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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal investigar como famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF) apreendem a condicionalidade da área da educação, que prevê 

um mínimo de frequência escolar às crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos. Os dados 

empíricos foram obtidos a partir da realização de uma pesquisa de campo qualitativa, no 

acompanhamento a cinco famílias residentes no Conjunto São Miguel – Caucaia/CE. A 

pesquisa foi desenvolvida durante o período de maio 2013 a fevereiro de 2015, utilizando 

como tipo de abordagem, a observação sistemática e assistemática, registrada em diário de 

campo, com entrevistas abertas e semi-estruturadas gravadas, conversas informais e arquivo 

próprio de imagens. Dentre as proposições teóricas consideradas, estão as desenvolvidas por 

François Dubet (2008), Bernard Lahire (1997; 2002; 2011), e Maria Alice Nogueira (2002; 

2010), utilizadas como embasamento das discussões tecidas a partir da trajetória e cotidiano 

das famílias, demonstrando as práticas e tensões em torno do cumprimento da 

condicionalidade.  Os dados revelaram que as famílias percebem a condicionalidade como um 

―incentivo‖ para a permanência dos filhos na escola, indicando que a exigência vem para 

reafirmar aquilo já praticado, antes mesmo da elegibilidade ao PBF. A experiência no campo 

mostrou que antes da aspiração à continuidade do recebimento do valor financeiro do PBF, a 

prática da frequência escolar acontece pela crença na educação formal como um elemento de 

superação à condição de pobreza. Os dados também evidenciaram que a condição de pobreza 

vivenciada pelas famílias pesquisadas assume configurações para além da ausência de renda, 

que é o único indicador de elegibilidade considerado pelo Programa. 

 

 

Palavras – Chave: Bolsa Família; pobreza; condicionalidade; educação.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to investigate how beneficiary families of the Bolsa Família Program (PBF) 

apprehend the education conditionality, which requires a minimum school attendance for 

children and teenagers from 06 to 18 years. Empirical data were obtained from a qualitative 

field research, monitoring five families living in a neighborhood called Conjunto São Miguel, 

located in Caucaia – CE - Brazil. The research was conducted from May 2013 to February 

2015, using as approach the systematic and unsystematic observation, registered in a field 

diary, open and semi-structured interviews recorded, informal talks and own image files. 

Among the considered theoretical propositions are those developed by François Dubet (2008), 

Bernard Lahire (1997; 2002; 2011), and Maria Alice Nogueira (2002; 2010), used as basis to 

the discussions of the families trajectory and daily activities, demonstrating the social 

practices and stress around the implementation of the conditionality. The gathered data 

revealed that families realize the conditionality as an "incentive" for permanence of the 

children in school, indicating that the requirement came to reaffirm a previous practice 

already done by the families, even before the eligibility to the PBF. The field experience 

revealed that, prior to the desire of receiving the PBF´s monetary value, the school attendance 

occurs from the belief in formal education as being an element to overcoming poverty. The 

data also revealed that the condition of poverty experienced by the studied families assumes 

characteristics beyond the lack of income, which is the single indicator of eligibility 

considered by the Program. 

 

 

 Keywords: Bolsa Família; poverty; conditionality; education.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

  

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

FIGURA 1 - Palestra com familiares das crianças/adolescentes beneficiários do PBF 

em situação de descumprimento da condicionalidade da educação ................................... 51 

FIGURA 2 - Localização geográfica do Conjunto São Miguel, Caucaia – CE ................. 56 

FIGURA 3: Figura 3: Fachada da Escola Estadual de Ensino Médio Rotary Club São 

Miguel ................................................................................................................................ 60 

FIGURA 4: Figura 4: Ponte sobre o Rio Maranguapinho de acesso ao bairro Parque das 

Nações ................................................................................................................................ 81  

FIGURA 5: Estrutura utilizada pela família Silva como banheiro .................................... 84 

FIGURA 6: Cômoda com os livros didáticos dos estudantes da família Andrade .......... 87 

FIGURA 7: Fachada da residência da família Martins ..................................................... 90 

FIGURA 8: Manifestação da fé na casa da família Martins ..............................................  96  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

  

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BIEN  Basic Income Earth Network (Rede Mundial de Renda Básica) 

 

BPC Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social  

BSM  Plano Brasil Sem Miséria  

BSP  Benefício de Superação da Extrema Pobreza  

BV Benefício Variável 

BVCE Benefício Variável de Caráter Extraordinário 

BVJ Benefício Variável Vinculado ao Jovem 

CadÚnico  Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

CAIXA Caixa Econômica Federal  

CF/88 Constituição Federal de 1988  

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CMAS Conselho Municipal da Assistência Social 

CRAS Centro de Referência em Assistência Social 

CREAS  Centros Especializados em Assistência Social 

CSM Conjunto São Miguel – Caucaia (CE) 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

EEMRC Escola Estadual de E. Médio Rotary Club Conjunto São Miguel de Caucaia 

EJA  Educação de Jovens e Adultos  

EMIFLT  Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Luíza Távora  

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

IPEA Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas  

LDB  Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

  

LOAS Lei Orgânica da Assistência Social 



10 
 

  

 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

 

ONU  Organização das Nações Unidas  

PAIF  Programa de Atenção Integral às Famílias  

PBE Programa Bolsa Escola 

PBF Programa Bolsa Família 

PEC      Projeto de Extensão Universitária Escola de Cidadania 

PJC Projeto Jovem Cidadão 

PMLD  Prefeitura Municipal de Lima Duarte 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio  

PTFC  Programa de Transferência de Renda Condicionada  

RL  Responsável Legal do PBF 

SAEB   Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SEDUC  Secretaria da Educação do Estado do Ceará  

SENARC  Secretaria Nacional de Renda e Cidadania  

SESAN  Secretaria da Segurança Alimentar e Nutricional  

SIBEC Sistema de Benefícios do Cidadão 

SICON Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família  

SMAS Secretaria Municipal da Assistência Social 

SME Secretaria Municipal da Educação 

SMS Secretaria Municipal da Saúde 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 

SUS   Sistema Único de Saúde  

TCC Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação 

UFJF  Universidade Federal de Juiz de Fora  

 

 



11 
 

  

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 12 

   

2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO... 25 

  

2.1 Programa Bolsa Família no contexto da política de governo ................................... 32 

 

2.2 Bolsa Família: um programa, algumas controvérsias ...............................................   41 

 

3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A CONDICIONALIDADE DA 

EDUCAÇÃO: DA TRAJETÓRIA PESSOAL AO PERCURSO 

METODOLÓGICO ................................................................................................... 49 

 

3.1 As cinco famílias: os indicadores metodológicos e a construção da pesquisa 

empírica ..................................................................................................................... 61 

 

3.2 As Famílias Souza, Silva, Martins, Andrade e Farias: dificuldades e desafios da 

pesquisa no campo .................................................................................................... 65 

 

4 OS SIGNIFICADOS DA POBREZA E AS CINCO FAMÍLIAS NO CONJUNTO 

SÃO MIGUEL .......................................................................................................... 71 

 

4.1  A pobreza como categoria analítica ......................................................................... 72 

 

4.2 ―Não sou pobre, sou necessitado‖: as manifestações da pobreza e suas 

configurações ............................................................................................................ 78 

 

4.3 Práticas vivenciadas no enfretamento à situação de pobreza .................................... 92 

 

5 A CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO E AS FAMÍLIAS PESQUISADAS   

NO CONJUTO SÃO MIGUEL ................................................................................ 98 

 

5.1 Apreensões da condicionalidade da educação: do incentivo a prática da frequência 

escolar à valorização social da educação .................................................................. 104 

 

5.2 A valorização social da educação nas cinco famílias ................................................ 106 

 

5.2.1 A prática da frequência escolar no cotidiano das cinco famílias .............................. 113 

 

5.3 Concepções da condicionalidade da educação no contexto escolar .......................... 130 

 

6 CONCLUSÃO .......................................................................................................... 140 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 144 

 ANEXOS ................................................................................................................... 153 



12 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

―Quando o primo dele não quer ir pro colégio, ele fala que o primo tem que ir sim! 

Pra não parar de receber o dinheiro! [...] ele fica pedindo pra comprar um vídeo 

game pra ele com o dinheiro, coloca o maior boneco, dizendo que o dinheiro é dele 

porque é ele quem vai pra escola!‖ (Diário de Campo. Rosa, 24/03/2014). 
 

No trecho acima, Rosa narra a fala do filho Fábio que, com apenas 07 anos, já tem 

noção das ações consideradas pelo Programa Bolsa Família (PBF) como contrapartidas, que 

sua família deve efetivar. Ao atentar o primo quanto às consequências da ausência escolar, 

Fábio reproduz uma das normas implementadas pela lei do Programa, que prevê sanções pelo 

não cumprimento das práticas voltadas à educação formal, exigindo um mínimo de frequência 

escolar para a continuidade do repasse do valor financeiro à família. 

O PBF foi instituído em 2003 como uma política social de combate a um dos 

problemas sociais mais persistentes no Brasil: a pobreza. Hoje, o PBF é o maior programa de 

transferência de renda com condicionalidades do mundo, com 14.014.252
1
 famílias em todo o 

território brasileiro. O PBF, instituído pela Medida Provisória nº 132
2
, é um Programa de 

Transferência de Renda Condicionada (PTFC) que beneficia famílias em situação de pobreza 

(aquelas com renda per capita mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00) e de extrema pobreza 

(renda per capita mensal com valor igual ou inferior à R$ 77,00)
3
.  

No Conjunto São Miguel (CSM), localizado no município de Caucaia – CE, são 

cerca de 630 famílias beneficiárias
4
. Considerando quatro pessoas por domicílio, o número 

                                                 
1
Página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Disponível em: 

<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio_form.php?p_ibge=&area=0&ano_pesquisa=&mes_pesqu

isa=&saida=pdf&relatorio=153&ms=623,460,587,589,448>. Acesso em março de 2015. 
2
Em anexo (Anexo A). O Decreto nº132, de 20 de outubro de 2003, foi convertido na Lei n° 10.836, de 09 de 

janeiro de 2004. Disponível em: <http:www.mdj.gov.br/bolsafamilia/menu_superior/legislação_e_instruções>. 

Acesso em agosto de 2013. A maior parte das informações institucionais coletadas sobre o PBF teve como fonte 

a página eletrônica do MDS, porém foram por mim interpretadas, na tentativa de amenizar o sensacionalismo de 

como são divulgadas as ações do Estado neste site. 
3
A seleção das famílias para o PBF é feita com base nas informações registradas pelo município onde o 

Programa se vincula, nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou nos Centros de Referência 

Especializados em Assistência Social (CREAS), no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico). Após a seleção da família, o benefício é recebido via cartão magnético (o MDS indica que a mãe 

seja cadastrada como a Responsável Legal – RL, da família por considerar que ela seja capaz de identificar 

melhor as necessidades dos integrantes da família). Ainda que a inscrição no CadÚnico seja uma exigência, isto 

não indica que os inscritos serão beneficiados pelo programa. A gestão do PBF é descentralizada, sendo de 

responsabilidade da federação (MDS), dos estados e municípios, cada qual com seus encargos específicos, e a 

gestão das condicionalidades é delegada aos Ministérios da Educação (ME) e da Saúde (MS).  
4
Fornecido pelo CRAS Urbano Edison da Mota Correia, Caucaia-CE, retirado da base de dados do CadÚnico, 

em 27/05/2013. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio_form.php?p_ibge=&area=0&ano_pesquisa=&mes_pesquisa=&saida=pdf&relatorio=153&ms=623,460,587,589,448
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio_form.php?p_ibge=&area=0&ano_pesquisa=&mes_pesquisa=&saida=pdf&relatorio=153&ms=623,460,587,589,448
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aproximado é de 2.520
5
 pessoas beneficiárias do PBF residentes no Conjunto. Dentre elas 

estão cinco famílias, Souza, Silva, Martins, Andrade e Farias
6
, que vivem nesse bairro do 

município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza/CE, local que serviu de abrigo para 

muitas famílias em 1979 após a desocupação judicial de uma favela na capital cearense.  

A escolha do bairro como recorte empírico, assim como o PBF como tema de 

pesquisa, está atrelada às experiências profissionais exercidas anteriormente. As atividades 

desenvolvidas como Gestora Municipal do Programa Bolsa Família, no município de Lima 

Duarte – MG (2003 a 2008), aguçaram meu interessasse pela estudo da política pública, o que 

resultou na pesquisa do tema no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), da graduação em 

Ciências Sociais, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em 2007. Já com estadia 

firmada em Fortaleza, em 2010 fui nomeada por concurso público para o cargo de Professor 

Pleno I, e lotada na Escola Estadual de Ensino Médio Rotary Club Conjunto São Miguel 

(EEMRC). A precariedade do bairro e os sinais expressivos de pobreza foram determinantes 

para a escolha do CSM como recorte da pesquisa. Alguns critérios foram considerados para a 

seleção das cinco famílias pesquisadas, como: o número de integrantes, quantidade de 

crianças/adolescentes em idade escolar entre 06 e 18 anos, situação de pobreza e extrema 

pobreza, dentre outros
7
.   

 Assim, integram a família Souza quatro pessoas. A mãe, Flávia (35 anos) é 

divorciada há dois anos e qualificava-se, profissionalmente, como doméstica desempregada. 

Porém, no final no ano de 2014, Flávia começou a trabalhar como ―zeladora‖
8
 de shopping na 

capital cearense. É Flávia a Responsável Legal (RL)
9
 pelo benefício do PBF da família. 

Quanto à escolaridade, Flávia possui até a 7ª série do ensino fundamental. A mãe da família 

Souza educa sozinha os três filhos. Daniel, o filho mais velho, tem 17 anos, está cursando a 3ª 

série do ensino médio na escola EEMRC e hoje concilia os estudos ao trabalho, na função de 

embalador, em uma fábrica de goma de tapioca. Já Darlan, o filho do meio, que sonha em ser 

jogador de futebol, tem 15 anos e cursa a 6ª série do ensino fundamental na escola Municipal 

de Ensino Fundamental Luíza Távora (EMFLT) pela terceira vez. Esse é o filho mais 

                                                 
5
Este dado não foi fornecido pelo CRAS. É um valor estimado, considerando que, em média, cada família 

beneficiada pelo PBF contém quatro integrantes.  
6
A fim de resguardar a identidade dos meus interlocutores, os sobrenomes das famílias e os nomes de todos os 

seus respectivos integrantes são fictícios. 
7
No Capítulo 2, narro detalhadamente os motivos pela escolha do PBF e do CSM, no qual também delimito os 

critérios considerados para a seleção das cinco famílias pesquisadas.    
8
Quem pratica serviços de limpeza em geral.  

9
As cinco mães das famílias pesquisadas são as RL junto ao PBF, sendo elas as responsáveis pela atualização dos 

dados da família junto ao CadÚnico, sempre que necessário. Aproximadamente, de dois em dois anos, elas 

comparecem ao CRAS Edson da Mota Correia, situado no centro de Caucaia (CRAS ao qual as famílias 

beneficiárias do PBF são vinculadas) para a atualização dos dados cadastrais. 
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problemático no processo de escolarização, de acordo com sua mãe. A renda
10

 da família 

Souza no início da pesquisa era composta por uma pensão alimentícia no valor R$ 237,00 e o 

benefício do PBF, no valor de R$ 196,00
11

. Hoje esse valor é somado a dois salários 

mínimos
12

, adquiridos pelo trabalho de Flávia e do filho mais velho. 

 Em maio de 2013, a família teve o repasse monetário do PBF bloqueado por um 

mês por consequência da inadimplência de Darlan à frequência escolar. O filho Denys, com 

11 anos, cursa a 6ª série do ensino fundamental na escola EMFLT e sonha em ser médico 

quando crescer. No ínício deste ano (2015) fui surpreendida com a atitude de Flávia em 

virtude da manutenção de Darlan na instituição de ensino. Ela retomou os estudos, retornando 

não para a 7ª série, peródo que interrompeu a educação formal, mas sim para a anterior, a 6ª, 

série atual do filho. 

A família Silva é composta por 7 integrantes. A mãe, Valéria, que possui 42 anos 

(estava gestante de quatro meses quando do meu último contato com a mesma). Valéria se 

autodeclara analfabeta, por possuir escolaridade até a 2ª série do ensino fundamental. Ela tem 

dificuldades para ler e escrever e se classifica como ―dona de casa‖. ―Eu nunca trabalhei fora 

[...] não tenho estudo, sou dona de casa mesmo! O que faço é cuidar dos meninos e da casa‖ 

(Valéria, 10/09/2013). Manoel, o pai da família, tem 44 anos, não possui escolaridade e 

atualmente está desempregado. Quanto à profissão, ele se diz ajudante de pedreiro, atividade 

que deixou de realizar por problemas na coluna. A renda atual da família declarada é 

composta apenas pelo benefício do PBF no valor de R$ 266,00. 

Lúcia, uma das filhas da família Silva, acabou de completar 17 anos. É estudante 

da 3ª série do ensino médio na escola EEMRC. Lúcia é muito habilidosa como manicure, mas 

relata não ter materiais adequados para desempenhar esta atividade. De acordo com Valéria, 

em épocas de festas de fim de ano ―o que só tem aqui é gente procurando essa menina 

                                                 
10

A aquisição dos dados referentes à renda familiar representou um dos maiores obstáculos dessa pesquisa 

(narrados no Capítulo 2) ora por algumas delas integrarem os ganhos por meio de ―bicos‖, atividades 

esporádicas, realizadas sem a previsão de frequência e valores e/ou por incapacidade de efetuar um cálculo 

abstrato, como também revelam Rego e Pinzani (2013, p. 86), nas entrevistas que realizaram com beneficiários 

do PBF. Ora porque os discursos dos integrantes das famílias, principalmente nos primeiros contatos, tendiam a 

descrever uma situação piorada da realidade vivenciada, já que a minha presença representava uma ameaça por 

me interpretarem como uma agente do Estado, que estava ali com o objetivo de avaliar a necessidade do valor 

monetário do PBF recebido por eles.  
11

Os tipos de benefícios e seus respectivos valores repassados às famílias pelo PBF estão discriminados no 

Anexo B. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios>. Acesso em setembro de 2014. 
12

No início da pesquisa, a renda da família era do valor do benefício do PBF somado ao valor da pensão 

alimentícia. Hoje com esta renda somada a dois salários mínimos, a família Souza deixará de receber o repasse 

financeiro do PBF por atingir o limite máximo de renda per capita para a elegibilidade. A partir do momento que 

a renda atual da família for identificada (por meio do cruzamento automático dos dados da base do CadÚnico  

com os da base do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS)  o Estado espera cerca de três a seis meses até o 

bloqueio do benefício, justificado pelo período de adaptação ao emprego e confirmação do vínculo empregatício. 

É bastante provável que até o meio deste ano a família Souza tenha deixado de ser beneficiária do Programa.  
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[fazendo menção a Lúcia] pra fazer unha [...]. É o dia todinho gente batendo na minha porta 

[...] mas não tem jeito de dar os materiais a ela, [...] o dinheiro não sobra!‖ (Valéria, 

02/10/2013). Já Marina, filha com 18 anos, parou os estudos em 2014, logo que completou a 

idade limite para o recebimento do benefício do PBF vinculado à jovem. Ela cursou até a 1ª 

série do ensino médio. Atualmente, divide-se entre a casa dos pais no CSM e a da irmã mais 

velha (Maria, 21 anos, com escolaridade até a 2ª série do ensino médio), no bairro próximo, 

Parque Potira. De acordo com Valéria, as filhas Maria e Marina depois de completarem 18 

anos ―foram em busca de trabalhar [...] já que aqui no São Miguel não tem nada para elas 

fazerem‖ (Valéria, 30/09/2013). 

Rivaldo, o filho com 16 anos, é estudante do Ensino de Jovens e Adolescentes 

(EJA) na escola EMFLT. Ele repetiu a 4ª série do ensino fundamental por três vezes. Pela 

idade, não pôde mais permanecer no ensino regular e foi remanejado ao EJA. Rivaldo possui 

dificuldades de cognição e mal sabe escrever o próprio nome. Ele nunca recebeu tratamento 

específico para esta deficiência, de acordo com Valéria. E o filho Otávio, com 14 anos, é 

estudante da 7ª série na escola EMFLT. O jovem gosta de pássaros, dos quais possui cinco 

espécies diferentes. Por fim, Cláudio com 12 anos, cursa a 6ª série na EMFLT. 

A família Martins é integrada por Rosa, mãe e RL do PBF, com 23 anos e com 

escolaridade até a 8ª série do ensino fundamental. Rosa é vendedora de ―bombons no sinal‖. 

Ela é vendedora ambulante de balas, doces, chocolates e pastilhas. Já Gean, o pai da família 

Martins, tem 24 anos e escolaridade também até a 8ª série do ensino fundamental. Gean se 

reconhece como ―coletor de materiais reciclável‖ (garrafas pet, caixas de papelão, papéis 

etc.). Porém, em 2011 foi atropelado enquanto trabalhava, o que deixou sequelas. O acidente 

impossibilita Gean de realizar a atividade cotidianamente por demandar um esforço físico 

elevado, já que ele percorre o trajeto do Conjunto São Miguel à Aldeota (cerca de 30 km) 

puxando o carrinho que serve como depósito dos materiais recolhidos. Gean, que realiza a 

atividade esporadicamente, recebe com a venda dos materiais por volta R$ 50,00 ao dia. O 

valor mensal, porém, não ultrapassa a quantia de R$ 350,00, somados ao Bolsa Família, no 

valor de R$ 182,00.  

  O casal possui três filhos. Fábio é o filho mais velho, com 7 anos e estuda na 2ª 

série do ensino fundamental na escola EMFLT. Fábia, a filha do meio com 6 anos, é estudante 

da 1ª série do ensino fundamental na escola EMFLT e Flávia, com 1 ano e 6 meses ainda não 

está em instituição educacional. Gean não é pai biológico de Fábio e Fábia, mas age como se 

fosse. Ele foi viver com Rosa quando Fábia tinha apenas 6 meses e Fábio um ano e meio. As 

crianças não sabem que Gean não é o pai consanguíneo porque ―o pai de sangue não quer 
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saber deles não [...] está aí pelo mundo, sem querer saber dos filhos‖ (Gean, 06/02/2015). O 

carinho, zelo e cuidado que Gean demonstra para com as crianças supera qualquer laço 

parental biológico. 

Marta é a mãe da família Andrade e RL pelo benefício na família, possui 43 anos 

e diz ser ―dona de casa‖. Marta cursou até a 2ª série do ensino fundamental. Ela pouco 

consegue ler e escrever e demonstra muita vontade em ―trabalhar fora‖. Entretanto, é 

impossibilitada pela função de mãe de que se ocupa integralmente. Marta declara que ―queria 

trabalhar fora‖, já que ―[...] só o dinheiro do Roberto mais o Bolsa Família não dá pra 

sustentar essa ruma de menino [referindo-se aos oito filhos]. A minha irmã trabalha em casa 

de família! Ela ganha muita coisa da patroa dela [...]. Essa roupa aqui [apontando o vestido] 

foi ela que ganhou lá e me deu‖ (Marta, 02/10/2013).  

O pai da família, Roberto, tem 66 anos de idade. Ele é aposentado e sua 

escolaridade é limitada à 2ª série do ensino fundamental.  Roberto exerceu a função de gari, 

em limpeza urbana
13

, por 35 anos. Mesmo aposentado, ele continuou exercendo a atividade 

até ser afastado, no início de 2014, devido a problemas de circulação sanguínea. A renda 

familiar é composta por um salário mínimo (aposentadoria do pai) somado ao PBF, no valor 

de R$ 294,00. 

O filho Jair tem 20 anos. O jovem parou os estudos na 2ª série do ensino médio 

em 2014. Atualmente Jair realiza ―bicos‖ (atividade remunerada informal e esporádica) como 

auxiliar de pedreiro. Já a filha Tereza acabou de completar 17 anos e é estudante da 3ª série do 

ensino médio na escola EEMRC. A jovem é a responsável por levar os irmãos mais novos 

para a escola e para o reforço escolar. Tereza também é a responsável por ajudar aos irmãos 

nas atividades escolares que são levadas para casa. 

O jovem Pablo possui 15 anos e é estudante da 8ª série do ensino fundamental na 

escola EMFLT. Já o filho Valério (13 anos) é estudante na 7ª série na EMFLT. A filha 

Amanda (9 anos) é estudante da 3ª série do ensino fundamental na EMFLT. O filho Lindoval, 

com 12 anos de idade, é estudante da 5ª série do ensino fundamental da Escola Estadual de 

Ensino Infantil e Fundamental Manuel Camilo (EEIFMC), localizada no bairro vizinho, 

Genibaú. De acordo com Roberto, Lindoval é o filho que ―mais dá trabalho‖. Lindoval não 

gosta de estudar. ―Ele chora, deita no chão [...]. Faz muita malcriação, só para a confusão e 

vai pra aula quando eu dou dinheiro, [...] mas nem todo dia eu tenho pra dá‖ (Roberto, em 

13/11/2013).  

                                                 
13

 Com vínculo empregatício pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
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O filho Jorge tem apenas 6 anos e foi para o ensino infantil e a pequena Ana tem 

apenas 1 ano e  9 meses de vida. A criança passa o dia com a mãe em casa. Segundo Marta, a 

creche do CSM rejeita matrícula de criança com idade inferior a dois anos. A família ainda 

possui mais dois filhos. Pedro é o filho primogênito, com 25 anos (casado e com um filho de 

seis anos) mora no município de Paramoti – CE. Constantemente tenta convencer os pais a 

migrarem para sua cidade atual alegando melhores condições de vida no que concerne, 

principalmente, a infraestrutura e tranquilidade, se comparado ao CSM. ―Lá as crianças tem 

uma praça pra brincar, não precisa ficar preocupando [...] aqui não tem nada! É só negócio de 

morte, todo mês tem um assassinato‖, desabafa Pedro, que considera o CSM um lugar 

violento e sem estrutura urbana (Pedro, 06/02/2015). Mas Marta e Roberto consideram o 

CSM um lugar calmo de se viver, apesar dos frequentes casos de violência.  

A filha Júlia, com 22 anos é viúva e possui dois filhos, um com 5 anos e outro de 

apenas 5 meses. Ela vive entre idas e vindas à casa dos pais todas as vezes que um 

relacionamento afetivo chega ao fim. Seu primeiro parceiro foi assassinado por causa de 

dívidas com o tráfico de drogas no bairro próximo ao CSM, Jurema, local onde residia na 

época.  

Farias é a quinta família. Maria (a RL pelo PBF) tem 36 anos e escolaridade até a 

2ª série do ensino médio. Maria é auxiliar de serviços gerais na escola EEMRC e recebe um 

salário mínimo. Em 2013 retornou à formação escolar, mas interrompeu o estudo na 3ª série 

do ensino médio por não conseguir conciliar às atividades cotidianas com a frequência 

escolar. Maria conta que devido à sua ausência em casa, seus filhos estavam ―jogados‖, sem 

amparo. Por mais que a família vizinha ajudasse a ―tomar de conta‖ das crianças, não era o 

suficiente para que realizassem todas as obrigações, como as tarefas escolares, por exemplo.  

Além de desempenhar as atividades no trabalho, Maria também tem a função de 

coordenar todas as atividades da casa. Ela realiza algumas das tarefas domésticas e divide 

entre os filhos mais velhos as que não foi possível realizar durante o dia. Maria também é 

muito envolvida com as atividades da igreja Pentecostal da Glória de Deus, que ela o marido 

João coordenam. Já João, o pai da família Farias, tem 38 anos e está desempregado. Ele 

Estudou até a 2ª série do ensino médio e atua como pastor de uma igreja protestante, que 

improvisou dentro de sua própria residência. A renda familiar é de um salário mínimo mais o 

valor de R$140,00 do PBF. 

Ricardo é o filho mais velho, com 19 anos. Até 2014, cursava o EJA na escola 

EMFLT. Em 2013, a família do jovem deixou de receber o repasse financeiro do PBF por 60 

dias, devido a inúmeras faltas recebidas. Porém, no ano de 2014, quando completou 18 anos, 
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abandonou a escola. Em julho desse mesmo ano, Ricardo deixou a casa dos pais para 

constituir sua própria família e hoje realiza atividades remuneradas como ajudante de 

pedreiro.  

Renata tem 18 anos e completou o ensino médio no ano de 2013. Em 2014 ela fez 

curso de auxiliar administrativo em Caucaia, com parte do valor pago pelo recebimento do 

benefício do PBF. No mês de fevereiro de 2015, Renata casou-se e foi morar com o marido 

em uma casa perto da residência da família. Vivem atualmente com os pais na residência os 

demais filhos: Cláudio, Raiane, Fernanda e Larissa. Cláudio tem 15 anos e frequenta a 2ª série 

do ensino médio na escola EEMRC. Raiane, com 14 anos, é estudante da 1ª série do ensino 

médio também na escola EEMRC. A pequena Fernanda, com 07 anos, é estudante da 2ª série 

do ensino fundamental da escola EMFLT e Larissa, com 3 anos, ainda não frequenta 

instituição escolar.  

Essas informações acima, como os demais dados que sucedem, foram elaboradas 

a partir dos encontros realizados com cinco famílias pesquisadas no CSM, entre maio de 2013 

e fevereiro de 2015. Essas famílias cumprem a condicionalidade da área da educação
14

, 

mesmo as famílias Souza e Farias que estiveram por um determinado período em situação de 

inadimplência
15

. Foi a partir da investigação, com o acompanhamento periódico dessas 

famílias, que pude identificar que a vivência do cotidiano das mesmas (a realização de suas 

atividades diárias, o preparo e horário da realização das refeições, limpeza da casa) é 

desenvolvida no tempo das idas e vindas dos filhos a suas respectivas instituições de ensino, 

demonstrando a valorização da frequência escolar no cerne da instituição familiar.  

A efetivação das condicionalidades prevê ações voltadas às famílias beneficiárias, 

nas áreas da educação, saúde e assistência social
16

. A condicionalidade da área da educação, 

                                                 
14

A Portaria nº 251 de 12 de dezembro de 2012 regulamentou a gestão das condicionalidades do PBF, revogando 

a Portaria GM/MDS nº 321/2008. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-

1/portarias/2012/Portaria%20no%20251%2012%20de%20dezembro%20de%202012.pdf> . Acesso em Abril de 

2013. Anexo C. 
15

O descumprimento das condicionalidades do PBF por parte das famílias gera efeitos em seus benefícios 

financeiros. Os efeitos vão desde a advertência da família, passando pelo bloqueio e pela suspensão do benefício, 

podendo chegar ao cancelamento. No entanto, a família em descumprimento da condicionalidade tem o direito 

do recurso junto ao gestor do PBF municipal, encaminhado pelo técnico do CRAS ou CREAS, onde a mãe como 

RL recorre para atualizar o CadÚnico familiar. De acordo com MDS (2010. p. 31), o objetivo das sanções no 

benefício ―não é punir a família, mas direcioná-la a ações sociais específicas que contribuam para reduzir seu 

acentuado grau de vulnerabilidade social e estimulá-la a corrigir os problemas que a impedem de cumprir os seus 

compromissos‖. Porém, as famílias Souza e Farias, que estiveram em situação de descumprimento da 

condicionalidade devido à inadimplência escolar dos filhos relataram-me, que neste período não foram 

procuradas por assistentes sociais ou técnicos do PBF do CRAS ao qual estão vinculadas. Com isso é possível 

evidenciar uma lacuna entre as diretrizes da condicionalidade da educação e a prática da gestão do PBF. As 

sanções por descumprimento da condicionalidade estão no Anexo D. 
16

O MDS (2010, p. 4) prevê que para cumprir a condicionalidade na área de saúde a família beneficiária precisa 

levar os filhos à unidade de atendimento de saúde para vacinação e pesagem periódica das crianças menores de 7 
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instituída pelo PBF, exige que todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar 

devidamente matriculadas e com frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. 

Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. Ao instituir as 

condicionalidades como contrapartida às famílias beneficiárias, o Estado acredita que: 

[...] o Programa Bolsa Família [...] tem por objetivos básicos promover o acesso à 

rede de serviços públicos, em especial de educação, saúde e assistência social; 

combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; estimular o 

desenvolvimento das capacidades das famílias que vivem em situação de pobreza e 

extrema pobreza; combater a pobreza; e promover a intersetorialidade, a 

complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder Público; [...] no contexto 

do Programa Bolsa Família, as condicionalidades visam a ampliar o acesso das 

famílias às políticas de saúde, educação e assistência social, promovendo a melhoria 

das condições de vida da população beneficiária, assim como a fortalecer a 

capacidade de o Poder Público oferecer tais serviços (BRASIL, Portaria nº 251, de 

12 de dezembro de 2012). 

 

Neste contexto, me propus a investigar como as famílias Souza, Silva, Martins, 

Andrade e Farias apreendem a condicionalidade da área da educação. Juntamente com essa 

questão de partida surgiram algumas inquietações que se fizeram pertinentes na tentativa de 

elucidar a pergunta principal da pesquisa: essas famílias do CSM interpretam a exigência da 

área da educação do PBF como ―uma ampliação ao acesso à política educacional‖, tal como 

estabelece o Estado na lei de criação do Programa? E como essas famílias incluídas no PBF, 

que são classificadas entre os pobres da atualidade, cumprem essa norma, mesmo enfrentando 

cotidianamente inúmeras dificuldades devido à situação de pobreza que vivenciam? Essas 

famílias cumprem a condicionalidade da educação vislumbrando somente o recebimento do 

benefício, ou há motivações que estão para além da transferência da renda recebida?  

Os dados empíricos foram obtidos a partir da efetivação de uma pesquisa de 

campo qualitativa, desenvolvida durante o período de 2013 a fevereiro de 2015, utilizando 

como tipo de abordagem aos sujeitos pesquisados, a observação sistemática e assistemática, 

registrada em diário de campo (realizada durante as visitas periódicas às residências das 

famílias), com entrevistas abertas e semi-estruturadas gravadas, conversas informais e registro 

de imagens (captadas por mim), tendo como informantes os integrantes das famílias 

supracitadas. Os sujeitos pesquisados foram designados como ―as cinco famílias pesquisadas 

no CSM‖. Também foram utilizadas como fonte de dados empíricos concepções elaboradas a 

                                                                                                                                                         
anos. As mulheres na faixa de 14 a 44 anos precisam fazer acompanhamento e se gestantes, devem realizar o 

pré-natal. Na área de assistência social, apenas crianças e adolescentes (com até 15 anos) em situação de risco ou 

retiradas do trabalho infantil pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) cumprem esta 

condicionalidade, participando dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PETI, 

além da obtenção da frequência escolar mínima de 85% da carga horária bimestral.  
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partir da minha experiência pessoal/profissional como Gestora Municipal do PBF e como 

docente na escola EEMRC.  

 Entendo que o que busquei na minha pesquisa com a disposição dos dados 

adquiridos por meio da investigação empírica e da reflexão teórica nesse texto, diferentemente 

da maioria das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre a citada exigência 

governamental, foi o comprometimento com a compreensão do significado da 

condicionalidade da educação para as cinco famílias, e não o objetivo de avaliar se há um 

impacto efetivo na ruptura do ciclo intergeracional da pobreza, o que o Estado acredita ser o 

objetivo principal da condicionalidade, de acordo com a lei que regulamenta o PBF.  

Os dados empíricos revelam que a condicionalidade da educação para essas cinco 

famílias do CSM representa um ―incentivo a mais‖ para a manutenção dos filhos nas 

instituições de ensino, evidenciando a reprodução de um discurso social sobre a importância 

da educação na vida dos indivíduos. Os dados indicam que há o cumprimento da 

condicionalidade também no intuito da manutenção do recebimento da renda mensal. Porém, 

as práticas cotidianas voltadas às atividades escolares dos filhos estão para além do 

cumprimento da exigência governamental. As cinco famílias pesquisadas no CSM creem na 

educação como um elemento de superação das dificuldades vivenciadas na situação de 

pobreza. Elas apresentam um discurso generalizado da valorização da educação, 

vislumbrando a formação escolar como um meio para a ascensão social dos filhos, sendo a 

educação demarcada como a principal forma de superação da situação das múltiplas 

destituições vivenciadas.  

As análises empíricas e teóricas desenvolvidas aqui, com o intuito de alcançar o 

objetivo principal proposto, foram dispostas em quatro capítulos. No primeiro capítulo analiso 

o PBF em seu contexto histórico. Começo embasando minhas análises sobre o PBF 

dialogando com Rodrigues (2008; 2011), que propõe quatro eixos principais de estudo para a 

compreensão de uma política pública: conteúdo do programa, trajetória institucional, espectro 

temporal e territorial e contexto histórico/social. Suplicy (2002), Silva e Lima (2010), Rocha 

(2003), Rego e Pinzani (2013) foram utilizados como fonte de dados acerca da 

contextualização histórica/social do PBF. Já as concepções desenvolvidas por Sprandel (2004) 

foram utilizadas para ilustrar o momento em que a pobreza deixou de ser naturalizada pelo 

Estado e quando estratégias de combate a esse problema social começaram a ganhar espaço 

na agenda pública. Para discorrer sobre o conteúdo do Programa, bem como suas bases 

conceituais, as principais fontes utilizadas foram: a lei de criação do Programa e das 

condicionalidades (Anexos A e C), publicações realizadas pelo MDS entre outros. Os textos 
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dos pesquisadores Pochmann (2010), Soares e Sátyro (2009), Silva e Lima (2008; 2010), 

Silva (2013) e Weissheimer (2010) também foram utilizados como referencial de dados 

conceituais e das diretrizes do Programa, apresentados ao longo deste trabalho.  

No subitem deste capítulo, abordo o PBF como política de governo, expondo as 

dificuldades encontradas na instituição do Programa, na transição dos programas de 

transferência de renda remanescentes e a insuficiência demonstrada pela variável ―renda‖ para 

definir a necessidade das famílias quanto ao benefício. Sendo este o único indicador utilizado 

pelo Estado para seleção/manutenção das famílias no PBF. Esta última análise foi feita a 

partir da minha experiência pessoal/profissional como Gestora Municipal do PBF, em Lima 

Duarte - MG. Aqui também é iniciada a descrição histórica/social do CSM, tomando o texto 

de Braga e Barreira (1990) como fonte de dados sobre a origem do bairro. Já as discussões 

realizadas por Frei Betto (2007), foram incorporadas para ilustrar a forma como foi instituído 

o PBF pelo governo, ainda no contexto do Programa Fome Zero, e as tensões que se 

formaram. O PBF também é analisado na esfera da política de Estado atual, a do Plano Brasil 

Sem Miséria (BSM), evidenciando as implementações realizadas desde sua instituição.  

No segundo e último subitem apresento diferentes concepções sobre o Programa. 

Analiso o PBF como uma política que atua para a manutenção do ―tecido social‖, valendo-me 

do entendimento da teoria concebida por Durkheim (1984). A partir deste ponto, analiso como 

a concepção de ―pobre‖ vem se modificando desde a instituição do PBF, citando a 

pesquisadora Yazbek (2012). Também dialogo com publicações que combatem as críticas que 

tratam de forma preconceituosa e reducionista o PBF. Por fim, no contexto das famílias 

pesquisadas, foram apresentadas algumas mudanças estruturais ocorridas no CSM a partir da 

instituição do Programa.  

Já a proposta do segundo capítulo foi discorrer sobre a condicionalidade da 

educação e sobre outros aspectos a partir de minha experiência com o Programa. Desde as 

práticas como gestora do PBF à primeira pesquisa realizada com o tema, com abordagem 

empírica de nível quantitativo, desenvolvida para o TCC da graduação. Apresento também o 

porquê da escolha da condicionalidade da educação como recorte empírico, abordando as 

dificuldades, medos e anseios enfrentados na escolha do CSM como local da pesquisa e como 

foi possível superá-los, incorporando as reflexões proposta por Zaluar (1994) acerca da visão 

social das periferias urbanas. Estudo os problemas sociais enfrentados pelos moradores do 

bairro, identificando práticas solidárias, a partir do conceito de ―proteção próxima‖ 

desenvolvido por Castel (2003).  
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O primeiro subitem desse capítulo foi destinado a discorrer sobre os 

procedimentos metodológicos utilizados na construção da pesquisa empírica, tendo como 

referencial a ―sociologia compreensiva‖ proposta por Weber (1999). Cardoso de Oliveira 

(2006), Oliven (1995), Marconi e Lakatos (2003), Beaud e Weber (2007) e Zaluar (1994) 

foram utilizados como bases metodológicas para as abordagens sujeito-pesquisador e sujeito-

pesquisado desenvolvidas na busca dos dados empíricos. Ainda nesse subitem discorro sobre 

o número de encontros realizados com cada uma das famílias e as ferramentas de coleta de 

dados utilizadas. Já no segundo e último subitem do capítulo, narro as dificuldades e desafios 

enfrentados na aproximação e no acompanhamento das famílias Silva, Souza, Martins, 

Andrade e Farias. Nessa parte do capítulo analiso como foram os primeiros contatos com as 

famílias, as barreiras enfrentadas e as estratégias desenvolvidas para transpô-las.  

