, a gente vem buscando isso desde o 

início do ano, sempre a gente vem, e esse ano com o nosso objetivo 

que a gente tem de cada vez mais diminuir a repetência na escola, a 

gente tá buscando mais, [incompreensível] grupo de mãe, a gente 

chama, ver é... (coord.1). 

 

Quanto à percepção das entrevistadas do grupo de gestoras, a respeito da 

diferenciação entre famílias beneficiárias do PBF e as demais, repete-se a divergência 

de posições entre esc.1 e esc.2: na esc.1, mais uma vez, as entrevistadas afirmam não 

perceber a existência desse tipo de diferença; na esc.2, gest.2 afirma que existe 

diferença, entendendo, como causa, o medo de perder a bolsa.  

Já a coord.2, emite resposta bastante crítica, fazendo uma avaliação mais 

qualitativa desta participação, explicitando repercussões negativas do PBF, no 

comportamento das famílias beneficiárias:  

Olha, as famílias que não são do programa costumam acompanhar 

seus filhos muito melhores.  Geralmente, os que têm os meninos no 

programa, a única preocupação dessas famílias é com essa frequência. 

Aqueles que já se preocupam mesmo, independente do filho fazer 

parte do programa social, ou não, eles continuam acompanhando. 

Esses  daí não exigiram nada do governo, porque quer o bem do seu 

filho, quer o avanço do seu filho, a melhoria da aprendizagem, então 

acompanha normal. Agora em relação ao acompanhamento da família 

por obrigação do... Do programa, a preocupação é só mesmo com 

frequência. A maioria não comparece na escola de jeito nenhum, só 

comparece no dia que chega a cartinha do MEC informando que ficou 

com a frequência baixa. 

 



 

 

Notamos, neste depoimento, novamente, e de modo subjacente, um 

distanciamento entre os requerimentos da escola e as dificuldades de preenchê-los, pelos 

alunos das classes populares: ora, se a baixa renda das famílias constitui uma das 

condicionalidades, para que integrem o Programa, é quase certo que possuem menos 

capital cultural acumulado do que aquelas que não necessitam do benefício. É provável 

pois, que tenham mais familiaridade com os ritos e práticas escolares e, por isso, façam 

um acompanhamento mais sistemático dos seus filhos, do que as mães do PBF. 

Como já mencionado, analisamos aqui os principais elementos encontrados pela 

pesquisa através da fala dos entrevistados e dos dados contextuais. Temos claro que, 

tanto as percepções quanto as repercussões observadas são provisórias, uma vez 

estabelecidas a partir das experiências vividas até então pelos sujeitos. Mas, 

consideramos que este conhecimento se faz importante, mesmo na sua particularidade, 

para a construção e/ou aprimoramento das ações desencadeadoras destas experiências, 

pois entendemos que delas refletem as mudanças sociais almejadas. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o estudo aqui disposto, tivemos a pretensão maior de compormos avaliação 

do Programa Bolsa-Família (PBF), enquanto política de transferência de renda, com 

condicionalidades, e suas repercussões, no meio escolar, a partir da percepção de atores 

de comunidade escolar. Diante disto, inscrevemo-nos no campo de pesquisa das 

políticas públicas, que se reveste de complexidade, mediante a variedade de abordagens 

desenvolvidas, atualmente.  

Dessa forma, desenvolvemos, neste trabalho, um esforço de compreensão do 

fenômeno observado no meio escolar, a partir de nossa prática profissional docente, a 

fim de contribuirmos técnica, política e academicamente, no desvelamento de 

implicações da política pública pesquisada (SILVA, 2009).  

Como apresentado no início do nosso trabalho, cada etapa aqui desenvolvida, se 

orientou pelos pressupostos da produção do conhecimento, de forma crítica e 

contextualizada social e historicamente.  

Com isso, buscamos, primeiramente, compor uma contextualização, numa 

perspectiva histórico-crítica, do programa Bolsa-Família e suas relações com a área da 

Educação, aspecto que desenvolvemos, mais diretamente, nos capítulos I e II: no 

capítulo I, pudemos problematizar elementos das políticas sociais, desde suas origens, 

assim como os meandros percorridos, ao longo do tempo, segundo as mudanças de 

organização e relações entre o Estado Capitalista e as sociedades; é, neste ínterim, que 

vemos emergir os programas de transferência de renda, contando com variados 

postulados teórico-ideológicos e sendo implementados, como alternativa de política 

social, frente ao acirramento dos efeitos das crises econômico-sociais e da 

reestruturação do Estado em, meados do século XX.  