O terceiro capítulo foi destinado a analisar a pobreza enquanto fenômeno social, 

considerando não apenas o indicador de insuficiência de renda, mas também questões 

acessórias, a partir da realidade social vivenciada pelas cinco famílias pesquisadas no CSM. 

Num primeiro momento, discorro sobre a concepção do Estado que institui a condicionalidade 

da educação do PBF com o propósito da quebra do ―ciclo da pobreza‖, dialogando com as 

pesquisadoras Carnelossi e Bernardes (2014). Na sequência, trabalho o significado 

multidimensional de pobreza, analisando trabalhos de autores associados a tal fenômeno, 

como: exclusão e desigualdade a luz de Martins (1991; 2012); a pobreza como a manifestação 

da ―questão social‖, por Yazbek (2012); a distinção entre pobreza e desigualdade, e a 

exclusão pensada como oposto de cidadania a partir das proposições desenvolvidas por 

Sposati (1999; 2000); a cidadania discutida como conjunto dos direitos sociais, por Marshall 

(1967) e Abranches, Coimbra e Santos (1998). O conceito de pobreza também é discutido à 

luz de Rego e Pinzani (2013) que o associam a concepção da privação de ―capabilities‖ 

básicas, elaborada pelo pesquisador indiano Sen (2000).  

No segundo item exponho as características da pobreza, dialogando com os 

integrantes das cinco famílias pesquisadas, que elaboram uma nova categoria para designar 

sua condição: ―necessitados‖. As dificuldades de acesso a serviços básicos e os problemas 

sociais cotidianos são preponderantes para tal designação. As consequências morais da 

pobreza são evidenciadas e discutidas à luz de Goffman (1988), a partir do conceito de 

―estigma‖.  Por fim, discorro sobre as práticas sociais desenvolvidas pelas famílias 

pesquisadas como estratégias para atenuar as dificuldades cotidianas. Aqui retomo o diálogo 

com Castel (2003), o conceito de ―proteção próxima‖, utilizado como referencia nas práticas 

de solidariedade identificadas. Descrevo também o conceito de ―dádiva‖ proposto por Mauss 
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(2003), a partir das considerações realizadas por Caillé (2002) e Paulino (2012). Por fim, 

recorro a Matriz (1991) para analisar a influência da religião nas famílias pesquisadas, já que 

a religião também configura uma prática de superação à situação de pobreza.  

 No quarto capítulo, retomo a análise da condicionalidade da educação. A primeira 

parte do capítulo é destinada a demonstrar o que é a exigência governamental no contexto 

institucional, explorando às diferentes perspectivas teóricas sobre a mesma, dialogando com 

Silva (2013), Weissheimer (2010), Castro e Modesto (2010), Carnelossi e Bernardes (2014) e 

Britto e Soares (2010). Na sequência, analiso as representações acerca da condicionalidade 

nas cinco famílias pesquisadas. Uma breve trajetória das famílias é esboçada, evidenciando a 

manifestação da educação formal como um valor moral em cada uma delas. Aqui utilizo 

como aporte teórico as proposições elaboradas por Lahire (1997; 2002; 2011) que associa o 

―sucesso/fracasso‖ dos estudantes ao capital cultural herdado dos pais. Dialogo também com 

Dubet (2008), com os conceitos de ―meritocracia e performance escolar‖.  

Na sequência, narro o cotidiano das famílias, sinalizando o papel de cada um dos 

seus membros para o cumprimento da frequência escolar exigida pela condicionalidade. Faço 

uma breve discussão sobre o significado moral do trabalho, almejado como a consequência 

última da frequência escolar, citando Zaluar (1994). Por fim, trago a visão dos integrantes das 

duas escolas sobre a condicionalidade da educação, analisando as falas dos professores e do 

núcleo gestor, retomando as teorias de Lahire (1997; 2002; 2011), e Dubet (2008). Dialogo 

também com Scwartzman (2006) que traça um paralelo entre desempenho escolar e renda, e 

com Maria Alice Nogueira (2010), que apresenta o conceito de ―parentocracia‖. Os 

professores e integrantes do núcleo gestor acabam por reproduzir o discurso da valorização 

social da educação formal como o meio mais acessível para a superação da pobreza. A 

condicionalidade da educação é considerada por eles como insuficiente, já que exige somente 

a frequência do aluno, relegando o rendimento escolar.  

 As análises apresentadas nos quatro capítulos que sucedem esta introdução foram 

desenvolvidas com o objetivo de iluminar as questões específicas consideradas aqui, que 

envolvem o objetivo central deste texto. Ainda no início da pesquisa, após a minha preparação 

com embasamentos teóricos e metodológicos, fui à campo no intuito de obter dados que me 

fornecessem suporte à formulação de proposições referentes às apreensões da 

condicionalidade da educação, a partir das concepções e práticas manifestadas no cotidiano 

das cinco famílias estudas no CSM. Assim, os dados adquiridos, logo nas primeiras 

observações realizadas junto às famílias, indicaram que todos os integrantes dessas cinco 

famílias têm consciência da exigência governamental do PBF, cumprindo-a não somente por 
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conta da ameaça ao bloqueio financeiro recebido, mas porque acreditam que a formação 

escolar dos filhos seja capaz de proporcionar meios para a superação da condição das muitas 

necessidades vivenciadas.  

Então, o campo imprevisível revelou-me questões que deveriam ser investigadas 

para além das apreensões da condicionalidade da educação. Por isso, antes de concentrar as 

discussões deste texto nos significados e práticas desenvolvidas pelas famílias aqui 

consideradas para o cumprimento da condicionalidade da área da educação, fui levada a 

desenvolver reflexões nas quais o meu olhar no campo de pesquisa voltou-se para além da 

pergunta de partida delimitada, tratadas principalmente nos três primeiros capítulos deste 

texto. Sem essas discussões não seria possível tornar este texto inteligível nem científico.  

 No universo de estudo do PBF, as análises das diretrizes da política e sua relação 

com a minha experiência profissional, bem como a pesquisa de campo vinculada ao 

embasamento teórico adquirido na literatura sobre o tema, representaram os alicerces para a 

construção deste texto. No entanto, o mesmo atingiu esta estrutura depois de muita prática do 

pensar, não deixando de fora questões imprescindíveis, frente aos dados evidenciados em 

campo e àqueles relacionados aos da literatura pesquisada. Como justificativa a priori, aos 

olhares que venham a ser aguçados a respeito da ausência direta ―de resposta‖ à pergunta de 

partida nos capítulos anteriores ao quarto, acredito ter realizado a escolha mais lógica a partir 

das disposições dos dados empíricos e das bases teóricas para a constituição do texto.  
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2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Este primeiro capítulo foi destinado ao estudo do PBF, tomando como referência 

Rodrigues (2008; 2011), que propõe quatro eixos principais de análise para a 

avaliação/compreensão de uma política pública, que são: ―conteúdo da política e/ou do 

programa, contemplando sua formulação, bases conceituais e coerência interna; trajetória 

institucional; espectro temporal e territorial abarcado pela política ou programa e análise de 

contexto de formulação dos mesmos‖ (2011. p. 56). Assim, mesmo abarcando análises mais 

sucintas, tentei compreender o PBF a partir do contexto mundial, na trajetória dos programas 

de transferência de renda no mundo, trazendo a temática para o contexto brasileiro, 

evidenciando o momento histórico-social em que sua política foi formulada, expondo as bases 

conceituais (que foram brevemente expostas na introdução) e evidenciando as controversas 

posições da sociedade civil em relação ao Programa.  

 De acordo com Eduardo Suplicy (2002. p. 75), os programas de transferência de 

renda têm sido desenvolvidos em vários países da Europa a partir dos anos 1930. Países 

europeus introduziram programas de garantia de renda mínima na forma de benefícios às 

crianças, de suporte de renda aos idosos e aos inválidos, de seguro-desemprego, de renda 

mínima de inserção ou de um complexo sistema de seguridade social. Assim, nos Estados 

Unidos da América, o governo de Franklin Roosevelt criou em 1935 o ―Social Security Act‖ 

(Ato de Seguridade Social), que incluiu o ―Aid for Families with Dependent Children - 

AFDC‖ (Programa de Auxílio às Famílias com Crianças Dependentes) para complementar a 

renda familiar de mães viúvas com dificuldades de cuidar de seus filhos e proporcionar-lhes 

educação. Em 1974, também nos Estados Unidos, foi instituído o ―Eamed Income Tax Credit 

– EITC‖ (Crédito Fiscal por Remuneração Recebida) direcionado a famílias de baixa renda 

cujos pais trabalham e com filhos crianças. 

Silva e Lima (2010. p. 18) destacam que na América Latina foram criados 

programas focalizados em famílias pobres e extremamente pobres, com transferência de renda 

condicionada, a partir da década de 1990, tais como: o Programa Oportunidades do México, 

criado em 1997 para atender famílias pobres do meio rural, estendido em 2001 para 

localidades urbanas e atingindo todo o país em 2002; o ―Programa Jefas e Jefes de Hogar‖, 

criado na Argentina em 2002, dirigido a desempregados (desocupados) que fossem ao mesmo 

tempo chefes de família e com filhos sob sua responsabilidade e, em 2009, foi instituído um 

programa de transferência de renda direcionado aos filhos dos trabalhadores informais e filhos 
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de desocupados; o ―Programa Chile Solidário‖, criado em 2002 no Chile, com três 

componentes básicos: apoio à família, subsídios monetários e acesso prioritário a outros 

programas de proteção social. 

Já na América Central, criou-se o ―Programa Avançaremos‖, ação estratégica do 

Plano Nacional de Desenvolvimento Social 2006-2010 de Costa Rica; o Programa ―Ingreso 

Ciudadano do Uruguai‖, instituído em 2005 no âmbito do Plano de Atención a La Emergência 

Social; o Programa de ―Asignación Familiar‖ (PRAF) em Honduras e o ―Rede Protección 

Social‖ (RPS) na Nicarágua, ambos desenvolvidos com aporte de recursos externos. 

Experiências de programas sociais de transferência monetária também têm sido implantadas 

na África Oriental e Meridional, sobretudo voltadas para o atendimento de órfãos em 

decorrência da epidemia de HIV naquele continente, de acordo com Silva e Lima (2010. p. 

17). 

Em nível internacional, surgiu a ―Basic Income European Network‖, criada em 

1986 enquanto articulação mundial em defesa de uma renda básica para todos e a partir de 

2004 denominada ―Basic Income Earth Network - BIEN‖ (Rede Mundial de Renda Básica). 

A BIEN
17

 conduz debates internacionais sobre renda básica enquanto modalidade de 

programa de transferência de renda como possibilidade para o enfrentamento do desemprego 

e da pobreza. Um dos fundadores e presidente da BIEN é Philippe Van Parijs
18

 (SUPLICY, 

2002. p. 93-104).  

De acordo com Silva e Lima (2010. p. 19-21), aqui no Brasil a temática dos 

programas de transferência de renda teve seu desenvolvimento histórico iniciado na década de 

90, quando o Senador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores (PT/SP), apresentou o 

Projeto de Lei nº. 80/1991, instituindo o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM)
19

, 

que foi aprovada no Senado e na Câmara Federal e, posteriormente, sancionada pelo 

presidente Lula, se efetivando como a Lei nº. 10.835/2004.  

Foi com a Constituição de 1988 (CF/88) segundo Rocha (2013. p.09-10), que se 

ampliaram de forma significativa os direitos sociais, e os programas de transferência de renda 

                                                 
17

 Entre os membros da BIEN incluem-se acadêmicos, estudantes e profissionais da política social, bem como 

pessoas ativamente envolvidas em organizações políticas, sociais e religiosas. 
18

Filósofo e economista político, professor da Universidade Católica de Louvain e da Universidade de Harvard. 

É o proponente e principal defensor do conceito de renda mínima. 
19

 Destinado a todos os brasileiros com mais de 25 anos de idade que não alcançassem pelo menos 45 mil 

Cruzeiros mensais (em torno de 150 dólares, à época), tendo, desta forma, direito a um complemento de renda 

entre 30% e 50%. Para o Projeto de Lei nº. 80/1991 na íntegra, ver: SUPLICY, 2002. p. 349-351. O Programa 

Bolsa Família é uma variante da renda mínima garantida. Programas de renda mínima garantida diferenciam-se 

de programas de renda básica de cidadania por serem focalizados na parcela mais pobre da população e por 

exigirem as condicionalidades como contrapartidas.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_m%C3%ADnima
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tiveram sua base legal instituída para expansão sustentada a partir dos anos 90. Bichir (2010, 

p 1-2) afirma que o contexto da CF/1988 foi de extrema importância, na medida em que 

consolidou aspectos essenciais para a construção de um novo sistema de proteção social e a 

Assistência Social passou efetivamente a fazer parte das políticas públicas, com a aprovação 

da lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Porém, Silva (2008. p. 19) afirma que a 

―construção da proteção social estatal‖ no Brasil remonta antes da CF/1988, quando aos anos 

1930 foram criados os primeiros programas e leis voltados aos trabalhadores e aos setores 

mais pobres da população. Silva (2008. p. 37) expõe que o primeiro mínimo social (assim 

considerado por representar um salário de base voltado à garantia de condições mínimas como 

moradia, alimentação, vestuário etc.) para os trabalhadores é o Salário Mínimo instituído em 

1934. Outros mínimos sociais foram também instituídos entre a década de 1930 e a de 1980 e 

se caracterizavam por serem voltados aos trabalhadores, como o Seguro Desemprego 

(instituído em 1986) e o Abono Salarial. 

Porém, apenas no ano de 1995 foram implantadas as primeiras experiências em 

programas sociais, começando em Brasília - DF, com o então Governador Cristovam Buarque 

na época filiado ao PT; em Campinas - SP, com José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, 

e em Ribeirão Preto, com Antônio Palocci, também do PT, ―afirmando a adoção de políticas 

públicas de transferência de renda no contexto de proteção do Sistema de Proteção Social 

brasileiro‖ (SILVA; LIMA, 2010. p. 19).  

Desde então, uma série de programas de transferência de renda foi implementada 

no Brasil, tanto em nível municipal quanto em nível federal, como o Beneficio de Prestação 

Continuada (BPC)
20

 em 1996 que, segundo Pochmann (2010), representou um grande avanço 

pelo fato de estar desvinculado de um critério distributivo, reconhecendo a necessidade de 

amparar pessoas (idosos e pessoas com deficiência) que não poderiam, no âmbito do mercado 

de trabalho, buscar uma renda de sobrevivência. Soares e Sátyro (2009. p 28), por sua vez, 

reforçam a importância da criação do BPC, afirmando que sua relevância para a construção do 

novo sistema de proteção social brasileiro residia no ―reconhecimento explícito da existência 

da pobreza como risco social, pelo menos quando combinada com outros riscos‖. 

Compreende-se por sistema de proteção social as ―formas, às vezes mais, às vezes menos 

institucionalizadas que todas as sociedades humanas desenvolvem para enfrentar vicissitudes 

                                                 
20

Instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

Lei nº 8.742, de 7/12/1993, o BPC é um Programa federal que se constitui de um benefício de transferência 

monetária mensal, no valor de um salário mínimo e que se destina a pessoas idosas a partir de 65 anos de idade e 

pessoas com deficiência, que devem encontrar-se incapacitadas para o trabalho e disporem de uma renda per 

capita inferior a um do salário mínimo e que não podem ter vínculo com a previdência social. 
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de ordem biológica ou social que coloquem em risco parte ou a totalidade de seus membros‖ 

(SILVA; SILVA, 2008. p.17). 

Como sinalizam Silva e Lima (2010. p. 20), os programas de transferência de 

renda que antecederam o PBF, além do BPC, foram: Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI)
21

 em 1994; Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação 

(Bolsa Escola)
22

 em 1997; Programa de Renda Mínima Vinculado à Saúde (Bolsa 

Alimentação)
23

; Programa Bolsa Renda
24

 e o Auxílio Gás (Vale Gás)
25

, instituído em 2002. 

Estes programas de transferência foram criados em um contexto recente, em que a pobreza 

como ―um problema complexo‖, passa a ser instituída na agenda pública e, a partir de então, 

são desenvolvidos mecanismos para combatê-la (REGO; PINZANI, 2013. p. 11).  

Acredito que o problema da pobreza em nosso país é tão antigo quanto a história 

do Brasil, como evidenciam Sposati (1988; 1996), Suplicy (2002), Sprandel (2004), Rego e 

Pinzani (2013), Rocha (2005), Lima (2003) e Martins (1997; 2012). Porém, a pobreza como 

um problema social é uma preocupação bem mais recente, já que sua ―naturalização‖
26

 foi 

uma constante durante muitas décadas. Foi nos anos 1980, como revela Sprandel (2004. p. 

12), que a pobreza se tornou tema central de reflexão e de ação política, com a promulgação 

da Constituição de 1988, ao garantir que um dos quatro objetivos fundamentais da República 

                                                 
21

Hoje integrado ao PBF, o PETI é um Programa do Governo Federal que visa à retirada de crianças e 

adolescentes de até 16 anos das práticas de trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

O programa prevê a transferência direta de renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação de 

trabalho associado aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças/adolescentes de até 16 

anos e acompanhamento familiar através do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e/ou Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) mais próximos da família. 
22

Instituído pela Lei 9.533/97 e ampliado em 2001, com a Lei 10.219/01, pelo Ministério da Educação, 

destinava-se a famílias com filhos de 7 a 15 anos de idade, que estivessem frequentando a escola, com renda per 

capita de até meio salário mínimo, sendo o benefício transferido para cada família no valor de R$ 15,00 por 

criança, até o máximo de três filhos. Para a origem e as iniciativas pioneiras do Programa, ver Rocha (2013. p. 

21-77).  
23

Criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, com o Decreto 3.934/01, visava reduzir deficiências nutricionais e a 

mortalidade infantil entre as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. O público alvo eram 

famílias com gestantes ou lactantes, com crianças de 6 meses a 6 seis anos de idade. O benefício era concedido 

no valor de R$ 15,00, sendo o limite de três Bolsas Alimentação por mês, para cada família. Além da 

transferência monetária, era oferecido atendimento básico à saúde da família. 
24

Programa emergencial do governo federal, que era controlado pelo Ministério de Integração Nacional, com 

distribuição de renda a agricultores familiares para atender a famílias que residiam em municípios sujeitos à 

calamidade pública, decorrente de secas e enchentes. O benefício era repassado no valor de R$ 30,00 por mês 

para cada família. Em setembro de 2003 esse programa foi substituído pelo Programa Bolsa Alimentação. 
25

Instituído pela lei 10.453/02, sob a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, para compensar as 

famílias pobres através da oferta de subsídios ao gás de cozinha. O critério de acesso era a família já integrar 

algum programa do governo federal ou ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo. O benefício 

era uma transferência de R$ 7,50 por mês, com repasse a cada dois meses.  
26

 De acordo com Sprandel (2004. p. 12), a naturalização está ligada ao fato da pobreza não ser considerada 

como um problema nacional, em que era narrada e interpretada como consequência do clima, da mestiçagem, da 

doença, da desordem social ou mesmo da falta de condições objetivas para uma revolução popular e aparecia 

para adjetivar aqueles que eram considerados os nossos verdadeiros problemas. Ora aparece como resultado da 

mestiçagem, ora da escravidão. 
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Federativa do Brasil ―é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais‖. 

Contudo, a pobreza só passou a ser tratada em termos de governo nos anos 1990, no contexto 

da mobilização em torno da ―Campanha da Fome‖, proposta e liderada pelo sociólogo Herbert 

de Souza em 1993 e a partir do ciclo de conferências realizadas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), como evidencia a autora. 

Para Carvalho (2002. p. 87), foi a partir da Revolução de 30, com a aceleração das 

mudanças sociais e políticas que a ―história começou a andar mais rápido‖ já que até então, 

―não havia povo brasileiro organizado politicamente, tampouco um sentimento nacional 

consolidado‖ e a relação entre ―povo e governo até então fora antagônica‖. É neste contexto 

que foram publicados livros importantes sobre o Brasil, como ―Casa grande & senzala‖, 

―Raízes do Brasil‖ e ―Formação do Brasil contemporâneo‖. De acordo com Sprandel (2004. 

p. 115), a importância da literatura dos autores Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e 

Caio Prado Júnior está no fato de que assumem um tratamento dado às questões referente à 

pobreza e às rupturas com ensaios anteriores sobre o Brasil. Contudo, foi ―somente a partir da 

década de 1960 que a pobreza passou a ser tratada nos textos acadêmicos‖
27

 como a pesquisa 

desenvolvida por Zaluar em 1985, que desconstrói a imagem estigmatizada da favela.  

A ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida é destacada, segundo Sprandel 

(2004. p. 125), como um contraponto às políticas neoliberais que começavam a se instalar no 

país, seja pela mobilização gigantesca que promoveu, seja por insistir que o problema da 

miséria no país é um problema de ética, interpelando a opinião pública e a obrigação social. 

No debate posterior, envolvendo diversos setores da sociedade e do governo, a campanha 

discutiu questões relativas à produção e distribuição de alimentos, às relações entre saúde e 

nutrição, à tecnologia e ao desenvolvimento local, às soluções para as políticas sociais 

existentes, às alternativas de parceria Estado/sociedade, o papel da iniciativa privada e das 

organizações não governamentais. Em função da campanha, foi criado em abril 1993, o 

Conselho de Segurança Alimentar, envolvendo Estado e sociedade.  

O conselho teve como objetivo elaborar uma proposta orgânica de combate à 

fome que não se restringisse a políticas assistenciais e emergenciais, mas que enfrentasse 

questões relativas à produção e distribuição de alimentos, passando pelo difícil problema do 
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Foi na década de 1970, de acordo com Sprandel (2004. p. 121), que no Museu Nacional (UFRJ) foi 

desenvolvido o Projeto Emprego e Mudanças Socioeconômicas no Nordeste, em parceria com a Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep), com o IPEA e o IBGE. Este resultou em trabalhos importantes que relativizaram 

temas consagrados da época (como o da imigração) e surgiram novos estudos sobre a população brasileira, nos 

moldes introduzidos pelos estudos do campesinato, no Museu Nacional. E o pobre, enquanto objeto específico 

de análise, aparecia sobretudo nos estudos sobre violência, destacando-se a pesquisa de Alba Zaluar, em 1985, 

resultante de trabalho de campo realizado no condomínio Cidade de Deus, na periferia do Rio de Janeiro (RJ). 



30 
 

  

 

acesso à terra e também por alternativas de renda e desenvolvimento local. O grande mérito 

da Campanha da Fome para Sprandel (2004. p. 126) ―foi ter colocado a questão da pobreza 

pela primeira vez, na pauta do debate público nacional‖
28

. Mas esta rede de sociabilidade não 

se manteve por muito tempo, já que com o Plano Real houve um deslocamento da pobreza 

como questão e como configuração pública de problemas sociais, de um lugar politicamente 

construído (lugar da crítica, da ação e intervenção da polêmica e do dissenso), para o lugar da 

não política, no bojo do Programa Comunidade Solidária
29

. Em suma, como aponta Sprandel, 

o debate sobre a pobreza teria sido praticamente desativado, num processo de ―construção 

interrompida‖ (SPRANDEL, 2004, p. 129). 

Já a marca decisória da pobreza, de acordo com Suplicy (2002. p. 299-321), 

enquanto pauta na ―agenda pública‖, foi a criação da Comissão Mista Especial, destinada a 

estudar as causas estruturais das desigualdades sociais e apresentar soluções legislativas para 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mais 

conhecida como Comissão Mista de Combate à Pobreza, funcionou no Congresso Nacional, 

de agosto a dezembro de 1999. Teve sua origem na proposta de criação do Fundo de Combate 

e Erradicação da Pobreza. A comissão foi composta pela senadora Marina Silva (à época no 

PT/AC), como presidente, pelo senador Eduardo Suplicy (PT/SP), Antônio Carlos Magalhães 

(PFL/BA), Cristovam Buarque (à época no PT/DF), dentre outros.  

Também fizeram parte da comissão, os pesquisadores do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA), Lena Lavinas, Roberto Borges Martins, Ricardo Barros, Ana 

Maria Peliano, Sônia Rocha, Rodolfo Hoffman, Aldaíza Sposati e Celso Furtado, que segundo 

Sprandel (2004. p. 173.), apresentaram inúmeros estudos sobre a pobreza no país, definindo 

os conceitos de linha de indigência e linha de pobreza
30

. Foi a partir de então que surgiu a 
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A Campanha da Fome não foi a primeira grande ação política contra a fome levada a efeito pela sociedade civil 

organizada em nosso país, já que houve outras como: o Movimento contra a Carestia (1910), o Comitê Proletário 

de Defesa Popular contra a Carestia (1916), o Comitê de Combate à Fome (1918), a Marcha da Fome (1931), a 

Campanha Popular contra a Fome (1946), a Passeata da Panela Vazia (1953), o Movimento do Custo de Vida 

(1973). A diferença entre estas campanhas e a Campanha da Fome foi ―o caráter suprapartidário e não classista 

desta última, além de sua capacidade de rearticular a sociabilidade entre pessoas e grupos sociais, corroída pela 

violência‖ (SPRADEL, 2004, p. 129). 
29

O Programa Comunidade Solidária foi instituído pelo em 12 de janeiro de 1995, no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, para o enfrentamento da fome e da miséria. Até dezembro de 2002, o Programa 

esteve vinculado diretamente à Casa Civil da Presidência da República e foi presidido pela então primeira-dama 

do país, Ruth Cardoso (PERES, 2006). 
30

 A linha da pobreza está prevista na Lei de instituição do PBF, que considera como os que estão abaixo da linha 

da extrema pobreza aqueles cuja renda per capita mensal é igual ou inferior a R$ 77,00 e na linha da pobreza os 

que possuem renda per capita mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00. De acordo com Silva (2013. p. 205) o PBF 

estabeleceu como focalização ―no sentido de direcionamento desse tipo de intervenção apenas nos mais pobres 

entre os pobres, duas linhas de elegibilidade: linha de pobreza e linha de extrema pobreza‖. Ambas as linhas são 

definidas a partir de critérios vinculados à renda das famílias. Para a autora, a renda como um critério de 
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proposta de um conjunto de ações para a possível erradicação da pobreza e promoção da 

inclusão social. Para Sprandel (2004. p. 174. grifo da autora), o que a Comissão deixou de 

mais notável foi ―a consagração de uma visão da pobreza como um ‗problema‘, [...] como um 

problema técnico, capaz de ser contornado com focalização e redistribuições orçamentárias‖.  

Foi a partir desse contexto, de propostas para combater a pobreza, que em 2003 o 

PBF foi instituído como uma ação estatal, tornando-se um dos maiores programas de 

transferência de renda com condicionalidades do mundo em termos de cobertura e um dos 

mais importantes instrumentos da proteção social brasileira
31

 (POCHMANN, 2010, p. 7-11). 

Ainda que ―tenha seu nome vinculado ao governo do presidente Lula, é possível ver raízes na 

longa trajetória percorrida pelas políticas de proteção social no Brasil‖ (SOARES; SÁTYRO, 

2009, p. 27). Pude evidenciar nas falas dos integrantes das cinco famílias pesquisadas no 

CSM há a atribuição da origem do PBF ao presidente Lula, porque ―ele já foi como nóis‖ 

[sic], revelando a simpatia edificada na semelhança da situação de pobreza que vivenciam 

com a que o ex governante também vivenciou, de acordo com as falas de Valéria e Manoel 

em entrevista realizada na residência da família Silva:  

Manoel: Na época do Lula presidente que saiu esse benefício pro pessoal mais 

necessitado do país. Se não fosse ele [...] ele fez isso porque ele já foi como nóis 

[sic]! 

Valéria: Se não fosse ele nóis [sic] não tinha Bolsa Família. 

Manoel: Nós aqui começamos receber há pouco tempo. Ela (Valéria) foi cadastrada 

no tempo que começou [...] tem só cinco anos que ela conseguiu! 

Valéria: Eu quando tinha minha menina mais velha, eu cadastrei no Bolsa Escola. 

minha menina, e ela tinha só tinha 7 anos [...] agora já tá é casada!  Ela casou e eu 

ainda não tinha recebido! Vim receber só agora pouco. Ele (Manoel) arranjava 

dinheiro emprestado da passagem pra eu poder ir na Caucaia (no CRAS) pra vê se 

meu nome estava lá (CadÚnico)! Passei muito tempo na Caucaia. Não recebi Bolsa 

Escola e Auxílio Gás não! 

 

 O PBF unificou os programas de transferência de renda criados anteriormente, 

como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Bolsa Alimentação. No período das campanhas 

eleitorais de 2014 houve muitas discussões acerca da paternidade do PBF entre os candidatos 

à presidência da república. Um dos candidatos de oposição, Aécio Neves (PSDB), afirmava 

que o PBF foi iniciado no mandato de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002, também do 

PSDB), por ter expandido os primeiros programas de transferência de renda ao âmbito 

nacional (Bolsa Escola, Auxílio Gás). Dilma (PT), a candidata da situação rebatia afirmando 

                                                                                                                                                         
elegibilidade é considerada como um fator problemático e restritivo, uma vez que se configura como um 

―indicador insuficiente para qualificar a pobreza enquanto fenômeno multidimensional‖ (SILVA, 2013. p. 205).  
31

Em termos de cobertura, o PBF é superado em número de beneficiários pelo Sistema Único de Saúde (SUS - 

que atende, em princípio, toda a população brasileira), pela educação pública e pela Previdência Social 

(SOARES; SÁTYRO, 2009). Cabe ressaltar que, assim como reforçam os autores, estas são políticas universais 

e constituem a ―espinha dorsal da política social brasileira‖. 
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que o PBF foi criação de Lula (PT), já que o programa instituído traz novas diretrizes, 

diferentes das dos programas remanescentes, se volta não mais aos indivíduos separadamente, 

mas à família como um todo.  

 No CSM, no contexto das cinco famílias pesquisadas, apenas a família Farias foi 

incluída nos programas de transferência remanescentes (Bolsa Escola e Auxílio Gás), sendo o 

PBF o primeiro benefício de transferência de renda acessado pelas famílias Silva, Souza, 

Andrade e Martins. O que indica a evolução do PBF em relação à abrangência dos programas 

de transferência de renda anteriores. As famílias Souza, Andrade e Martins
32

 foram incluídas 

no programa nos anos de 2007, 2005 e 2010, respectivamente. Isto sugere a primazia do PBF 

em relação aos programas de transferência de renda anteriores, em termos de expansão do 

número de beneficiários. Porém, é possível perceber que o PBF foi evoluindo em termos de 

cobertura do público alvo lentamente, chegando a algumas famílias após cinco anos da 

inclusão dos dados familiares no CadÚnico.   

 

 

2.1 Programa Bolsa Família no contexto da política de governo 

 

 

O PBF foi criado como uma das estratégias que compunham as ações de governo 

no mandato do presidente Lula, ―como um instrumento estratégico de uma política pública de 

superação da pobreza‖ embasado em três eixos de atuação ―transferência direta de renda; 

reforço do direito de acesso das famílias aos serviços básicos de saúde, educação e assistência 

social e integração com outras ações e programas do governo e da sociedade civil‖ 

(WEISSHEIMER 2010. p. 34). Silva e Lima (2010. p. 22) afirmam que, enquanto programa 

orientado por estes três princípios, o PBF acredita, com a complementação da renda à família 

pobre, na ―retirada de crianças e adolescentes da rua e de trabalhos precoces e penosos para 

encaminhá-los à escola, o que contribui para interromper o círculo vicioso de reprodução da 

pobreza e constituir uma política de enfrentamento à pobreza e às desigualdades econômicas e 

sociais‖.  

Para coordenar o PBF e outros programas foi criado em janeiro de 2004 o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (MDS), substituindo o 
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 A família Martins é a família mais recentemente constituída (em 2010, quando Rosa e Gean uniram-se como 

cônjuges) e a que mais rapidamente foi atendida com o benefício do PBF após a inscrição no CadÚnico, ainda 

em 2010.   
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Ministério da Assistência Social e o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar. No 

início da instituição do PBF houve pouca divulgação em relação à conjuntura estatal a que se 

vinculava o Programa. Como Gestora Municipal do PBF
33

 em Lima Duarte (MG), demorei 

algum tempo para entender que o Programa estava inserido em algo maior, no contexto das 

políticas de proteção social no Brasil, como parte de um plano de governo vinculado a uma 

política mais ampla - o Fome Zero. Frei Betto (2007, p. 383), coordenador do Fome Zero de 

2003 a 2004, relata que o governo não deixou claro a quem o PBF pertencia e que foi criado 

com o objetivo de, juntamente com outras ações desenvolvidas também pelo Fome Zero, 

combater a fome e a situação de pobreza no país. Frei Betto (Idem. p. 342) expôs vários 

pedidos formais ao presidente Lula para que inserisse o Fome Zero em seus discursos 

realizados na divulgação do PBF, bem como nos decretos que formalizavam a Política. Para 

Frei Betto, o governo estava deixando parecer que o PBF seria uma ação desvinculada do 

Fome Zero, e que o primeiro ―nasceu com o objetivo de substituir este último que não havia 

dado certo‖ (Idem. p. 463). Este representou um dos motivos que, segundo Frei Betto, o 

fizeram deixar o cargo estatal em 2004.  

Esse período de transição dos programas remanescentes para o PBF foi árduo para 

mim (na figura de técnica do programa representante do município) e para meus colegas 

profissionais das prefeituras dos municípios vizinhos do sul de Minas Gerais (Bom Jardim de 

Minas, Arantina, Pedro Teixeira e Olaria), já que vieram à tona dúvidas e incertezas pela falta 

de parâmetros de conduta (manuais e notas técnicas) que deveriam ser fornecidos pelo MDS, 

mas que foram sendo divulgados lentamente. O PBF trouxe consigo uma nova versão do 

sistema informatizado de coleta de dados, o CadÚnico
34

, e a transposição das informações 

familiares (do cadastro antigo para o novo) gerou problemas como: vários casos de 

duplicidade de benefício, cadastros incompletos e datas com curto prazo de tempo para 

atualização. Houve muito esforço dos técnicos municipais para a solução destes problemas. 

Recordo que, em abril de 2005, depois de passar o início do ano em capacitações sobre o 

PBF, ministradas pelo governo de Minas Gerais, tive que atualizar cerca de 3.000 cadastros 

no CadÚnico em menos de um mês, já que o MDS exigiu a atualização de 100% dos dados 

cadastrais das famílias de o todo município. Porém, o que considerei como maior ―déficit‖ do 

PBF foi a imposição exclusivamente da renda como critério de inclusão/exclusão das famílias 

para o recebimento do benefício. 
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 No capítulo que segue, conto a minha trajetória em relação ao objeto de estudo desta dissertação. 
34

 CadÚnico é um instrumento informatizado de coleta de dados que identifica e caracteriza as famílias de baixa 

renda. O CadÚnico, após processar as informações, que vão desde dados dos domicílios até os pessoais de cada 

membro da família, atribui um Número de Identificação Social (NIS) para cada pessoa da família.  
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Como consequência da duplicidade de benefício surgiram muitas denúncias
35

, por 

parte da sociedade civil de Lima Duarte - MG, acerca da necessidade do benefício para 

algumas famílias. No início do processo de instituição do PBF, esta foi a única fonte de 

possíveis ilegalidades. Somente após alguns meses, depois de corrigidos problemas no 

CadÚnico, com o fornecimento de novas versões do programa e as atualizações da maioria 

dos dados cadastrais das famílias beneficiárias, o Estado desenvolveu mecanismos de 

cruzamento da base de dados do CadÚnico com a base de dados da Receita Federal e do 

INSS, o que  gerou (e ainda gera) listas de famílias beneficiárias com divergência de dados 

declarados pelas famílias. Naquela época, os valores da maioria das rendas das famílias 

beneficiárias em Lima Duarte eram obtidos por meio da autodeclaração
36

.  

Hoje, após ter utilizado o CadÚnico e acompanhado sua evolução por todos esses 

anos, o considero como a ferramenta de coleta de dados informatizada mais importante do 

país, capaz de fornecer informações sobre a realidade socioeconômica das famílias, bem 

como sobre as características do domicílio da população de todo o território nacional para 

auxiliar na implementação e formulação de políticas públicas. Atualmente o CadÚnico conta 

com uma versão on-line, cujo processamento dos dados cadastrais passa a ser dinâmico, 

eliminando ―a ocorrência de multiplicidade e divergências nos cadastros que resultavam na 

geração de duplicidade de pagamentos para uma mesma família‖ e a manutenção dos dados 

cadastrados ―na Base Nacional (que é a base dos dados do CadÚnico de todos os municípios 

brasileiros) é imediata‖ (MDS, 2012a. p. 6). Considero o CadÚnico como uma ferramenta 

elementar, porém pouco explorada pelo Estado, capaz de indicar os problemas sociais 

urbanos, como os vivenciados pelas famílias no CSM.  

A inexistência de parâmetros para avaliar a necessidade do benefício para além da 

renda começou a ser superada em Lima Duarte no ano de 2006, com a formalização da 

Instância de Controle Social (ICS)
 37

 municipal, prevista na lei de criação do PBF. Com isso, 

foi possível desenvolver práticas para avaliar os casos de denúncia de irregularidades. Com o 

respaldo dos membros da ICS eu pude desenvolver práticas de avaliação mais subjetivas, 
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Fornecidas pela sociedade civil de Lima Duarte. 
36

O Responsável legal pelo benefício familiar fazia um cálculo estimado da renda familiar (obtida através de 

trabalhos autônomos, como ―bicos‖ sem a garantia do valor e frequência incerta). As atividades como fontes de 

renda familiar mais declaradas em Lima Duarte eram: ajudante de pedreiro, faxineira, roçador, lavadeira e 

passadeira. 
37

 Responsável pela fiscalização do PBF no âmbito municipal, formado por 50% de membros da sociedade civil 

e 50% de membros dos poderes municipais: executivo (prefeitura), legislativo (câmara de vereadores) e 

judiciário (fórum). As reuniões do ICS eram realizadas mensalmente e todas as discussões e resoluções eram 

narradas em livro ata. Todos os municípios em todo o território nacional devem ter uma ICS, de acordo com a lei 

que institui o PBF (Anexo A).  
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abrangendo outros critérios para além da situação financeira, verificando a necessidade, ou 

não, do benefício do PBF às famílias com irregularidades. Sempre na companhia de uma 

assistente social e dois membros do ICS, havia a fiscalização no domicílio da família, sem 

aviso prévio para evitar possíveis encenações, e eram evidenciados a posse de bens imóveis, 

bens móveis, as condições estruturais do domicílio (como água encanada e rede de esgoto) e 

os gastos com medicamentos não fornecidos na rede pública de saúde. Tudo era fotografado e 

posteriormente analisado juntamente com os integrantes do ICS, avaliando a permanência ou 

suspensão do benefício da família fiscalizada. Mas cada caso era avaliado de forma a 

considerar os fatores peculiares, agravantes da realidade de cada família.  

Um dos casos de fiscalização que sempre recordo foi o de uma família residente 

na zona rural de Lima Duarte, distrito de São Domingos da Bocaina, denunciada pela posse de 

um automóvel em 2007. Após um percurso de quase três horas (devido à falta de calçamento 

e às precárias condições da estrada de terra) chegamos ao domicílio, localizado no pico de 

uma serra muito íngreme, sem propriedades vizinhas próximas, em que o terreno da família se 

limita a poucos metros da área construída.  

A casa da família apesar de bem espaçosa, não possuía acabamento no piso e nas 

paredes e a ―luz‖ havia chegado a menos de um ano. A água que abastecia a residência era de 

um poço artesanal. A agricultura de subsistência era a fonte de alimentos da família. Após 

investigar a situação daquela família (composta por cinco integrantes, mãe, pai e três filhos), 

decidimos pela permanência do benefício já que o automóvel (Fiat Uno/90) era utilizado para 

transportar os queijos que a família produzia (do leite retirado dos animais que foram 

adquiridos com dinheiro do PBF) até o vilarejo do distrito para comercialização e para o 

cumprimento da condicionalidade da educação, transportando os dois filhos mais velhos (7 e 

8 anos, na época) até a escola municipal do arraial, já que o transporte público fornecido pela 

prefeitura não chegava à residência da família. Nesse caso, o benefício da família foi mantido 

já que a ICS entendeu que o automóvel era utilizado pela família como uma estratégia para a 

superação da situação de pobreza, para a venda de queijos produzidos com a renda do 

benefício. O Estado incentiva a iniciativa de investimento do benefício para a geração de 

renda, acreditando que em algum tempo as famílias possam conseguir uma autonomia 

financeira, aumentando a renda per capita e deixando de ter necessidade do benefício.  

Considero a autonomia do gasto do benefício do PBF fundamental, já que fornece 

o poder à família de decidir sobre a utilização da transferência da renda recebida. No caso da 

família de São Domingos da Bocaina, esta foi utilizada para a promoção da sua condição 

social, que também é um dos objetivos do Programa e que, segundo Rego e Pinzani (2013. p. 
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205-207), ―proporciona liberdade para os beneficiários‖ com uma ―função simbólica [...] para 

aqueles que até então não tinham renda regular‖. Mas os pesquisadores ressalvam que existe o 

outro lado do dinheiro, que é ―o peso de lidar com a nova situação‖, de manipulação da renda 

recebida, sendo necessário ―desenvolver complexas estratégias e cálculos‖ e a ―capacidade de 

programação mínima de vida‖ (Idem. p. 205).  

Essa nova situação de acesso à renda, aliada a falta de um controle de 

investimento do dinheiro da renda mensal levou os nomes de Rosa, mãe da família Martins, e 

Flávia, mãe da família Souza, para o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), como revelou 

Rosa em conversa informal:  

Eu nunca tive cartão [crédito], sabe!? Num tinha renda certa pra fazer. Depois que 

recebi o cartão [benefício] me ofereceram [...], eu fiz e esculhambei [risos]! Tirei um 

bocado de coisa! Mar pense numa dor de cabeça depois [risos]! Paguei [fatura] num 

mês, mas no outro não deu pra pagar não! Aí mulher, você já viu!? Quando foi no 

outro mês veio quase o dobro só de multa. [...] meu nome tá sujo até hoje por causa 

dessa desgraça.  

 

Após receberem o cartão magnético do PBF as mães se viram na oportunidade de 

adquirir bens como eletrodomésticos, roupas e calçados para os filhos, que eram sempre 

deixados de lado (em detrimento dos custos para a alimentação familiar), o que as levou a 

adquirirem um cartão de crédito sem um planejamento de gastos. Com a posse da renda 

mensal regular, as famílias vislumbraram a compra de bens que eram almejados, mas não 

tiveram habilidade para limitar os gastos de acordo com o valor recebido e se viram em uma 

situação de endividamento, sem condições para quitá-la. 

Atualmente, no mandato da presidente Dilma Rousseff, o PBF está vinculado ao 

Plano Brasil Sem Miséria (BSM), instituído pelo decreto nº. 7.492, em 02 de junho de 2011
38

. 

É coordenado pelo MDS e pela Secretaria Extraordinária de Combate à Extrema pobreza. De 

acordo com o decreto que cria o Plano, sua finalidade é ―de superar a situação de extrema 

pobreza da população em todo o território nacional, por meio da integração e articulação de 

políticas, programas e ações [...] com renda familiar per capita de até R$ 70,00 mensais‖
39

 

(BRASIL, Decreto n. 7.492). O BSM é uma estratégia de governo atual, assim como foi o 

Fome Zero (2003-2010).  

O BSM prevê ações nacionais e regionais, baseadas em três eixos: garantia de 

renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos
40

. Junto ao PBF, o Plano instituiu o 
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Disponível em: < http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/legislacao-2/decreto-no-7492.pdf >. Acesso em 

agosto de 2013. 
39

 Em maio de 2014 esse valor subiu para R$ 77,00. 
40

Para as ações e políticas desenvolvidas no BSM, ver: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME. O Brasil sem miséria. Organizadores: CAMPELLO, Tereza; FALCÃO, Tiago; COSTA, 

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/legislacao-2/decreto-no-7492.pdf
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benefício para Superação da Extrema Pobreza (BSP), que integra a Ação Brasil Carinhoso 

(ABC), implantada em maio 2012, voltada primeiramente à superação da extrema pobreza na 

primeira infância (para famílias com crianças entre 0 e 6 anos), estendido em novembro de 

2012 para famílias com crianças de 0 a 15 anos.  O benefício é destinado a essas famílias que 

(considerando os valores dos benefícios tradicionais do PBF) continuam abaixo da linha da 

pobreza, transferindo um ―valor que varia de acordo com a intensidade da pobreza de cada 

família‖. Diferentemente dos tipos tradicionais de benefícios que compõem o PBF, o BSM 

―não estipula um teto para a transferência‖ e seu valor é ―equivalente ao necessário para que a 

renda per capita familiar seja superior a R$ 77,00‖ (MDS, 2014. p. 246). 

Vale ressaltar que entendo o BSM como um plus do Programa Fome Zero e foi 

instituído como uma ação de combate à pobreza mais agressiva, com a função de identificar 

os extremamente pobres a fim de que, com essa complementação da renda, a população 

atendida supere a linha da extrema pobreza. De acordo com o MDS (2014)
41

, devido ao 

caráter particular deste benefício, ele é incluído nas tabelas dos valores que compõem os 

benefícios do PBF (Anexo B). Além do Benefício de Superação da Extrema Pobreza, o BSM 

realizou outras iniciativas incorporadas ao PBF:  

[...] reajuste dos benefícios relacionados a crianças e adolescentes de até 15 anos 

(aumento de 45%); aumento de 3 para 5 na quantidade de benefícios por família 

relacionados a crianças e adolescentes; início do pagamento de beneficio destinado a 

famílias com gestantes; e início do pagamento de beneficio destinado a famílias com 

bebês de 6 meses de vida (MDS, 2014. p. 277).  

 

 Estas ações do BSM foram desenvolvidas com o objetivo de atingir os 

extremamente pobres para que eles superem a condição de miséria que vivenciam. O 

resultado dessas ações, de acordo com o MDS (2014. p. 248), foi a retirada de ―22 milhões de 

pessoas da extrema pobreza desde o início do Plano. Foi o fim da miséria, do ponto de vista 

da renda, no universo de beneficiários do Programa Bolsa Família‖. No início de 2014, de 

acordo com os dados, ―todos os beneficiários do Bolsa Família saíram da extrema pobreza, 

com extensão do beneficio (Brasil Carinhoso) que fecha o hiato de extrema pobreza a todas as 

famílias com perfil‖. Dos 22 milhões de brasileiros que superaram a extrema pobreza com o 

plano BSM, 39% têm até 14 anos, 29% são jovens de 15 a 29 anos, 78% são negros e 54% 

são do sexo feminino, de acordo com MDS (Idem. p. 249).  

                                                                                                                                                         
VIEIRA, Patrícia. Brasília, 2014. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios>. Acesso em 

setembro de 2014. 
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 Os números acima revelam que milhões de pessoas deixaram a situação de 

extrema pobreza por atingirem uma renda per capita superior a R$77,00. Mas entendo que a 

situação de extrema pobreza está longe de ser mensurada apenas pela ausência de renda. Há 

outras questões
42

 que não foram passíveis de superação pelas cinco famílias pesquisadas no 

CSM, já que dependem de políticas estatais voltadas à infraestrutura e à disponibilização de 

atendimentos de saúde, duas das questões mais enfatizadas como precárias ou inexistentes no 

bairro. 

O CSM teve sua origem marcada pela ocupação por famílias pobres, violentadas 

pela destituição do espaço físico onde constituíram seus lares. Em 1979 chegaram as 

primeiras 163 famílias ao CSM, provenientes da antiga favela José Bastos, obrigadas 

judicialmente a desocupar o terreno. O município de Caucaia, para solucionar os conflitos 

pela moradia que emergiram em Fortaleza (em fins dos anos de 1960 e início dos 70), ―foi 

uma base de implantação do Plano de Desfavelamento da Fundação Serviço Social de 

Fortaleza, em 1973, que redundaram dessa iniciativa vários loteamentos populares‖, como o 

do Conjunto São Miguel (BRAGA; BARREIRA, 1991. p. 49-50). 

A luta dos moradores da favela José Bastos foi capaz de dar visibilidade ao 

movimento de bairros em Fortaleza, já que a comunidade tinha cerca de 1800 moradias 

construídas no intervalo de seis meses, como evidenciam Braga e Barreira (1991). Em 1978, 

devido a uma ordem de despejo, os moradores reagiram e o movimento ganhou adesão, com a 

interferência do Estado no adiamento do prazo. Entretanto, devido à repressão policial e ao 

parecer desfavorável da justiça, ―a proposta de transferência dos moradores a um novo local 

acaba sendo a única opção viável‖ (BRAGA; BARREIRA, 1991, p. 63). Para as autoras, o 

movimento foi muito importante já que ganhou destaque na cidade, com divulgação nos 

meios de comunicação e apoio de entidades como: Instituto dos Arquitetos; Ordem dos 

Advogados do Brasil, Associação dos Sociólogos, Diretório Central dos Estudantes; 

Arquidiocese, além de políticos da oposição. 

Após uma forte repressão policial, os moradores acabaram sendo transferidos para 

um terreno nas imediações do FRIFORT
43

, ―próximo ao limite com o município de Caucaia, 

[...] com péssimas condições de transporte e saneamento, além de distante dos locais de 

trabalho dos moradores‖, como evidenciam Braga e Barreira (1991, p. 63). Embora o 

movimento da favela José Bastos tenha sido considerado por parte dos moradores como 

                                                 
42

 Analisadas no Capítulo 3.  
43

 Frigorífico Industrial de Fortaleza S/A. 
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―derrota‖, para as autoras, ele representou de modo amplo e visível uma experiência de 

organização coletiva capaz de servir de exemplo a situações semelhantes  

Hoje a situação do Conjunto não é muito diferente das condições relatadas por 

Braga e Barreira (1991) na época de sua ocupação. Moradores do Conjunto São Miguel 

sofrem com muitos problemas sociais. Uma parte do Conjunto está localizada ―em uma área 

de risco próxima ao rio Maranguapinho, que eventualmente transborda durante o período 

chuvoso, de modo a provocar enchentes e alagamentos nas ruas e imóveis, causando prejuízos 

e sérios transtornos às famílias‖ (LIMA, 2009, p. 50).  

Atualmente, existe um projeto de urbanização que prevê, de acordo com a 

Secretaria das Cidades
44

, o remanejamento de famílias vivendo em áreas de risco ao longo do 

Rio Maranguapinho. O Projeto tem como área de intervenção a Região Metropolitana de 

Fortaleza, mais especificamente os municípios de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú e 

Caucaia. Constitui-se de uma combinação de intervenções que inclui: obras de controle e 

amortecimento de ondas de cheias visando diminuir a faixa de inundações, além de reduzir o 

número de famílias ribeirinhas; obras de desassoreamento (dragagem do rio); obras de 

urbanização e saneamento e obras de habitação popular para a transferência dos moradores. 

Porém, durante a minha estadia no bairro, esse projeto não havia beneficiado nenhum 

morador do Conjunto São Miguel. As famílias Souza, Silva, Martins, Andrade e Farias 

apontam as inundações causadas pelo rio Maranguapianho na época das chuvas como um dos 

principais problemas que elas enfrentam no bairro. Também fizeram parte dos relatos, a falta 

de pavimentação das ruas e saneamento básico e a falta de uma coleta eficiente de lixo, pois 

esta só acontece na Rua Verona
45

.  

O Conjunto São Miguel tem poucas ruas pavimentadas e em pedra tosca. O 

sistema de abastecimento de água e de saneamento básico é precário, não atendendo à 

totalidade da população. Nas visitas realizadas às famílias, eu sempre percebia baldes e 

recipientes que armazenavam água, devido ao abastecimento precário que ocorre apenas em 

determinados horários do dia. Quanto às ligações de energia elétrica, muitas são de origem 

clandestina e, dentre as cinco famílias pesquisadas, somente as famílias Andrade e Farias 

possuem instalações elétricas legalizadas. Ainda há muitas moradias edificadas em taipa ou 

madeira, em risco de desabamento, como no caso da residência da família Martins. Essas 
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ESTADO DO CEARÁ. Secretaria das Cidades. Ceará. Disponível em: 

<http://www.cidades.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=44102:dia-do-meio-ambiente-

maranguapinho-reune-acoes-de-preservacao-e-urbanizacao&catid=3:lista-de-noticias&Itemid=21>. Acesso em 

25 de julho, 2013. 
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Rua principal do Conjunto São Miguel.  
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construções improvisadas têm, em média, dois cômodos, geralmente sem banheiro (no caso 

da família Silva) ou com instalações sanitárias inadequadas, como nas residências das famílias 

Souza, Martins e Andrade.  

A circulação do transporte público é uma das demandas mais reivindicadas pelas 

cinco famílias e muitos outros moradores, visto que não há linhas trafegando dentro do 

Conjunto. Para que o residente do Conjunto consiga ter acesso ao centro de Caucaia e ao 

município de Fortaleza, via transporte público, precisa, obrigatoriamente, deslocar-se às 

paradas de ônibus da BR 222 (LIMA, 2009, p. 50), distante em até 1,5 km.  

Os serviços básicos de saúde sempre se destacam nas falas dos moradores do 

CSM quando fazem referência às dificuldades cotidianas que vivenciam. Quanto aos serviços 

de educação, todas as cinco famílias são enfáticas quando afirmam que as duas escolas do 

bairro comportam todos os integrantes das famílias em fase escolar: ―aqui no São Miguel tem 

escola pros meus meninos tudinho [sic]! Não tenho o quê reclamar disso não!‖, revela em 

entrevista a mãe da família Silva, Valéria. 

No CSM há cerca 630 famílias que recebem o benefício do PBF
46

 (de um total de 

14 milhões de famílias atendidas em todo o território brasileiro, com um repasse financeiro do 

governo federal de aproximadamente 2,3 bilhões de reais por mês
47

). É inegável que o PBF 

vem promovendo mudanças na vida dos seus beneficiários, como demonstram as pesquisas 

realizadas por Rego e Pinzani (2013), Silva (2013), Silva e Lima (2010), Revista Política e 

Trabalho (nº. 38, de Abril de 2013), coletânea de artigos organizada por Castro (2010) e MDS 

(2014) dentre várias outras, o que não deixa de evitar um antagonismo de ―olhares‖ referente 

ao Programa.  

Um dado que o Estado sempre utiliza para demonstrar o impacto do PBF é o 

declínio do Índice de Gini
48

, que atualmente é o menor em 30 anos de estimativa (de 0,635, 

em 1983, para 0,522, em 2013), contando com uma ―diminuição significativa a partir do ano 

de 2005, período de maior abrangência do Programa‖, como afirma Weisseheimer (2010. p. 

112-118). Esses dados são questionados por Silva e Lima (2010. p. 93), que afirmam que as 

causas da redução da desigualdade e da pobreza não estão somente vinculadas ao PBF. Este 

vem contribuindo ―principalmente para a redução da extrema pobreza, minorando as 
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 Fonte: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Urbano Edison da Mota Correia - Cadastro Único 

dos Programas Sociais do Governo Federal. Dado obtido em 27/05/2013. 
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Disponível em: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio_form.php?p_ibge=&area=0&ano_ 

pesquisa=&mes_pesquisa=&saida=pdf&relatorio=153&ms=623,460,587,589,448>. Acesso em março de 2015. 
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Ou ―Coeficiente de Gini‖, utilizado para medir a desigualdade de renda, que considera dados entre o 

número 0 e o número 1, onde zero corresponde a uma completa igualdade nas rendas e 1 corresponde a 

uma completa desigualdade entre as rendas. Ver dados do Índice de Gini dos últimos 30 anos no Anexo E.  
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privações de vida das famílias beneficiárias, mas não é suficiente para tirá-los da pobreza, na 

maioria dos casos‖. Para as pesquisadoras, há também a contribuição do crescimento real do 

salário-mínimo, da estabilidade da economia, de benefícios previdenciários e também do 

programa de transferência de renda BPC, que juntos justificam a queda do Índice de Gini.  

 

 

2.2 Bolsa Família: um programa, algumas controvérsias  

 

 

 Desde a sua instituição, o PBF vem sendo alvo de muitas críticas e divide 

opiniões dentro da sociedade civil. De acordo com Weisseheimer (2010. p. 81), o tema da 

importância do PBF ―já gerou muitos discursos esquizofrênicos na mídia e no debate 

público‖, em que ―[...] o programa é atacado como uma política clientelista e insuficiente‖. 

Mas para Bursztyn e Chacón (2011.p. 57-58), o PBF é uma ferramenta de promoção política, 

―uma vez que a transferência direta de renda gera um aumento do poder econômico de seus 

beneficiários, provoca um sentimento de simpatia por aqueles (Estado) que lhes proporcionam 

isso‖. Assim, a afeição gerada pela satisfação do recebimento do PBF pelos beneficiários gera 

poder simbólico para o Estado.  

 Apesar dos dados revelados pelos pesquisadores acima, acredito no PBF como um 

instrumento de combate à lógica da pobreza, que vem se perpetuando em nosso país por 

longas décadas, no sentido de ―atenuar os efeitos danosos do modelo econômico brasileiro‖ 

que se omite quanto à ―perversidade das exclusões sociais que dissemina‖ (MARTINS, 2012, 

p. 09-14). O desenvolvimento de ações práticas utilizadas para combater essa realidade é 

fundamental, como afirma o sociólogo:  

Tudo de sensato e fundamental que se fizer e propuser no sentido de acelerar a 

inclusão social das populações pobres no processo de desenvolvimento econômico, 

para ele compatibilizar o ritmo do desenvolvimento social, será historicamente bem 

vindo. Tanto no âmbito do Estado e das políticas públicas quanto no âmbito da 

sociedade civil. Seria igualmente perverso recusar a diversidade das inspirações e 

das ações de intervenção na realidade problemática (MARTINS, 2012. p. 09). 

 

 Além de um instrumento de combate à miséria, apreende-se o PBF também como 

uma política que atua para a manutenção do ―tecido social‖, valendo-me do entendimento da 

teoria concebida pelo clássico Émile Durkheim. O objetivo é, com a promoção estatal dessa 

política pública, aumentar o nível de integração na sociedade, a ―coesão social‖, elevando o 

nível de conformidade entre seus indivíduos (pelo menos entre o público a que se destina) e, 
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com isso, difundir ―sentimentos de solidariedade‖; aproximando, assim, a sociedade moderna 

dos padrões de integração da ―solidariedade mecânica", presentes na família e em pequenas 

comunidades (DURKHEIM, 1984, p. 87).  

 Assim, a ideia de políticas públicas relacionada à coesão social aparece ―como 

parte do subsistema integrativo‖, o conjunto de papéis que se destinam a ―manter a harmonia 

e o nível de integração nas relações entre as pessoas e os grupos. [...] garantindo que os 

padrões vigentes não fossem perturbados, donde que a estabilidade e a ordem fossem 

mantidas‖ (ABRANCHES; SANTOS; COIMBRA, 1987, p. 94). Segundo os funcionalistas, 

essas funções integrativas sempre teriam sido desempenhadas, em qualquer sociedade que se 

considere. Porém, na sociedade moderna ―a política social estaria, portanto, apenas fazendo 

aquilo que anteriormente cabia à família e à religião, duas outras intuições igualmente 

integrativas‖ (Idem, p. 95). 

É possível evidenciar também nas concepções desenvolvidas por Simmel esta 

perspectiva teórica do pensador clássico, de que os benefícios destinados aos pobres não 

configuram um mecanismo para atingir a equalização material entre ricos e pobres, mas sim 

para a manutenção da estrutura social vigente, em que: 

Resulta claro que la asistencia así entendida, al quitar al rico para dar al pobre, no se 

propone igualar la situaciones individuales: no se propone ni siquiera 

tendencialmente suprimir la división social entre ricos y pobres sino que, antes por 

el contrario, se basa en la estructura de la sociedad tal y como es, y se contrapone 

claremente a todas las aspiraciones socialistas y comunistas, que pretenden eliminar 

esa estructura. El propósito de esta asistencia es justamente mitigar ciertas 

manifestaciones extremas de diferenciación social, de modo que la sociedad pueda 

seguir descandando sobre esa diferenciación. [...] Pero como, em lugar de esto, La 

asistencia interviene em interés de la totalidad social – en interés del contexto 

político, familiar u de todo cículo sociológicamante determinado -, no tiene ningún 

motivo para socorrer al sujeto más allá de ló que exige la preservación del status quo 

social. (SIMMEL, 2011, p. 31). 

 

  A partir do entendimento das concepções dos funcionalistas Durkheim e Simmel, 

acredito que o PBF assume uma função integrativa. Com a transferência de renda, o Estado 

mantém a integração social, transferindo poder aquisitivo àquelas famílias que estão à 

margem da sociedade, minimizando o sentimento de exclusão vivenciado pela ausência 

estatal no fornecimento dos serviços básicos essenciais para uma vida digna, como acontece 

com as cinco famílias pesquisas no CSM.  

Já a discussão sobre a eficiência do PBF na sociedade, de acordo com Castro 

(2009. p. 337-38), ocorre com base na comunicação de massa, muitas das vezes sem 

fundamentos em teorias ou empiria científica; acabam por ser superficiais e reducionistas, 

dando o ―tom de interpretação à ideia‖ do benefício como ―esmola ou assistencialismo‖, e 
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teria como consequência ―uma acomodação dos beneficiários em relação ao trabalho, o 

chamado efeito-preguiça‖. Segundo o autor, a mídia aparece como a condutora de uma 

concepção deturpada do Programa. 

Os pesquisadores Rego e Pinsani (2013. p. 225) evidenciam que ―nos mais 

variados ambientes sociais os pobres são acusados de preferir viver do dinheiro da bolsa em 

vez de trabalhar‖. A pesquisadora Silva e Lima (2010. p. 96), utiliza os dados das PNADs 

para desmistificar ―uma visão preconceituosa de que as pessoas tendem a deixar de trabalhar 

quando inseridas em programas de transferência de renda‖ e ainda evidencia junto aos 

beneficiários do PBF um ―aumento da busca por trabalho‖.    

Sposati (2010.p. 10) evidencia a existência de concepções conservadoras, do tipo 

que reforça a moral do trabalho e critica qualquer forma de garantia de renda fora da relação 

de trabalho na lógica do sistema capitalista, quando expõe que: 

[...] sem dúvida, em uma sociedade de mercado e no contexto da sociedade 

brasileira, transferir renda fora da relação de emprego gera movimentos de 

resistência. Temos fortes traços conservadores e ausência de reconhecimento da 

cidadania a todos os brasileiros. A máxima a cada um conforme seu trabalho 

produtivo ou reprodutivo subordina o padrão de Proteção Social ao emprego e à 

renda e não à condição de dignidade do cidadão. 

 

Para além de reproduções vagas, sem consistência científica e por influência 

midiática, há uma parcela da sociedade que enxerga os beneficiários como ―vagabundos‖ que 

não se esforçaram para prosperar na vida, o que foi evidenciado nas declarações divulgadas 

nas redes sociais nos meses que antecederam as eleições de 2014. Durante a disputa eleitoral, 

me chamaram a atenção alguns comentários a respeito do PBF e do público pobre a que se 

destina. A maioria desses comentários foi realizada por pessoas de classe média alta, que 

escreveram:  

São 7h da manhã e estou indo pra fábrica trabalhar para sustentar vagabundos; Ralo 

muito para ter minhas coisas e ainda tenho que sustentar a galera do ‗Bolsa Esmola‘; 

O Bolsa Família estimula a vagabundagem; Depois do Bolsa Família ninguém mais 

quer trabalhar; O Bolsa Família dá dinheiro pra preguiçoso; Duvido que o Bolsa 

Família mude a vida de alguém, só estimula a vagabundagem; Bolsa Família, o 

maior curral eleitoral do país! (FACEBOOK, setembro de 2014). 

 

As postagens nas redes sociais revelam uma tendência meritocrática, de que a 

estratificação social justifica-se pelo mérito, ignorando as condições fornecidas pelas famílias 

(alimentação suficiente, acesso à cultura, lazer, educação de qualidade, saúde, bens de herança 

etc.) que, na trajetória das pessoas que realizaram os comentários acima, foram cruciais para o 

desenvolvimento socioeconômico das mesmas. Rego e Pinzani (Idem. p. 226, grifo dos 

autores) destacam que estes tipos de argumentos são muito comuns nos discursos públicos, 

nos quais nunca se admite que os pobres possam não ser responsáveis por sua condição social:  
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O estigma que lhes é atribuído se baseia na premissa neoliberal de que cada um é 

responsável pela sua posição socioeconômica como adulto, mas tal premissa 

desconsidera o fato de que a maioria das pessoas que pertencem à elite ou às classes 

mais ricas já nasceu em famílias abastadas e, portanto não são responsáveis por sua 

situação de bem-estar ou de poder [...]. A regra é a exclusividade do poder 

econômico e social, e a exceção do ‗homem que se faz por si próprio‘ é bem-vinda, 

pois reforça o discurso dominante pelo qual cada um recebe o que merece: riqueza 

ou pobreza.  

 

O comentário ―são 7h da manhã e estou indo para fábrica trabalhar para sustentar 

vagabundos‖ foi postado por uma integrante de uma família ―abastada‖, cuja fábrica foi 

construída pelos pais, como um presente de formatura, após o término da graduação, cursada 

em instituição privada financiada pela família. Diferentemente dessas pessoas, os pais e mães 

integrantes das cinco famílias pesquisadas no CSM não tiveram um capital social e cultural 

herdado, capaz de fornecê-los em elementos básicos para que pudessem prosperar 

socioeconomicamente. Pelo contrário, ainda crianças, devido à situação de restrição dos 

meios básicos de sobrevivência que suas famílias vivenciaram, iniciaram-se em atividades 

remuneradas com ―bicos‖, para contribuirem com a aquisição de alimentos, roupas, sapatos. 

A pobreza para essas cinco famílias tem uma trajetória que está imersa não somente na falta 

de poder aquisitivo, mas nas múltiplas ausências, como saneamento básico, lazer, cultura etc.  

Assim como também revela Yazbek (2012. p. 292), a partir de alguns anos houve 

uma modificação na maneira de como o pobre é visto por parte da sociedade. Por muitos anos 

o pobre foi interpretado como desassistido, coitado, que precisava de ajuda. Hoje há um 

discurso rancoroso que anula o pobre, como foi ilustrado nas postagens citadas acima, que 

culpa o próprio indivíduo por sua condição de pobreza, e não pela ―intensidade de uma ‗nova‘ 

exclusão herdada do modelo econômico neoliberal‖ a partir dos anos 1990, que privilegiou 

―um segmento social reduzido‖, como expõe Ponchmann (2003.p. 22. Grifo do autor). 

Acredito que este sentimento atual de repulsa esteja relacionado ao aumento da renda per 

capita do pobre e, como consequência, o aumento do seu poder de consumo, pois passam a 

adquirir bens que antes eram restritos à parcela elitizada da população. Há uma evolução do 

pobre, que passa a aparentar cada vez mais com as demais classes sociais pelos bens de 

consumo adquiridos. 

No intuito de combater as críticas alusivas ao PBF e seus beneficiários, o Estado 

tem investido em publicações (para demonstrar os resultados do Programa) para além das 

notas técnicas (do IPEA, PNAD, PNUD e IBGE), boletins e manuais encharcados por 

sensacionalismo que o MDS costumava divulgar. Foi a partir de 2010 (desde 2004 
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acompanho as publicações) que o MDS começou a publicar coletâneas de artigos
49

 

produzidos por pesquisadores acadêmicos, em sua maioria das áreas das Ciências Sociais, 

com destaque para Flávia Pires (UFPB), Aldaíza Sposati (PUC-SP), Amélia Cohn 

(UniSantos), Alessandro Pinzani (UFSC) e Walquíria Rego (UNICAMP), com pesquisas de 

embasamento metodológico qualitativo. Esses últimos em especial tiveram uma visibilidade 

maior devido à publicação do livro ―Vozes do Bolsa Família‖, que apresenta dados sobre as 

consequências econômicas e sociais do PBF na vida de seus beneficiários.  

No artigo ―O Programa Bolsa Família e seu potencial como política de Estado‖
50

, 

Amélia Cohn começa apresentando a trajetória da proteção social no Brasil após a 

promulgação da Constituição de 1988 recuperando o processo de implantação do PBF. 

Particularmente no que diz respeito aos debates entre atores de dentro e fora do governo sobre 

a concepção que fundamentaria o Programa, a autora indaga sobre as condições para que o 

Bolsa Família realize seu potencial como política de Estado. Uma delas seria fomentar a 

articulação do Programa com outras iniciativas capazes de induzir o desenvolvimento nos 

territórios, de acordo com suas vocações econômicas e necessidades específicas e a outra 

fortalecer a autonomia do PBF em relação a outras políticas setoriais, garantindo-se ao mesmo 

tempo o respeito à condição cidadã do beneficiário e mantendo-se o foco na importância de 

prover segurança de renda aos segmentos mais vulneráveis da população. 

Em ―Bolsa Família: um programa com futuro(S)‖
51

, Aldaíza Sposati analisa os 

limites e possibilidades do modelo do Programa e aponta possibilidades para ir além deste. A 

autora questiona se o Bolsa Família já atingiu ―seu teto‖, isto é, ―se já ocorreu o esgotamento 

dos seus objetivos e das possibilidades da matriz genética do modelo do Programa‖. Segundo 

a pesquisadora, será preciso decidir entre os ―três futuros‖ que se desenham para o Bolsa 

Família: a reprodução do modelo do Programa em maior escala, a introdução de 

aperfeiçoamentos e correções nesse modelo, levando-o ao máximo de sua capacidade, ou a 

mutação do modelo brasileiro de transferência de renda em direção a uma renda básica e 

universal para crianças e adolescentes. 
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Ver publicações: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia (org.). Bolsa Família 2003-2010: Avanços e 

Desafios, vol.1. Brasília: IPEA, 2010; CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo Côrtes (orgs.). Programa Bolsa 

Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília : IPEA, 2013; MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

E COMBATE A FOME. Avaliação de políticas públicas: reflexões acadêmicas sobre o desenvolvimento social e 

o combate à fome, v.1: Introdução e temas transversais. DF: MDS; Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação, 2014. 
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Ver em: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia (org.). Bolsa Família 2003-2010: Avanços e Desafios, 

vol.1. Brasília: IPEA, 2010. Vol. 1. 
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Ver em: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia (org.). Bolsa Família 2003-2010: Avanços e Desafios, 

vol.1. Brasília: IPEA, 2010. Vol. 2 
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Na obra dos autores Rego e Pinzani (2013. p. 28), que utilizou entrevistas abertas 

como coleta de dados de pesquisa, sinaliza que a maioria das medidas que visam combater a 

pobreza é tomada com base em dados estatísticos, quantitativos ou macroeconômicos, ou seja, 

―o pobre é, em suma, considerado mero objeto de políticas públicas, não sujeitos da política, 

sujeito político propriamente dito – e isso representa uma forma de perda de autonomia‖. 

Segundo os autores, isso poderia exigir que os pobres participassem diretamente das decisões 

que dizem respeito à sua situação, mas tal exigência se depara com duas dificuldades: uma 

teórica e a outra prática. A teórica, para os pesquisadores, consiste na própria definição do 

fenômeno da pobreza e na identificação de quem é pobre. Já a prática consiste na dificuldade 

de os pobres se organizarem de maneira a escolher representantes que falem em seu nome, 

dificuldade essa que nasce justamente da sua condição de pobreza.  

Para Rego e Pinzani (Idem, p. 35) é a pobreza que torna os indivíduos incapazes 

de articular suas necessidades de forma relativamente autônoma e ―a falta de educação e a 

urgência de satisfazer carências básicas podem levá-los a ter uma visão distorcida de seus 

problemas e das eventuais soluções‖. Os autores afirmam que não tiveram a intenção ―de falar 

em nome dos pobres ou desempenhar o papel de seus representantes‖, mas para eles, ―o 

sociólogo se torna o único sujeito ativo da critica social, cujo objetivo é abrir os olhos das 

massas cegas que desempenham antes um papel passivo‖ (REGO; PINZANI, Idem, p. 28).  

Os pesquisadores constataram que todas as mulheres entrevistadas registraram 

mudanças relevantes em sua vida material, embora um número importante entre elas se 

queixasse do valor baixo do benefício; quase todas as beneficiárias mencionaram preferir um 

trabalho regular ao benefício; das 150 entrevistadas apenas duas afirmaram ter deixado de 

trabalhar para viver do PBF. A quase totalidade das mulheres garantiu ser melhor o cartão 

magnético, pelo qual recebem o benefício, estar em seus nomes do que no do marido. Apenas 

10% disseram ser indiferente e nenhuma afirmou ser melhor o cartão estar no nome do 

cônjuge. A justificativa foi, quase sempre, a de que a mulher cuida melhor do dinheiro, sabe 

mais do que a família precisa e é capaz de fazer compras mais econômicas. Cerca de 75% 

afirmaram que o PBF é um favor do governo ou uma ação derivada do então presidente Lula 

ter sido pobre e, portanto, conhecer melhor a situação dos pobres do que seus predecessores. 

Só poucas pessoas afirmaram que o governo tem o dever de ajudar os pobres e apenas cinco 

usaram a palavra ―direito‖. Pouco mais da metade das entrevistadas afirmou votar somente 

por obrigação, mas quase todas reconheceram que votar em Lula nas últimas eleições mudou 

suas vidas (REGO; PINSANI, 2013, p. 88).  
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Junto às cinco famílias acompanhadas pude identificar mudanças a partir do PBF. 

Aconteceram transformações estruturais nas famílias para além das constatações de que o 

―antes da Bolsa Família nóis passava necessidade de muita coisa [...] faltava dinheiro até pra 

feira [sic]‖
52

. Uma delas é que antes de serem beneficiados eram os pais/cônjuges, na 

configuração de chefe da família, os responsáveis pela ―feira‖
53

, assim como também 

evidenciam Rego e Pinzani (2013. p. 192). Com a chegada do benefício, as cinco 

mães/cônjuges deixaram de ser apenas as responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos 

cuidados dos filhos e passaram a representar suas famílias como Responsáveis Legais (RL) 

junto ao Programa, e a deter o poder aquisitivo familiar recebido mensalmente. Com isso, as 

mães pesquisadas no CSM passaram a ter mais autonomia em relação aos gastos com os bens 

de consumo e hoje são elas que identificam as prioridades para o investimento da renda 

recebida, atividade antes realizada pelo cônjuge. Essas cinco mães demonstraram grande 

satisfação em ter o cartão do benefício destinado aos seus nomes, já que elas sempre se 

consideram melhores gestoras das necessidades domésticas do que seus maridos.  

Outra questão que vale ser abordada foi a reestruturação do comércio local após a 

instituição do PBF. Começou a surgir no CSM novas formar de comércio, como no caso da 

―cesta básica delivery‖ em que um comerciante leva à residência das famílias uma cesta de 

alimentos todo o início de mês. As famílias geralmente quitam o valor referente à cesta básica 

adquirida no mês anterior e deixam ―fiado‖ a do mês atual.  Houve também, como relatam as 

famílias, a incidência de várias ―budegas‖
54

 com a venda de alimentos a crédito, baseada na 

confiança do pagamento no  recebimento da transferência de renda. Também é possível 

identificar a presença de ―galegos‖
55

 que são caracterizadas por comercializarem produtos em 

longas prestações. Antes do PBF essas configurações de comércio tinham o Conjunto como 

um bairro pouco visado devido à falta de renda fixa das famílias que lá residem. Foi a partir 

do recebimento do benefício do PBF que elas começaram a ser cobiçadas pela confiabilidade 

gerada na posse do valor monetário transferido mensalmente, que passou a garantir o 

pagamento dos alimentos adquiridos.  

                                                 
52

 Fala de Flávia, em conversa informal, em 03/12/2013. Diário de Campo. 
53

 Compra de alimentos para a manutenção da dieta familiar.  
54

 São minimercados, geralmente improvisados na própria residência do proprietário, onde são comercializados 

alimentos perecíveis e não perecíveis, bebidas, aves e frutas. As aves comercializadas, em sua maioria, são 

criadas ali mesmo no CSM, de forma rústica, em cativeiros nos quintais das residências. As frutas, geralmente as 

bananas, também são cultivadas nas residências do CSM. 
55

 Vendedores que vão às residências das famílias oferecer desde roupas a eletrodomésticos. Geralmente os 

produtos são repassados com um lucro abusivo, de até 300%. Esses mesmos comerciantes, todos os meses, no 

dia acordado, retornam às residências para pegar o valor referente à prestação do produto adquirido. 
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Rego e Pinzani (2013. p. 201) também identificaram esse fato junto às mulheres 

participantes da pesquisa que realizaram, em que antes de serem beneficiadas ―não conheciam 

a experiência da regularidade do rendimento monetário e da confiabilidade que passaram a 

usufruir entre os comerciantes da cidade, além de tantas outras exigências sociais para um 

mínimo de vida digna‖. Ser alvo de desconfiança causa sentimentos negativos, além de 

―grande sofrimento pessoal, pois lhes impõe vergonha e humilhação, elementos centrais nos 

processos de destruição da sua dignidade‖ (Idem. p. 202)  

Enfim, acredito que o PBF está impactando de forma positiva a vida dos seus 

beneficiários, causando mudanças estruturais, com a transferência de renda mensal às 

famílias. Penso que a mais significativa mudança foi com relação ao papel da mulher/mãe na 

instituição familiar, também evidenciado pelos pesquisadores Rego e Pinsani (2013) e Silva e 

Lima (2010). Junto às cinco famílias pesquisadas, houve uma melhora da autoestima das 

mães/beneficiárias, que antes da renda do Programa se viam como meras responsáveis pelos 

afazeres domésticos, dependentes da renda dos cônjuges para qualquer necessidade. Com a 

instituição do PBF, elas passam a representar suas famílias como Responsáveis Legais (RL) e 

detentoras (de parte) do poder aquisitivo familiar. Elas começam a ganhar prestígio dentro dos 

seus lares, com a autonomia nas decisões em relação ao investimento do valor recebido, 

função antes realizada pelos cônjuges. 

Acredito que o PBF institui a mãe enquanto RL da renda recebida porque existe 

um lugar sacralizado da mãe na sociedade, com papel específico, de sempre prover pelos 

filhos e pela família.  No terceiro e quarto capítulo, revelo que as mães por mim 

acompanhadas no CSM ainda assumem na família o papel na família de conduzir os filhos à 

frequência e manutenção nas instituições de ensino, bem como de realizar a maioria das 

atividades domésticas nos domicílios. No fim do dia, vão para as práticas religiosas, a fim de 

prover pelo espírito do restante dos integrantes da família.  Quatro das cinco mães das 

famílias pesquisadas são praticantes da religião pentecostal, como é demonstrado no capítulo 

3. Assim, a mãe tem o papel social instituído pela sociedade, e assimilado por elas, quanto à 

responsabilidade pelo desenvolvimento físico e moral dos filhos. É o que as cinco mães 

observadas no CSM se dedicam a fazer, cotidianamente.  
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3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO: 

DA TRAJETÓRIA PESSOAL AO PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 

Tudo começou no ano de 2003, quando ingressei na Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) no curso de Ciências Sociais. Percorria cerca de 140 km todos os dias de 

Lima Duarte (MG), minha cidade natal, à UFJF, localizada em Juiz de Fora – MG, já que 

minha família não possuía condição financeira suficiente para me manter na cidade 

universitária. Com a necessidade de contribuir financeiramente com minha família, devido ao 

aumento dos gastos domésticos, somado ao custo do transporte e materiais didáticos 

acadêmicos, entrei em contato com a professora Maria Ângela Nascimento, coordenadora do 

Projeto de Extensão Universitária Escola de Cidadania (PEC), desenvolvido pela UFJF em 

parceria com o poder legislativo de Lima Duarte-MG. O PEC tinha o objetivo de formar 

lideranças comunitárias, estimulando o desenvolvimento de uma consciência crítica social, 

política e econômica.  