Diante do referido contexto, em nosso levantamento de experiências de PTRs, 

verificamos significativas diferenças entre as iniciativas de países desenvolvidos e dos 

em desenvolvimento: mesmo no caso destes últimos, que guardam, inclusive, 

semelhanças histórico-políticas, verificamos diferenciações de diversas ordens 

(orientação teórico-política; finalidades e metas; condicionalidades; resultados). 

 Destacamos, ainda, que nos surpreendeu constatar registros da existência de tal 

natureza de política, em tempos bastante remotos. Apesar disso, diante dos citados 

elementos, em transformação nos últimos tempos, entendemos que os PTRs, na 

atualidade, acabam guardando, em si, novas possibilidades de ações e repercussões, nas 
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quais também circulam disputas de interesses e muitas polêmicas, sendo, portanto, 

imprescindível, uma melhor investigação.  

Sobre a vinculação dos PTRs com a área da educação, nos surpreendeu, também, 

o número e a antiguidade de registros de experiências dessa natureza. As mesmas 

diferenciações, observadas entre os programas internacionais, incidem, da mesma 

forma, no caso brasileiro.  

A respeito dos resultados destes programas, os estudos efetuados, até então, 

apresentam, de modo geral, avaliações positivas, ainda que se reconheçam suas 

limitações e necessários aprimoramentos. De toda forma, consideramos que as 

pesquisas, nesta área, pouco têm ressaltado a importância (bem como efetuado) da 

verificação dos efeitos mais processuais do desenvolvimento deste tipo de PTR.  

Neste sentido, as avaliações sobre os vínculos entre a política educacional e os 

PTRs têm se dado, ainda, de forma pouco aprofundada. Entretanto, consideramos, 

sobretudo, o debate acerca das condicionalidades dos PTRs da área educacional, que, 

apesar dos seus impasses, tem instigado a problematização da questão do direito e 

obrigatoriedade da escolarização básica no país.  

O desenvolvimento do capítulo II constituiu uma estratégia para analisarmos a 

constituição do Programa Bolsa-Família, a partir de sua inscrição no cenário 

governamental brasileiro.  

Ressaltando o fenômeno da Reforma do Estado, ocorrida nas últimas décadas do 

século XX, procuramos compreender o cenário que se constituiu, a partir desse 

momento, no Brasil, no campo político-econômico. Assim, realizamos uma revisão das 

ações e resultados das gestões governamentais, entre os anos de 1995 e 2010, a partir da 

qual pudemos tecer análise sobre a configuração geral do PBF, em sua inscrição, na 

política social e na relação com a política educacional brasileira.  

Observamos que, durante o período analisado, de forma geral, temos um balanço 

positivo dos indicadores educacionais, pesquisados pela UNESCO (2008) e IPEA 

(2010), no tocante ao acesso e permanência de crianças e jovens pobres na escola 

(mesmo que os índices ainda sejam insatisfatórios).  

Afora isso, constatamos evidências do avanço do próprio PBF, em termos de 

cobertura e acompanhamento das condicionalidades. Sabemos, todavia, que tais 

resultados não significam a resolução dos problemas sociais do ciclo da pobreza; neste 

sentido, entendemos a importância de investigações acerca das repercussões mais 

processuais do PBF, junto aos seus beneficiários e demais envolvidos.  
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Para tanto, no capítulo III, intentamos sistematizar uma fundamentação sobre os 

processos que cercam tais sujeitos, no meio investigado, o escolar. Analisamos a 

instituição família, como foco das políticas públicas sociais, em especial de Educação e 

a sua relação com a escolarização das crianças e jovens, o que nos permitiu verificar as 

mudanças conceituais e estruturais daquela instituição, conforme os principais tratados 

teóricos e de pesquisa da questão.  

Constatamos que tal temática vem ganhando importância, nos debates em meios 

acadêmicos e governamentais, segundo variados enfoques. De toda forma, avaliamos 

que ainda são escassos, no Brasil, os programas e iniciativas governamentais com foco 

de atendimento a famílias, mesmo em sua relação com a escola.  

Afora isto, este campo também padece dos mesmos males de outras políticas 

sociais: fragmentação, descontinuidade, fragilidades no planejamento e avaliação. 

Ainda assim, os tratados, sobre a temática, aqui considerados foram valiosos parâmetros 

de interpretação do nosso estudo empírico.  

O pensamento bourdiesiano, assim como as considerações de Thin (2006), acerca 

do confrontamento entre a socialização escolar e as famílias de classes populares, se 

mostraram convergentes, para uma explicação pertinente da realidade investigada, sobre 

as percepções dos sujeitos entrevistados.   

Sobre tais capítulos, consideramos, em suma, que pudemos nos aproximar de uma 

melhor compreensão da política pública educacional e dos PTRs, no conturbado 

contexto de disputa de projetos de sociedade e de reestruturação dos sentidos da 

natureza dos Estados-nações. Neste sentido, consideramos a política pública escolar 

como parte importante e necessariamente integrada a um corpo de ações intersetoriais 

do governo, que possibilita o exercício cidadão de famílias pobres, ainda que eivado de 

debilidades. 

Neste sentido, destacamos que os PTRs com condicionalidades, implementados 

no Brasil, ainda que possam se inscrever em contextos orientados por diretrizes liberais, 

parecem conter possibilidades de um atendimento mais integral aos beneficiários, 

através de um acompanhamento efetivo e das condicionalidades dos serviços sociais, 

com fins de emancipação dos beneficiários.  Através da renda transferida, se possibilita 

desenvolver, na verdade, um vínculo com o beneficiário e deste com os serviços 

públicos do município, operando uma série de mudanças, nestes meios. 

Mas, para verificarmos, mais especificamente, tais mudanças, como já dito, 

investigamos as percepções de sujeitos envolvidos com o PBF: alunos, famílias 
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beneficiárias e atores do meio escolar. No quarto capítulo, realizamos análise dos 

contextos socioculturais e das falas dos sujeitos entrevistados, com essa finalidade. 

Pudemos verificar significativa inserção do debate, acerca dos PTRs, no dia-a-dia 

dos sujeitos entrevistados, visto que, em suas falas, encontram-se elementos 

constituintes do debate político e acadêmico, ainda que enviesado.  

Para nós, tal observação reforça a importância de analisarmos as percepções dos 

beneficiários dos programas sociais, como processo chave para o aprimoramento dos 

mesmos.  

O delineamento do universo familiar dos alunos, beneficiários do PBF e das 

escolas pesquisadas nos permitiu uma análise mais situada com a realidade social destes 

sujeitos, considerando suas falas como meio de conhecimento e avaliação das 

implicações do PBF, no meio escolar.  

Mesmo verificando a incidência de convergências e/ou divergências, entre as 

respostas dos entrevistados de cada grupo e as escolas 1 e 2, avaliamos tal aspecto como 

configurador da complexidade das realidades vividas e das variadas formas, pelas quais 

as experiências vivenciadas, pelos sujeitos, compõem-se em suas percepções. Como nos 

diz Franco (2008, p.12), 

As mensagens expressam as representações sociais na qualidade de 

elaborações mentais construídas socialmente, a partir da dinâmica que se 

estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto do conhecimento. 

Relação que se dá na prática social e histórica da humanidade e que se 

generaliza via linguagem. Sendo constituídas por processos sociocognitivos, 

tem implicações na vida cotidiana, influenciando não apenas a comunicação 

e a expressão das mensagens, mas também os comportamentos.  

 

Assim, para além dos enfoques principais de nossa investigação, pudemos 

perceber e compreender, por exemplo, a divergência sobre atribuições de funções da 

educação das crianças e jovens, entre famílias e escola.  

Observamos que a relação entre família e escola vem se desenvolvendo de forma 

descompassada, em vários aspectos. Mas, na análise das falas dos grupos entrevistados, 

em nossa pesquisa, vemos que há uma confusão na definição das funções das partes 

envolvidas, na educação das crianças e jovens, na co-distribuição das atividades de 

acompanhamento da escolarização desses.  

No meio educacional, é comum vermos que as escolas alegam assumir atribuições 

cuja responsabilidade pertenceria à educação familiar/doméstica, devido às carências 

apresentadas pelos alunos. Por outro lado, a escola também reclama que a família 
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participe e contribua, nas atividades de escolarização dos alunos.  