 Em junho de 2003, comecei a participar da execução do PEC como voluntária. 

Com a participação neste Projeto de Extensão, tive contato com estudantes veteranos do curso 

de Ciências Sociais da UFJF. Além de participarem do PEC, eles também desempenhavam 

atividades como estagiários na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Realizavam a coleta de 

informações das famílias pobres para registro no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). A partir destas informações, em março de 2004 entrei em 

contato com a Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Lima Duarte (PMLD) e me 

voluntariei para as atividades de coleta de dados para o CadÚnico. Não somente fui aceita 

como também beneficiada com uma bolsa de manutenção financeira.  

 Neste período, tive a oportunidade de conhecer e participar da gestão dos 

programas sociais que eram desenvolvidos no município, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SMAS). O Programa Bolsa Família havia acabado de ―chegar‖ ao 

município. Este foi um período de muitos desafios para os profissionais municipais que, como 

eu, atuavam com os programas remanescentes (Bolsa Escola, Auxílio Gás etc.). Esta transição 

foi árdua para mim (na figura de técnica representante do município) e para meus colegas 

profissionais das Prefeituras dos municípios vizinhos, como foi abordado no primeiro capítulo 

deste texto.  

 Ao final do estágio não obrigatório, realizado na SMAS da PMLD, fui nomeada 

para o cargo de Chefe de Divisão da SMAS em abril de 2005. Minha função era a 
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implementação e gestão de políticas sociais desenvolvidas pela SMAS. Em agosto de 2005, 

quando veio a determinação do MDS para a oficialização dos gestores municipais do 

Programa, atribuíram-me a função específica de Gestora Municipal do Programa Bolsa 

Família, como responsável por qualquer atividade relacionada à gestão do PBF no âmbito 

municipal e pelas atividades técnicas referentes ao CadÚnico.  

 Em 2006, quando adquiri o título de licenciada em Ciência Sociais, deixei o cargo 

de Chefe de Divisão da SMAS (que exigia dedicação exclusiva) para ser contratada como 

profissional de nível superior, também pela SMAS, para exercer especificamente as atividades 

atribuídas à gestão municipal do PBF; cargo este que ocupei até minha vinda para Fortaleza 

em maio de 2008. 

 As principais atividades desenvolvidas por mim como Gestora Municipal do 

PBF
56

 foram: responder tecnicamente pelo CadÚnico; prestar informações diversas aos 

beneficiários do PBF (concessão do benefício, valor financeiro de cada benefício do PBF, as 

condicionalidades e suas repercussões em caso de inadimplência); cancelamento de 

benefícios, obtenção de senhas dos cartões magnéticos e atualização cadastral; realizar 

cadastramento de novas famílias e inseri-las no CadÚnico, realizar atualizações cadastrais, 

bem como realizar a busca por cadastros desatualizados e localizar as respectivas famílias 

para a atualização; processar e atualizar de forma contínua, Relatórios Analíticos, visando o 

diagnóstico social das famílias inseridas no CadÚnico, a fim de servir como base de dados 

estatísticos para outros programas sociais municipais; elaborar e implementar atividades para 

a divulgação das informações e funcionalidades do PBF nas comunidades urbanas e rurais do 

município; realizar navegação no aplicativo Sistema de Benefícios do Cidadão (SIBEC) 

visando: bloquear, desbloquear e cancelar benefícios quando forem constatadas 

irregularidades; fiscalizar famílias beneficiárias em casos de denúncia de irregularidades, 

como renda per capita acima do limitado para o recebimento do benefício. 

 Também era responsável por elaborar e implementar ações complementares para 

as famílias beneficiárias e monitorar as condicionalidades e seus casos de descumprimento; 

estabelecer parcerias com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) para o aprimoramento da gestão municipal do PBF; participar 

como titular do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), órgão responsável pela 

fiscalização do PBF; participar de reuniões, eventos e fóruns estaduais e federais de 

capacitação do PBF. 

                                                 
56

Prefeitura Municipal de Lima Duarte, Contrato de Trabalho com vigor em julho de 2006.    
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 O Programa Bolsa Família em Lima Duarte tinha suas atividades coordenadas e 

desenvolvidas pela SMAS. Porém, no início do ano de 2006, com a implementação da política 

nacional de assistência social na configuração da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

que estabelecia o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em todo o país, foi instituído o 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no município, local em que todas as 

atividades relacionadas ao PBF passaram a ser desenvolvidas. 

 

Figura 1: Palestra ministrada com familiares das crianças/adolescentes beneficiários do PBF, 

em situação de descumprimento das condicionalidades.  

 
Fonte: arquivo próprio de imagens das atividades desenvolvidas como Gestora do PBF. Lima Duarte, setembro 

de 2006. 

 

 Paralelamente às atividades de Gestão do PBF, eu também coordenava todas as 

atividades desenvolvidas no Projeto Jovem Cidadão (PJC). O PJC era um projeto municipal 

com o objetivo de capacitar jovens para o mercado de trabalho. O público alvo do PJC eram 

adolescentes na faixa etária entre 15 a 17 anos e que, necessariamente, deveriam ser 

beneficiários do PBF. Das 40 vagas disponíveis, 10% eram para adolescentes com qualquer 

tipo de deficiência (cognitiva, motora, auditiva, visual etc.), 40% eram destinadas a 

adolescentes em descumprimento da condicionalidade da Educação, 40% para adolescentes 

em cumprimento da condicionalidade da Educação e, os 10% restantes destinadas a 

adolescentes que estivessem sob medidas socioeducativas. O PJC tinha como parceiras 



52 
 

  

 

entidades governamentais e não governamentais que eram preparadas para receber um ou 

mais adolescentes, dependendo da necessidade. Essas entidades se comprometiam a capacitar 

os ―jovens cidadãos‖ para a entrada no mercado de trabalho e a dispor de um representante 

para reuniões mensais; enquanto que os jovens se comprometiam a cumprir a carga horária 

semanal estipulada (12 horas) e a frequentar suas respectivas instituições de ensino, com um 

rendimento escolar satisfatório. Os pais também tinham que se responsabilizar em frequentar 

reuniões quinzenais e acompanhar os filhos na execução das duas atividades (capacitação 

profissional e rendimento escolar). O PJC articulava as atividades profissionais que os jovens 

desenvolviam em cada entidade parceira e as reuniões semanais que abordavam temas 

bastante diversificados.  

 Retornei para o curso de Ciências Sociais em 2007 para complementar a 

graduação e adquirir o título de bacharel. Para tanto, deveria escolher um objeto de estudo. 

Foi neste momento que o PBF foi vislumbrado como um relevante objeto de estudo. Mas 

naquela época eu estava dominada por um olhar repleto de emoções. Sentimentos que eu 

vivenciava como consequência da prática da atividade profissional. Enquanto gestora 

municipal do PBF, eu realizava visitas aos lares das famílias beneficiárias. Com o passar dos 

meses da instituição do PBF, era possível evidenciar situações de evolução, seja por melhorias 

de infraestrutura nos lares, ou referentes à autonomia financeira das mulheres, vítimas da 

violência doméstica, que suportavam o sofrimento físico e mental por falta de meios para 

sustentar os filhos se houvesse a separação dos parceiros.  

 Ao mesmo tempo em que, como Gestora do PBF, eu buscava desenvolver 

estratégias para o ―real‖ funcionamento do Programa e o desenvolvimento de ações (para que 

o mesmo chegasse realmente ao público alvo), também vibrava com os resultados positivos 

da transferência monetária, a partir de observações realizadas no contato diário com as 

famílias beneficiárias na execução da atividade profissional. Hoje, mais madura, entendo que 

essas emoções fizeram com que ―meu olhar‖ ao objeto fosse dominado pela posição favorável 

ao PBF, bloqueando minha capacidade de enxergá-lo de maneira crítica, o que me fez 

desconsiderar suas falhas e deformidades no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 

 A pesquisa desenvolvida por mim no TCC teve como objetivo principal ―analisar 

o impacto do Programa Bolsa Família na Educação, no município de Lima Duarte – MG. (...) 

partindo das informações do PBF de nível nacional, para análise do Programa no âmbito 

municipal‖ (ABREU, 2007). Na pesquisa considerei a priori a condicionalidade do PBF na 

área da educação como uma via de ―acesso aos direitos sociais básicos, Saúde e Educação. 

[...] relacionados à promoção da cidadania‖, sem atentar se os beneficiários realmente a 
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percebiam como tal. Os aportes teóricos foram todos relacionados à discussão do tema 

―Política Social e sua evolução para a promoção da cidadania‖, no contexto do PBF. 

 Na abordagem empírica da pesquisa do TCC, os recursos metodológicos para a 

obtenção de dados foram de nível macro, diferenciando-se da escolha metodológica desta 

dissertação. Os dados da pesquisa realizada no TCC foram obtidos por vias de: aplicação de 

questionários utilizando a pesquisa por amostragem do tipo ―survey‖; dados estatísticos do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD); dados da SMS, SME, SMAS e da Secretaria de Obras do 

município de Lima Duarte. Na pesquisa por amostragem trabalhei com uma amostra que 

representou 13,25% do universo de 1.335 famílias beneficiárias do PBF em Lima Duarte, que 

relataram sobre a frequência escolar de seus membros antes e depois do recebimento do 

benefício. Foram considerados também dados obtidos por meio da SME sobre a frequência 

escolar dos anos de 1999 e 2000 (período anterior ao Programa Bolsa Escola), dos anos de 

2002 e 2003 (período anterior ao PBF) e dos anos de 2006 e 2007, posteriores ao PBF 

(ABREU, 2007).  

 A pesquisa revelou que não houve aumento significativo da frequência escolar dos 

estudantes das famílias beneficiárias pesquisadas. Algumas das conclusões sobre o não 

impacto da condicionalidade do PBF da área da educação na frequência escolar em Lima 

Duarte foram: o município possui um transporte escolar gratuito eficiente, mesmo nas 

localidades rurais, o que facilita a acessibilidade cotidiana dos alunos às instituições de 

ensino; há vagas nas instituições de ensino disponíveis para todos em fase escolar e boa 

distribuição e localização das escolas em todo o município (ABREU, 2007). Em suma, a 

afeição e a acessibilidade aos dados do PBF como gestora foram cruciais na escolha do PBF 

como objeto de estudo do TCC. 

  Mas qual o porquê da escolha da condicionalidade da educação como recorte 

empírico novamente? O amadurecimento do olhar ao PBF e as lacunas deixadas pela pesquisa 

quantitativa, em relação à condicionalidade da Educação, foram cruciais para a continuidade 

do estudo da exigência governamental. Ao longo destes sete anos, após minha desvinculação 

profissional do PBF, pude entender melhor algumas problemáticas que foram ignoradas no 

TCC, até então obscurecidas no ―olhar enviesado‖ pelas emoções e afetividades ao Programa. 

Considerei, indubitavelmente, as condicionalidades do PBF como uma ―ponte‖ ao direito 

básico da Educação, para que as famílias pudessem ―romper com o ciclo intergeracional da 

pobreza‖ (uma das premissas norteadoras do PBF), sem investigar como as famílias 

beneficiárias realmente concebiam essa diretriz. Por isso escolhi continuar com o recorte 
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empírico da condicionalidade da educação, porém sob outra lógica metodológica, a 

qualitativa.  

 As experiências como docente em Bom Jardim de Minas (MG)
57

 e no Conjunto 

São Miguel (em 2010) na Escola Estadual de Ensino Médio Rotary Club Conjunto São 

Miguel (EEMRC), também foram significativas para a continuidade da condicionalidade da 

educação como objeto de estudo. Enquanto professora, era comum todo final de bimestre ser 

abordada por funcionários da instituição educacional com o intuito de intervir por algum 

aluno (geralmente filhos de pessoas com afinidade) que estivesse com nota baixa, devido à 

inadimplência das atividades cobradas. Eram sempre os mesmos argumentos: ―se ele não 

estudar não vai ser nada na vida!; se ele não estiver aqui vai estar na rua mexendo com coisa 

que não presta‖. Representações que traziam a educação como uma construção social única, 

aparato moral capaz de distanciá-lo ―dos males da rua‖. 

  A escolha do Conjunto São Miguel (CSM) como local para a realização desta 

pesquisa não foi aleatória. Minha relação com o bairro começou em 2010, quando fui 

nomeada por concurso público (2009) para o cargo de Professor Pleno I, da disciplina de 

Sociologia, promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC). Fui lotada 

em seis escolas, sendo três localizadas no município de Caucaia. Uma delas, a escola 

EEMRC, onde permaneci por três meses. Mesmo depois de ter deixado a escola, mantive 

contatos esporádicos com os professores e coordenadores da instituição. As relações afetivas 

construídas a partir da prática da docência na escola com os alunos, professores e gestores 

foram fundamentais para a escolha do Conjunto como campo desta pesquisa. Outros fatores 

também foram fundamentais, como: o número elevado de beneficiários do PBF no bairro; a 

proximidade da minha residência para o Conjunto; o contato anterior com realidade do bairro, 

pela prática da docência no local. Todos esses fatores foram considerados favoráveis na 

abordagem aos sujeitos pesquisados no CSM. 

Porém, como em qualquer outra pesquisa de campo, enfrentei obstáculos. Mesmo 

tendo frequentado o bairro semanalmente, por três meses, o fato de ter escolhido voltar ao 

Conjunto, agora como pesquisadora, causou-me alguns anseios. O ―medo‖ foi o que mais 

dominou meus pensamentos. Minha experiência no bairro se resumia, até então, à obtida por 

meio da escola EEMRC; ou seja, não alcancei contatos extensivos com os moradores da 

comunidade. Mesmo sabendo que ―o medo‖ que senti havia sido construído por meio da 
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Cidade vizinha a Lima Duarte – MG, onde lecionei Sociologia, na Escola Estadual de Ensino Médio Nossa 

Senhora Aparecida, para as três segundas séries do ensino médio disponíveis, no período de fevereiro a agosto de 

2007.  
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designação e divulgação midiática sobre as periferias urbanas, associando-as a um universo 

repleto ―da violência urbana, um antro de marginais e de bandidos‖ (ZALUAR 1994, p.10), 

eu o senti. Porém, esse sentimento se materializava mais no ―desconhecido‖ do que 

propriamente na questão da segurança pública. A insegurança em ―não ser aceita‖ pelas 

famílias selecionadas para a pesquisa manteve-se alojada até a data da minha apresentação a 

cada uma delas. 

Há uma antagônica separação entre ―lugares bons‖ e ―lugares ruins, perigosos‖ de 

moradia que permeiam o contexto urbano; ―quer queiramos, quer não, esta separação já está 

embutida nos rituais de dominação de classe que incluem um rigoroso afastamento do local de 

moradia dos pobres‖ e que acabam sendo ―duplamente excluídos por serem outros e serem 

incultos e perigosos, os pobres urbanos vivem, neste olhar etnocêntrico homogeneizador, o 

avesso da civilização‖ (ZALUAR, 1994. p. 12). Tanto no CSM, onde realizei meu estudo, 

como no Condomínio Cidade de Deus, onde Zaluar realizou sua pesquisa, os significados e as 

configurações do ―ser pobre‖, são apresentados com base nos ―sinais de miséria social e 

moral, sublinhados pela própria composição material do conjunto: ruas esburacadas, cheias de 

lama e de dejetos fétidos dos esgotos, encaminham os passos de quem por elas anda‖ 

(ZALUAR, Idem. p.10). 

Essa insegurança foi superada com a prática de campo e o CSM deixou de ser 

para mim um lugar ―provavelmente‖ violento, emblemático de expressões da pobreza, para se 

tornar um bairro repleto de práticas cotidianas, ―recobertas por valores, tradições e 

representações simbólicas‖ (LIMA, 2003, p. 106). Algumas idas a campo já foram suficientes 

para que houvesse a desconstrução de bairro pobre intrinsecamente relacionado à violência.  

O CSM, geopoliticamente, é demarcado como um bairro do município de Caucaia 

e está localizado exatamente na divisa com a municipalidade de Fortaleza, o que causa certa 

confusão quanto ao sentimento de pertencimento do local, já que alguns dos integrantes das 

famílias Silva, Souza, Martins, Andrade e Farias relatam recorrer à Fortaleza, por ser mais 

próxima ao CSM, para resolver questões cotidianas, como pagamentos de contas, por 

exemplo. Porém são impedidos de usufruir do atendimento das unidades básicas de saúde da 

capital, devido a questões burocráticas, por estarem vinculadas a Caucaia. Pela figura abaixo é 

possível identificar a localização do CSM: 
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Figura 2: Localização Geográfica do Conjunto São Miguel, Caucaia - CE

 

Fonte: Google Maps. Acesso em 2013. 

 

Logo que se chega ao Conjunto, é possível visualizar no percorrer da rua principal 

(Rua Verona) uma sequência horizontal de pequenas casas de estrutura simples, sem grades 

nas janelas e portas; alguns comércios improvisados em bancadas, em frente das casas, com 

venda de frutas, verduras, legumes e ovos que são produzidos nos quintais dos próprios 
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moradores. Há a comercialização também de ―galetos‖ vivos, limpos ou assados que são 

criados rusticamente, em criadouros improvisados na parte externa das residências. 

Há também a incidência de pessoas nas janelas ou sentadas na frente das 

residências conversando com vizinhos e amigos ou, frequentemente, trocando alimentos, 

fornecendo água, ou mesmo compartilhando conselhos e confissões, construindo redes de 

solidariedade como meio de superar as múltiplas necessidades vivenciadas. Aqui é possível 

relacionar as práticas solidárias desenvolvidas pelos moradores (que se fazem presentes desde 

o surgimento do Conjunto, nos mutirões responsáveis por construir as primeiras casas) com o 

conceito de ―proteção próxima‖, proposto pelo sociólogo Robert Castel, como fundamento 

para a compreensão dessas práticas vivenciadas no CSM (CASTEL, 2003, p. 47-93).  

De acordo com Paulino (2012. p. 57-61), a proposição conceitual elaborada por 

Castel (2003) teve como referência o contexto europeu, porém, se pensado no contexto das 

desigualdades sociais concernentes à realidade do Brasil, o conceito de proteção próxima 

fornece uma chave de leitura importante para o entendimento de condições sociais que, no 

âmbito da sociabilidade primária, estimulam os sujeitos à vivência da partilha, da doação, da 

ajuda mútua, da troca, inclusive a troca de favores e cuidados, fortalecendo laços de 

proximidade e pertencimento que constituem mecanismos de proteção e segurança em 

ambientes marcados pela situação de pobreza e vulnerabilidade social. 

A rua principal, a única asfaltada, termina em uma bifurcação com uma pequena 

pracinha que é ocupada como ponte de encontro de adolescentes à noite e onde se localiza 

uma igreja católica que realiza culto aos domingos. Porém, quando se adentra ao bairro, as 

ruas vão estreitando. Algumas vielas são pavimentadas em pedra tosca não tem qualquer 

pavimentação, com esgoto a céu aberto. As gargalhadas das crianças descalças brincando nas 

ruas chamam a atenção de quem por ali transita. No final da tarde é comum observar os 

pequeninos em brincadeiras infantis de pega-pega, amarelinha, futebol, se divertindo 

livremente, sem receio em deixar os uniformes escolares sob um emaranhado de sujeira. As 

vozes sincronizadas em dizeres de orações das práticas religiosas também chamam a atenção, 

vindas das diversas igrejas pentecostais que são, na maioria das vezes, improvisadas em 

garagens dos moradores do Conjunto.  

O meio de transporte para o CSM também representou um fator de dificuldade 

para a realização da pesquisa. Apesar do rápido acesso da minha residência ao inicio das 

delimitações do bairro, não há transporte público que percorra as ruas do Conjunto. Como as 

cinco famílias pesquisadas se concentram no interior do bairro, ficava muito distante para 

realizar o percurso andando. Assim, por muitas vezes as minhas visitas às famílias ficavam na 
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dependência de transporte privado. Mas com a prática de campo, os obstáculos foram sendo 

superados um a um. 

Estive no CSM por 34 vezes, no período de 05/05/2013 a 06/02/2015. As 

primeiras idas foram para retomar o contato com o núcleo gestor da Escola Estadual de 

Ensino Médio Rotary Club (EEMRC) com o intuito de explicar sobre a pesquisa e pedir 

apoio. A escola serviu como um local de apoio na maioria das vezes que estive no Conjunto. 

Na instituição, eu realizava minhas refeições já que tentava aproveitar o máximo do tempo 

para a coleta de dados junto às cinco famílias, chegando a permanecer no bairro por até 12 

horas. Entre o encontro com família e outra o espaço da escola foi fundamental para que eu 

redigisse dados no meu diário de campo.  

Ao passo que a minha presença no CSM foi se tornando constante pude evidenciar 

vários comentários dos integrantes do núcleo gestor da EEMRC, direcionados a minha 

―coragem de andar por esse Conjunto sozinha‖
58

. Esses comentários vinham de professores e 

funcionários, com vários anos de experiência profissional na escola, porém, emanados de 

representações do CSM como um bairro perigoso. Essas representações eram confrontadas 

com os funcionários que residiam no bairro e sempre faziam questão de referenciar o 

Conjunto como um local ―tranquilo de se viver‖. O relato deles é sempre o mesmo: ―aqui não 

é o Conjunto São Miguel de Fortaleza, não! Aqui não tem a violência que o São Miguel de lá 

tem, não!‖, fazendo menção ao CSM localizado na capital cearense, que sempre se faz 

presente em noticiários policiais. Eles sempre tentam se afirmar enquanto moradores de um 

local diferente da imagem que os jornais transmitem. Imagem esta que sempre relaciona os 

locais pobres com a violência urbana.  

Como já foi sinalizado, são cerca de 630 famílias
59

 incluídas no PBF do CSM. 

Considerando quatro pessoas por domicílio, o número aproximado é de 2.520
60

 pessoas que 

são beneficiadas pelo Programa no Conjunto. Apesar de não ter acesso à fonte do número 

total de habitantes do CSM, considerando o número de casas existentes, o total de famílias 

beneficiárias do PBF no bairro é expressivo.  

O número de cinco famílias, que foi decidido em concordância com meu 

orientador, foi considerado como um número favorável para que eu pudesse explorar as 

similitudes e diferenças quanto aos significados da condicionalidade. Já que o meu recorte é a 
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 Diário de Campo, em 24/03/2014. 
59

Fornecido pelo CRAS Urbano Edison da Mota Correia, Caucaia-CE, retirado da base de dados do Cadastro 

Único dos Programas Sociais do Governo Federal, em 27/05/2013. 
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Este dado não foi fornecido pelo CRAS. É um valor estimado, considerando que, em média, cada família 

beneficiada pelo PBF contém quatro integrantes.  
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condicionalidade da educação, a proposta foi escolher famílias com filhos em idade 

considerada pela condicionalidade no controle da frequência escolar (06 a 18 anos); sendo que 

duas deveriam ter passado pela inadimplência (Souza e Farias) junto à exigência 

governamental, para que pudesse confrontar com os dados das outras três famílias (Silva, 

Martins e Andrade) em situação de cumprimento. Considerei também importante que pelo 

menos uma das famílias (Farias) estivesse em situação de pobreza (com renda per capita entre 

R$ 77,01 à R$ 154,00), na perspectiva de perceber se havia diferenças na apreensão da 

exigência governamental do PBF com relação às famílias em extrema pobreza (Souza
61

, 

Andrade, Silva e Martins), bem como para vislumbrar os significados da classificação 

―pobreza‖, que é instituída pelo Estado aos beneficiários a partir do recebimento do benefício 

social. Por questões de viabilidade do deslocamento, considerei as famílias com residências 

relativamente próximas à EEMRC, já que foi o meu ponto de apoio no bairro.  

As cinco famílias foram selecionadas e abordadas, ao primeiro encontro, com a 

fundamental ajuda de uma funcionária da escola EEMRC
62

, responsável por elaborar os dados 

sobre a frequência da condicionalidade da educação. Por meio da base de dados dos 

beneficiários do PBF matriculados na escola é que foi possível a seleção das famílias 

pesquisadas. Essa fonte de dados foi fundamental para a aplicação dos fatores utilizados como 

critério para a seleção das famílias beneficiárias. A primeira etapa do campo aconteceu no 

intuito de buscar dados sobre: a história social do Conjunto; o número de famílias 

beneficiárias do PBF no CSM; o número de alunos beneficiários do PBF matriculados nas 

duas escolas do bairro e o perfil das famílias para a pesquisa. Nesta etapa estive algumas 

vezes no CRAS, localizado no Centro de Caucaia, responsável pela base de dados do PBF no 

Conjunto, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Correia Távora (EMFLT) e na 

EEMRC.  

 A EMFLT foi inaugurada no ano 2001. A escola possui 1329 alunos 

matriculados, distribuídos nas séries do ensino fundamental e EJA. Do total de alunos, cerca 

de 990 recebem o benefício do PBF
63

. O número de beneficiários do PBF matriculados na 

instituição de ensino é bastante expressivo, comparando-se com o número total de alunos do 

bairro. Já a EEMRC foi inaugurada em 1979, no mesmo ano em que o Conjunto começou a 
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Na época da seleção das famílias para a pesquisa, a família Souza encontrava-se em situação de extrema 

pobreza. Atualmente a renda da família foi elevada, já que Flávia e o filho mais velho estão trabalhando, 

recebendo um salário mínimo cada. 
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 Preferi resguardar o nome da funcionária que tanto contribuiu na intermediação, na escolha e no meu primeiro 

contato com as famílias, já que é muito conhecida no bairro pela prática profissional de quase 30 anos na 

EEMRC.   
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 Dados fornecidos pela Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luíza Moraes Correia Távora, 

em: 23/05/2013. 
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ser povoado. Esta instituição de ensino possui 428 alunos matriculados, sendo que 165 são 

beneficiários do PBF
64

. É um número menor, proporcionalmente, comparado ao dos 

beneficiários da escola EMFLT. Uma das secretárias que me forneceu os dados relatou que a 

discrepância do número está no fato de que a EEMRC possui 6 turmas noturnas, cada uma 

com 25 a 30 estudantes, composta apenas por alunos com 18 anos ou mais. O total de alunos 

das turmas noturnas é de 168 alunos, aproximadamente. Ou seja, são 168 alunos acima de 18 

anos, que não possuem mais benefícios do PBF vinculados ao Jovem (BVJ), e por isso não 

aparecem nos registros no controle da frequência escolar da condicionalidade da Educação do 

PBF. Porém, isso não quer dizer que eles não sejam beneficiários
65

.  

 

Figura 3: Fachada da Escola Estadual de Ensino Médio Rotary Club São Miguel 

 

Fonte: Arquivo próprio de imagens. Conjunto São Miguel, 24/04/2014. 

 

O segundo momento da pesquisa empírica teve início em 30 de agosto de 2013, 

quando ocorreu o primeiro encontro com as famílias selecionadas. Ao primeiro contato com 

as famílias vivenciei novamente os mesmos sentimentos de quando retornei ao Conjunto, após 
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Dados fornecidos pela Secretaria da Escola Estadual de Ensino Médio Rotary Club São Miguel, em : 

21/02/2014. 
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 Para uma maior precisão sobre esse dado seria necessário realizar um levantamento do número de estudantes 

que não possuem mais o Benefício Vinculado ao Jovem (BVJ), mas cujas famílias continuam recebendo os 

outros benefícios do PBF. 
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três anos da prática de docência no bairro. Insegurança sobre como conseguiria ―desvendar o 

campo‖, como construir o objetivo proposto, medo da rejeição das famílias à pesquisa e a 

ansiedade para ―descobrir o desconhecido‖ foram os sentimentos que precederam o encontro 

com as famílias selecionadas. 

 

 

3.1  As cinco famílias: os indicadores metodológicos e a construção da pesquisa empírica 

 

 

Para investigar como as famílias Souza, Silva, Martins, Andrade e Farias 

apreendem a condicionalidade da área da educação optei pela pesquisa de campo de natureza 

qualitativa. A abordagem qualitativa de pesquisa tem suas raízes no final do século XIX, 

quando os cientistas sociais começaram a questionar os métodos de investigação de 

perspectiva puramente positivista, principalmente no tocante aos estudos dos fenômenos 

humanos e sociais. A grande questão naquele momento era a possibilidade do 

desenvolvimento de pesquisa sobre os fenômenos sociais segundo o método das Ciências 

Naturais e Físicas. Ocorre que, diante do dinamismo e da complexidade existente na 

sociedade, os estudiosos sociais começaram a defender uma abordagem qualitativa, subjetiva, 

que superasse a supremacia dos dados quantitativos e buscasse ―compreender e esmiuçar 

como as pessoas constroem o mundo à sua volta‖ (ANGROSINO, 2009. p. 8).  

De acordo com Angrosino (2009), a pesquisa qualitativa é realizada no contexto 

em que ocorre o fenômeno, nas suas relações naturais. É conduzida no local onde as pessoas 

vivem e não em laboratórios onde o pesquisador controla os elementos do comportamento a 

ser medido ou observado. É também ―[...] multifatorial, conduzida pelo uso de duas ou mais 

técnicas de coleta de dados, as quais podem ser de natureza qualitativa ou quantitativa‖ (Idem, 

p. 31). A pesquisa qualitativa é atividade situada que localiza o observador no mundo. Logo, 

as práticas e matérias interpretativas dão visibilidade ao mundo, transformam-no em uma 

série de representações e significações realizadas pelos próprios sujeitos da ação. Assim, 

valendo-me das proposições desenvolvidas pelo autor, acredito que a pesquisa qualitativa 

envolve uma abordagem interpretativa do mundo circundante, o que significa que os 

pesquisadores estudam os fenômenos em seus cenários originais, tentando entendê-los, ou 

interpretá-los em termos dos significados que os pesquisadores lhes conferem. 

   A perspectiva adotada nesta pesquisa qualitativa é a da sociologia compreensiva, 

―no sentido de entender a realidade social como processo, como construção intersubjetiva‖ 
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(PAULINO, 2014, p. 43), ―de entender os fenômenos sociais do ponto de vista do ator‖ 

(GONDIM; LIMA, 2010, p. 09), de entender como as cinco famílias acompanhadas, se 

organizam e cumprem ou descumprem a condicionalidade da educação imposta pelo 

Programa, mesmo vivenciando uma situação de múltiplas necessidades, e como interpretam e 

dão significados a essas ações.  

 A sociologia compreensiva, que foi proposta pelo pensador Max Weber, é ―uma 

ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e explicá-la [...] em seu 

curso e em seus efeitos‖. Busca ―compreender a ação social dos seres humanos 

individualmente, não se propondo julgá-la em sua validez. Tudo parte dos indivíduos e suas 

ações nas mais variadas esferas‖ (WEBER, 1999, p. 03). Para o pensador clássico, a 

possibilidade de entender a sociedade e suas instituições passa pela análise do comportamento 

dos indivíduos. Tudo o que existe na sociedade, seus grupos, instituições e comportamentos 

são expressões e objetivações da atividade dos homens que lhes dão significado. É por esta 

razão que o indivíduo é parte do fundamento da explicação sociológica. Assim, acredito que 

para alcançar a ―objetividade‖ na pesquisa empírica é necessário seguir um percurso 

determinado. Este começa com a escolha do objeto, orientada pela ―subjetividade‖ do 

pesquisador em relação à realidade que se pretende estudar. Cabe ao cientista então, ao final 

desse percurso, conferir-lhe a ―objetividade‖ necessária ―utilizando-se de métodos como 

ferramenta de trabalho‖ (idem, p. 154). 

Um dos principais procedimentos de abordagem sujeito-pesquisador e sujeito-

pesquisado que desenvolvi como estratégia de coleta de dados na pesquisa realizada foi o da 

observação, por meio de encontros constantes com cada uma das cinco famílias, realizados no 

ambiente das residências das famílias investigadas. Para Oliven (1995), um dos principais 

desafios do pesquisador que estuda sociedades urbanas reside justamente em interpretar sua 

própria cultura e questionar seus pressupostos que são muitas vezes aceitos como fatos 

inquestionáveis pela maioria da população, inclusive por muitos pesquisadores. ―É 

observando os acontecimentos corriqueiros e cotidianos que se pode construir novas 

interpretações‖ (idem, p. 14-15).  

Valendo-me das proposições de Cardoso de Oliveira (2006. p. 18-19), acredito 

que o trabalho do pesquidor seja permeado por três ações: olhar, ouvir e escrever. No primeiro 

contato com as famílias pesquisadas o meu olhar voltou-se à tentativa de captar o 

―desconhecido‖ nas ações cotidianas, praticadas com o objetivo do cumprimento da 

condicionalidade da educação. Mas o que ver? As minhas primeiras observações foram 

realizadas sem definir a direção do olhar. Deixei o campo me conduzir. Essa fase foi 
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permeada por um intenso sentimento de ansiedade, já que eu havia delimitado um objetivo, 

uma pergunta de partida e não sabia para ―onde olhar‖ para conseguir respondê-la. Neste 

primeiro momento, realizei observações de natureza assistemática.  

A observação assistemática, segundo Marconi e Lakatos (2003. p. 92), que 

também é denominada de espontânea, ocasional e acidental, consiste em recolher e registrar 

os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer 

perguntas diretas. É mais empregada em estudos exploratórios e não tem planejamento e 

controle previamente elaborados. De acordo com as autoras, o que caracteriza a observação 

assistemática ―é o fato de o conhecimento ser obtido através de uma experiência casual, sem 

que se tenha determinado de antemão quais os aspectos relevantes a serem observados e que 

meios utilizar para observá-los‖ (idem, p. 93). 

Realizei 13 encontros com as famílias Silva, Souza, Andrade e 11 encontros com 

a família Martins, sendo que com a família Farias apenas foi possível a realização de 9 

encontros no total. A intenção era realizar os encontros com as famílias em suas próprias 

residências. Porém, alguns dos encontros com a família Farias foram realizados no ambiente 

de trabalho de Maria, mãe da família. Também realizei dois encontros com Rosa próximo aos 

pontos de venda das mercadorias da mãe da família Martins.  

Ao longo dos encontros e depois da escrita de algumas páginas de diário de 

campo, foi que as nuvens escuras que pairavam sobre a minha mente cheia de incertezas 

começaram a dar lugar a proposições que me ajudaram a perceber os elementos que eu 

deveria investigar para conduzir a pesquisa e assim desenvolver análises para concretizar o 

objetivo geral proposto. Assim, antes que eu pudesse elaborar estratégias para perceber o que 

significava a condicionalidade da educação para as famílias Silva, Souza, Martins, Andrade e 

Farias, o campo me levou a realizar observações de natureza sistemática, voltando meu olhar 

especificamente para o que elas entendiam por pobreza, já que o Estado as classifica como tal, 

por serem beneficiárias do PBF.  

A observação sistemática, ainda segundo Marconi e Lakatos (2003. p. 93), 

também conhecida por estruturada, planejada e controlada, é realizada em condições 

controladas, para responder a propósitos preestabelecidos, sendo que o observador sabe o que 

procura e o que carece de importância em determinada situação. Foi coletando dados sobre a 

trajetória dos pais e mães das famílias que identifiquei a pobreza como uma condição que foi 

perpetuada intergeracionalmente nas cinco famílias pesquisadas no CSM. E a educação 

escolar dos filhos é apresentada por elas como a tática/esperança mais acessível para superar a 

condição de ―necessitados‖ que vivenciam atualmente.  
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Com a prática da observação assistemática e sistemática redigidas em diário de 

campo, que resultou no final da pesquisa em 101 páginas, foi possível pensar e praticar outras 

estratégias de coleta de dados como auxílio na pesquisa. Pois de acordo com Cardoso de 

Oliveira (2006, p. 18), ―o olhar por si só não é suficiente‖. Para alcançar o significado das 

relações sociais e ter acesso aos sistemas simbólicos, segundo Cardoso de Oliveira (Idem, p. 

18-21), o pesquisador deve associar, preliminarmente, o olhar ao ouvir. Tanto o ouvir quanto 

o olhar não podem ser tomados como faculdades totalmente independentes no exercício da 

investigação. Ambas complementam-se e servem para o pesquisador como duas muletas que 

lhe permitem caminhar na estrada do conhecimento.   

Também como ferramenta de coleta de dados, vali-me da realização de entrevistas 

gravadas não estruturadas e semi-estruturadas, como as que realizei sobre a trajetória de cada 

uma das famílias, bem como sobre suas percepções da pobreza, tomando principalmente as 

mães como interlocutoras, por serem as integrantes mais acessíveis das famílias e com as 

quais obtive uma aproximação mais intensa (acredito que por uma simples questão de 

afinidade de gênero). As entrevistas realizadas resultaram em cerca de 60 horas de gravação, 

com algumas delas obtidas com os professores das duas escolas do bairro. 

Realizei também entrevistas com professores e integrantes dos núcleos gestores 

das duas escolas do CSM (EEMRC e EMEFLT), tratando sobre as percepções acerca da 

condicionalidade da educação. Com isso, fui ―desvendando‖ as percepções das famílias 

acerca da condicionalidade da educação, apreendida não somente como estímulo à frequência 

escolar dos filhos, já que todos os pais e mães das famílias consideram a educação escolar 

como um elemento de superação à condição de pobreza. Percebi também a necessidade de dar 

―voz‖ aos jovens/crianças dessas famílias, público alvo da condicionalidade educacional, bem 

como aos professores das escolas nas quais os alunos estão matriculados.   

Gravador, diário de campo e também máquina fotográfica compunham parte das 

ferramentas de coleta de informações utilizadas na pesquisa. Foram cerca de 150 fotografias 

captadas do CSM e do cotidiano de cada uma das famílias. Conversas informais com os 

integrantes das famílias também representaram um meio de coleta de dados e uma estratégia 

de aproximação aos sujeitos pesquisados. Os adolescentes e as crianças das famílias foram os 

sujeitos com os quais mais senti dificuldade na ―aproximação‖. Sempre tímidos e 

envergonhados, demoraram a se acostumar com a minha presença periódica em suas casas.  
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3.2  As Famílias Souza, Silva, Martins, Andrade e Farias: dificuldades e desafios da 

pesquisa no campo  

 

 

O primeiro contato com os integrantes das famílias aconteceu em 30 de agosto de 

2013. Esse primeiro encontro teve o objetivo de explicar sobre a pesquisa e perguntar se 

poderiam participar da mesma. Também foi para coletar algumas informações, como telefone 

para contato e verificar os dados coletados na base da frequência escolar da escola EEMRC, 

como o número de integrantes. Todas as cinco famílias selecionadas aceitaram integrar a 

pesquisa. Porém, tive que transpor algumas dificuldades, que acredito ocorrer em qualquer 

pesquisa empírica cujo objeto a ser investigado envolve relações sociais e comportamento 

humano.  

Ao primeiro contato com as famílias vivenciei novamente aquele sentimento de 

insegurança de quando retornei ao bairro, três anos após a prática da docência. Mas 

felizmente, todas as cinco famílias quiseram fazer parte da pesquisa. ―Quanto tempo vai durar 

essa pesquisa?‖
66

, foi a pergunta que todas as mães das famílias fizeram no início. Acredito 

que a ―aceitação‖ em fazer parte da pesquisa foi favorecida pela presença da funcionária da 

escola EEMRC que me acompanhou nesse primeiro contato. Ela é conhecida no Conjunto 

pela maioria das famílias que ali habitam como uma ―mulher que ajuda muita gente‖
67

, seja 

direcionando doações de alimentos ou realizando favores referentes às questões escolares das 

famílias.  

A primeira casa visitada foi a da família Silva. Fui apresentada a Valéria e 

Manoel, os pais da família, que no primeiro momento demonstraram receptividade à pesquisa. 