Ainda que seja praxe do trabalho pedagógico a utilização da estratégia da ―tarefa 

de casa‖, como meio de aprendizagem, verificamos que os estudantes apresentam 

muitas dificuldades cognitivas, que parecem os impedir de realizar estas atividades, 

sozinhos. Nestes casos, vemos que o corpo pedagógico das escolas costuma orientar as 

famílias a auxiliarem os estudantes, ou buscarem ajuda profissional, através de aulas 

particulares de reforço; contudo, para as famílias de menor poder aquisitivo e/ou baixo 

nível de escolarização, em geral, esses tipos de ajuda não são possíveis de se efetivar. 

Nas entrevistas que realizamos, encontramos tais situações e, tendo em vista 

nossos questionamentos acerca do PBF, profissionais da escola não se constrangeram 

em sugerir ou reclamar a utilização da renda transferida pelo programa, para o 

pagamento de aulas particulares, para as crianças e jovens com dificuldades de 

aprendizagem. Dificuldades essas, muitas vezes, dadas pela própria limitação do 

trabalho da escola (carências infraestruturais de todas as ordens: materiais, de pessoal, 

etc). 

Diante de tais circunstâncias, parece-nos que a singela definição de Durkheim 

(1978) sobre as funções de educação do ser individual e ser social atribuídas, 

respectivamente, à família e à escola, encontra-se desgastada e diluída nas percepções 

dos sujeitos sociais, a tal ponto que se contradiz, reclamando pela co-participação das 

instâncias.   

Na visão da escola, a família não tem sido efetiva em sua função de educar, e, 

muitas vezes, sequer conta com condições, para tal. Dessa forma, a escola enfrenta os 

efeitos de tal lacuna, e acaba por tentar saná-los na tentativa de desempenhar a sua 

função primeira, a educação intelectual.  

Entretanto, a escolarização tem se proposto a se desenvolver, numa perspectiva 

mais integral de educação, passando a compartilhar a função de formar valores, hábitos 

e posturas de crianças e jovens. Mas, diante das debilidades da educação familiar, nas 

precárias condições de trabalho, das escolas públicas, acabam por também enfrentar 

muitas dificuldades de desempenhar as funções, seja de uma educação integral, seja da 

própria escolarização básica.  

Ademais, através de nossas observações do campo de pesquisa e das entrevistas 

efetuadas, verificamos duas principais ordens de repercussão, da vinculação do PBF, no 

meio escolar: 
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1) A necessidade do acompanhamento da condicionalidade da 

Educação do PBF, pela escola, favoreceu ou reforçou a própria 

atividade da escola de acompanhamento da frequência de seus alunos; 

2) As ações intersetoriais operadas na escola em função do PBF 

favorecem a visibilidade dos objetivos do programa com a 

escolarização dos beneficiários, ao mesmo tempo em que propicia 

e/ou fortalece a interação entre as Secretarias (de Educação, Saúde e 

Assistência Social) e a escola; 

  

Contudo, consideramos que tais repercussões, na verdade, são relações que ou já 

deveriam ocorrer, no curso normal das atribuições e funções destas instituições e 

órgãos, ou constituem-se em efeitos esperados pelo programa. Ainda assim, julgamos 

que tais repercussões estão entre as mais promissoras do PBF.  

Mesmo que a preocupação com os índices de repetência e evasão escolar seja 

central, entendemos que resultados desta monta só serão efetivamente positivos, quando 

se consolidar o provimento de serviços públicos de qualidade para a população mais 

pobre.  

Neste sentido, reiteramos a necessidade de políticas intersetoriais, que consigam 

mobilizar e articular, efetivamente, os princípios e estratégias próprios do trabalho 

educativo, com as diferentes organizações estruturais e de identidade das famílias como 

se apresentam.  

Para isso, entendemos, como igualmente premente, a mudança das posturas e 

práticas dos profissionais dessas políticas, o que implica considerar que, para além do 

aprimoramento técnico do atendimento às famílias, defendemos a perspectiva de luta 

pela superação das políticas sociais mediante a garantia de condições não só mínimas, 

mas dignas de vida para toda a sua população. Tal superação, por sua vez, só poderá 

efetivar-se mediante o debate amplo e consistente de um outro projeto de sociedade. 

Considerando a profusão de PTRS, no mundo, seu peculiar desenvolvimento e 

expansão, na América Latina, como vimos, anteriormente, entendemos  

Por fim, avaliamos que a temática aqui abordada constitui-se em profícuo campo 

de estudos e que tem se desenvolvido, interligadamente, às propostas de organizações 

mundiais, por um projeto de desenvolvimento social. Salientamos então, a necessidade 

de novas investigações, no contexto do debate internacional na busca de solução para os 

problemas educacionais.  
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Anexo 2 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Cursos de Mestrado e Doutorado 

 

Termo de Consentimento 

 

Eu, ___________________________________, declaro para os devidos fins que 

respondo voluntariamente a entrevista bem como autorizo que 

__________________________________ meu filho (a) também responda, uma vez que 

estas compõem a pesquisa intitulada: Um Estudo sobre o Programa Bolsa-Família a 

partir da Percepção de Mães e Estudantes Beneficiários e suas Repercussões no Meio 

Escolar, realizada pela aluna Thalita Cunha Motta, vinculada ao curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Pernambuco. 

Declaro ainda, que permito a utilização do conteúdo da entrevista na versão final da 

dissertação, bem como nas publicações desse trabalho que possam ser realizadas. 

 Cumpre informar por fim, que o consentimento foi dado após uma explicação dos 

objetivos da pesquisa, e mediante os dois compromissos assumidos pela pesquisadora, 

são eles: colocar-se à disposição para fornecer informações acerca da pesquisa, se estas 

forem solicitadas, antes, durante ou depois da minha participação no processo; e manter 

sob sigilo meu nome ou qualquer outro dado pelo qual eu possa vir a ser identificado. 

Ciente das condições que envolvem a minha participação nesta pesquisa, assino 

abaixo o presente termo.  

 

 

Caicó, RN, _____ de ________________ de 2010. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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Anexo 3 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Cursos de Mestrado e Doutorado 

 

Termo de Consentimento 

 

Eu, ___________________________________, na função de 

_________________________declaro para os devidos fins que respondo 

voluntariamente a entrevista, a qual compõem a pesquisa intitulada: Um Estudo sobre o 

Programa Bolsa-Família a partir da Percepção de Mães e Estudantes Beneficiários e 

suas Repercussões no Meio Escolar, realizada pela aluna Thalita Cunha Motta, 

vinculada ao curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Universidade Federal de Pernambuco. Declaro ainda, que permito a utilização do 

conteúdo da entrevista na versão final da dissertação, bem como nas publicações desse 

trabalho que possam ser realizadas. 

 Cumpre informar por fim, que o consentimento foi dado após uma explicação dos 

objetivos da pesquisa, e mediante os dois compromissos assumidos pela pesquisadora, 

são eles: colocar-se à disposição para fornecer informações acerca da pesquisa, se estas 

forem solicitadas, antes, durante ou depois da minha participação no processo; e manter 

sob sigilo meu nome ou qualquer outro dado pelo qual eu possa vir a ser identificado. 

Ciente das condições que envolvem a minha participação nesta pesquisa, assino 

abaixo o presente termo.  

 

 

Caicó, RN, _____ de ________________ de 2010. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Participante  
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Anexo 4 - Roteiro de Entrevista com as mães de estudantes/ beneficiários do PBF                                                           

 

A senhora foi para a escola?    Por quanto tempo? Fez até que ano? 

Se foi, porque deixou de ir?   Se não foi, por que não foi? 

Quantas pessoas moram na sua casa? (listar pelo grau de parentesco) 

Quantas pessoas trabalham e em que? Quem é o chefe da família? 

Quanto entra em casa mais ou menos (por mês ou por semana). Para se tentar estimar a 

renda? E do bolsa família? 

Desde quando, durante quanto tempo você participa (participou) do bolsa família? 

Como você passou a participar doP BF? Como tomou conhecimento de que o PBF 

existia? 

Antes do PBF você já recebia alguma bolsa do governo? Qual? 

Você acha esse PBF bom ou ruim? Por que? 

Prá você é bom ou ruim só receber a bolsa se seus filhos não tiverem falta na escola, 

tomarem as vacinas etc, etc. (LISTAR QUAIS SÃO AS CONDICIONALIDADES e 

perguntar UMA A UMA) Por que? 

A escola lhe avisa se os meninos estiverem faltando aula? Como é que a escola avisa 

(com quantas faltas, quando já está pra ser desligado etc etc). E ai como é que a senhora 

faz? 