As visitas às famílias eram precedidas por contato telefônico, em que eram combinados data e 

horário. Nos três encontros que sucederam o primeiro, Manoel se fazia presente. Bastante 

solícito, auxiliava Valéria a me fornecer sobre a família, bem como a responder as perguntas 

da primeira entrevista. Porém, ao final do terceiro encontro, Manoel pediu que eu levasse 

―uma feira‖
68

 na próxima visita à família. Logo que expliquei a minha situação de estudante, 

que não poderia fornecer os alimentos, a indignação foi instantânea e Manoel nunca mais se 

dirigiu a mim.  

                                                 
66

 Diário de Campo, em 02/10/2013.  
67

 Diário de Campo. Residência da família Silva. Fala de Valéria, em 10/09/2013.  
68

 São alimentos em geral como: arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, cuscuz etc. 
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Todas as vezes seguintes em que estive na casa da família, mesmo que Manoel 

estivesse presente e realizando alguma atividade, quando eu chegava ele saía, sem sequer 

responder aos meus cumprimentos. Mesmo que eu pedisse a Valéria a presença do cônjuge, 

ele se negava. Porém, Valéria continuou a me receber, mas o tempo de permanência à 

residência da família Silva passou a ser os mais curto, se comparado ao das outras famílias 

pesquisadas, por temer qualquer represália de Manoel a Valéria. Como as residências do CSM 

são muito próximas umas das outras, era comum interagir com alguns vizinhos das famílias 

pesquisadas, que tinham a curiosidade em saber o porquê das minhas visitas às famílias. Em 

uma das idas à família Silva, enquanto eu esperava do lado de fora da residência o retorno de 

Valéria (que havia saído para participar de alguma atividade na escola dos filhos), uma das 

vizinhas me relatou que Manoel é violento com a companheira, por isso a preocupação com a 

mãe da família Silva, que continuou a me receber mesmo contra a vontade do cônjuge.  

Silva é a família que vivencia mais intensamente as consequências da pobreza. 

Como demonstrar a importância da pesquisa realizada a uma família que passa 

constantemente por situações de ausência, seja de poder aquisitivo, seja de um local 

apropriado para as necessidades fisiológicas e higienização, ou de serviços básicos como água 

encanada, rede de esgoto e atendimento médico? Entendo que pelas múltiplas necessidades 

diariamente vividas alguns exijam uma ―reciprocidade‖ imediata como contribuição para a 

superação das dificuldades cotidianas. É possível perceber isso na fala de Manoel, em uma 

das poucas visitas a família que o pai da família Silva esteve presente, que relata que recebeu 

um valor financeiro para votar em um determinado candidato desvinculado do bairro, como 

afirma num trecho de entrevista gravada:  

Eu não vou nem mentir! Na última eleição eu e tudim [sic] daqui de casa votemos 

num cabra (candidato a vereador) lá do interior que eu nem conhecia. O cabra me 

mandou R$ 250,00! Não votei em nenhum daqui de dentro, porque eles não fazem 

nada (fazendo referência aos candidatos oriundos de Caucaia). Votei nos de lá. [...]. 

Nunca conheci o rapaz! Ele é de Santa Quitéria. Ele é dono de uma indústria lá. 

Nunca vi esse rapaz. Só fez mandar o recado [referindo-se ao dinheiro] e a foto 

[santinho com o número de cadastro no cartório eleitoral]. Não voto nos daqui [...] 

porque não fazem nada.  

 

De acordo com Manoel, os candidatos a cargos políticos transitam pelo CSM 

apenas em épocas de eleições, para pedir votos. Depois do processo eleitoral nunca mais 

retornam ao bairro e os candidatos eleitos, com origem na região, não se preocupam com os 

problemas locais, principalmente com o rio Maranguapinho que sempre transborda em épocas 

de chuvas, causando muitos transtornos para a família Silva e as demais que residem 

próximos às margens. Como consequência do contato com as águas do rio que 

constantemente invadem as residências, além dos prejuízos materiais, os integrantes das 
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famílias desenvolvem doenças causadas por vermes e bactérias, sofrendo diarreia, vômitos, 

mal estar e fraqueza. E ainda reclamam que quase nunca conseguem atendimento médico para 

o tratamento dessas mazelas.  

Acredito que seja a família que tem o benefício do PBF como sua renda 

praticamente única. Porém, a aquisição dos dados referentes à renda familiar representou um 

dos maiores obstáculos dessa pesquisa ora por algumas delas integrarem os ganhos por meio 

de ―bicos‖, atividades esporádicas, realizadas sem a previsão de frequência e valores e/ou por 

incapacidade de efetuar um cálculo abstrato, como também revelam Rego e Pinzani (2013, p. 

86), nas entrevistas que realizaram com beneficiários do PBF. Ora porque os relatos dos 

integrantes das famílias, principalmente nos primeiros contatos, tendiam a descrever uma 

situação exagerada da realidade vivenciada. A minha presença representava uma ameaça, por 

me interpretarem como uma agente do Estado, que estaria ali com o objetivo de avaliar a 

necessidade do valor monetário do PBF recebido, como aconteceu nos primeiros contatos 

com a família Farias. 

Dentre as famílias pesquisadas, foi na família Farias que demorei mais tempo para 

quebrar a barreira edificada a priori sob as bases da desconfiança. No primeiro contato, Maria 

e João me receberam juntos, na escola EEMRC, local de trabalho da mãe. Muito arredios, 

receberam-me com intensa desconfiança, realizaram várias perguntas e no fim demonstraram 

claramente a preocupação de que a integração à pesquisa pudesse refletir negativamente no 

recebimento do benefício do PBF.  

Demorou para que a família Farias me recebesse em sua residência, já que 

utilizava do pretexto do pouco tempo de permanência no domicílio durante o dia. Foi depois 

de quase um ano de acompanhamento que os genitores da família permitiram a minha visita. 

Somente foi possível uma aproximação desvinculada de desconfiança quando os genitores 

perceberam que as visitas realizadas por mim não refletiam qualquer ameaça à continuidade 

do recebimento do PBF. Com a família Farias obtive menos encontros, no total de nove, 

devido à indisponibilidade de Maria e João para me receberem, com a justificativa de que 

Maria trabalha durante dois turnos e nas horas vagas auxilia João nas atividades da Igreja 

Pentecostal da Glória de Deus que coordenam, instalada em um dos cômodos da residência.  

Considero ter conseguido superar as dificuldades da pesquisa, relacionadas ao 

bloqueio de informações e à adoção de condutas pelo estranhamento ou pela desconfiança que 

a minha presença causava; principalmente quanto à família Farias, percebendo o cuidado de 

Maria em reservar para mim parte da merenda escolar distribuída, quando estava realizando 

as visitas às famílias no Conjunto. A desconfiança deu lugar à confiança quando, no final de 
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abril, Maria convidou-me a ministrar uma palestra em um encontro na igreja para 

comemoração do Dia Internacional da Mulher.  

Comparados aos pais e mães das demais famílias, João e Maria foram os 

pesquisados que mais facilmente conseguiam elaborar respostas às perguntas realizadas nas 

entrevistas. Também são eles os que têm maior escolaridade dentre os pais e mães das outras 

quatro famílias. Acredito que esse poder de articulação das ideias existe pelo exercício 

cotidiano da prática religiosa, como líderes da igreja que comandam. João no papel de pastor 

e líder dos fiéis, auxiliado pela esposa Maria, com o papel de organização do espaço.  

Como meio de uma aproximação aos integrantes das famílias, para que me 

tornasse menos ―estranha‖, comecei a discorrer sobre a minha trajetória de vida, revelando 

onde eu nasci; quem são meus pais, meus irmãos, meu cônjuge; como é meu cotidiano, 

ilustrando com fotografias; porque vim para Fortaleza; explicando sobre o curso de pós-

graduação e as etapas necessárias para concluí-lo. Enfim, essas conversas informais foram de 

extrema valia, já que a ―reciprocidade‖ de informações fazia com que se sentissem mais 

familiarizados comigo. Eu estava presente no local mais íntimo da família, dentro de seus 

lares, presenciando a realização das atividades domésticas e as relações de convivência 

familiar do cotidiano. 

O primeiro contato com a família Souza foi menos tenso, se comparado com a 

aproximação às famílias citadas acima, mesmo que Flávia, a mãe, tenha revelado que aceitou 

somente participar da pesquisa a pedido da funcionária da escola. Acredito que como para as 

famílias Silva e Farias, Flávia também temia que eu fosse uma representante do Estado, com a 

finalidade de avaliar a necessidade da transferência de renda do PBF à família. Porém, bastou 

um encontro a mais para que Flávia deixasse a defensiva e começasse a relatar sobre sua vida, 

suas dificuldades em cuidar dos três filhos adolescentes sozinha e a falar do divórcio 

traumático. Os encontros com a família foram os que mais duraram, em termos de tempo de 

permanência no domicílio. Mesmo quando Flávia estava ausente, seus filhos me recebiam na 

calçada da casa, juntamente com Margarida, mãe de Flávia e vizinha da família Souza, que 

tem os netos sob seus cuidados no período que a mãe da família se ausenta do domicílio.   

―Mãe [...], a mulher da pesquisa tá aqui!‖. Essa frase eu sempre ouvia todas as 

vezes que me aproximava das residências das famílias. Sou conhecida pelas cinco famílias 

como a ―mulher da pesquisa‖. Por mais que eu frequentasse as residências e toda vez repetisse 

o meu nome, ―a mulher da pesquisa‖ era sempre como eles me identificavam, principalmente 

as crianças/adolescentes das famílias. Ao passo que os encontros com as famílias foram 

acontecendo, também foram se desenvolvendo sentimentos, expressos no zelo das mães das 
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famílias para comigo. No caso da mãe da família Souza, o cuidado se mostrou na oferta de 

almoço, quando eu não conseguia chegar à escola EEMRC a tempo de realizar as refeições, 

compartilhadas pelos funcionários da instituição. Depois que o filho mais velho começou a 

trabalhar em uma fábrica de goma de tapioca, Flávia sempre me presenteava com um pacote, 

já que sabia do meu apreço pelo alimento. No intervalo entre o último encontro com as 

famílias e o seguinte, cheguei a receber ligações de Flávia e Rosa, mãe da família Martins, 

que entravam em contato no intuito de saber como eu estava e quando aconteceria a próxima 

visita.  

Com a família Martins realizei 11 encontros. Rosa é vendedora ambulante de 

balas e chicletes em sinais de trânsito na capital cearense, e chega em casa após as 15 horas. 

Nossos encontros eram realizados nesse horário, e Rosa sempre manifestava a preocupação 

com a minha segurança, já que sua casa é distante da escola EEMRC e a rua onde está 

localizada a residência não possui iluminação pública. Ela fazia questão em me acompanhar 

até a escola quando minha permanência na residência adentrava-se à noite. De todos os pais 

das famílias, Gean demonstrou ser o mais receptivo. Na observação que realizei sobre o 

cotidiano, tive que permanecer nas residências das famílias do turno da manhã ao turno da 

noite. Mesmo depois que Rosa ausentou-se para vender suas mercadorias, Gean permitiu que 

eu continuasse a acompanhar o dia da família. Diferentemente das demais famílias, nas 

famílias Martins e Farias os papeis sociais são invertidos. Os cuidados com os filhos e as 

atividades relacionadas à limpeza da casa são realizados pelos pais e não pelas mães das 

famílias.  

A serenidade com que Marta, a mãe da família Andrade, conduz as atividades 

cotidianas, apesar dos muitos integrantes, desde o primeiro contato me chamou a atenção. Nas 

duas primeiras visitas à família, Roberto, o pai, qualquer que fosse o assunto discorrido, 

sempre se posicionava para dizer que o salário que recebe somado ao benefício do PBF não é 

suficiente para sustentar toda a família. O intuito de Roberto foi demonstrar uma descrição 

piorada da realidade que eles vivenciam, na expectativa de que eu pudesse ―cortar‖ o 

benefício do PBF recebido. Assim como aconteceu nas demais famílias, os relatos de Roberto 

foram se tornando menos negativos, já que o pai da família Andrade assimilou que a minha 

estadia no domicílio não estava relacionada à fiscalização do PBF.  

Mas a aproximação com a mãe da família Andrade foi diferente desde o primeiro 

contato. Apesar da companhia do cônjuge e dos muitos filhos, Marta se sente ―muito 
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sozinha‖
69

. No final de todas as minhas estadias na casa da família, ela sempre perguntava 

quando seria a próxima volta e demonstrava gostar da minha presença, pois ―[...] ninguém 

vem me visitar aqui! [...] não saio muito não! [...] o Roberto é muito chato, [...] é ciumento! 

Ele tem medo de negócio de traição‖
70

. Ela revela que não tem o costume de sair do domicílio 

devido à insegurança do marido. Os momentos em que Marta se ausenta do lar são destinados 

a receber o valor financeiro do PBF, participar de reuniões nas duas escolas frequentadas 

pelos filhos, realizar consulta ginecológica e levar os filhos para pesagem e/ou para vacinação 

no posto de saúde do CSM. Essas últimas ações praticadas pela família Andrade (e pelas 

demais famílias pesquisadas) também fazem parte das exigências voltadas ao cumprimento 

das condicionalidades da área de saúde do PBF. 

Creio que, como em qualquer outra pesquisa de campo, nesta também 

aconteceram imprevistos durante a coleta de dados junto às famílias. Mesmo entrando em 

contato anteriormente para marcar o dia do encontro, por algumas vezes, chegava às 

residências em momentos inoportunos, de discussões exaltadas entre os cônjuges, ou mesmo 

entre as mães/pais e os filhos, que me levavam a deixar o bairro sem realizar as atividades 

previstas. A minha presença nas casas das famílias nesses momentos de exaltação da fala, dos 

gestos, causava constrangimento para os integrantes. Mesmo que não pedissem para me 

retirar, por uma questão de bom senso, eu ia embora.  

Porém, acredito que o maior desafio dessa pesquisa de campo foi a investigação 

das cinco famílias. É um número elevado, considerando a abordagem qualitativa, nas 

dimensões dos dados para a abrangência de parte da realidade social de cada uma delas.  

Entretanto, com o desenvolvimento da pesquisa e a obtenção dos dados, percebi ter feito uma 

escolha favorável, optando pela permanência da quantidade inicial de famílias, por evidenciar 

que as apreensões da condicionalidade da educação, em cada uma das cinco famílias, estão 

fundamentadas na valorização da educação formal.  
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 Diário de Campo. 
70

Conversa informal com Marta, em 18/03/2014. Residência da família Andrade. 
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4 OS SIGNIFICADOS DA POBREZA E AS CINCO FAMÍLIAS PESQUISADAS NO 

CONJUNTO SÃO MIGUEL  

 

 

 O Estado ao instituir a educação como condicionalidade atribui à frequência 

escolar, por parte das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias, um propósito à 

intencionalidade do rompimento do que chama de ―ciclo intergeracional da pobreza‖ 

(CAMPELLO; NERI, 2013). Neste sentido, o Estado assume a tese que associa a incidência 

da pobreza:  

[...] aos níveis baixos de escolaridade, desconsiderando a complexidade do 

fenômeno da pobreza quanto às suas reais causas, [...] cuja pobreza dos beneficiários 

é sempre percebida como contingente e fortuita, sendo facilmente reversível e 

passível de ser superada quando acompanhada do cumprimento das exigências do 

programa (CARNELOSSI; BERNARDES, 2014. p. 296-97).   

 

 Para as pesquisadoras acima, o fenômeno da pobreza é muito mais complexo do 

que a visão reducionista que dela assume o Estado. Este acredita que pelas condicionalidades 

da educação e da saúde, as famílias podem superar essa condição social, que é considerada 

apenas no aspecto da renda, e não no universo dos problemas sociais que elas enfrentam 

cotidianamente. Contudo, diferentemente das pesquisadoras acima, entendo que ao instituir as 

condicionalidades do PBF, abarcando as áreas da saúde e educação, o Estado considera o 

acesso a esses serviços como fatores importantes na superação da pobreza, o que demonstra 

uma concepção não somente restrita à renda. Porém, considero o critério para a inclusão das 

famílias no Programa limitado, que deixa de lado aspectos sociais e incluí somente o valor da 

renda mensal como condição de pobreza. A pobreza é atribuída pelo PBF, como já foi 

discutido, àqueles que possuem renda per capita mensal entre R$ 77,01 à R$ 154,00, e a de 

extremamente pobres, aos que possuem renda de 0 à R$ 77,00.   

 Acredito que a pobreza enquanto categoria de análise suscita diferentes definições 

que, por sua vez, abrangem distintas compreensões de suas causas. Sua abordagem varia a 

partir da perspectiva adotada na análise do fenômeno, que muitas vezes é traduzida em dados 

quantitativos e estatísticos. Assim, com base em dados macros, foi estabelecida a linha oficial 

da pobreza, parâmetro muito utilizado pelo Estado para dimensionar o fenômeno social e 

propor políticas públicas como o PBF.    

 Este capítulo, então, é destinado a analisar a pobreza enquanto uma categoria, 

ponderando não apenas o indicador de insuficiência de renda atribuído à sua 

causa/consequência, mas também considerando questões relativas, inseridas no universo dos 
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pobres urbanos brasileiros, a partir da realidade social vivenciada pelas cinco famílias 

pesquisadas no CSM.  Num primeiro momento, busco os significados da pobreza, dialogando 

com autores que adotam diferentes perspectivas acerca das categorias associadas ao 

fenômeno, como: exclusão social, desigualdade e cidadania. No segundo item, discuto os 

significados da pobreza atribuídos por beneficiários do PBF, a partir da realidade social das 

cinco famílias observadas no CSM. Por fim, discorro acerca das práticas cotidianas, 

desenvolvidas como estratégias para atenuar a condição de ―necessitados‖, ainda que recebam 

a renda mensal transferida pelo PBF.  

 

 

4.1  A pobreza como categoria analítica 

 

 

 A pobreza hoje, segundo o pesquisador José de Souza Martins (2012. p. 18), 

―mudou de forma, de âmbito e de consequência‖. Para o pesquisador, superamos o tempo em 

que pobre era quem não tinha o que comer. A pobreza então é apresentada como ―uma 

categoria multidimensional, e, portanto, não se caracteriza apenas pelo não acesso a bens, mas 

é categoria política que se traduz pela carência de direitos, de oportunidades, de informações, 

de possibilidades e de esperanças‖ (MARTINS, 1991. p. 15). O pesquisador, através de uma 

análise crítica do conceito de exclusão, afirma que ―não existe exclusão‖, o que existe é uma 

―inclusão precária e instável, marginal‖ por via das ―políticas econômicas atuais, no Brasil e 

em outros países, que seguem o modelo neoliberal‖ (MARTINS, 2012. p. 20). Essas políticas, 

segundo o pesquisador, não são políticas de exclusão, mas 

[...] políticas de inclusão das pessoas nos processos econômicos, na produção e na 

circulação de bens e serviços, estritamente em termos daquilo que é racionalmente 

conveniente e necessário à mais eficiente (e barata) reprodução do capital. E também 

ao funcionamento da ordem política, em favor dos que dominam. Esse é um meio 

que claramente atenua a confiabilidade social, de classe, politicamente perigosa para 

as classes dominantes (MARTINS, 2012. p. 20). 

 

 De acordo com o sociólogo, é chamado de ―exclusão‖ aquilo que constitui o 

conjunto das dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclusão precária e instável, 

marginal, que advém do processo econômico em que a lógica desse sistema capitalista é o 

mercado. Assim, Martins (2012, p. 32) expõe que ―o capitalismo na verdade desenraíza e 

brutaliza a todos, exclui a todos‖, já que na sociedade capitalista ―essa é uma regra 

estruturante: todos nós, em vários momentos de nossa vida, e de diferentes modos, dolorosos 

ou não, fomos desenraizados e excluídos‖. É própria dessa lógica de exclusão e inclusão, 
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porque a ―sociedade capitalista desenraíza, exclui, para incluir, incluir de outro modo, 

segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica‖ (MARTINS, 2012. p. 32-34). Essa 

forma ―extrema e dramática de inclusão‖ cria uma lógica, paralela que é includente do ponto 

de vista econômico e excludente do ponto de vista social, moral e político, uma lógica de  

[...] sub-humanidade: uma humanidade incorporada através do trabalho precário, do 

trambique, no pequeno comércio, no setor de serviços mal pagos ou, até mesmo, 

exclusos etc. O conjunto da sociedade já não é sociedade da produção, mas a 

sociedade de consumo e da circulação de mercadorias e serviços (MARTINS, 2012. 

p. 35-36). 

  

 Como consequência dessa inclusão precária surge o que Martins (Ibidem. p. 35) 

denomina de ―nova desigualdade‖ em que ―todos (ricos e pobres)‖ estão inseridos de algum 

modo, decente ou não, no círculo reprodutivo das atividades econômicas, em que todos 

devem vender e comprar. Segundo o pesquisador, ―estamos em face de uma nova 

desigualdade, e não mais apenas da desigualdade gerada pelo aparecimento das classes 

sociais‖ (MARTINS, ibidem. p. 22).  

A pesquisadora Yazbek (2012, p. 291) expõe que do ponto de vista conceitual as 

abordagens sobre a pobreza podem ser construídas de diversas formas: 

1)A partir de diferentes fundamentos teóricos metodológicos: positivistas 

(funcionalistas, estruturalistas), marxistas; 2) do ponto de vista do desenvolvimento 

histórico social e político da sociedade capitalista: do Estado liberal (prevalência do 

mercado) ao Estado social (diretos sociais); 3) do ponto de vista da definição de 

indicadores, as medidas da pobreza podem ser monetárias, quando utilizam a renda 

como principal determinante da linha de pobreza e podem recorrer a indicadores 

multidimensionais, que incluem atributos não monetários para definir a pobreza, 

como o IDH, e o índice Gini. Esses indicadores multidimensionais incluem aspectos 

que afetam o bem estar dos indivíduos e a não satisfação de suas necessidades 

básicas.  
 

 Entendo que a análise da pobreza adotada pelo sociólogo Martins, a partir das 

citações acima, se baseia no ponto de vista do desenvolvimento histórico social e político da 

sociedade capitalista, concebendo a prevalência do Estado liberal sobre Estado social. A partir 

da adoção dessa concepção, o sociólogo critica o PBF por considerar que essa política deveria 

ser voltada ao combate do que ele chama de ―nova desigualdade‖. Mas o que o programa tem 

feito, segundo Martins, é apenas ―fornecer uma inclusão temporária e ilusória‖ aos pobres, 

através do aumento do poder aquisitivo. Segundo o sociólogo, a pobreza para o Estado se 

resume à falta de renda e se caracteriza pelo não acesso a bens
71

. Mas a pobreza também ―se 
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 Essa é a crítica mais comum que a maioria dos pesquisadores que estuda o PBF confere ao Estado, a partir da 

visão reducionista de que a pobreza resume-se a destituição de renda. Dentre esses pesquisadores estão: Silva 

(2010; 2013); Martins (1991; 2012), Sposati (2010), Yazbek (2012), Rego (2008; 2010), Pinzani e Rego (2013), 

Rocha (2013) e outros. 
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traduz pela carência de direitos, de oportunidades, de informações, de possibilidades e de 

esperanças‖ (MARTINS, 1991. p. 15).  

Na mesma perspectiva de análise essa categoria social, a pesquisadora Yazbek 

(2012) apresenta o conceito de pobreza como uma das manifestações da ―questão social‖ e 

dessa forma, como expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando a questão 

no âmbito de relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento capitalista, 

extremamente desigual, em que convivem acumulação e miséria. A questão social, segundo a 

pesquisadora, resulta  

[...] da divisão da sociedade em classes e da disputa pela riqueza socialmente gerada, 

cuja apropriação é extremamente desigual no capitalismo. Supõe, desse modo, a 

consciência da desigualdade e a resistência à opressão por parte dos que vivem de seu 

trabalho. Nos anos recentes, a questão social assume novas configurações e 

expressões, e as necessidades sociais das maiorias, as lutas dos trabalhadores 

organizados pelo reconhecimento de seus direitos e suas refrações nas políticas 

públicas, arenas privilegiadas do exercício da profissão sofrem a influência do 

neoliberalismo, em favor da economia política do capital (YAZBEK, 2012. p. 289)  

 

Segundo a pesquisadora (Idem, p. 290. grifo da autora), os pobres são resultado 

das relações que produzem e reproduzem a desigualdade no plano social, político, econômico 

e cultural, definindo para eles um lugar na sociedade, onde são ―desqualificados por suas 

crenças, seu modo de se expressar e seu comportamento social, sinais de ‗qualidades 

negativas‘ e indesejáveis que lhes são conferidas por sua procedência de classe, por sua 

condição social‖. Assim, a pobreza é expressão direta das relações sociais, ―certamente não se 

reduz às privações materiais‖. De acordo com Yazbek (2012), a pobreza é uma forma de 

inserção na vida social, uma condição de classe e, portanto, deve ser abordada como categoria 

histórica e socialmente construída, como fenômeno que não pode ser tomado como natural. 

Segundo Yazbek (2012), o universo analítico da pobreza incorpora também a ―qualidade 

relativa da pobreza‖, que gira em torno da desigualdade social, marcada pela concentração de 

renda no país, assim como outras condições ―reiteradoras‖ da desigualdade, como gênero, 

etnia, procedência e outros aspectos. Yazbek (Idem. p. 310) critica o PBF, porque este 

considera apenas o critério de renda para selecionar as famílias beneficiárias, que ―além de 

não considerar a dimensão multidimensional da pobreza, fixa para inclusão uma renda per 

capita familiar bastante baixa, deixando de fora muitas famílias que vivenciam extremas 

dificuldades‖.  

Assim como Martins (1991; 2012) e Yazbek (2012), a pesquisadora Aldaíza 

Sposati (1999. p. 129) também considera a pobreza como uma categoria multidimensional, 

que não se caracteriza apenas pela carência econômica, mas também pela incapacidade de um 

padrão de vida mínimo. A pesquisadora faz a distinção das categorias pobreza, exclusão e 
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desigualdade, afirmando que o conceito de pobreza é muitas vezes associado ao de exclusão 

social. Ela considera, porém, que existe uma distinção entre as categorias
72

. Sposati (idem. p 

130) propõe a pobreza enquanto um segmento social que ―define uma situação absoluta ou 

relativa‖, enquanto a exclusão ―contém elementos éticos e culturais, e também se refere à 

discriminação e a estigmatização‖. Sposati enfatiza que:  

[...] não entendo esses conceitos como sinônimos quando se tem uma visão alargada 

da exclusão, pois ela estende a noção de capacidade aquisitiva relacionada à pobreza 

a outras condições atitudinais, comportamentais que não se referem tão só à 

capacidade de não retenção de bens (SPOSATI, 1999, p. 130). 

 

 O pobre, na visão de Sposati (idem), é aquele que não tem. Enquanto o excluído 

pode ser o que tem sexo feminino, cor negra, opção homossexual, idoso, etc., ou seja, que 

alcança valores culturais e discriminação. Contudo, ela deixa claro que o pobre também pode 

ser discriminado por ser pobre, ou seja, ser discriminado pela categorial social que lhe é 

designada. A pesquisadora, que propõe a exclusão como a ―negação da cidadania‖, considera 

que o padrão de cidadania e, consequentemente, de exclusão social, varia conforme a 

sociedade, uma vez que o estatuto e a extensão do que se considera ser a dignidade humana 

são construções sociais e históricas.  A pesquisadora por meio de um estudo no fim dos anos 

1990, que deu origem ao ―mapa de da exclusão social da cidade de São Paulo‖
73

 sinaliza que 

―as novas exclusões sociais dizem respeito à forma de distribuição de acessos‖ (SPOSATI, 

2000. p.9). 

 Para a pesquisadora os ―não acessos‖ dizem respeito a direitos civis e sociais, 

sendo, sobretudo, nesses termos que a exclusão é pensada por Sposati (2000). Nessa pesquisa, 

Sposati (idem) buscou estabelecer os padrões necessários à inclusão: autonomia, qualidade de 

vida, desenvolvimento humano e equidade, a cada um deles correspondendo certo grupo de 

indicadores. À autonomia, segundo Sposati, corresponde: ao emprego, renda média familiar, 

população de rua, chefe de família na linha de pobreza ou abaixo desta, ganhos do chefe de 

família, concentração de indigência adulta e concentração de risco infantil. A qualidade de 

vida é pensada, pela pesquisadora, em termos de densidade habitacional, presença de creches 

e escolas, equipamentos de saúde, domicílios precariamente servidos por água, por esgoto, 
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 Sposati (1999.p. 130) também considera a distinção entre pobreza e desigualdade: ―[...] pobreza não é o 

mesmo que desigualdade. [...] Enquanto pobreza diz respeito ao padrão de vida obsoleto de uma parte da 

sociedade – os pobres-, desigualdade se refere a padrões de vida relativos de toda a sociedade, mas a 

desigualdade mínima (situação em que todos são iguais) é possível tanto com pobreza zero (ninguém é pobre) 

quanto com pobreza máxima (todos são pobres)‖. Assim, segundo a pesquisadora, a pobreza é a incapacidade de 

um padrão de vida mínimo.   
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 SPOSATI, Aldaíza. Mapa da exclusão social da cidade de São Paulo - 2000: Dinâmica social dos anos 90. 

Disponível em: http://www.comciencia.br/reportagens/ppublicas/pp11.htm>. Acesso em novembro de 2014.  
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por coleta de lixo, oferta de banheiros por domicílio, densidade de banheiros por pessoa, 

oferta de dormitórios por domicílio, densidade de dormitórios por pessoa, concentração de 

moradias precárias (favelas, cortiços e improvisados), concentração de população moradora 

em habitação precária, garantia de moradia, potencial de atração de investimento público, 

potencial de acesso à saúde básica, à creche e à escola. Já acerca do desenvolvimento 

humano, Sposati (2000) estabelece como indicadores: a longevidade, grau de instrução dos 

chefes de família, alfabetização precoce ou tardia, mortalidade na infância, mortalidade 

juvenil, casos de furto, de roubo e de homicídios. E, por fim, a equidade, que constitui os 

indicadores de concentração de mulheres chefes de família e de mulheres chefes de família 

não alfabetizadas. Para cada indicador é fixado um padrão básico aceitável de inclusão, ou 

seja, um lugar de referência da passagem da exclusão para a inclusão social.   

As análises realizadas por Sposati (1999; 2000) são atravessadas pela temática do 

acesso aos direitos sociais, em que a exclusão é pensada como o oposto da cidadania. No 

âmbito dessa temática, destacam-se as proposições apresentadas pelo pesquisador T. H. 

Marshall (1967), que propõe definir cidadania como um conjunto de direitos: civis, políticos e 

sociais. O conceito de cidadania não se resume à ―posse de determinado conjunto de direitos‖, 

antes, implica ―possuir os mesmos direitos‖, na esfera civil, política e social. O que significa, 

segundo Marshall, que ―todos tenham iguais condições de acesso ao mínimo que a sociedade, 

no estágio de desenvolvimento em que estiver aceita como tolerável‖ (MARSHALL, 1967. p. 

87). Os pesquisadores Sérgio Abranches, Marcos Coimbra e Wanderley Santos (1998) 

destacam que a contribuição efetiva de Marshall para o desenvolvimento posterior dos 

debates acerca da temática foi a utilização do conceito de igualdade, inseparável da própria 

ideia de cidadania. 

Abranches, Coimbra e Santos (1998) também propõem a análise da pobreza 

associada à inoperância dos direitos básicos, que impede o alcance da cidadania. Os 

pesquisadores pensam a pobreza associada à questão da ―destituição‖ e da ―desigualdade‖. 

Para eles, pobreza ―é destituição, marginalidade e desproteção‖. É destituição dos meios de 

sobrevivência física; marginalização no usufruto dos benefícios do progresso e no acesso às 

oportunidades de emprego e consumo; desproteção por falta de amparo público adequado e 

inoperância dos direitos básicos de cidadania, que incluem garantias à vida e ao bem-estar. 

Segundo os pesquisadores, a pobreza está relacionada à desigualdade porque sua própria 

―caracterização está sistematicamente na comparação entre pobres e ricos, tanto em termos de 

seus rendimentos, ou de sua participação na renda nacional, quanto em termos de atributos e 

situações‖ (ABRANCHES; COIMBRA; SANTOS, 1998, p.16). 
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No contexto atual, os pesquisadores Walquiria Rego e Alessandro Pinzani (2013) 

empregam o conceito de pobreza como sendo ―pluridimensional‖, considerando 

características para além da econômica. Eles propõem compreender a pobreza a partir da 

―privação de ‗capabilities‘ básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o 

critério tradicional de identificação da pobreza‖ (REGO; PINZANI, 2013. p. 147).  Os 

pesquisadores adotam a abordagem proposta pelo indiano Amartya Sen (2000. p. 10), que 

focaliza a pobreza não apenas como baixo nível de renda, mas como privação de capacidades 

básicas, o que envolve acesso a bens e serviços. Para ele, o desenvolvimento seria produzido 

não apenas no crescimento econômico, mas ―na eliminação das privações de liberdade e na 

criação de oportunidades‖. Para Sen (2000. p. 18) o desenvolvimento dos indivíduos requer a 

remoção das principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos: 

[...] às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a 

pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter 

uma nutrição satisfatória ou remédios, para doenças tratáveis, a oportunidade de 

vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso à água tratada ou saneamento 

básico. Em outros casos, a privação de liberdade vincula-se estritamente à carência 

de serviços públicos e assistência social, como por exemplo a ausência de programas 

de epidemiológicos, de um sistema planejado de assistência médica e educação [...].  

 

De acordo com Rego e Pinzani (2013, p. 26), a vivência de carências rudes e 

tacanhas priva as pessoas de desenvolver suas funções humanas, impedindo suas capacidades 

de ―demandar e fruir direitos e, não apenas isto, o que não é pouco, reduz suas capacidades de 

humanização‖. Assim, de acordo com os pesquisadores, a expansão dos direitos e a presença 

destes na constituição da personalidade e da vida em geral fazem das pessoas seres humanos 

mais capacitados para se expressar e agir no mundo. A pobreza não é somente privação de 

dinheiro e recursos materiais, é também privação de capacidades, de desenvolvimento de 

funções humanas importantes, o que torna os pobres ainda mais pobres.  

Os pesquisadores evidenciaram que os beneficiários do PBF, por meio da 

aquisição da renda monetária, têm conquistado certa liberdade de escolha, muitas vezes 

bloqueada pela cultura da resignação. Rego e Pinzani (2013. p. 35) apontaram mudanças tanto 

objetivas, como a melhora da dieta alimentar e a aquisição de bens, como mudanças 

estruturais que abarcam, no caso das mulheres, a ―libertação da ditadura da miséria e do 

controle masculino familiar amplo sobre seus destinos‖, permitindo-lhes ―um mínimo de 

programação da própria vida‖ e possibilitando-lhes ―o começo da autonomização de sua vida 

moral‖. Aqui é possível perceber uma ligação entre autonomia, proporcionada pela posse do 

dinheiro, e cidadania. Segundo os pesquisadores, os cidadãos ativos e autônomos são fruto de 
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longa e obstinada política democrática voltada a sua construção. Mas destacam que a história 

brasileira de justiça social e de democratização política apenas se iniciou: 

[...] o Programa Bolsa Família se insere em uma ainda incipiente pública de 

cidadania. O fato de ser ainda muito insuficiente como tal não nos permite ignorar 

suas possibilidades de se tornar uma consistente política de formação de cidadãos se 

complementadas por um conjunto mais amplo de políticas publicas que visem este 

alvo – a formação da cidadania democrática no Brasil. Neste sentido, comecemos 

pela prerrogativa preliminar da cidadania, porque diz respeito ao direito preliminar, 

o direito à vida. Direito este elementar para qualquer esboço de vida democrática. O 

atual Programa Bolsa Família o garante (REGO; PINZANI, 2013, p. 26).  
 

A partir das discussões realizadas sobre o conceito de pobreza e das observações 

no campo de pesquisa, acredito que o indicador de renda monetário utilizado pelo Estado para 

selecionar os beneficiários do PBF, seja insuficiente para definir aqueles que do programa 

fazem parte. Junto às cinco famílias pesquisadas no CSM, ainda que a renda monetária tenha 

proporcionado mudanças substantivas e estruturais, como foi discutido nos capítulos 

anteriores, as dificuldades vivenciadas pela ausência de serviços básicos à sobrevivência, 

ainda são bastante corriqueiras. Ou seja, a situação de pobreza vivenciada por essas famílias 

não se apresenta apenas na falta de uma renda regular, mas também na falta de condições 

básicas para uma vida saudável, na humilhação e vergonha que sofrem pelo lugar que ocupam 

na sociedade. 

 

 

4.2 “Não sou pobre, sou necessitado”: as manifestações da pobreza e suas configurações  

 

 

A pobreza para as famílias Silva, Souza, Martins, Andrade e Farias configura-se, 

principalmente, pela falta de condições básicas para uma vida saudável. A falta de 

saneamento básico (rede esgoto, água tratada encanada), serviço médico e odontológico, 

transporte público que transite pelo CSM, contenção da encosta do rio Maranguapinho, 

asfalto, limpeza urbana, renda regular, trabalho formal e melhorias nas moradias é utilizada 

pelos integrantes das famílias para a percepção e definição da sua condição social: a condição 

de ―necessitados‖. A classificação social é substituída por uma categoria mais amena, a de 

―necessitado‖, representada pela dificuldade de acesso a serviços básicos e não apenas pela 

ausência de renda.  

Para serem beneficiários do Programa, como já foi abordado, é necessário o 

fornecimento dos dados do domicílio e de cada um dos integrantes para a inscrição no 

CadÚnico, o que incluí a comprovação ou auto declaração de que a família possui renda per 
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capita mínima para elegibilidade. Com a posse do cartão magnético, há a publicização da 

condição de pobreza das famílias incluídas no Programa. A partir da inclusão no PBF, as 

famílias beneficiárias são designadas como pobres ou extremamente pobres. Porém, as cinco 

famílias observadas no CSM não apreendem a classificação utilizada pelo Estado. Há uma 

relação conflituosa entre o Estado e os beneficiários. O Estado faz com que a família 

reconheça-se enquanto pobre para que possa receber a transferência de renda mensal. Mas 

esse reconhecimento configura-se apenas momentaneamente, no ato da assinatura da 

declaração, porque posteriormente não reproduzem o conceito que o Estado lhes direciona. A 

pobreza é vista por eles como uma classificação pejorativa, de inferioridade. O pobre para 

eles é ―o outro‖, aquele que não tem um ―teto‖. 

Assim, eles identificam-se enquanto ―necessitados‖. Ser ―necessitado‖ na visão 

dos integrantes das famílias que pesquisei denota a carência de bens materiais e serviços que 

deveriam ser assegurados pelo Estado. A falta de trabalho regular, o transbordamento 

constante do rio Maranguapinho em épocas de cheia, a irregularidade do abastecimento da 

água, a ausência de rede esgoto e limpeza urbana, a inexistência de transporte público que 

transite pelo CSM, são demandas que sempre perpassam as falas das famílias quando fazem 

referência à situação de ―necessitados‖ que vivenciam. Quanto à oferta de atendimento 

médico e odontológico, as reclamações são sempre as mesmas, que relatam os obstáculos 

enfrentados para conseguir ―uma ficha‖:  

Tem um posto de saúde aqui no CSM e no Novo Conjunto São Miguel. Quando a 

gente precisa, vou no de lá. No daqui, sempre falta médico. Quando o médico vem, 

tem que ir pra fila de madrugada pra conseguir uma ficha. Se não for assim não 

consegue vaga, ficam fazendo confusão e dizendo que acabou as fichas. [...] O 

Denys, há um tempo teve anemia. Tive que levar ele no hospital do Conjunto Ceará 

porque aqui só tem clínico e não tem pediatra! [...] Vou tentar essa semana tirar uma 

ficha pra ele, pro médico passar o exame de sangue, pra vê como ele está. Mas tenho 

que levar ele lá em Caucaia porque aqui não faz exame de sangue, não! Lá no 

hospital Municipal, em Caucaia. Eles vinham lá do laboratório para fazer aqui no 

posto os exames, uma vez no mês. Mas agora nem isso tem mais! A marcação 

demora um mês, dois e se o médico não colocar urgente, não faz. Eu mesma não 

gosto de precisar porque é muito ruim a gente ficar passando por isso [sic] (Flávia, 

mãe da família Souza). 

 

De acordo com as mães das famílias, os atendimentos voltados à condicionalidade 

da saúde, como vacina, pesagem, pré-natal e prevenção ginecológica, são realizados somente 

por enfermeiras. São elas que realizam as consultas ginecológicas das mães e os 

procedimentos dos filhos. Há dificuldade também para o atendimento odontológico, como 

aponta a mãe da família Andrade:  

Há alguns dias fui extrair dois dentes. [...] Extraí um dente num dia, quando foi no 

outro, não atenderam porque não tinha anestesia. [...] Passaram a semana toda sem 

trabalhar por que tava faltando anestesia! Outra vez, quando precisei levar o 
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Lindoval que tava com dor de dente, só estavam extraindo, porque o motor de 

obturar estava quebrado! O menino passou a noite todinha com dor (Marta). 

 

A mãe da família Silva é hipertensa, e precisa fazer o controle da pressão 

mensalmente.  Ela faz uso regular de remédio controlado como tratamento. Para receber o 

medicamento da farmácia do posto, Valéria precisa passar pela consulta com o clínico, o que 

é uma preocupação mensal, de acordo com o trecho da conversa:  

Hoje pela manhã, em frente ao posto tinha muita mulher reclamando porque não 

estavam conseguindo receita azul (medicamento controlado). O médico que tinha só 

atendia quinze fichas de criança e quinze de adulto. Mas ele foi simbora, e as 

enfermeiras nem sabem quando vai vir outro. Só tem enfermeira atendendo pré natal 

e dando palestra de prevenção. Mas não dá receita! Eu sou hipertensa. Consigo meus 

remédios lá no posto. Dia 08 tenho uma consulta marcada, mas não sei se vai ter 

médico. O Manoel foi atendido lá, por causa de uma dor nos quartos [coluna] mas o 

médico que atendeu, nem colocou a mão nele. Só perguntou o que ele estava 

sentindo e passou uma ruma de remédios. Ele (médico) só fazia receitar remédio e 

não examinava. [sic] (Valéria). 

 

 A mãe da família Martins relata que até os medicamentos mais elementares, como 

os destinados ao controle da concepção, frequentemente estão em falta na farmácia da 

unidade de saúde do CSM, de acordo com trecho da entrevista abaixo:  

Esse posto?! É que não tem médico mesmo! Só tem enfermeira mesmo pra minha 

bebê [filha caçula]. Médico, de vez em quando vem. Mal tem anticoncepção [...] 

agora mesmo, estou sem tomar porque não tem lá! [...] É difícil ter dentista, mar aí 

quando tem, a pessoa tem que se acordar às três e meia. Da manhã pra conseguir 

pegar uma ficha. A máquina da obturação vive quebrada. Ou é a enfermeira que 

ajuda a dentista que tá doente. [...] A gente mora no São Miguel e não pode passar 

pro Parque das Nações. Lá tem um posto bem melhor. [sic] (Rosa). 

 

Os transtornos causados pelo transbordamento do rio Maranguapinho às famílias 

que moram perto da encosta, também são indicados como uma das principais dificuldades 

enfrentadas. Nas épocas do ano com maiores índices pluviais, foi impossível realizar visitas às 

famílias devido às inundações causadas pelo transbordamento do rio, que chega a mais de um 

metro de altura. Em janeiro de 2014, fui surpreendida com a dimensão da inundação das 

águas, que chegou à entrada da escola EEMRC, que é relativamente distante das margens do 

rio Maranguapinho (com distância aproximada de 200 metros). Outra dificuldade enfrentada 

com as cheias do rio é o acesso das famílias ao bairro vizinho, Parque das Nações. Com o 

transbordamento do rio, a passagem pela ponte, que liga os dois bairros, fica muito perigosa 

devido à correnteza, o que preocupa as mães da família Andrade e Souza, já que um dos filhos 

de cada uma das famílias estuda na escola do bairro vizinho. A ponte é rústica e não oferece 

qualquer proteção, como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 4: Ponte sobre o Rio Maranguapinho, ponte de acesso ao bairro Parque das Nações  
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Fonte: Arquivo próprio de imagens. Conjunto São Miguel, 14/03/2014. 

 

Além das perdas materiais, as famílias
74

 também têm que lidar com as 

consequências fisiológicas causadas pelo contato da água do rio. De acordo com as famílias, 

pela ausência de rede de esgoto e limpeza urbana, os dejetos fisiológicos e lixos domésticos 

são lançados ao rio pelos moradores. Segundo as mães das famílias Souza e Silva (as famílias 

que mais têm proximidade com as margens do rio), é frequente os integrantes apresentarem 

disenteria, náusea, vômito e falta de apetite todas as vezes que o rio transborda e as águas 

invadem as residências.  

  O que faz as cinco famílias se identificarem como ―necessitados‖ e não como 

pobres, como o Estado os classifica, está no fato de que, mesmo que em condições precárias, 

eles possuem um ―teto‖ para morar:  

Pobreza pra mim é quem não tem um teto! Quem mora na rua e que não tem teto pra 

morar! Eu não sou pobre, sou necessitado! Não tenho renda certa, [...] minha casa é 

humilde, [...] Aqui [CSM] não tem as coisa direito, como tem no outros cantos que 

eu vejo por aí! As ruas não tem pista [...], não recolhem o lixo e vai tudo pro Canal! 

[sic] (Gean, pai da família Martins).   

 

Nós somos precisados. Não temos condições de ter uma vida melhor! Meu marido 

não trabalha! Eu não trabalho! Meus filhos não trabalham! [...] a minha casa é toda 

desmantelada! [...] meu sonho era passar, ao menos, uma cerâmica nesse chão [de 

terra batida] e fazer meu banheiro. Mas pior que nóis é quem não tem casa ou paga 

aluguel! [sic] (Valéria, mãe da família Silva). 

 

                                                 
74

 São quatro das cinco famílias que residem perto da encosta do rio Maranguapinho. 
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A pobreza junto aos integrantes das cinco famílias configura-se para ―o outro‖, 

para aquele destituído da posse física de uma casa, assumindo um significado diferente 

daquele em que o PBF se baseia. A pobreza é interpretada como uma condição social daquele 

que não possui moradia própria ou não tem onde morar. Entendo que a pobreza vivenciada 

pelas famílias que pesquisei no CSM tem forte relação com a origem do bairro. Como a 

maioria dos conjuntos habitacionais do país, os serviços básicos de responsabilidade do 

Estado, assegurados pela CF/88, são muitas vezes ignorados. 

 Como foi abordado no capítulo anterior, o CSM teve origem com o Plano de 

Desfavelamento da capital cearense, que resultou em vários loteamentos, como o CSM em 

1973, destinado a abrigar as famílias que habitavam a ―antiga favela da Av. José Bastos‖, em 

Fortaleza. No início residiam apenas 163 famílias no terreno, mas em pouco tempo esse 

número cresceu e muitas famílias foram tomando posse dos terrenos próximos, por meio de 

―invasão‖, que dividiam entre parentes e assim por diante. Movidos pelo sentimento de 

aquisição de uma moradia própria, as cinco famílias aqui focadas foram para o CSM. A 

consolidação de um espaço para morar é ―o elemento primeiro do sentimento de 

pertencimento a uma comunidade de homens e mulheres com os quais partilham identidades 

sociais‖, em que esse pertencimento ―articula-se a processos estabelecidos pelo indivíduo na 

interação com outros e nas quais é por ele reconhecido‖ (LIMA, 2003, p. 221-222). 
 

De acordo com Antônia Jesuíta Lima (2003. P. 222-23), a conquista de um espaço 

físico para os pobres urbanos representa ―a superação da angústia e da tensão provocadas pela 

ameaça de despejo e a disponibilidade de uma condição mínima para manter viva a força do 

equilíbrio da família‖, de maneira que ―ter um lugar não implica mera conotação geográfica, 

mas significa enraizamento de subjetividade e atribuição de sentidos‖. Possuir um ―teto‖ para 

as famílias entrevistadas no Conjunto São Miguel representa a possibilidade de enfrentar com 

menos sofrimento as circunstâncias adversas, ter expectativas de um futuro melhor e elaborar 

um sentido diferente sobre os sinais que identificam seus integrantes como pobres. 

Assim, a família Souza chegou ao CSM em 1999. Anteriormente, residia no 

bairro Parque Potira, região metropolitana do município de Caucaia, onde Flávia conheceu 

seu ex-companheiro. Ela foi morar no CSM porque os pais de seu ex-companheiro, que lá 

residiam, deram-lhes um terreno e os materiais para a construção da moradia, como relata 

Flávia:  

Vim passear aqui [CSM] e achei boa a moradia. Eu morava mais a minha mãe no 

Parque Potira. Aqui o pai do meu ex-marido tinha um terreno e ajudou a gente 

construir! Casa nossa é bom de mais! Lá eu morava na casa da minha mãe. [...] era 

ruim porque não tinha um canto só pra mim mais meu marido. [sic]. 



83 
 

  

 

Depois que Flávia mudou-se com o ex-cônjuge para o CSM, sua mãe, Margarida, 

vendeu a residência no parque Potira e comprou uma casa próxima à de Flávia. ―Insisti pra 

mãe vir pra cá mais meus irmãos, porque o Potira era muito violento! Hoje, cada um dos meus 

irmãos tem sua casa, aqui. Um mora aqui perto, os outros dois moram 83era83, na rua de 

cima‖ [sic] (Flávia). 

 A residência da família Souza é edificada com tijolos, cimento e sem revestimento 

das paredes e pisos. Possui quatro cômodos: dois quartos, uma cozinha e um banheiro. Flávia 

dorme com o filho mais novo em um dos quartos. Ela na cama de casal e o filho na rede ao 

lado. O quarto ainda comporta um guarda roupas e uma pequena mesa utilizada como suporte 

para um aparelho de televisão. O outro quarto é dividido pelos outros dois filhos, que se 

acomodam em redes. Este quarto, que é o menor, possui apenas uma cômoda. Os quartos não 

possuem janelas e as portas são improvisadas com pedaços de tecido pendurados nas paredes.    

 No banheiro há somente o encanamento do vaso sanitário, que é ligado 

diretamente ao rio Maranguapinho, para onde escoam os dejetos. Para realizar a higiene 

pessoal, como escovar os dentes, tomar banho e lavar as roupas, os integrantes da família têm 

que recolher água na pia da cozinha, o único local com instalação hidráulica. Tanto a água 

quanto a luz são arranjos clandestinos, não resultando em despesas para a família. A cozinha 

comporta uma pequena mesa, um fogão e uma geladeira. Os utensílios como copos, talheres, 

panelas e pratos são guardados em uma bacia de alumínio no chão, encostada ao fogão. Os 

alimentos não perecíveis são armazenados dentro de um baú de plástico. A água utilizada para 

o consumo é a mesma empregada no banho: ―água da bica‖, como eles a denominam. 

 Já a família Silva reside no Conjunto São Miguel desde 1989. Valéria conheceu o 

companheiro Manoel no Parque das Nações, onde residia com a mãe. Aos 18 anos casou-se 

com Manoel e estabeleceu residência no Conjunto. O casal construiu a casa no terreno doado 

pelos pais de Manoel, que já residiam no CSM. Assim como a família Souza, a escolha do 

CSM se deu pela possibilidade de uma residência própria. Porém, nenhum dos terrenos é 

legalizado. Foi no CSM que Valéria e Manoel conceberam seus filhos: 

Manoel morava aqui com os pais dele. Logo que eu me ajuntei mais ele, viemos 

morar aqui. Aí pronto, aqui eu fiquei. [...] Tivemos todos os nossos filhos aqui, no 

São Miguel. O pai do Manoel morreu, a mãe morreu e nós fiquemos aqui. Agora só 

tem o irmão do Manoel aqui [sic]. (Valéria). 

 

A residência da família Silva possui dois cômodos. O primeiro é preenchido por 

duas camas de solteiro em metal (com colchões de espuma sem revestimento e bastante 

deformados), um rack (que serve como suporte à TV), parte de um guarda roupas e duas 

cadeiras. Já o segundo cômodo, ao mesmo tempo em que serve de dormitório, também é o 
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espaço onde a família prepara suas refeições. O cômodo contém uma cama de casal, uma 

pequena mesa de madeira, uma de metal, a geladeira, o fogão e um armário. Uma cortina 

substitui a estrutura da porta que interliga os dois ambientes. Valéria dorme na cama de casal 

com Manoel, enquanto as filhas Mariana e Lúcia dividem uma cama de solteiro, Rivaldo 

dorme em uma rede e Otávio e Cláudio dividem a outra cama de solteiro. Assim como na 

residência da família Souza, as instalações de água e luz também são clandestinas, o que não 

gera custos mensais para a família. 

A casa da família Silva não possui pia e nem banheiro. As louças e roupas são 

lavadas em uma bacia de metal no quintal, onde está a única torneira da casa. Quanto à 

higiene pessoal, os integrantes da família lavam-se com água coletada em uma bacia dentro de 

uma estrutura improvisada com pedaços de madeira e lona. Este mesmo local é utilizado para 

realizar as necessidades fisiológicas, que são recolhidas e lançadas ao rio, como mostra a 

figura abaixo: 

 

Figura 5: Estrutura utilizada pela família Silva como banheiro 

 

Fonte: Arquivo próprio de imagens. Conjunto São Miguel, 18/03/2014. 

 

A mãe da família Souza ―sonha‖ em ter um banheiro na sua residência, com pia, 

privada e chuveiro. ―Eu sinto é vergonha dos outros entrar aqui e num tê banheiro. É muito 

ruim tê que fazer ar coisas [necessidades fisiológicas] lá fora! Quando chove, danou-se! Nem 

jeito de fazer ‗as coisas‘ tem! Se for fica tudinho molhado e cheio de lama [sic]‖ (Valéria). A 
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família Silva é a família com menor renda das cinco famílias pesquisadas, com apenas a 

―renda certa‖ do PBF, no valor de R$ 266,00. Às vezes Valéria consegue um ―extra‖ 

produzindo estopas artesanalmente, ao desfiar retalhos em tecido de malha, comprados no 

centro de Caucaia. Depois de prontas, Manoel comercializa as estopas nos lava-jatos em 

Caucaia, à R$ 9,00 o quilo. Segundo Valéria, nem sempre a família tem dinheiro para adquirir 

a matéria-prima no valor de R$ 4,00 o quilo. 

Sempre que os filhos recebem algum dinheiro, como Otávio que comercializa 

pássaros e Lúcia com a atividade de manicure, repassam a maioria do valor aos genitores, 

como relata Manoel: 

Meus filhos quando ganham alguma coisa me dá R$ 10,00, R$5,00. Aí eu vô ali na 

bodega e compro 2 quilos de arroz, um quilo de feijão [...] e assim, a gente vai 

vivendo. Minha filha aqui [referindo-se a Lúcia], aqui, 85era85 faz uma unha! E a 

outra, mais velha [referindo-se a Marina], faz crochê [sic]. 

 

 O valor do PBF recebido pela família é investido em alimentação, assim como nas 

demais famílias. A alimentação das famílias pesquisadas tem como base: arroz, feijão e 

macarrão, goma de tapioca, pão e ovos. Diferentemente das outras famílias, é raro ter ―a 

mistura‖
75

 na dieta da família Silva. Embutidos, como mortadela, salsicha, carne bovina 

enlatada são frequentes na dieta das famílias Souza, Martins e Andrade. A dieta da família 

Farias é a que detém a maior variedade alimentícia
76

.  

 A mãe da família Silva relata que os alimentos para o consumo da família são 

adquiridos a crédito na mercearia, próximo à residência da família, sendo o montante quitado 

logo que recebem o benefício transferido pelo PBF: 

A Bolsa Família é uma ajuda grande aqui em casa! Se não fosse ela não sei o que 

seria da gente! O dinheiro todinho é pra feira. [...] compro arroz, feijão, macarrão, 

cuscuz. A mistura só dá pra comprar final de semana, ou quando entra ―um extra‖. 

[...] Hoje mesmo meu gás acabou e eu tirei fiado ali na budega pra pagar com o 

dinheiro da Bolsa Família [sic] (Valéria, 18/03/2014). 

 

 Mesmo que o valor do PBF repassado à família seja uma ―ajuda grande‖ não é 

suficiente para evitar as consequências subjetivas da condição de pobreza. A vergonha sentida 

por Valéria, por não ter um banheiro, um cômodo que é elementar para a saúde de qualquer 

família, advém, segundo diriam Rego e Pinzani (2013, p. 184), de que a pobreza em si gera 

sentimento 

[...] de vergonha e baixo auto respeito por uma série de razões, como a humilhação. 

[...] as pessoas pobres e necessitadas acabam sendo culpadas, direta ou 

indiretamente, pela sua situação, embora na realidade não possam fazer nada contra 

                                                 
75

 Termo utilizado para designar qualquer tipo de alimento proteico que complementa a alimentação, como 

peixe, carne, ovo etc. 
76

 Diferente do que ocorre nas outras famílias, carnes frescas, como frango, porco e boi são frequentemente 

consumidas pela família Farias.    
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a falta de educação ou de emprego, que depende de circunstâncias objetivas sobre as 

quais não tem nenhum controle. [...] a vergonha habita fortemente a subjetividade 

das pessoas. Por várias vezes e de modos diferentes, percebíamos visivelmente sua 

exteriorização, por exemplo, na forma de grande constrangimento em fazer-nos 

adentrar as suas pobres casas, normalmente desprovidas de mobiliário, como 

cadeiras, para nos sentar ou mesas para tomar anotações.  

 

Como revelam Rego e Pinzani, nas entrevistas que realizaram junto às 

beneficiárias do PBF, em várias partes do país, o sentimento de vergonha da casa, dos móveis 

ou mesmo dos alimentos que estão sendo preparados, era uma constante durante as visitas. O 

que foi observado também junto à família Andrade, onde sempre que eu pedia para fotografar 

algum ambiente da casa era sempre a mesma reação: ―é desmantelada a minha casa, tenho 

vergonha! Meus móveis são feios e quebrados‖ (Marta, mãe da família Andrade). 

O que levou a família Andrade ao CSM, assim como as famílias Souza e Silva, foi 

a perspectiva da conquista da casa própria. Marta e Roberto conheceram-se no bairro Bela 

Vista – Fortaleza, onde se uniram e foram morar no bairro Genibaú – Fortaleza. Em 1994, 

receberam uma proposta para comprar um imóvel no Conjunto, já que o imóvel do Genibaú 

era alugado. De acordo com Roberto, a família adquiriu o imóvel pelo valor monetário de 3 

mil reais e gastaram mais 2 mil reais em alguns reparos.  

A casa da família Andrade possui quatro cômodos. Foi edificada com cimento e 

tijolos. O revestimento das paredes e piso foi feito apenas na sala e fachada da residência. A 

pequena sala é o primeiro ambiente da casa. É preenchida por duas cadeiras e uma estante, 

que serve de suporte para uma TV. Durante a noite, o espaço transforma-se em dormitório 

parar abrigar quatro filhos (Pablo, Valério, Lindoval e Jorge) que se acomodam em colchões 

no piso, além de Jair, que divide com os irmãos o espaço, se acomodando em uma rede. O 

único quarto da residência possui uma cama de casal onde dormem Marta, Roberto e a 

pequena Ana, e uma cama de solteiro, dividida por Tereza e Amanda. O quarto também 

possui uma cômoda de roupas que serve como suporte para os livros e cadernos dos 

estudantes da família.  
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Figura 6: Cômoda com os livros didáticos dos estudantes da família Andrade 

 

Fonte: Arquivo próprio de imagens. Casa da família Andrade, 18/03/2014. 

 

Quando a filha Júlia juntamente com seus dois filhos (netos de Marta e Roberto) 

estão na casa, se acomodam na cozinha para o descanso noturno. Este último ambiente da 

casa contém uma geladeira, uma pequena mesa com duas cadeiras, um fogão, um armário 

com utensílios domésticos e mantimentos, uma TV pequena, tudo com aparência deteriorada 

pelo uso e pelo tempo de aquisição. O banheiro tem apenas um aparelho sanitário e um cano 

por onde jorra a água utilizada para a higiene pessoal. A instalação de água foi feita de forma 

rudimentar. O único encanamento da casa com torneira está localizado num pequeno espaço 

do lado de fora da cozinha. A água coletada ali é utilizada para lavagem de roupas e dos 

utensílios de cozinha e, também, para o consumo e preparo dos alimentos. Como todas as 

outras famílias do CSM, a família Andrade não tem custos com a água que chega até a 

residência, mas com a energia elétrica, sim. A família gasta cerca de R$50,00 mensais com a 

energia elétrica e possui um desconto para beneficiários do PBF
77

.  

                                                 
77

 O benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica é um desconto na conta de luz, que varia entre 10% a 65%, 

dependendo da quantidade de KWh/mês. É destinado às famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até 

meio salário mínimo per capita ou que tenham algum componente contemplado pelo Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social (BPC). Estes dados estão disponíveis em: 

<http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/tarifa-social-de-energia 

eletrica/tarifa-social-de-energia-eletrica>. Acesso em março de 2014. 

 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/tarifa-social-de-energia
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 O dinheiro recebido do PBF é investido por Marta prioritariamente em alimentos 

e materiais escolares para os filhos, no início do ano letivo. Mas o dinheiro foi utilizado 

também para a aquisição de calça jeans para a filha Tereza. Em fevereiro deste ano (2015), 

me deparei com Tereza na residência, no horário em que deveria estar na escola. Tereza não 

estava frequentando a escola porque Marta ainda não havia adquirido a calça jeans que ela usa 

para ir ao colégio. ―Usei ela [calça] o ano passado todinho, não dá mais pra usar esse ano, 

não! Se eu chegar com a mesma calça, os meus colegas da escola vão dizer: ‗Oh, mó paia! Ela 

veio com a mesma calça do ano passado‘, nãn! [sic]‖ (Tereza, 06/02/2015). 

 Com a calça jeans utilizada no ano letivo anterior, Tereza não queria retornar às 

aulas. Apesar de gasta, a roupa não estava rasgada ou manchada, mas a jovem revelou que 

não queria ser vista pelos colegas estudantes como a ―lisa‖
78

 que utiliza a mesma calça jeans 

por dois anos letivos. A calça nova representa um poder simbólico, que dentre as relações 

instituída no ambiente escolar, age de forma a demonstrar que a jovem pode ter o que os 

demais colegas têm. A calça nova permite que ela consiga transpor o estigma, consequência 

das limitações da situação de pobreza vivenciada.  

O estigma, de acordo com Erving Goffman (1988. P. 11), é um atributo que 

produz um amplo descrédito na vida do indivíduo e a sociedade estabelece os meios de 

categorizar as pessoas a partir do total de atributos considerados como comuns e naturais para 

os membros de cada uma dessas categorias. Para Goffman (idem. p. 13), quando estamos 

diante do outro, somos levados a categorizá-lo de acordo com as variáveis de que dispomos 

em nosso repertório de categorias. Esta classificação é tomada de acordo com as 

representações construídas em cada contexto.  

Pensando o estigma como consequência da pobreza, à luz de Goffman, na 

sociedade que vivemos, onde há um predomínio da cultura do estímulo ao acúmulo e sucesso 

materiais, a pobreza é observada como uma incidência individual e, portanto, o fracasso 

encontra-se localizado no indivíduo pobre, renegando o caráter estrutural e conjuntural do 

fenômeno. Segundo o pensador, há os estigmatizados que não se reconhecem como tal, mas a 

maior parte sim, por ter incorporado as normas sociais e crenças comuns a toda a sociedade, 

por meio do processo de socialização. O estigmatizado vê seu atributo depreciador e as 

consequências deste como marco central em sua trajetória. Deste modo, ―a vergonha faz o 

estigmatizado considerar impuro o atributo que delineia, negativamente, sua imagem‖ 

(GOFFMAN, 1988. P. 17).  

                                                 
78

 Termo coloquial que significa sem dinheiro. 



89 
 

  

 

A trajetória da família Martins no CSM começou há 6 anos. Porém, Rosa e Gean 

já residiam no Conjunto, com suas respectivas famílias. Eles se conheceram ali mesmo, no 

CSM, onde se casaram e foram morar em uma casa alugada no bairro vizinho, Parque das 

Nações. Após o acidente sofrido por Gean (2012), Rosa parou com as vendas ambulantes para 

cuidar do cônjuge acidentado, e a família ficou sem amparo financeiro para pagar o aluguel e 

para as necessidades elementares. Foi nesta época que o pai de Rosa ofereceu um lote e a 

família retornou para o CSM, onde residiram em casa de parentes até a construção da 

residência. A casa da família Martins foi edificada com a ajuda dos ―irmãos da igreja‖ 

Pentecostal da Graça de Deus, que ela e a família frequentam. Foram eles que auxiliaram com 

o trabalho em forma de mutirão e doaram materiais. Mas o lote não está regularizado e foi 

adquirido pelo pai por invasão. Rosa convive todos os dias com a insegurança de ter que 

desocupar o local devido à retomada de posse pelo proprietário legal. 

Construída com pedaços de madeira, cimento e com acabamento rústico nas 

paredes e pisos, a casa da família Martins é dividida em quatro cômodos. A sala é preenchida 

por uma estante de madeira, que serve como suporte à TV (de modelo tubular que reflete as 

imagens distorcidas) e um sofá artesanal (feito com pedaços de madeira que Gean coletou). O 

único quarto da residência é ocupado por uma cama de casal, onde dormem Gean, Rosa e a 

filha caçula e por um colchão no chão, que acomoda os outros dois filhos para o sono. Há 

também um armário de roupas bastante deteriorado, com portas e gavetas quebradas. No 

espaço utilizado como cozinha está a geladeira de modelo antigo e enferrujada, um fogão e 

um pequeno armário utilizado como depósito de alimentos.  

Na residência não há instalação hidráulica e os recipientes utilizados nas refeições 

são lavados na única torneira da casa, localizada do lado de fora. A água desta única torneira é 

utilizada também para lavar as roupas, coletar água para o consumo, preparo das refeições e 

higienização da família.  O banheiro da casa é bastante rústico, possui apenas o aparelho 

sanitário (com tubulação conectada ao rio Maranguapinho, para onde escorrem os dejetos). A 

energia elétrica da casa da família é irregular, e a sala é o único ambiente com iluminação à 

noite. Abaixo, a imagem da fachada da residência da família Martins: 
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Figura 7: Fachada da residência da família Martins 

 

Fonte: Arquivo próprio de imagens. Conjunto São Miguel, 02/10/13. 

 

A trajetória da família Farias no CSM iniciou em 1995. Maria e João conheceram-

se na antiga escola Polivalente, localizada no bairro Antônio Bezerra. Há vinte anos Maria e 

João casaram-se. Maria, que já residia no CSM com a família da irmã mais velha, foi morar 

com João na residência da avó, onde mais tarde construíram sua própria casa, em um terreno 

cedido pela genitora de João. Hoje são dois irmãos de Maria que residem no CSM, além da 

avó de João. 

Atualmente, a família Farias reside em um apartamento alugado que possui um 

quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha e área, localizado a alguns metros da casa 

própria, que hoje está cedida para a igreja Pentecostal da Glória de Deus, coordenada pela 

família. De acordo com Maria, o aluguel do apartamento está sendo pago pela igreja, devido 

ao empréstimo da casa. Tanto o apartamento atual, quanto a casa própria da família possuem a 

melhor estrutura se comparada às residências das demais famílias pesquisadas, com piso em 

cerâmica e acabamento nas paredes de todos os cômodos, encanamento adequado de água, 

rede elétrica regularizada e eletrodomésticos sofisticados. O apartamento comporta todos os 

integrantes da família. O único quarto contém um guarda roupas e duas camas: uma de casal, 

onde dormem Maria, João e a pequena Larissa, e outra de solteiro, onde dorme Fernanda. A 
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sala é preenchida por um sofá, uma pequena mesa que serve como suporte à televisão, uma 

cama de solteiro e uma rede armada, que à noite acomodam os demais filhos da família, 

Raiane e Cláudio. 

O espaço da cozinha comporta uma mesa de madeira com quatro cadeiras, uma 

geladeira grande duplex, um fogão de cinco bocas, que aparenta pouco tempo de uso, uma pia 

e um armário com os utensílios de cozinha, que serve como apoio para: o liquidificador, o 

espremedor de frutas, a sanduicheira e a fritadeira elétrica. O banheiro possui rede de esgoto e 

encanamento de água para o aparelho sanitário, o chuveiro e a pia. Na área, está um armário 

embutido, que serve como depósito para os alimentos não perecíveis, um tanque e uma 

máquina de lavar de 15 quilos. A justificativa referente ao recebimento do PBF é associada à 

renda familiar de apenas um salário mínimo.  

A família Farias é a família que menos configura a situação de pobreza. Isso não 

apenas pela estrutura da casa, mas pela acessibilidade aos serviços de saúde e odontológicos 

no bairro. Maria revela que consegue consulta médica e odontológica sempre que algum dos 

integrantes da família necessita. Ela e João são bastante conhecidos no bairro, devido às 

relações instituídas nos cultos pentecostais que eles ministram. ―Eu só faço conversar com as 

atendentes de lá [posto de saúde] que elas arrumam vaga para mim ou pros meus meninos 

[sic]‖ (Maria, 13/11/2013). De acordo com Maria, ela recebe o PBF porque é ―precisada‖. Ela 

se considera desta forma por que: 

[...] o meu dinheiro dá só pras necessidades mesmo, não faço uma unha, não vou ao 

cabeleireiro! Se eu for e gastar o que for, vai faltar pra farda dos meninos, para um 

sapato, uma 91era. Meu dinheiro é certo. Não sobra pra essas coisas não! [...] nós 

aqui recebemos porque somos uma família assalariada, um salário para essa ruma de 

meninos [...] por isso nós recebemos! Antes, diziam que para receber não podia ter 

piso no chão da casa, [...], que tinha que morar debaixo da ponte. [...] mas eu moro 

na pobreza! É negócio de esgoto aberto, ruas sem pista [...] o canal que enche e 

deixa a minha casa cheia de lama [...], não tem um ônibus que ande por aqui! Os 

lixos são tudo ―rebolado na rua‖ porque não tem coleta! O CSM tem muita gente 

honesta e boa que mora aqui, mas tem falta de muita coisa! Num tem emprego! [sic] 

(Maria).  

 

 A pobreza para Maria, além das limitações pela falta de renda, também está 

configurada na precariedade da limpeza urbana, na falta de transporte público e rede de esgoto 

sendo que, mesmo que a residência da família tenha os mínimos para a dignidade, a 

inexistência desses serviços acaba por prejudicar a família na concretude de uma vida plena. 

A falta de renda para a vaidade também é utilizada pela mãe da família Farias para definir sua 

condição de ―precisada‖, por sua renda ser utilizada apenas para as necessidades básicas da 

família.  
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4.3  Práticas vivenciadas no combate à situação de pobreza 

 

 

A configuração da pobreza nas famílias Souza, Silva, Martins, Andrade e Farias, 

como foi abordado, assume dimensões que estão para além da carência monetária. Os relatos 

dos integrantes das famílias são unânimes quanto às melhorias que o PBF trouxe para suas 

vidas. No entanto, a transferência de renda mensal do benefício do Programa pelo Estado não 

é suficiente para sanar as carências vivenciadas, que não se limitam apenas ao plano 

econômico. Para sobreviverem à ausência do Estado, no fornecimento das condições mínimas 

de saúde, saneamento básico, moradia e lazer, as cinco famílias vivenciam práticas que 

auxiliam no enfretamento da pobreza. No tempo de permanência junto às cinco famílias, pude 

evidenciar três principais práticas: as ações de ajuda mútua, ―proteção próxima‖, a prática da 

religiosidade e as atividades voltadas à educação escolar dos filhos, cada uma com as suas 

funções específicas. 

Nas ações de ajuda mútua, as cinco famílias do CSM ligam-se por meio de redes 

de solidariedade que produzem suportes de ajuda recíproca, através de práticas de ―proteção 

próxima‖, retomando o conceito proposto pelo sociólogo Robert Castel (2003, p. 47-93). 

Como já foi dito, a proposição conceitual elaborada por Robert Castel teve como referência o 

contexto europeu. Porém, quando pensado no contexto das desigualdades sociais 

concernentes à realidade do Brasil, o conceito de proteção próxima contribui para o 

entendimento de condições sociais que, no âmbito da sociabilidade primária, estimulam os 

sujeitos à vivência da partilha, da doação, da ajuda mútua, da troca, inclusive a troca de 

favores e cuidados, fortalecendo laços de proximidade e pertencimento que constituem 

mecanismos de proteção e segurança em ambientes marcados pela situação de pobreza e 

vulnerabilidade social (PAULINO, 2012, p. 57-61). 

No contexto das cinco famílias pesquisadas no CSM, percebi que através dos 

vínculos sociais constituídos com os vizinhos (relações primárias), são evidenciadas ações de 

ajuda mútua, expressas na ―reciprocidade do dar, receber e retribuir‖, como importante base 

moral no enfretamento à situação de pobreza (MAUSS, 2003). A proteção próxima 

caracteriza-se pela presença de relações primárias regidas por ―sistemas de regras que ligam 

diretamente os membros de um grupo a partir de seu pertencimento familiar, da vizinhança, 

do trabalho e que tecem redes de interdependência sem a mediação de instituições 

específicas‖ (CASTEL, 2003, p. 48).  
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Ao longo das visitas às famílias pude evidenciar, em todas elas, por inúmeras 

vezes, a prática da proteção próxima com seus vizinhos. A doação, o recebimento e a partilha 

de alimentos são as expressões de solidariedade mais constantes vivenciadas pelas cinco 

famílias no contexto de suas relações locais. Também presenciei nesse contexto o empréstimo 

de objetos e utensílios domésticos, a concessão de favores, como a compra de remédios e 

objetos no centro de Caucaia ou em Fortaleza e as confissões e fofocas realizadas do lado de 

fora de seus domicílios. Essas ações solidárias não se restringem às práticas das mães e pais 

das cinco famílias com seus vizinhos. O empréstimo de roupas, celulares e outros dispositivos 

digitais de som e imagem entre os adolescentes das famílias vizinhas, bem como de materiais 

escolares entre as crianças, também foi bastante comum. 

A prática da proteção próxima aparece também na ajuda para cuidar dos filhos, 

como mostra o trecho abaixo da entrevista realizada com a mãe da família Silva:  

[...] A meninazinha [referindo-se à filha da vizinha] vive é muito aqui em casa. 

Sempre que a mãe dela precisa ir ao centro – Caucaia, ou em Fortaleza, ela só faz 

deixar a menina aqui. Ela não tem com quem deixar. Quando a gente precisa aqui, 

ela também socorre! A Lúcia [filha] é doida com ela, o Manoel é doido com ela. Ela 

[criança] é doida com a gente tudinho aqui. Se a mãe dela não vier buscar, ela fica é 

por aqui mesmo [sic] [Valéria].  

 
A doação de litros de água também é uma prática bastante comum, considerando-

se que o sistema de abastecimento de água no Conjunto é precário, não atendendo à totalidade 

dos domicílios que, constantemente, têm que armazenar água em recipientes inadequados. O 

pertencimento à mesma condição social e a vontade de driblar ―a privação de liberdades‖ 

(SEN, 2000, p. 17) faz com que as famílias no CSM unam-se em vínculos de solidariedade 

aos vizinhos. As ações de ajuda mútua desenvolvidas entre famílias é uma característica 

fundamental da sobrevivência cotidiana, mesmo que alguns integrantes das famílias 

manifestassem em depoimentos críticas aos vizinhos, pude perceber nos relatos e ações a 

potente presença de relações de reciprocidade. Assim, sujeitos contextualizados em situação 

de pobreza, quando exercitam ―a força da sociabilidade primária, podem juntos encontrar a 

riqueza da dádiva, da ajuda mútua, da reciprocidade‖. Dessa forma, ―os ganhos sociais 

projetam-se para além do plano puramente material‖ (PAULINO, 2012, p. 298). Entendo, 

nessa perspectiva, que a dádiva manifesta-se como ―qualquer prestação de bens ou serviços 

efetuada sem garantia de retorno, tendo em vista a criação, manutenção ou regeneração do 

vínculo social. Na relação de dádiva, o vínculo é mais importante do que o bem‖ (CAILLÉ, 

2002, p. 192 apud PAULINO, 2012, p. 299).  

Paulino (Op. cit.) assinala ainda que, ao estudar o fenômeno da dádiva, Marcel 

Mauss (2003) destacou a dimensão de totalidade sob a qual se abrigam os fenômenos sociais, 
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compreendidos como fenômenos sociais totais, haja vista as múltiplas e variáveis implicações 

que se configuram em seu entorno. Desta forma, Mauss (2003) atentou para a lógica e os 

sentidos da reciprocidade em diferentes sociedades, como referenciais analíticos para 

compreender relações sociais que não se determinam por uma causa única, pois se instituem 

como redes de obrigações que não se fundam e não se encerram no plano de interesses 

materialistas, envolvendo complexos mecanismos morais e simbólicos. 

Essas manifestações de reciprocidade constituem sinais que caracterizam espaços 

onde é possível surgir ações solidárias capazes de diminuir os impactos sociais da situação de 

pobreza, como no quadro vivenciado pelas famílias que pesquisei no CSM. Ainda que o 

Estado esteja presente na transferência mensal de renda através do Programa Bolsa Família, 

as famílias revelaram que o valor financeiro recebido, mesmo minimizando suas carências 

nutritivas (por meio da aquisição de alimentos), não supre as demais necessidades básicas. 

Saneamento, atendimento médico e odontológico, melhorias das residências, locais de lazer, 

pavimentação das ruas e transporte público ainda representam aspirações muito distantes. O 

que faz com que essas famílias unam-se em práticas de proteção próxima, a fim de 

minimizarem os impactos resultantes das múltiplas carências vivenciadas.  

 Assim como a ―proteção próxima‖, a religião para as famílias do CSM também 

configura uma prática vivenciada que contribui para amenizar a situação de pobreza. Quatro 

das cinco famílias pesquisadas são praticantes do pentecostalismo. A religião é muito 

disseminada entre os moradores do CSM, ao passo que nenhuma das famílias pesquisadas 

frequenta a mesma igreja. A pesquisadora Cecília Mariz (1991. p. 20), que estuda sobre a 

influência da religião nas famílias pobres expõe que:  

A luta pela sobrevivência é a preocupação cotidiana principal do pobre afetando, 

assim, o estilo de vida e a organização de seus grupos. A religião não foge a esta 

regra. Entre os pobres, a religião tende a desempenhar um papel importante na luta 

pela sobrevivência e pela superação da pobreza. 

 

 Ao acompanhar o cotidiano das famílias
79

, evidenciei a prática da religiosidade 

como um meio espiritual e material de atravessar as necessidades cotidianas. Todos os meses 

as famílias Silva e Martins são ajudadas pelos ―irmãos da igreja‖ com a doação de alimentos . 

Foram os irmãos da igreja que ajudaram, com doações de materiais de construção e através do 

sistema de mutirão, na construção da residência da família Martins. Antes de Flávia e Daniel 

terem a renda do trabalho regular, a família Souza também era ajudada pelos crentes 

pentecostais. Após a aquisição do emprego formal, a primeira atitude de Flávia foi o 

                                                 
79

 Que será abordado no quarto capítulo.  
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comprometimento com o dízimo, no total de 10% do valor que ela e o filho recebem, de 

acordo com trecho de entrevista gravada:  

[...] ajudo com 10% de tudo que ganho! Esse dinheiro do dízimo ajuda muitas 

famílias, como eu que fui ajudada por tanto tempo. Agora eu tenho mais é que 

ajudar meus irmãos que estão precisando. Esse dinheiro também ajuda na reforma da 

igreja, [...] a comprar um instrumento pra banda. [...] Tem um dia do mês que a 

gente leva dois quilos de alimento para ser distribuídos aos irmãos mais 

necessitados. [...] Aí ele [pastor] faz uma cesta básica e dá pros irmãos que estão em 

dificuldade. Eu mesma já recebi muito essa ajuda! (Flávia). 