A SENHORA JÁ RECEBEU algum CHAMADO MAIS FORTE DA ESCOLA POR 

CAUSA DAS FALTAS OU JÁ TEVE A BF SUSPENSA? (DEIXOU DE RECEBER A 

BOLSA)? advertência do PBF ou suspensão do benefício? 

(a Sra. ) acha importante seus filhos irem para a escola? Por que? Acha que a escola 

pode melhorar a vida deles? Como? 

Antes do PBF (ou bolsa-escola) seus filhos estavam na escola? Em caso de resposta 

afirmativa, perguntar se eles reclamam das exigências que a escola faz com eles por 

causa do bolsa. 

Se não tivesse o PBF eles ficariam na escola? 

A sra acha que o PBF melhorou em que a vida da sua família? 

O dinheiro que a senhora recebe da bolsa ajuda em que a sua família? faz o que com 

ele?   

O que era preciso que o PBF tivesse para melhorar a sua vida e da sua família? 
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Anexo 5 - Roteiro de Entrevista com gestores da escola 

 

Qual a sua opinião sobre o PBF? Acha que pode ajudar na escolarização das crianças e 

jovens? Por que? Como? 

 

O que vc acha da medida que determina que o recebimento da bolsa depende da boa 

freqüência do aluno? Você acha que a medida ajuda no sentido deles se interessarem 

mais por freqüentar e estudar ou não? Por que? 

 

A escola ter que acompanhar de perto a freqüência dos alunos do PBF mexeu (alterou) 

muito a rotina da escola? A gestão? É um encargo grande? Tem alguma repercussão nas 

atividades dos professores? De que tipo? 

 

Na escola que você dirige, a condicionalidade da freqüência escolar do PBF modificou 

os números de evasão? E de repetência escolar? Como? Por que? 

 

No geral, como costuma ser a participação das famílias dos seus alunos na escola? 

 

E das famílias beneficiárias do PBF, como é participação delas na escola? 

 

Você percebeu mudança na preocupação dos pais ou familiares dos discentes quanto a 

freqüência na escola após ser beneficiário do PBF? Em algum outro aspecto? 

 

Na realidade da sua escola, você acha que o dinheiro recebido do PBF ajuda as famílias 

a manterem as crianças na escola? Por que? 

 

Na sua opinião, o PBF trouxe benefícios para a escola? E para as famílias? Por que? 

 

   Você teria alguma sugestão para melhorar o bolsa família? Por que? Como? 
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Anexo 6 - Roteiro de Entrevista com docente da escola 

 

Qual a sua opinião sobre o PBF? Acha que pode ajudar na escolarização das crianças e 

jovens? Por que? Como? 

 

Como a escola acompanha a freqüência dos alunos do PBF? 

 

No geral, como é a participação das famílias dos alunos nesta escola? E como é a 

participação das famílias do PBF na escola?   

 

Você percebeu mudança na preocupação dos pais ou familiares dos discentes quanto a 

freqüência na escola após ser beneficiário do PBF? Em algum outro aspecto? 

 

Você sabe quem são os alunos que são do PBF? Como eles são como alunos? 

 

Percebe alguma diferença entre eles e os demais não bolsistas? 

 

Você acha que houve mudança nos alunos após ingresso da família no PBF? Eles fazem 

menção do programa ou renda recebida na sala de aula? 

 

Você acha que esse acompanhamento da escola feito para o PBF alterou as ações da 

gestão escolar? E as atividades dos docentes, sofreram alteração? 

 

Dentre os seus alunos, a condicionalidade da freqüência escolar do PBF modificou os 

números de evasão? E de repetência escolar? 

 

O Professor(a) tem alguma participação no PBF? Se não, Porque? Se sim, como se dá 

essa participação? 

 

Na realidade da sua escola, você acha que o dinheiro recebido do PBF ajuda as famílias 

a manterem as crianças na escola? Por que? 

 

Na sua opinião, o PBF trouxe benefícios para a escola? E para o docente? E para as 

famílias? 

Você teria sugestões para melhorar este programa? Quais? Como? `Por que não teria? 
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Anexo 7 - Roteiro de Entrevista com discente de famílias beneficiárias do PBF 

 

Com quantos anos você começou a estudar? 

 

Você sempre estudou ou teve que parar alguma vez de estudar/ de ir para a escola? Por 

quê? 