 

 Percebi que as igrejas representam espaços de restauração de vidas para as 

famílias que observei no CSM. Flávia relatou que ―aceitou Jesus‖ num momento de grande 

dificuldade sentimental após o ex-cônjuge ter deixado a família. Já Valéria, a mãe da família 

Silva, foi em busca da religiosidade devido à violência física e psicológica causada pelo 

marido Manoel, que fazia uso de bebidas alcoólicas. Já para família Martins, a religião 

pentecostal foi o caminho encontrado no combate ao vício de drogas de Gean.   

 O pai da família Martins relata que ―aceitou a palavra de Deus‖ porque foi ele 

(Deus) a única força capaz de libertá-lo do vício do crack. Gean chegou a fazer vários 

tratamentos. Dona Mariza, mãe de Gean, contou que o filho foi internado em clínicas de 

reabilitação para dependentes químicos por seis vezes, mas sempre que saía, ―não dava nem 

um mês e ele já voltava com a desgraça‖, se referindo à droga (Mariza, 06/02/2015). Para 

Rosa, o cônjuge depois de ter deixado o vício se tornou um marido e um pai exemplar. ―Hoje 

ele é uma benção. Mas só Deus sabe o que eu passei com ele! [...] ele aceitou a palavra de 

Deus e se libertou‖ (Rosa, 24/04/2014). A família Martins é a única das famílias pesquisadas 

em que todos os integrantes praticam os cultos. A manifestação da fé de Gean pode ser 

evidenciada no simples gesto da escrita da palavra ―Deus‖ na parede da sala da residência, 

com um pedaço de gesso, como mostra a figura:  
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Figura 8: Manifestação da fé na casa da família Martins  

 

Fonte: Arquivo próprio de imagens. Casa da família Martins, 24/04/2014.  

 

 De acordo com Mariz (1991.p. 21), o pentecostalismo motiva os crentes a 

adaptarem um estilo acético de vida e a dedicam-se à família; assim o ―asceticismo e o 

fortalecimento do grupo doméstico tem se mostrado instrumental para a sobrevivência do 

pobre‖. As pesquisadoras Souza e Magalhães (2002, p. 93-94), a respeito da conexão entre 

carência econômica e religião, assinalam que os indivíduos religiosos tendem a buscar 

soluções em sua fé. Acredito que a escolha pela prática pentecostal, juntos às famílias 

pesquisadas, se deva à influência da religião que é muito disseminada no bairro. São dezenas 

de espaços, em estruturas rústicas, improvisadas nas próprias casas, como no caso da 

coordenada pela família Farias.  

 Quanto à educação, um dado relevante, identificado nos relatos, comum a todos os 

pais e mães com os quais conversei, é de que eles gostam de viver no Conjunto pela oferta de 

vagas para seus filhos estudantes em todos os níveis da educação básica, nas instituições de 

ensino do bairro, como relata Valéria, mãe da família Silva:  

Eu acho bom aqui, meus meninos estudam tudinho aqui. Tem educação pra todos 

eles aqui no São Miguel! Eu acho é bom aqui! Não tenho nada que dizer daqui 

[bairro] das escolas, não! O pessoal tudinho das escolas conhecem os meus meninos 

desde pequenos, [...] o pessoal do Rotary, [...] da Luíza Távora [...]. Não tenho nada 

que dizer do São Miguel, quanto às escolas, não [sic]. 
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 A educação permeou as falas de todas as cinco famílias como um dos únicos 

serviços de acessibilidade no bairro. As duas escolas comportam todos os estudantes das 

cinco famílias pesquisadas. Tais famílias almejam a educação formal dos filhos como meio de 

superação da situação de pobreza, o que faz com que a relação positiva com o bairro esteja 

associada à disponibilidade de vagas nas instituições de ensino. Essas famílias confiam na 

educação formal como o meio mais acessível de melhorar a vida dos filhos. Há a introjeção da 

crença construída socialmente de que é pela educação que é possível a superação da condição 

vivenciada por várias gerações. Portanto, a frequência escolar é praticada não somente com o 

objetivo da continuidade do valor recebido pelo PBF, mas pela crença na educação formal, no 

fornecimento do diploma do ensino médio para a inserção no mercado de trabalho
80

. A 

educação formal dos filhos é a maior esperança das mães com quem conversei no CSM de 

que eles tenham melhores condições de vida. De acordo com Lima (2003, p. 359), ―ter se 

relaciona, então, com a perspectiva do que pensam ser uma vida ‗digna‘, e não com a ideia de 

riqueza e de luxo‖.  

 Além da moral que envolve a educação, vislumbrada como a ―ponte‖ à ascensão 

social dos filhos, a escola tem a função de complementar a dieta dos integrantes das famílias. 

Junto aos estudantes, pude evidenciar que a merenda fornecida nas instituições faz parte da 

alimentação diária desses adolescentes e crianças. Eles vão para as instituições contando com 

a merenda fornecida no horário do intervalo, e revelam que é a hora mais esperada durante o 

período escolar. Ainda que as famílias recebam o valor repassado pelo PBF, isto não é 

suficiente para sobreviverem às necessidades que vivenciam cotidianamente, que não se 

limitam ao plano monetário, como foi discutido. Assim, essas famílias desenvolvem práticas 

cotidianas para o enfretamento da situação de pobreza. A educação formal é visada como o 

meio mais acessível na busca por melhores condições, o que inclui uma vida livre do 

sentimento de humilhação sofrido, e do estigma das privações causadas pela condição de 

pobreza.   
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5 A CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO E AS FAMÍLIAS PESQUISADAS NO 

CONJUTO SÃO MIGUEL 

 

 

 As condicionalidades do PBF são um conjunto de indicações, segundo a 

pesquisadora Silva (2013.p. 49), ―consideradas, pelos idealizadores do Programa, 

contrapartidas sociais que devem ser cumpridas pelo núcleo familiar para que possa receber o 

benefício mensal‖. As condicionalidades abrangem as áreas da saúde, assistência social e 

educação. De acordo com MDS (2010, p. 4)
81

, para cumprir a condicionalidade na área de 

saúde, a família beneficiária precisa levar os filhos à unidade de atendimento de saúde para 

vacinação e pesagem periódica das crianças menores de 07 anos. As mulheres na faixa de 14 a 

44 anos precisam fazer acompanhamento, e se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem 

realizar as ações do pré-natal. Na área da assistência social, crianças e adolescentes com até 

15 anos em risco ou retiradas do trabalho infantil pelo PETI devem participar de atividades 

nos CREAS ou CRAS a que são vinculados e devem, também, obter frequência mínima de 

85% da carga horária mensal.  

Na condicionalidade da educação o PBF prevê que todas as crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos de famílias beneficiárias devem estar  matriculados e com 

frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária estabelecida. Já os beneficiários 

estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. Nas diretrizes do 

Programa, o objetivo das condicionalidades é:  

[...] ampliar o acesso das famílias às políticas de saúde, educação e assistência 

social, promovendo a melhoria das condições de vida da população beneficiária, 

assim como a fortalecer a capacidade de o Poder Público oferecer tais serviços 

(BRASIL, Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 2012). 

 

 Castro e Modesto (2010.p. 154) expõem que, pelo fato de a saúde, a educação e a 

assistência social serem políticas universais e as condicionalidades do PBF se constituírem em 

aspectos obrigatórios dessas políticas, o objetivo mais direto das condicionalidades se traduz: 

[...] no reforço a esses direitos sociais, partindo-se da premissa de que, apesar de 

universais, essas políticas não alcançam a totalidade da população, principalmente 

por problemas relacionados à oferta dos serviços e às dificuldades vivenciadas pelas 

famílias mais pobres e excluídas socialmente.  

 

Weissheimer (2010. p. 54) também dispõe que uma das características 

fundamentais do PBF na adoção das condicionalidades é que ele ―procura associar a 
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 Dados retirados do ―Guia para acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família‖, 

publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em 2010.  
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transferência de renda do beneficio financeiro ao acesso a direitos sociais básicos - 

alimentação, saúde, educação e assistência social - considerando dois objetivos centrais: 

combater a miséria e a exclusão social‖.  

 No Art. 6º, a CF/88 estabelece como ―direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados‖. Educação e saúde são, assim, 

direitos de todos e dever do Estado e da família, devendo ser garantido seu acesso universal e 

igualitário. Assim, no Art. 2º, da Lei Nº 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), o Estado estabelece a educação como dever da família e do Estado, que 

―inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho‖. 

 As informações acerca da frequência escolar dos estudantes das famílias Silva, 

Souza, Martins, Andrade e Farias do CSM são registradas pelos responsáveis por esta função 

nas escolas EEMRC e EMFLT e encaminhadas bimestralmente para o CRAS Urbano Edison 

da Mota Correia, em Caucaia, sendo então inseridas no Sistema de Gestão do Programa Bolsa 

Família (SIGE). De acordo com MDS (2010. p. 4-33), o governo federal é responsável pela 

gestão das condicionalidades, ―em articulação com os Ministérios da Saúde e Educação‖ e no 

âmbito municipal, em articulação ―entre as secretarias de saúde, educação e assistência 

social‖.  

 Na área da educação, segundo o MDS (2010) há uma relação de motivos para a 

ausência escolar das crianças e adolescentes. Entre os motivos que não geram impactos sobre 

a transferência monetária da família estão: doença do aluno, óbito na família, inexistência de 

oferta do serviço educacional, impedimento de acesso à escola e inexistência de atendimento 

para pessoa com deficiência. 

 O descumprimento das condicionalidades do PBF por parte das famílias gera 

efeitos no benefício recebido. Os efeitos vão desde a advertência da família, passando pelo 

bloqueio e pela suspensão do benefício, podendo chegar ao cancelamento, se a situação de 

descumprimento persistir por cinco períodos
82

 consecutivos. No entanto, de acordo com MDS 

(2010. p. 31), a família em descumprimento da condicionalidade tem o direito do recurso 

junto ao gestor do PBF municipal, encaminhado pelo técnico do CRAS ou CREAS, onde a 

mãe como Responsável Legal (RL) recorre para atualizar o CadÚnico familiar. Porém, as 
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Cada período corresponde a dois meses, já que a frequência escolar como registro da condicionalidade do PBF 

é realizada bimestralmente.  
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famílias Souza e Farias, que estiveram em situação de descumprimento da condicionalidade 

da educação por um determinado período de tempo, relataram não ter conhecimento do direito 

ao recurso junto ao PBF para explicarem as causas da ausência escolar dos estudantes.  

 O MDS (Idem. p. 32) afirma que o objetivo das sanções
83

 ―não é punir a família, 

mas direcioná-la a ações sociais específicas que contribuam para reduzir seu acentuado grau 

de vulnerabilidade social e estimulá-la a corrigir os problemas que a impedem de cumprir os 

seus compromissos‖. Castro e Modesto (2010, p. 154) apontam que as condicionalidades têm 

o objetivo de reforçar o direito de acesso aos serviços básicos, principalmente às famílias 

beneficiárias mais vulneráveis, junto às quais há ―maiores dificuldades para a manutenção dos 

filhos na escola‖, seja por problemas ―relacionados ao serviço educacional, como violência no 

ambiente escolar, desinteresse pela escola, [...] ou por questões enfrentadas pela família, como 

envolvimento com drogas e problemas de saúde‖.  

 Segundo Castro e Modesto (2010, p. 153), as famílias em descumprimento das 

condicionalidades são identificadas e passam a ser acompanhadas nos espaços de convivência 

dos CRAS e CREAS, com o desenvolvimento de ações para combater as causas do não 

cumprimento, ajudando a estabelecer condições para que as famílias voltem a cumprir as 

condicionalidades novamente. Porém, como observei na pesquisa, as famílias Souza e Farias, 

que passaram pela situação de descumprimento da condicionalidade da área educacional por 

um período determinado de tempo relataram que em nenhum momento foram procuradas por 

profissionais de CRAS ou CREAS, ou por quaisquer representantes do PBF. Com isso, é 

possível evidenciar uma lacuna entre as diretrizes que norteiam a condicionalidade da 

educação e a prática real da gestão do PBF, que não interveio junto às famílias no CSM. 

 Há controvérsias entre pesquisadores no que concerne às condicionalidades. A 

pesquisadora Silva (2013. p. 50) evidencia que, apesar da visão ideal de que as 

condicionalidades do Programa são voltadas à garantia do acesso aos direitos sociais básicos, 

tendo em vista a potencialização dos impactos positivos para a automização das famílias 

beneficiárias, estas não eliminam problemas e desafios decorrentes: 

[...] Por exemplo, para alguns, o princípio jurídico da não condicionalidade de todo 

cidadão ter acesso a condições de sobrevivência dentro de padrões humanos de 

dignidade é preterido pela condicionalidade imposta pelo Bolsa Família, embora 

possa se considerar que o acesso à educação e a medidas de atendimento básico à 

saúde são também direitos fundamentais garantidores da dignidade da vida de todo 

cidadão. Nesse debate, há que se considerar que os serviços sociais básicos 

oferecidos pela grande maioria dos municípios brasileiros, mesmo no campo da 

educação, da saúde e do trabalho são insuficientes, quantitativa e qualitativamente, 
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para atendimento das necessidades das famílias beneficiárias dos Programas de 

Transferência de Renda.  

 

 A questão levantada pela pesquisadora na citação acima é que o debate sobre 

condicionalidades em Programas, como o PBF, deve ser orientado em duas direções. A 

primeira é relativa ao dever do Estado, nos seus três níveis, de expandir e democratizar os 

serviços sociais básicos de boa qualidade, disponibilizando-os a toda a população. Nessa 

compreensão, ainda com Silva (Idem. p. 51), uma vez disponíveis, esses serviços seriam 

utilizados por todos, sem imposição e obrigatoriedade. A segunda direção seria que o 

―trabalho do Estado e da sociedade, nesse aspecto, poderia voltar-se para o desenvolvimento 

de ações educativas [...], de encaminhamento e acompanhamento das famílias para que 

pudessem buscar ter acesso e fazer uso adequado dos serviços disponíveis‖. Assim, Silva 

(2010; 2013) acredita que as condicionalidades concebidas, sem exigências, imposições ou 

obrigatoriedade, significariam ampliação de direitos sociais e se situariam mais no campo da 

educação do que da punição.  

Santos e Silva (2012. p. 79-81) apresentam a condicionalidade da educação do 

PBF como uma ação do Estado para diminuir sua responsabilidade social com uma educação 

de qualidade. Ao passo que o Estado repassa a responsabilidade do desenvolvimento social 

dos indivíduos para a família, ele se exime da função de desenvolver ações agressivas no 

combate aos muitos problemas estruturais existentes na educação pública no país. Ele impõe a 

frequência escolar às famílias beneficiárias, sem considerar políticas educacionais 

direcionadas a esse público, como cursos profissionalizantes.  Nessa mesma linha de análise 

aparecem Carnelossi e Bernardes (2014. p. 305), que criticam a gestão das condicionalidades 

do PBF, pois esta adota práticas punitivas ao sancionar a família que não cumpre a 

condicionalidade, encarando tal comportamento como consequência de uma escolha racional 

individual e não como efeito de uma condição de vida que não oferece as condições sociais 

objetivas para o sucesso da vida escolar. 

Já em Castro e Modesto (2010. p. 152) aparece a afirmação de que há ―muita 

desinformação sobre as condicionalidades do PBF entre a população em geral e mesmo entre 

alguns estudiosos das políticas sociais e dos programas de transferência de renda‖. Para eles, 

há uma confusão a respeito dos objetivos e pouca informação sobre a forma como as 

condicionalidades são, de fato, implementadas, o que apontam ocorrer devido às:   

[...] dificuldades do programa em se comunicar efetivamente com a população não 

beneficiária e, também, pelo fato de as condicionalidades no PBF terem seguido um 

caminho próprio, diferentemente dos outros Programas de Transferência de Renda 

com Condicionalidades (PTRC) implementados em outros países da América 

Latina, Ásia e África [...] que a concessão da transferência de renda às famílias não 
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está vinculada à comprovação de conformidade às condicionalidade (CASTRO; 

MODESTO, 2010, p. 153). 

 

As condicionalidades no PBF são utilizadas, ainda segundo os autores acima, para 

―introduzir comportamentos que contribuam para a promoção social‖ dos beneficiários, 

destacando que ―o aumento da escolarização e cumprimento de agenda de saúde, ao 

promoverem o aumento do capital humano das populações mais pobres, possibilitariam novas 

perspectivas de inserção socioeconômica‖, acreditando que a longo prazo, haja a ruptura ―do 

ciclo intergeracional da pobreza, por meio da elevação do capital humano das populações 

mais pobres e excluídas‖ (CASTRO; MODESTO, idem. p. 153). Para eles, as 

condicionalidades podem contribuir para a redução da evasão escolar, melhorando os 

rendimento escolar, como ―foi evidenciado pela segunda rodada de uma avaliação de impacto 

do PBF sobre a saúde e educação das famílias beneficiárias‖ (AIBF)
84

, realizada em 2009 

(CASTRO; MODESTO. idem). 

Os dados da AIBF indicaram uma maior frequência e permanência das crianças e 

jovens de famílias beneficiárias junto às instituições de ensino, comparados com a frequência 

e as taxas de evasão dos estudantes não beneficiários do PBF. Porém, o estudo não abrangeu 

questões que evidenciassem a evolução do desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens 

beneficiários, em comparação aos não beneficiários, e/ou sobre como uma maior frequência e 

escolaridade têm impactado na condição social de pobreza dos seus beneficiários.  

É possível perceber que a afirmação de Castro e Modesto (2010) de que a 

elevação do capital humano a partir do cumprimento das condicionalidades, a longo prazo, 

conseguiria romper o ciclo intergeracional da pobreza, vem sendo alvo de críticas em textos 

acadêmicos. Para as pesquisadoras Carnelossi e Bernardes (2014.p. 296), a lógica temporal da 

proposta das condicionalidades se baseia numa visão distorcida da realidade social, ―cuja 

pobreza dos beneficiários é sempre percebida como contingente e fortuita, sendo facilmente 

reversível e passível de ser superada quando acompanhada do cumprimento das exigências do 

programa‖. 

Neste contexto da crítica, estão inseridos Britto e Soares (2010), que destacam não 

haver ainda análises objetivas e pesquisas que apontem a eficácia significativa do eixo da 

condicionalidade e justifiquem, portanto, sua adoção nos programas de transferência de renda 

como o PBF. Segundo os pesquisadores, a exigência de condicionalidades acopladas à 

transferência de renda não se pauta necessariamente por estudos que indiquem os efeitos 
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favoráveis das condicionalidades, mas está relacionada a concepções políticas que permeiam 

o PBF. Para os pesquisadores, as condicionalidades equivalem ao ―suor‖ do trabalho, ―uma 

simbologia necessária para garantir apoio ao programa por parte daqueles que acreditam que 

ninguém deveria receber uma transferência do Estado - especialmente os pobres - sem prestar 

alguma contrapartida direta‖ (BRITTO; SOARES. 2010. p. 12).  

As pesquisadoras Carnelossi e Bernardes (2014) adotam a análise da educação 

pelo entendimento crítico de que as práticas educativas que objetivam a transformação da 

formação humana são orientadas por concepções que visam à formação dos sujeitos 

(estudantes beneficiários do PBF) como mão de obra para o mercado de trabalho, captados 

por funções equivalentes ao nível de escolaridade atingido. A lei que institui o PBF delimita a 

frequência escolar somente no âmbito da idade das crianças e jovens de 06 a 18 anos, 

desconsiderando o nível de formação. Portanto, mesmo que não tenham completado ―os 

estudos‖ após os 18 anos, o PBF deixa de considerar a frequência desses jovens e as famílias 

beneficiárias perdem o repasse financeiro referente ao BVJ do estudante. Nos casos das 

famílias beneficiárias pesquisadas no CSM, pude evidenciar a evasão escolar justamente dos 

estudantes após a maioridade.  

Os jovens das famílias Silva, Andrade e Farias logo que atingiram os 18 anos 

abandonaram a escola. Marina, filha da família Silva e Ricardo, filho da família Farias, 

pararam a frequência escolar ainda na 1ª série do ensino médio. Já Júlia e Jair, filhos da 

família Andrade, cursaram até a 7ª série do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio, 

respectivamente. Considerando que das cinco famílias acompanhadas pela pesquisa, a Martins 

é integrada apenas por crianças abaixo de 7 anos, a evasão escolar mostrou ser um dado 

bastante indicativo. O motivo financeiro referente à evasão escolar foi o mesmo apresentado 

pelas três famílias, ilustrado na fala de Marta, mãe da família Andrade:  

[...] depois que faz 18 anos é difícil. Fica querendo as coisas dele [Jair]. Eu queria 

que ele terminasse os estudos, mas fica querendo negócio de tênis novo, bermuda, 

celular! Um salário e mais o Bolsa Família, não dá pra isso não! Foi pra rua 

trabalhar o dia todinho. [...] carrega saco de cimento pesado no sol quente! É o jeito, 

não quis estudar [sic].  

 

 Além da aspiração de bens de consumo pelos jovens das famílias pesquisadas no 

CSM, pude evidenciar outra causa para a evasão escolar. Com a chegada da maioridade dos 

estudantes, houve uma tendência à perda gradativa de domínio dos pais sobre a frequência 

escolar desses jovens. O fato dos jovens terem atingido a idade máxima para o repasse do 

benefício vinculado à educação abriu precedente à ―frouxidão‖ da norma que foi estabelecida 

no cerne da família. A família passou a lidar de forma mais branda com a imposição da 
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prática escolar aos filhos acima de 18 anos. O que antes era instituído como um ―dever‖ a ser 

cumprido em prol do bem comum da família passou a ser uma ―escolha‖, já que a ausência 

escolar dos jovens não mais poderia repercutir negativamente na garantia da transferência de 

renda recebida. 

 

 

5.1 Apreensões da condicionalidade da educação: do incentivo à prática da frequência 

escolar à valorização social da educação 

 

 

Acho que a condicionalidade [da educação] veio para beneficiar as famílias. Para 

tirar os jovens do meio da rua, [...] é uma imposição que beneficia! Acho justo esse 

dever colocado pras famílias, e feito para ajudar a família porque o estudo é muito 

importante [...] vejo como uma ajuda pra manter os filhos no estudo. [...] um 

incentivo a mais pra mandar os filhos para a escola. [...] O meu menino mais velho 

deu pra faltar o colégio um tempo. Mas os outros eu nunca precisei tá mandando, 

não. Quando eu vejo, eles já estão tudinho banhado, com o dever feito [sic] (Maria, 

mãe da família Farias).  

 

É bom! Tem mais gente falando pra mandar os meninos pro colégio. O meu menino 

mais velho [Fábio] fica até doente se ele faltar, porque ele adora a escola! [...] É 

muito bom a gente tá levando nossos filhos pro colégio, porque quando crescer vai 

ter um futuro pela frente. A educação é muito importante! Quero que eles tenham o 

que eu não tive. [...] eu mesmo tinha vontade de voltar a estudar [sic] (Rosa, mãe da 

família Martins). 

 

Eu acho é bom![...] é um jeito de ajudar a ficar com os filhos na escola. Mas meus 

meninos aqui, não vão pro colégio só por causa do benefício da Bolsa, não! [...] 

Espero que meus filhos terminem os estudos! E que eles tenham um bom emprego, 

pra tê uma vida digna, uma alimentação boa, uma moradia boa [...] pra viver sem 

passar por necessidade das coisas! [...] que tenham um futuro que eu desejei pra 

mim, mas não pude concluir os estudos. [...] tem que estudar pra isso! Quero que 

eles consigam tudo de forma honesta! Sem burlar nada de ninguém [...], nem fazer 

tramoias! Que eles derramem o suor do rosto pra conquistar as coisas, [...] o estudo é 

o melhor caminho [sic] (Flávia, mãe da família Souza). 

 

É negócio de tê que mandar os mininos pra escola e [...] no posto de saúde, né!? [...] 

É benefício pro futuro deles, mas meus mininos aqui, já ia antes da Bolsa Família. 

Eles sempre foram pro colégio desde pequenos [...] nunca deixei de mandá. [...] 

Ninguém falta aqui, não! Uns estuda no Luíza e a minha menina mais velha no 

Rotary. [...] sem o estudo não é nada [sic]. (Valéria, mãe da família Silva). 

 

Eu acho é ótimo! É um reforço pros meninos ir pro colégio. É um incentivo pra eles 

estudar. [...] eles vão pro colégio pra aprender [...] pra ser alguém na vida! Pra ter 

um futuro e arrumar um emprego. Quem não estuda não tem futuro! Eu não estudei, 

ele não estudou [cônjuge]! Quero que eles [filhos] tenha uma vida melhor que a 

minha, [...] que não estudei! Só esse aí [filho Lindoval] que me dá trabalho pra ir pro 

colégio. Ele faz uma esculhambação [...] até o Roberto dá dinheiro pra ele ir. Só 

depois disso, é que ele vai [sic] (Marta, mãe da família Andrade).  
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  Nos momentos que precederam minha entrada em campo, ainda na definição da 

premissa a ser investigada, não imaginava a direção que os dados coletados no cotidiano das 

cinco famílias que pesquisei no CSM apontariam. Os trechos das entrevistas acima ilustram as 

concepções das mães das cinco famílias pesquisadas acerca do significado da 

condicionalidade da educação. Apesar de reconhecer que essas falas podem ser permeadas 

pela intenção em demonstrar somente o lado positivo da exigência educacional do programa 

de transferência de renda, e induzir uma imagem positiva de aceitação, acredito que a 

condicionalidade tenha intensificado aquilo que já existia no cerne da família: a valorização 

da educação como meio de superação da condição de pobreza.  

 A condicionalidade da educação é imposta às famílias pelo Estado com a função 

―compensatória‖, já que associa ―a incidência da pobreza aos níveis baixos de escolaridade‖, 

de forma a ―suprir desvantagens/distorções sociais por meio de uma proposta pedagógica que 

conduz a mobilidade social‖ (CARENELOSSI; BERNARDES, 2014.p. 298-303). A 

reprodução da concepção social de que a educação é a condição para ―tirar os jovens do meio 

da rua‖, ―ter um futuro‖, ―um bom emprego‖ ―melhorar de vida‖ e ―benefício pro futuro 

deles‖ manifesta-se no núcleo familiar como princípio moral, sendo ainda mais reafirmada a 

partir da inclusão no PBF.  

 Assim, as cinco famílias mandam os filhos para a escola tendo como incentivo a 

transferência de renda. Porém, para além do benefício financeiro está o sentimento de 

esperança de um futuro melhor, por meio da formação escolar dos filhos. As famílias vêem na 

educação uma ponte para o acesso a um emprego formalizado, que garanta aos seus filhos 

―uma vida digna, uma alimentação boa, uma moradia boa, pra viver sem passar necessidade 

das coisas‖ (Flávia).  

 Ao mesmo tempo em que a condicionalidade é exteriorizada como um 

―benefício‖, ―uma ajuda para manter os filhos na escola‖ é identificada também a valorização 

da educação, introjetada nas concepções dos filhos, pais e principalmente das mães das cinco 

famílias. A importância da formação institucional aparece como um valor incorporado 

socialmente e disseminado no cerne familiar principalmente pela mãe. São as mães que 

exercem o papel social de responsáveis por quaisquer questões relacionadas às práticas da 

formação escolar dos filhos. Elas que frequentam as reuniões, que intermediam conflitos entre 

os filhos e as escolas, que adquirem as ―fardas‖, materiais didáticos e realizam as atividades 

diárias no entorno das idas e vindas dos filhos às suas respectivas instituições de ensino.  

 Foi por meio da observação do cotidiano das cinco famílias, para além da análise 

dos dados coletados em entrevistas, que pude realmente evidenciar que a valorização da 
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formação educacional dos filhos está acima do cumprimento da condicionalidade. As ações 

voltadas à educação são motivadas pela necessidade da renda recebida pelo Programa, 

associadas à vontade da formação escolar dos filhos, na intenção de ―uma vida melhor que a 

minha, que não estudei‖ (Marta).  

 A condicionalidade da educação para as cinco famílias pesquisadas é apreendida 

como uma motivação para os estudos dos filhos. Há uma tendência à naturalização da 

exigência, que antes de ser uma obrigação, é apresentada como um ―incentivo‖, um 

―benefício‖, a ajuda que conduz as famílias beneficiárias a atingir aquilo que acreditam ser a 

saída da situação de pobreza. Porém, pude evidenciar que a função da frequência escolar para 

as famílias é de fornecer a escolaridade, como instrumento necessário para a inserção no 

mercado de trabalho formal. A qualidade da aprendizagem dos estudantes não é visada pela 

maioria das famílias. 

 O próximo item é destinado a demonstrar o porquê da valorização da escolaridade 

dos filhos; como se constitui o cumprimento da exigência governamental no cotidiano das 

cinco famílias, qual o papel de cada indivíduo para tal e as tensões que se estabelecem. Enfim, 

descreve como a educação está presente na vivência do cotidiano de cada uma das famílias. 

 

 

5.2 A valorização social da educação nas cinco famílias  

 

 

 Acredito que a crença na educação formal dos filhos como meio de ascensão 

social esteja associada à trajetória de privação ao acesso à formação escolar dos pais e mães 

das cinco famílias pesquisadas, como consequência da situação de pobreza vivenciada. A 

crença no valor da educação formal na trajetória dos sujeitos já se fazia presente no senso 

comum dos antepassados das famílias pesquisadas. Sem condições para investir no estudo 

escolar dos filhos, já que a busca pela sobrevivência apresentava-se como prioridade familiar, 

a educação formal pairava como um sonho de uma vida diferente, por meio da renda de um 

trabalho capaz de suprir as privações dos mínimos básicos, vivenciadas cotidianamente. 

 Assim, Flávia, a mãe da família Souza, estudou até a 7ª série do ensino 

fundamental. As séries escolares foram cursadas fora da idade prevista e com interrupções 

frequentes em virtude da necessidade de contribuir com a renda familiar, realizando 

atividades remuneradas. Ela teve que abandonar os estudos para cuidar dos cinco irmãos mais 

novos por causa da morte precoce do pai, que provia a família com a única renda adquirida 
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como pedreiro. Sua mãe, Margarida, a partir de então, teve que assumir os custos da família, e 

se ausentar diariamente para trabalhar em uma fábrica de beneficiamento de castanhas. Como 

a renda da mãe não era suficiente para a manutenção das necessidades básicas da família, 

Flávia aos 11 anos começou a realizar atividades remuneradas como babá e faxineira. ―Tive 

que começar a trabalhar muito cedo! Meu pai morreu quando eu ainda era menina! [...] eu tive 

que deixar os estudos porque minha mãe sozinha não conseguia sustentar nós tudinho‖ [sic] 

(Flávia).  

 Valéria, mãe da família Silva, estudou apenas até a 2ª série do ensino 

fundamental. Ela tem muita dificuldade para ler e escrever, pois não pôde dar seguimento à 

formação escolar. Isto porque sua mãe, Antonia, passava o dia todo trabalhando em uma 

confecção, ―engomando‖
85

 as peças de roupas. Valéria, como a filha mais velha, com apenas 

8 anos era responsável pelos afazeres domésticos e cuidava dos 6 irmãos mais novos. Seu pai 

adquiriu problemas cardíacos e deixou de contribuir com as despesas da família com a 

atividade de pescador, que exercia.  

 Já Manoel nunca frequentou uma instituição de ensino, ele se diz ―analfabeto de 

leitura e escrita [...] só o que tenho é o entendimento da escola da vida [...]‖. Desde os cinco 

anos, o pai da família Silva ajudava a mãe a vender e preparar doces. Era ele quem apanhava 

as mangas e os cajus para o preparo das compotas e as comercializa pela vizinhança, depois 

de prontas. Seu pai tinha uma barraca de verduras que eram produzidas no entorno da 

residência. Manoel também era responsável por ajudar o pai a comercializava os alimentos. 

Tomado pela responsabilidade de ajudar os pais a suprir as necessidades dos 7 irmãos, 

Manoel nunca pôde frequentar uma escola: ―Meus mininos têm é moleza [...] eu não pude 

estudar! Na minha época se não trabalhasse, eu mais meus irmãos tudinho, não comia‖ [sic]. 

 Já os pais de Marta, mãe da família Andrade, trabalhavam em ―roçado‖ 

preparando o solo para o plantio de alimentos nas propriedades dos agricultores do município 

de Redenção (CE). Com 11 anos de idade, Marta e quatro irmãos foram levados pela mãe, que 

deixou o município por causa das constantes agressões que sofria do cônjuge alcoólatra. Era o 

pai de Marta o único provedor da renda familiar. Logo que chegou ao bairro Bela Vista, na 

capital cearense, Marta começou a realizar atividades como empregada doméstica, já que a 

renda que sua mãe ganhava como lavadeira de roupas não era suficiente para as necessidades 

básicas da família. Marta não conseguiu conciliar as atividades remuneradas com os estudos, 

por isso deixou a escola na 2ª série do ensino fundamental.  
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 Expressão utilizada para definir o ato de passar roupas a ferro.  
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 Foi no bairro Bela Vista que Marta uniu-se em matrimônio à Roberto, aos 17 anos 

de idade. Roberto também teve que começar a trabalhar desde cedo para contribuir com as 

despesas da família. Aos 11 anos de idade Roberto precisou ajudar à mãe nas despesas 

mensais, já que com a morte do pai a família perdeu a única renda provinda da atividade que 

exercia como pedreiro. Com o óbito do pai, Roberto como o único filho entre seis irmãs se viu 

na obrigação de começar a trabalhar como ajudante de pedreiro até os 18 anos, quando foi 

contratado pela prefeitura de Fortaleza como auxiliar de limpeza urbana. O pai da família 

Andrade acredita que se houvesse estudado teria conseguido um emprego com uma 

remuneração maior, suficiente para as necessidades da sua família: 

[...] meu salário não é bom [suficiente]. Foi o que deu pra arrumar sem estudo. Tive 

que trabalhar cedo [...] não tive esse negócio de ir pro colégio todos os dias. Sem 

leitura e escrita direito não é fácil arrumar trabalho bom, não!  [...] o meu dinheiro 

não dá pro mês todo. A gente aqui compra comida fiado pra pagar no outro mês 

[seguinte]! Roupa pros mininos Marta só compra com o décimo [13º salário] [sic].  

 

Já a mãe da família Martins, Rosa, estudou até a 8ª série do ensino fundamental. 

Ela e o cônjuge foram os únicos genitores que declararam que não concluíram os estudos por 

falta de interesse pela formação escolar. Porém o jovem casal se arrepende e incentiva os 

filhos a frequentar a escolar e concluir a formação. Mas a falta de ―interesse pelos estudos‖ é 

bem recorrente em adolescentes do CSM, o que ficou evidenciado no período em que estive 

na escola EEMRC. Acredito que o não querer dar segmento aos estudos está relacionado a 

uma série de fatores, como a falta de perspectivas causadas pelas dificuldades vivenciadas 

cotidianamente, ou por conflitos na relação familiar. Os pais da família Martins são os mais 

jovens dentre os pais das famílias pesquisadas.  

Segundo Rosa, desde muito cedo seu pai, Jorge, trabalhava como ―roçador‖, 

preparando terrenos para o plantio, para contribuir com o sustento da mãe e de oito irmãos no 

município de Itapipoca-CE (localizado a 138 km de Fortaleza).  Em busca de melhores 

condições de vida, Jorge aos 21 anos migrou sozinho para Fortaleza e tornou-se revendedor 

de cocos. Sem condições financeiras para alugar um imóvel, Jorge viveu na casa de alguns 

parentes maternos, no bairro Genibaú. Foi lá que ele conheceu a mãe de Rosa, Luciclélia, que 

trabalhava como empregada doméstica desde os 12 anos de idade, já que sua família era 

muito extensa e os pais não tinham condições financeiras para amparar a todos. Luciclélia e 

Jorge residiram no bairro Genibaú, em uma casa alugada, até saberem dos boatos de que o 

Governo estava fornecendo lotes nas redondezas do FRIFORT (onde está localizado o CSM), 

aonde foram em busca de um terreno para edificarem sua casa. Rosa é a filha mais nova dos 
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cinco. Ela conta que, mesmo com dificuldade para sustentarem a família, seus pais nunca 

exigiram que ela deixasse de estudar para ajudá-los na venda dos cocos, como relata:  

[...] meus irmãos mais velhos deixou o colégio pra ajudar o pai mais a mãe no 

negócio dos cocos. [...] mas eu nunca precisei deixar o colégio pra trabalhar mais 

eles. A minha mãe dizia que queria que eu estudasse para não passar necessidade 

igual ela passou. Meus irmãos não continuaram pra trabalhar mais meus pais. [...] eu 

só não continuei por falta de juízo mesmo [sic].  

 

Já a família de Gean, que é o mais novo de cinco irmãos, era mantida apenas pelo 

salário de doméstica da mãe, Mariza, que foi abandonada pelo companheiro quando o filho 

caçula tinha apenas 4 anos. Gean relata que era ―sem futuro, [...] na adolescência eu não 

queria saber de estudar, só queria saber de ficar na rua, mexendo com coisa errada‖. Dona 

Mariza, ―analfabeta de escrita e leitura‖ esforçava-se para manter Gean na escola, porém o 

filho sempre ―extraviava‖, ―perdendo-se‖ no caminho da escola. Gean foi usuário de craque 

por cinco anos. Dona Mariza residia em uma favela no entorno do bairro Aldeota - Fortaleza, 

onde realizava atividades como doméstica em casas de família. Foi no bairro que Gean 

começou a usar drogas. Mariza teve problemas com mais dois filhos com relação à 

dependência química, um deles ainda está internado em uma clínica de reabilitação.  

Para Gean, o PBF por meio da exigência da frequência escolar estimula as 

famílias a manterem seus filhos na escola, como meio de livrá-los das mazelas condicionadas 

pelas influências ruins ―das ruas‖, das relações sociais constituídas na criminalidade, como 

revela no trecho de uma entrevista: 

A criminalidade tá matando os jovens mais cedo! Se eu tivesse estudado como 

minha mãe queria, eu não tinha passado tudo que passei por causa da droga! Na rua 

[...] e em subúrbio como aqui muita gente incentiva a roubar, [...] a mostrar [vender] 

a droga pras pessoas. E indo pra escola, eles não vão pra rua andar com gente que 

não presta. Eu quero que eles estudem! [...] eles vão decidir o que quer ser! Desejo 

que eles tenham um bom trabalho [...] tudo o que eu não tive: o estudo! [...] mesmo 

sem a Bolsa Família eu ia continuar mandando meus meninos pro colégio [sic].  

 

O significado simbólico e negativo que Gean apreende sobre a ―rua‖ tem o mesmo 

sentido de ―mundo‖. De acordo com Lima (2003. p. 322. Grifo da autora), a rua é 

representada como ―o perigo, o desconhecido, a transgressão e a violência‖. Gean acredita 

que se houvesse realizado a vontade de dona Mariza e permanecido na escola, ele não teria 

vivenciado todas as dificuldades que sofreu ―na rua‖, com o uso de drogas. Assim, a escola é 

percebida por Gean como uma instituição de orientação moralizadora, sendo a 

condicionalidade da educação apreendida como ―uma imposição, [...] pra dignidade deles‖, 

uma exigência que favorece as famílias beneficiárias do PBF, estimulando a permanência dos 

filhos na instituição e o acesso ao direito da educação:  
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É uma imposição, só que pra dignidade deles. Se eles ficarem aqui [na rua] não vão 

endireitar nada [...]. Da escola sai o aprendizado e o diploma, e daí [do cumprimento 

da condicionalidade do PBF] o dinheiro [...] benefício para a gente! O colégio 

[educação] é um direito para eles também! O mundo não está pra boas coisas, não! 

Todos os dias morre dois pra nascer um! No meio da rua não tão ganhando nada. 

Menino fica mal educado sem escola. [...] Menino que vive solto no mundo não tem 

respeito pelos pais! Vira a cabeça e sai reclamando que a gente tá dando conselho. 

[sic] (Gean).   

 

A trajetória marcada pela impossibilidade da frequência escolar não foi diferente 

para os pais da família Farias. Porém, são Maria e João os genitores com maior escolaridade 

dentre as cinco famílias pesquisadas. Maria com apenas 6 anos já ajudava o pai a vender as 

―merendas‖
86

 que a mãe preparava. Conta que seu pai percorria vários quilômetros de 

bicicleta com ela na garupa, do Genibaú, bairro onde a família residia, às paradas de ônibus 

do bairro Antônio Bezerra, para comercializar os alimentos. Oriunda de uma família de dez 

irmãos, Maria teve que priorizar o trabalho para satisfazer as necessidades básicas da extensa 

família e a educação sempre ficou em segundo plano.  