 

Você já teve dificuldades de freqüentar a escola? e para estudar? E hoje? 

 

Como você era como estudante antes do IFRN? Faltava às aulas? Teve alguma 

reprovação? 

 

E hoje, no IFRN, como você tem sido? 

 

O que você costuma fazer quando não está na escola? Você tem outras atividades? 

Obrigações? 

 

Foi você que escolheu estudar no IFRN ou foi sua família? Por que você veio estudar no 

IFRN?   

 

Sua família participa do programa bolsa-família desde que ano? 

 

 Como vocês passaram a participar dele?  

 

Antes do PBF vocês já recebiam alguma bolsa do governo? Qual?  

 

O que você acha do programa bolsa-família? E do acompanhamento da sua frequência 

na escola? 

 

 Você se preocupa com as faltas na escola? Por quê? 

 

E sua família se preocupa com sua freqüência na escola? Como? Por quê? 

 

Como a sua família participa dos seus estudos? Ela visita sua escola, seus professores? 

Olha suas atividades? Por quê? 

 

 As s pessoas da escola (professores, diretores) falam sobre o PBF na escola?  

 

 Você acha que houve alguma mudança na escola depois do PBF? 

 

 O dinheiro que sua família recebe da bolsa ajuda em que a sua família? faz o que com 

ele? Ajuda você a continuar seus estudos?  

 

 Se não tivesse o BF você continuaria na escola? 

O que era preciso que a BF tivesse para melhorar a sua vida e da sua família? 
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Anexo 8 

Quadro relacional entre as perguntas do roteiro e as categorias de análise 

 

Categorias 

Perguntas do roteiro de entrevistas 

Mães Alunos Gestores Docentes 

 

 

 

 

 

Categoria A: 

percepções a 

respeito do PBF e 

suas repercussões 

no meio escolar 

público 

 Você acha 

esse PBF 

bom ou 

ruim? Por 

que? 

 

Prá você é 

bom ou 

ruim só 

receber a 

bolsa se 

seus filhos 

não tiverem 

falta na 

escola, 

tomarem as 

vacinas etc, 

etc. Por 

que? 

 

ASra. acha 

importante 

seus filhos 

irem para a 

escola? Por 

que? Acha 

que a 

escola pode 

melhorar a 

vida deles? 

Como? 

 

O dinheiro 

que sua 

família 

recebe da 

bolsa ajuda 

em que a 

sua 

família? faz 

o que com 

 O que você acha 

do programa 

bolsa-família? E 

do 

acompanhamento 

da sua freqüência 

na escola? 

 

Você se preocupa 

com as faltas na 

escola? Por quê? 

 

O dinheiro que 

sua família 

recebe da bolsa 

ajuda em que a 

sua família? faz 

o que com ele? 

Ajuda você a 

continuar seus 

estudos?  

 

Se não tivesse o 

PBF você 

continuaria na 

escola? 

 

 O que era 

preciso que a 

PBF tivesse para 

melhorar a sua 

vida e da sua 

família? 

 

 

Qual a sua 

opinião sobre o 

PBF? Acha que 

pode ajudar na 

escolarização 

das crianças e 

jovens? Por que? 

Como? 

 

O que vc acha 

da medida que 

determina que o 

recebimento da 

bolsa depende 

da boa 

freqüência do 

aluno? Você 

acha que a 

medida ajuda no 

sentido deles se 

interessarem 

mais por 

freqüentar e 

estudar ou não? 

Por que? 

 

Na realidade da 

sua escola, você 

acha que o 

dinheiro 

recebido do PBF 

ajuda as famílias 

a manterem as 

crianças na 

escola? Por que? 

 

Na sua opinião, 

o PBF trouxe 

benefícios para a 

escola? E para 

as famílias? Por 

Qual a sua 

opinião sobre o 

PBF? Acha que 

pode ajudar na 

escolarização das 

crianças e 

jovens? Por que? 

Como? 

 

Na realidade da 

sua escola, você 

acha que o 

dinheiro recebido 

do PBF ajuda as 

famílias a 

manterem as 

crianças na 

escola? Por que? 

 

Na sua opinião, o 

PBF trouxe 

benefícios para a 

escola? E para o 

docente? E para 

as famílias? 

 

Você teria 

sugestões para 

melhorar este 

programa? 