Já João ainda com 3 anos de idade começou a sentir as consequências da pobreza 

quando seu pai abandonou a família, deixando-a sem qualquer amparo financeiro. João 

revelou que até essa idade sua família jamais havia vivenciado dificuldades para sanar as 

necessidades básicas, com renda oriunda das vendas dos objetos de madeira que o pai 

manufaturava. Com apenas 7 anos, João se viu obrigado a deixar de ir à escola, para vender 

pipoca nos cruzamentos do Bonsucesso (bairro da capital cearense – local onde residia com a 

mãe e os 5 irmãos) como meio de adquirir dinheiro para a aquisição de alimentos para sua 

família.  

Com muita dificuldade para sustentar todos os filhos, a mãe de João o mandou 

para junto da avó materna, Jandira, no CSM, que havia acabado de receber sua casa ainda na 

origem do bairro. Dona Jandira fez parte da ocupação do bairro, ainda em 1979, quando foi 

obrigada a deixar a antiga moradia na favela da José Bastos e foi transferida para o terreno no 

CSM. Tanto João quanto Maria cursaram as séries escolares com interrupções, consequência 

dos desgastes físicos nas atividades remuneradas que realizavam para contribuírem com as 

despesas familiares. 

 Assim, as trajetórias dos pais e mães integrantes das cinco famílias que 

pesquisei são marcadas pela dificuldade de acesso à formação escolar.  O sucesso escolar que 

os pais das famílias não tiveram é vislumbrado para os filhos como um caminho para um 

trabalho formal, que forneça uma renda suficiente para superar as necessidades que eles 
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vivenciaram/vivenciam. A baixa escolarização dos pais de determinadas famílias e o contexto 

social em que estão inseridas são condicionadores diretos na formação escolar dos filhos, de 

acordo com os pesquisadores franceses Pierre Bourdieu (1975) e Bernard Lahire (1997; 2002; 

2011). As pesquisas de Bernad Lahire foram desenvolvidas sobre temas da educação no 

contexto francês, tomando como suporte a teoria do ―habitus‖, do sociólogo Pierre Bourdieu.    

  Segundo Bourdieu (1975, p. 52), os estudantes oriundos dos diferentes meios 

sociais:  

[...] devem sua forma e sua natureza ao fato de que a seleção que eles sofrem é 

desigualmente severa, e que as vantagens ou desvantagens sociais convertidas 

progressivamente em vantagens e desvantagens escolares pelo jogo das orientações 

precoces, que diretamente ligadas à origem social, substituem e redobram a 

influência desta última. 

 

 A instituição familiar, que se estrutura no âmbito dos valores, hábitos e costumes, 

tem grande contribuição do capital cultural herdado dos pais na vida dos estudantes dentro da 

escola, como expõe Bourdieu (Idem. p. 42):  

Na realidade, 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 outras coisas, as 

atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar.  

 

 Nesta mesma linha de análise do pesquisador acima, Lahire (2011. p. 14) percebe 

a família como instituição ―através da qual cada indivíduo aprende a descobrir o mundo social 

e a encontrar o seu lugar, é o primeiro espaço (primário) que tende a estabelecer 

objetivamente – sem o saber ou aprender – os limites do possível e do desejável‖. Lahire 

(2002) destaca que os sujeitos se constroem no contexto de uma pluralidade de mundos 

sociais não homogêneos e muitas vezes contraditórios. Para o autor, o indivíduo é uma 

construção singular do social que atravessa diferentes contextos de socialização, incorporando 

diferentes formas de agir.  

 Segundo ele, ―o fracasso ou sucesso escolar é resultado de uma maior ou menor 

contradição, do grau mais ou menos elevado de dissonância ou de consonância das formas de 

ralações sociais de uma rede de interdependência a outra‖ (LAHIRE, 1997. p. 20). Nesse 

contexto, a família e a escola são as ―redes de interdependência estruturadas por formas de 

ralações sociais específicas‖ (LAHIRE, idem. p. 19). O autor enfatiza a importância das 

configurações familiares, enquanto redes de relações de interdependência, para o sucesso 

escolar. Ou seja, ―é necessária a presença constante de adultos que possam exercer 

disposições escolarmente harmoniosas‖ (LAHIRE, 1997, p. 339). 
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 Lahire (1997. p. 208) destaca que a rentabilidade da mobilização escolar depende 

da configuração familiar, ou seja, de indicadores como profissão dos pais, nível de instrução 

familiar, sob ―leques, mais ou menos amplos, de posições e disposições culturais, de 

preferências, de comportamentos, de relação com a escola, de princípios socializadores 

heterogêneos‖. Contudo, o pesquisador entende que ―não há um estilo familiar único que leve 

à conclusão da escola elementar‖ (LAHIRE, 1997. p. 285). Ele evidencia que a mobilização 

educativa familiar não é por si só condição de êxito escolar. Portando, quando a mobilização 

escolar existe, como nos casos das cinco famílias pesquisadas, nem sempre leva 

automaticamente e necessariamente ao sucesso. O sucesso escolar nas cinco famílias que 

pesquisei no CSM é concebido como a conclusão do ensino médio. ―Terminar os estudos‖ é o 

sucesso escolar vislumbrado pelas famílias para seus filhos, independente do nível do 

rendimento do aprendizado e/ou das repetições de série. 

 Ainda considerando as proposições do pesquisador francês (idem. p. 286. Grifo do 

autor), o próprio aluno/filho é indicado por ele como figura ativa no processo de sua 

escolaridade, via interiorização da valorização da educação escolar; assim, ―todas as crianças 

parecem ter interiorizado precocemente – por razões singulares da economia socioafetiva que 

a análise sociológica das relações de interdependência tenta reconstruir – o ‗sucesso‘ escolar 

como uma necessidade interna, pessoal, um motor interno‖. Porém, os pais e mães das cinco 

famílias aqui pesquisadas concebem a escola como o elemento motor no processo de 

escolarização dos filhos/alunos, sem considerar que eles (alunos) tenham participação 

relevante nesse processo.  

 O papel dos alunos, de acordo com as concepções dos pais aqui pesquisados, é de 

meros receptores, já que a presença do filho na instituição basta-se por si só, e o nível de 

aprendizado depende apenas da qualidade do ensino aplicado. Apenas Flávia, a mãe da 

família Souza, concebe o ―insucesso escolar‖ de Darlan (que cursa a 6ª série pela terceira vez) 

como a ―falta de esforço‖ do filho para a progressão nas séries. Esta concepção da mãe da 

família Souza, pensada à luz das proposições do pesquisador Dubet (2008, p. 50-53), é 

explicada como uma construção socialmente difundida da meritocracia escolar, que 

responsabiliza o aluno por sua ―performance escolar‖, atribuída ao grau de esforço e força de 

vontade para o sucesso/fracasso escolar.   

 Os pais, por sua vez, confiam na educação como um instrumento primordial para 

que os filhos possam alcançar maior nível econômico e social. Assim, como identificou 

Lahire (1997. p. 285) nas pesquisas desenvolvidas por ele e aqui, junto às cinco famílias 

pesquisadas no CSM, os pais e mães ―têm o sentimento de que a escola é algo importante e 
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manifestam a esperança de ver os filhos serem melhor do que eles‖. Devido à baixa 

escolarização, os pais e as mães das cinco famílias não têm conhecimento para auxiliarem 

seus filhos nas tarefas escolares, com exceção de Maria, mãe da família Andrade, que tem a 

maior formação dentre os pesquisados. Porém, os genitores buscam estratégias para que os 

filhos/estudantes concluam as atividades escolares, principalmente aqueles em séries iniciais, 

para que possam desenvolver ―gosto pelos estudos‖, dar continuidade ao cumprimento da 

condicionalidade e obter o sucesso educacional. 

 A frequência escolar dos filhos é uma prática que envolve toda a família. Pude 

identificar que o cotidiano das cinco famílias se constitui em torno das idas e vindas dos filhos 

às instituições de ensino. As tarefas domésticas, as refeições, as brincadeiras das crianças e os 

horários de dormir e despertar dos integrantes de todas as cinco famílias são todos 

condicionados às idas e vindas dos filhos às suas respectivas escolas. 

 

 

5.2.1 A prática da frequência escolar no cotidiano das cinco famílias  

 

 

 O cotidiano da família Souza foi modificado após o início das experiências de 

trabalho de Flávia e Daniel, no final do mês de agosto de 2014. A mãe da família Souza teve 

que reestruturar as atividades cotidianas para, mesmo com sua ausência diária da residência, 

garantir a continuidade da frequência escolar dos três filhos. Hoje, a rotina da família inicia-se 

às seis horas da manhã, quando Flávia acorda o filho Daniel e prepara a ―merenda‖ matinal. 

Ao mesmo tempo, ela prepara o almoço para Darlan e Denys, filhos que permanecem na 

residência. Daniel, que utiliza a bicicleta como meio de transporte para a fábrica, sai de casa 

às 06h30, para chegar ao trabalho às 07h30. Já Flávia sai de casa às 07h30, no mesmo horário 

que leva Denys para a escola, e chega ao trabalho às 09h30, ―isso quando não tem 

engarrafamento!‖, relata a mãe indignada com o tempo de demora para chegar ao trabalho 

depois de pegar três ônibus (Flávia). 

 Darlan, que estuda à noite, assim que a ―budega‖ da esquina abre, às 06h15min, já 

está a postos para comprar o pão, sua responsabilidade diária atribuída pela mãe: 

Eu já disse pra ele [Darlan]: você tem o dia inteiro para dormir, se quiser! [...] mas tem 

que se levantar todos os dias para comprar o pão! Essa é a única obrigação dele o dia 

todo [...] e ainda acha ruim, tu acredita [sic] (Flávia). 
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 Algumas tarefas domésticas ficam sob a responsabilidade dos dois filhos que 

permanecem na casa. Denys retorna da escola por volta do meio dia, esquenta o almoço que 

foi preparado pela mãe e lava as louças da refeição. Três vezes por semana, ele volta para a 

escola no turno da tarde, para ―o reforço escolar‖, momento em que realiza atividades 

complementares do processo de aprendizagem. Quando Denys não está na escola, ou 

realizando as tarefas domésticas, está brincando com os colegas vizinhos ou assistindo TV. 

Denys também costuma lavar louças para a avó materna e o tio, que residem ali perto, como 

meio de ―ganhar um trocado para comprar as porcarias que ele gosta‖ (Flávia). 

 Já Darlan, no turno matinal, assiste TV ou vai encontrar os amigos da rua para 

conversar e ouvir músicas. Todos os dias, à tarde, ele pratica futebol no campo improvisado 

do CSM. Antes de ir ao treino, ele precisa varrer a casa e encher os galões para armazenar 

água, que frequentemente tem o fornecimento interrompido à noite. Contudo, Flávia reclama 

que nem sempre as atividades domésticas destinadas ao filho são realizadas. ―Ele [Darlan] é 

uma benção! Dos três é o que mais me desrespeita. [...] o mínimo que eu peço ele não faz! [...] 

Direto é desse jeito: morto de preguiça!‖ (Flávia).  

 Quando Flávia está fora de casa, os filhos ficam sob os cuidados da avó materna, 

Margarida, que monitora os netos sempre que possível, principalmente quanto à frequência 

escolar. É ela a responsável por verificar as idas de Denys ao reforço escolar e garantir a ida 

de Darlan para a escola, já que Flávia retorna para sua casa após o horário do início das 

atividades escolares do adolescente. Pude evidenciar a constante prática da proteção próxima 

na família Souza, principalmente em favores destinados à garantia da frequência escolar dos 

filhos. ―Se esse daí [Darlan] começa a botar boneco
87

, ficar brincando no meio da rua [...] 

fazendo hora pra se banhar e se ajeitar pra ir pro colégio, eu ligo é logo pra Flávia e ele num 

instante fica arrumadinho [sic] (Avó da família Souza, Margarida).   

 Ao retornar do trabalho às 18h, Daniel segue sua rotina com destino à escola. Já 

Flávia retorna às 19h e termina o dia realizando alguma atividade doméstica, como a lavagem 

das fardas escolares dos filhos ou o preparo do jantar da família. As noites de terça, quinta e 

domingo são destinadas aos cultos
88

 na igreja Pentecostal da Graça de Deus. De lá Flávia 

retorna às 22h, no mesmo horário em que os dois filhos voltam da escola. 22h30 é o horário 

limite que Flávia impõe para que os filhos Daniel e Denys (que costumam se reunir com os 

colegas da rua depois da escola) adentrem à residência. ―Não gosto que eles fiquem no meio 

                                                 
87

Expressão popular que significa oposição à determinada situação. 
88

Assim como a proteção próxima e as redes de ajuda mútua, a religião também é uma prática cotidiana, para 

quatro das cinco famílias pesquisadas, que também constitui um espaço de atenuação da situação de pobreza, 

como discorrido no capítulo anterior.  
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da rua até altas horas. Se não entrar no horário que eu mando, fecho a porta que não abro 

mais. [...] Se não dorme direito, amanhã fica com negócio de preguiça, se arrastando o dia 

todinho [...] inventando motivo pra não ir pro colégio! (Flávia)‖. É nesse horário que Flávia e 

os filhos recolhem-se ao descanso, para no dia seguinte retomarem seus papéis sociais e 

darem continuidade às práticas cotidianas. 

 Flávia revela que é muito difícil cuidar dos três filhos adolescentes sozinha. O ex-

companheiro abandonou a família há três anos. Desde então ela mantém um relacionamento 

conturbado com o antigo cônjuge, que deixou de conviver e participar da educação dos filhos. 

―Ele está sempre devendo uma parcela da pensão dos meninos‖, diz Flávia. Com a ausência 

da figura paterna em casa, Flávia assume um papel duplo no cerne da família: o de mãe e pai, 

ao mesmo tempo. É Flávia que estabelece regras, define a divisão de atividades domésticas, 

repreende, participa das reuniões e atividades nas escolas, acolhe e oferece afeto aos filhos. 

Todas as atividades do cotidiano de Flávia são voltadas aos filhos, para que eles exerçam o 

que mais a mãe da família Souza almeja pros filhos: a continuidade da escolarização para a 

conclusão do ensino médio.  

A mãe da família Souza pediu demissão do emprego de doméstica em Caucaia em 

2012, por causa da inadimplência escolar de Darlan. ―Tive que largar o emprego porque 

quando eu saía pro serviço, essa benção aí [Darlan] dizia que ia pra escola, mas ia pra outros 

cantos!‖ (Flávia). Naquela época o benefício do PBF da família foi bloqueado por 30 dias, 

consequência das faltas que o filho levava ao fugir constantemente das aulas. O desemprego 

voluntário de Flávia para controlar a assiduidade escolar do filho sugere uma saída para o 

cumprimento da condicionalidade da Educação. Porém, como já foi abordado, a continuidade 

do recebimento do valor monetário do PBF não representa o único motivo para o incentivo à 

frequência do filho à escola. A mãe teme pelos tipos de relações sociais e ações que o filho 

venha a desenvolver, se ausentando da escola e perdendo perspectiva de futuro:  

Uma mãe deseja o melhor para seus filhos. Se ele quiser se misturar com esses 

jovens desocupados que não querem nada, o fim é debaixo do chão ou atrás das 

grades! Não quero que ele fique na rua. Ele tem que estudar agora enquanto é 

jovem! Tem muito jovem se acabando nas drogas. Não posso nem imaginar um filho 

meu se acabando. Uma mãe quer o melhor para seu filho! Eu me mato de trabalhar 

porque não pude estudar. Desejo que meus filhos tenham o que eu não tive! Eu digo 

pro Darlan que ele tem que pensar é agora no futuro [...]. Ele tem é que tirar o 

segundo grau, fazer um curso para arrumar um bom emprego (Flávia). 

 

A escola para Flávia tem importante papel na formação social dos filhos, por 

acreditar que o tempo de permanência na instituição e as atividades desenvolvidas impedem 

que os filhos tenham tempo para ações que ela julga como ilícitas. Flávia teme que os filhos 

fiquem ―se acabando nas drogas‖, ou, sob a influência de ―desocupados‖ e adquiram 
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concepções moralmente negativas. Dentre os três filhos, Darlan é o que mais entra em 

conflito com as regras familiares estabelecidas por Flávia, principalmente com relação à 

formação escolar. Todas as vezes que fui à residência da família, Flávia tinha uma reclamação 

do filho, sempre com relação à escola. Ela já foi convocada por inúmeras vezes à instiuição de 

ensino que o filho frequenta para receber advertências sobre o comportamento ―rebelde‖ de 

Darlan. No ínício do ano letivo de 2014, foi necessária a reivindicação enfática de Flávia 

junto ao núcleo gestor, que se negava a aceitar Darlan como aluno, como relata a mãe: 

Foi preciso eu chorar muito pra eles [núcleo gestor] aceitarem o Darlan de volta. 

Eles já tavam decididos a não querer mais ele como aluno. Com razão! Ele apronta 

muito. Responde professor, briga com os colegas de sala, foge no meio da aula [...]. 

Mas  depois que eles viram meu desespero, eles entenderam que ficar sem estudar é 

pior pra ele! Pra ficar andando pela rua aí [...], sem fazer nada vai prourar o que não 

presta! [...] Ele é uma benção na minha vida [sic].  

 

No ínício de 2015 fui surpreendida com a estratégia desenlvolvida por Flávia para 

a manutenção de Darlan na instituição de ensino. A mãe da família Souza retomou os estudos, 

não da 7ª série do ensino fundamental, série em que parou, mas sim da anterior, na qual 

Darlan está pela terceira vez, como revela Flávia: 

Foi a maneira que encontrei dessa benção [Darlan] continuar estudando. Eu tô 

fazendo isso por ele! Chego todos os dias cansada do trabalho, mas vou pro colégio 

por causa dele! [...] tô na mesma sala dele! E ainda coloco ele sentado do meu lado. 

Acabou esse négocio de fugir no meio da aula, de pular o muro da escola pra ir pra 

rua, pra pracinha da igreja! Esse ano ele vai passar de série, comigo aperriando ele 

todo dia [sic]. 

 

 Mesmo com todas as atividades diárias, a mãe da família Souza encontra 

disposição para frequentar a escola à noite na tentativa de fazer com que Darlan consiga 

progredir na formação educacional. Porém, as práticas desenvolvidas por Flávia para a 

continuidade da formação escolar não se limitam a Darlan. No início do ano letivo (2015) a 

mãe da família Souza garantiu, mais uma vez, a vaga de Denys para o reforço escolar. Desde 

a 5ª série Denys frequenta as atividades extras ofertadas pela escola, que proporcionam ensino 

complementar nas disciplinas em que os alunos encontram dificuldade. De acordo com 

Flávia, o reforço das atividades escolares estimula a cognição do filho e contribui para que o 

adolescente tome ―gosto pelos estudos‖, passando a frequentar a instituição de ensino sem 

maiores conflitos com a mãe (Flávia). 

 Já com relação ao filho mais velho, Flávia reconhece que trabalhar e estudar, 

como faz Daniel, requer muita força de vontade porque o desgaste físico e mental é 

expressivo.  Ela comove-se com o estado em que o filho retorna do trabalho. Sem descanso e 

com apenas alguns minutos para um banho, o adolescente toma o caminho à escola. Porém, 

devido à exaustão provocada pela atividade remunerada, no fim do ano letivo de 2014 Daniel 
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ficou em recuperação em três disciplinas, algo inédito na vida escolar do adolescente. Flávia, 

preocupada com a conclusão da formação escolar do filho, sugeriu que o primogênito 

abandonasse o emprego: 

Falei pra ele largar o emprego. Às vezes quando atraso da volta do trabalho, quando 

chego aqui às 19h30, ele já tá travado no sono. Eu fico morta de pena! Acabo não 

acordando ele para ir pro colégio! Preocupo porque ele já tá bem pertinho de tirar o 

segundo grau. Mas já conversei com ele [Daniel] e mandei largar esse emprego 

(Flávia). 

 

Daniel não quer deixar o emprego porque reconhece o esforço que Flávia faz para 

manter a família. Com a renda do trabalho, ele contribui comprando roupas e calçados novos 

para os irmãos, além de destinar um terço do salário à mãe, para o pagamento de prestações 

de eletrodomésticos e móveis adquiridos por Flávia para o domicílio da família. O trabalho de 

Daniel requer muito esforço físico, a exaustão de ficar carregando sacos com muitos quilos de 

goma é tamanha que ele às vezes dorme no início da aula e acorda somente no final. O 

adolescente tenta conciliar as atividades escolares com o trabalho porque reproduz a 

valorização da educação formal que Flávia sempre dissemina no núcleo familiar, mas o 

primogênito concebe a conclusão do ensino médio como ―insuficiente‖ para conseguir um 

emprego melhor, como relata em trecho de entrevista:  

Pra arrumar um emprego massa tem que estudar mais! O segundo grau hoje em dia 

tá insuficiente. Tem que fazer uns cursos também, [...] de administração, 

informática, contabilidade [...] a mãe fica mandando eu usar meu dinheiro pra pagar 

um curso! Quando terminar [ensino médio] vou fazer [curso] de informática. Eu 

gosto muito de computador! [...] ela [Flávia] fala que tenho que pensar no meu 

futuro.  

 

Já Darlan não gosta de estudar, mas reproduz as falas de Flávia sobre a 

necessidade da formação escolar para ―ser alguém na vida‖. O adolescente revela que a mãe o 

obriga a estudar e que todos os dias ela diz a mesma frase: ―Darlan, meu filho, sem estudo a 

gente não é nada! Se não estudar, vai ter que ficar se matando o dia todo para ganhar mixaria! 

[...] Eu só estudo por causa dela‖ (Darlan). O adolescente revela que se não fosse pela 

imposição da mãe, já teria abandonado a escola. Diferente dos irmãos, ele é o filho que menos 

introduziu a valorização da educação. Ele até a reproduz, mas não a incorpora. Ele concebe a 

instituição de ensino como algo nada atrativo e não vislumbra a ideia de futuro associada à 

escolarização, como os irmãos. Isso porque ele diz não ter ―[...] paciência de ficar sentado na 

cadeira, ouvindo professor falar, [...] é muito chato! Preferia ficar em casa deitado na rede ou 

jogando futebol no campo. Mas eu até gosto de estudar as matérias, [...] a que eu mais gosto é 

português‖ (Darlan). 
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O que Darlan realmente deseja para seu futuro é ser um famoso jogador de 

futebol. Ele se sente atraído por todos os benefícios que um jogador de futebol famoso possui, 

principalmente pelos altos salários. O adolescente diz jogar o esporte muito bem, e até já foi 

selecionado para a base do Esporte Clube Fortaleza, mas não conseguiu dar seguimento aos 

treinos por falta de renda para cobrir as quatro passagens de ônibus utilizadas no trajeto até o 

campo de treinamento.  

Já o caçula da família Souza sonha em ser médico. Denys é o filho que menos 

entra em conflito com a mãe por questões relacionadas à frequência escolar. O adolescente 

acredita que a dedicação aos estudos possa levá-lo à faculdade de medicina. O ambiente 

escolar para Denys é prazeroso, local em que são desenvolvidas suas relações de amizade. Ele 

conta que a maioria dos amigos são colegas de sala de aula e o recreio é destinado a 

brincadeiras e conversas com os colegas.  

Assim como acontece na família Souza, o cotidiano das famílias Martins, 

Andrade, Farias e Silva também é praticado no entorno das idas e vindas dos estudantes à 

escola. Tanto as refeições quanto as tarefas domésticas são sincronizadas com o horário de 

estudo dos filhos. 

 Então às 7h, Rosa, a mãe da família Martins, já está preparando o almoço para os 

filhos antes de sair para o trabalho, enquanto Gean busca os pães e apronta a primeira refeição 

da família, antes das crianças saírem para a escola, às 7h30. Os filhos Fábio e Fábia vão e 

retornam da escola acompanhados pela vizinha da família que se disponibiliza cotidianamente 

para o favor.  

 Na residência da família Martins, diferentemente das outras famílias, os papéis 

sociais são invertidos, ao passo que quem realiza a maioria das atividades domésticas diárias e 

o cuidado dos filhos é o pai, Gean, em virtude da ausência de Rosa. Porém, a mãe da família é 

quem representa o casal nas reuniões de pais da escola dos filhos. ―Qualquer coisa da escola 

dos meninos; eu que vou! Gosto de saber como eles estão se saindo nos estudos‖, relata.  

 Depois que os filhos saem para a escola e Rosa para o trabalho (vendedora 

ambulante de balas), Gean inicia as tarefas limpando a casa. Após varrer o chão da residência, 

ele lava as roupas da família enquanto, simultaneamente, cuida da filha caçula, que ainda não 

tem idade para frequentar a creche do bairro. Às 11h Gean esquenta o almoço dos filhos, que 

retornam da escola às 11h30. Às vezes, é Gean que prepara a alimentação, mas declara que 

não gosta de realizar a atividade. Mas ―nos dias que a Rosa acorda aperriada, quem faz o 

almoço sou eu! Se fosse só eu, nem mexia com negócio de cozinha, não! Mas tenho os 
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meninos [filhos], né?!‖. Somente se alimenta após servir os filhos estudantes e alimentar a 

filha caçula.  

 Depois do almoço, Fábio e Fábia realizam as tarefas escolares enviadas para a 

casa. É o irmão, com apenas um ano de diferença de idade, que auxilia a irmã. Gean relata 

que não precisa ajudar nas tarefas escolares, já que Fábio é muito ―desenrolado‖. O horário da 

realização das tarefas escolares é sempre o mesmo. Gean relata com orgulho que os filhos não 

precisam ser mandados a realizar as atividades da escola. ―Eles mesmos abrem a mochila e 

fazem as tarefas, sem que eu nem a Rosa fique aperriando. Eles só brincam depois de terminar 

tudinho que a professora passou pra fazer‖ [sic].  

 Ao terminarem as tarefas Fábio assiste TV, enquanto Fábia brinca com a irmã 

para Gean alimentar os dois filhotes de cavalo que ele cria, em uma estrutura rústica, 

construída em frente à residência da família. Gean comprou os animais ainda recém-nascidos, 

como um investimento monetário, para revendê-los assim que atingirem a fase adulta. Logo 

após, Gean lava as fardas dos filhos enquanto dá o banho na filha caçula, ali mesmo na bacia 

de roupas. A ―merenda da tarde‖ é preparada para os filhos às 16h. 

 Às 17h, Rosa retorna à residência e Gean retira-se com sua carroça para iniciar a 

coleta dos materiais recicláveis e só retorna na madrugada do dia seguinte. Esta atividade é 

realizada duas vezes por semana apenas, por causa das dores oriundas da sequela de um 

atropelamento que sofreu. Ele relata que não leva alimentação de casa no trajeto da atividade 

de coleta dos materiais e depende da ―caridade‖ dos donos de estabelecimentos comerciais, 

mas revela que nem sempre consegue alguma alimentação. 

 No restante da semana, Gean está presente à noite, então toda a família segue para 

participar do culto realizado na igreja Pentecostal da Glória do Reino de Deus, de onde 

retornam às 21h, horário em que a família se alimenta das sobras do almoço. Gean e Rosa 

preparam as crianças para dormir e às 22h30 todos se recolhem ao sono, para no dia seguinte 

recomeçarem a rotina. Fábio gosta de assistir TV noite adentro. Porém, Rosa apenas permite 

que o filho durma mais tarde nos finais de semana, já que não precisa levantar cedo para ir à 

escola: 

Esse meu filho é muito gaiato! Se deixar, ele fica a madrugada inteira vendo filme. 

Eu só deixo na sexta e no sábado porque não tem colégio. [...] quando dorme pouco 

fica morto de preguiça, aí é aquela confusão! Ele fica com negócio de faltar à escola, 

e se vai fica dormindo na carteira sem aprender nada!   
  

A mãe da família Martins concorda com as condicionalidades do PBF para a 

continuidade do recebimento do benefício. Ela acredita que a condicionalidade da saúde foi 

criada para o Estado controlar as famílias beneficiárias. Monitorando o ―peso das crianças‖ e 
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as ―vacinas obrigatórias‖, o Estado comprova se a família ―está gastando o dinheiro do 

benefício com alimentos e melhorando o peso dos filhos‖, argumenta Rosa. 

Rosa percebe a condicionalidade da área educação como ―muito importante‖ e 

afirma que se não houvesse essa exigência, muitas famílias do seu convívio deixariam de 

―mandar seus filhos para a escola‖. Ela crê que, por meio da frequência escolar, seus filhos 

terão melhores condições de vida. Terão acesso a um ―bom emprego‖ que lhes proporcione 

um salário para ―viver com dignidade‖, suprir as necessidades básicas e montar uma casa bem 

estruturada, com saneamento básico. Ela e o marido não alcançaram esse status porque, 

segundo Rosa, ―não terminaram os estudos‖. Como já foi exposto, o pai da família Martins 

percebe a condicionalidade como uma imposição que beneficia as famílias, por conceber a 

educação formal como um elemento moralizador e de ascensão social.     

A filha Fábia ainda está na fase de alfabetização e sonha em ser professora. O que 

a menina mais gosta na escola é ―escrever as letras‖, ―pintar os desenhos‖ e a ―hora do 

recreio‖. Fábia conta que na hora do intervalo das aulas ela interage com os amigos na prática 

de brincadeiras infantis. Já Fábio gosta de fazer as atividades das disciplinas de português e 

matemática, mas confessa que também espera ansioso a hora do recreio para ―merendar‖ e 

interagir com os amigos. O sonho de Fábio é ser ―soldado‖, pela influência dos muitos filmes 

de combate que assiste. Ele sente vontade de reproduzir as manobras praticadas na ficção e 

acredita que, sendo um soldado, conseguirá tal proeza. Mas para ser um soldado ―minha mãe 

diz que preciso passar nas provas e não posso faltar o colégio‖, acrescenta Fábio. A criança 

com apenas 7 anos de idade já reproduz a valorização da formação escolar em qualquer que 

seja a profissão a seguir.  

 Já a família Andrade, com 10 membros, destaca-se como a mais numerosa das 

famílias acompanhadas. A mãe Marta, todo início de ano letivo matricula os sete filhos 

estudantes no mesmo turno, com o objetivo de facilitar a execução das tarefas domésticas, já 

que ―é uma ruma de menino dentro de casa! Com eles aqui dentro de casa não faço nada, [...] 

eles ficam pra lá, pra cá o dia todinho!‖ diz Marta. A frequência escolar dos filhos no turno da 

manhã facilita a execução das tarefas cotidianas que são desenvolvidas por Marta em função 

dos filhos.  

O dia da família Andrade inicia às 05h30, quando Marta prepara o desjejum, 

enquanto o filho mais velho Jair busca os pães e os cinco estudantes iniciam os preparativos 

para o colégio. Depois do lanche matinal os filhos saem para suas escolas e Jair para o 

trabalho. Mesmo cuidando da filha caçula, Marta cumpre as tarefas domésticas da casa, 

coloca as roupas de molho em uma bacia de alumínio (já que o único tanque da residência é 
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somente utilizado para lavar os recipientes de preparo dos alimentos) e cozinha os alimentos 

para o almoço.  

Os estudantes começam pouco a pouco a retornar das escolas que frequentam, a 

partir das 11h30. Às 12h30 a família almoça e Marta faz a filha caçula dormir, descansando 

até as 14h20, horário em que Amanda e Valério retornam à instituição de ensino para o 

reforço escolar, na companhia de Tereza, destinada pela mãe para a função. A mãe da família 

Andrade conta que conseguiu vaga no reforço escolar apenas para os dois filhos, já que a 

atividade escolar extra é bastante procurada.  

 Tereza também é responsável por auxiliar os irmãos com as atividades escolares 

destinadas ao domicílio. De acordo com Marta, ―é ela [Tereza] que ajuda os irmãos nas 

tarefas da escola porque eu não tenho estudo! [...] Tereza é muito entendida!‖. Depois da 

realização das tarefas escolares e do retorno dos filhos do reforço, Marta, às 16h, côa o café 

preto e o entregador deixa os pães na residência da família para o lanche vespertino. Segundo 

Marta, ―é um adianto o pão na porta de casa! Não tenho que ficar mandando os meninos ir 

buscar. Ele [entregador que utiliza uma bicicleta como transporte e suporte para a cesta de 

pães] só não vem o dia que tá chovendo. [...] É muita lama aqui‖. 

 Depois do lanche, Marta lava os uniformes escolares dos filhos e os utensílios 

utilizados para o preparo das refeições, enquanto Tereza cuida da irmã caçula. As demais 

crianças se dividem em assistir TV e brincar na rua, em frente à residência, mas às 18h30 

Marta determina que os filhos recolham-se ao domicílio, horário em que também Jair retorna 

do trabalho. As tarefas domésticas na família Andrade são realizadas em sua totalidade por 

Marta. É ela que cozinha, lava e arruma a casa. Tereza auxilia apenas nos afazeres 

relacionados aos irmãos, principalmente aqueles concernentes à escola. A adolescente e os 

demais irmãos não contribuem nas tarefas do lar.  

 O cônjuge Roberto passa a maior parte do dia deitado em uma rede, levantando 

apenas para realizar as refeições. Marta revela que o marido nunca contribuiu com as 

atividades domésticas. Ele tem problemas sérios de circulação e é obeso, o que agrava ainda 

mais os problemas de saúde. 

Às 20h Tereza ajuda a dar banho nos irmãos e Marta prepara ―a sopa de ovos‖, 

que é a última alimentação da família. Depois da ceia, os integrantes da família assistem TV e 

Jair sai para encontrar com os amigos na Praça do bairro, retornando às 21h30, horário 

estipulado por Marta para todos os filhos irem para a cama. Roberto não participa das 

atividades relacionadas à educação formal dos filhos. Marta revela que antes da 

aposentadoria, o cônjuge passava muitas horas trabalhando, ficando para ela a 
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responsabilidade pelo acompanhamento da vida escolar dos filhos. É Marta quem administra a 

renda da família, tanto o valor recebido pelo PBF, como o valor da aposentadoria do cônjuge. 

Ela também é responsável por toda a administração doméstica e pela imposição das normas. É 

ela quem determina o horário: das brincadeiras na rua, do retorno do filho mais velho da 

pracinha, do banho, das tarefas escolares e do sono dos filhos. Roberto tem apenas a função 

de provedor financeiro da família. Em alguns momentos o pai surge com a função de 

intermediar conflitos entre os filhos, referentes a brigas e discussões.  

Assim como para todas as demais famílias pesquisadas, a frequência escolar na 

família Andrade é imposta como uma regra que os filhos devem cumprir cotidianamente. 

Todos os seis filhos da família no final do ano letivo de 2014 progrediram de série. Em uma 

das visitas à família, presenciei Roberto dando dinheiro ao filho Lindoval como uma 

estratégia de convencimento à frequência escolar. Marta e Roberto revelam que o filho é o 

único que não gosta de ir ao colégio.  

De acordo com Marta, Lindoval é ―o filho que mais dá trabalho para ir para a 

escola‖. Ela explica que a criança tem dificuldade para acordar cedo. A oposição do garoto 

em frequentar a instituição escolar está relacionada à indisposição física que sente no turno da 

manhã. Lindoval diz que o horário da escola é ―tão cedo, tão cedo que a gente fica até 

dormindo na mesa!‖. Marta não troca o filho de turno porque a criança fica prejudicada com o 

calor excessivo que faz no CSM no horário em que se iniciam as atividades da tarde. Do 

trajeto da residência da família à escola não há quase coberturas, com incidência direta dos 

raios solares mais fortes do dia.  

Em uma dinâmica realizada com as crianças da família Andrade, pedi que 

reproduzissem na forma de desenho o que eles entendiam acerca do PBF. Lindoval desenhou 

―um menino indo para a escola‖. O desenho do garoto expressa a sua percepção do PBF, 

originada pelos aconselhamentos proferidos pelos genitores quando o filho não quer ir para o 

colégio. Marta e Roberto utilizam o PBF como uma forma de coagir o filho, obrigando-o a 

frequentar a instituição escolar, na iminência de toda a família ter o valor financeiro 

bloqueado por conta de sua ausência.  

Lindoval revelou no desenho o que o PBF é para ele: uma obrigação imposta 

pelos pais. Porém, o risco da perda do benefício do PBF é utilizado, pelos pais da família 

Andrade, como meio de convencer os filhos a darem seguimento à vida escolar, almejando 

um ―futuro‖ para eles. Assim como nas outras famílias pesquisadas, Marta associa o desejo da 

escolarização dos filhos com a manutenção do benefício financeiro. É Marta quem mais 

enfatiza a importância da educação formal ―para ser alguém na vida‖, e concebe a formação 
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escolar como um meio de conseguir um emprego; o que ela e os filhos mais velhos, Jair e 

Júlia, não conseguiram por terem deixado os estudos.  

Marta conta com orgulho que Tereza prestou o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) em 2014. A mãe se emociona ao relatar que a filha ―enfrentou‖ duas conduções 

sozinha para chegar ao centro de fortaleza, local da realização da prova. Marta deseja que a 

filha termine o ensino médio e consiga uma vaga em uma universidade pública. Porém, 

Tereza demonstrou desânimo ao ser questionada sobre o grau de facilidade/dificuldade do 

exame. E disse que ―a prova foi muito difícil! Era muito grande [...] muitas questões! Deu 

tempo de fazer tudo não‖. A adolescente quer muito dar seguimento aos estudos com um 

curso de graduação em psicologia. Mas já sente as dificuldades da concorrência desigual, com 

alunos que receberam ensino mais avançado:  

É muita gente que estudou em colégio bom [particular] disputando as vagas. Acho 

certo não, quem estudou o tempo todo em colégio pago entrar pra faculdade pública 

[...] tinha que estudar só gente que estudou em escola pública. A minha escola é boa, 

mas teve uma ruma de coisa que caiu na prova [ENEM] que não foi dado [...] acho 

que a culpa não é dos professores, não! (Tereza).   

  

Às 06h é o horário em que o dia da família Farias começa. Assim como acontece 

na família Martins, João, o pai da família Farias, também tem grande participação nas 

atividades domésticas e cuidados dos filhos. Enquanto ele prepara o café, Maria, a mãe, 

alimenta a filha caçula, Larissa. Às 07h a mãe acompanha os filhos Fernanda, Raiane e 

Claudio no trajeto às respectivas instituições escolares. Quando João sai para ―fazer bico‖ 

como entregador/revendedor de água em galões, deixa a filha caçula sob os cuidados da 

vizinha.  

 Às 11h30 os estudantes retornam à residência, na mesma hora em que Maria 

encerra o primeiro turno de trabalho. Enquanto Raiane e Cláudio aquecem o almoço 

preparado no dia anterior, Maria vai para a Igreja Pentecostal da Glória de Deus (que ela e 

João coordenam) para auxiliar o cônjuge na limpeza diária do ambiente, já que às 12h inicia o 

culto religioso, que se estende até as 13h.  

 Às 13h30, em casa, a família realiza a segunda refeição do dia. Depois Raiane e 

Cláudio cuidam das irmãs, para Maria e João realizarem em conjunto as atividades 

domésticas. João lava a louça, Maria limpa a casa e estende as roupas lavadas pela máquina. 

Maria é quem administra a renda da família e da igreja. Durante o acompanhamento à família, 

pude perceber em atitudes e diálogos o quanto a mãe da família Farias é respeitada pelo 

cônjuge e por todos os filhos. As regras e decisões são sempre realizadas por ela, por mais 
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corriqueiras que sejam, como por exemplo, a escolha dos alimentos a serem preparados para o 

almoço.  

 As reuniões junto às escolas frequentadas pelos filhos ficam sob a 

responsabilidade do casal. Porém, quem mais participa é João, já que os horários coincidem 

com o trabalho de Maria. Segundo a mãe da família Farias, ela verifica o caderno da filha 

Fernanda, a mais nova dentre os filhos estudantes, ―sempre que dá‖, porém a responsabilidade 

da ajuda com as tarefas é da filha Raiane. ―A responsabilidade dela aqui dentro de casa é só 

essa‖, revela a mãe que determina a função à filha.  

 Às 14h Maria retorna ao trabalho e João retoma as atividades na igreja, com a 

ajuda do filho Cláudio. As filhas