Quais? Como? 

`Por que não 

teria? 
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ele?  

 

A sra acha 

que oPBF 

melhorou 

em que a 

vida da sua 

família? 

 

Se não 

tivesse o 

PBF eles 

ficariam na 

escola? 

 

 O que era 

preciso que 

a PBF 

tivesse para 

melhorar a 

sua vida e 

da sua 

família? 

que? 

 

Você teria 

alguma sugestão 

para melhorar o 

bolsa família? 

Por que? Como? 

 

 

 

 

 

 

Categoria B: 

mudanças no 

meio escolar após 

estudantes 

ingressarem no 

programa em 

questão 

 

 

Antes do 

PBF (ou 

bolsa-

escola) seus 

filhos 

estavam na 

escola?  

 

 

 

 

 Você já teve 

dificuldades de 

freqüentara 

escola? e para 

estudar? E hoje? 

 

Como você era 

como estudante 

antes do IFRN? 

Faltava às aulas? 

Teve alguma 

reprovação? E 

hoje, no IFRN, 

como você tem 

sido? 

Como a sua 

família participa 

dos seus 

estudos? Ela 

visita sua escola, 

seus professores? 

Olha suas 

atividades? Por 

 

Como é 

participação das 

famílias 

beneficiárias do 

PBF na escola? 

 

 

Você sabe quem 

são os alunos que 

são do PBF? 

Como eles são 

como alunos? 

 

Percebe alguma 

diferença entre 

eles e os demais 

não bolsistas? 

Você acha que 

houve mudança 

após ingresso da 

família no PBF? 

Eles fazem 

menção do 

programa ou 

renda recebida na 

sala de aula? 
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quê? 

 

Você acha que 

houve alguma 

mudança na 

escola depois do 

PBF? 

 

 

SubCategoria 1 

da Categoria B: 

sobre mudanças 

no desempenho 

de atividades ou 

funções de 

gestores, 

funcionários e 

docentes 

 As pessoas da 

escola 

(professores, 

diretores) falam 

sobre o PBF na 

escola?  

 

A escola ter que 

acompanhar de 

perto a 

freqüência dos 

alunos do BF 

mexeu (alterou) 

muito a rotina da 

escola? A 

gestão? É um 

encargo grande? 

Tem alguma 

repercussão nas 

atividades dos 

professores? De 

que tipo? 

 

Você acha que 

esse 

acompanhamento 

da escola feito 

para o PBF 

alterou as ações 

da gestão 

escolar? E as 

atividades dos 

docentes, 

sofreram 

alteração? 

O Professor(a) 

tem alguma 

participação no 

PBF? Se não, 

Porque? Se sim, 

como se dá essa 

participação 

 

 

SubCategoria 2 

da Categoria B: 

mudanças no 

acompanhamento 

da frequência às 

aulas dos 

discentes por 

parte da escola 

ou dos familiares 

dos discentes 

 

 A escola 

lhe avisa se 

os meninos 

estiverem 

faltando 

aula? Como 

é que a 

escola avisa 

(quando já 

está pra ser 

desligado 

etc, etc). E 

ai como é 

que a 

senhora 

faz? 

 

E sua família se 

preocupa com 

sua freqüência na 

escola? Como? 

Por quê? 

 

 

Você percebeu 

mudança na 

preocupação dos 

pais ou 

familiares dos 

discentes quanto 

afrequênciana 

escola após ser 

beneficiário do 

PBF? Em algum 

outro aspecto? 

 

 

Como a escola 

acompanha a 

freqüência dos 

alunos do PBF? 

Você percebeu 

mudança na 

preocupação dos 

pais ou 

familiares dos 

discentes quanto 

afrequência na 

escola após ser 

beneficiário do 

PBF? Em algum 

outro aspecto? 
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da Categoria B: 

percepção de 

alteração nas 

taxas de 

desempenho, 

frequência e/ou 

evasão escolar da 

instituição 

enquanto 

repercussão do 

PBF 

A 

condicionalidade 

da frequência 

escolar do PBF 

modificou os 

números de 

evasão dessa 

escola? E de 

repetência 

escolar? Como? 

Por que? 

A 

condicionalidade 

da frequência 

escolar do PBF 

modificou os 

números de 

evasão dessa 

escola? E de 

repetência 

escolar? 

 

 

 

 

 

  

 
 


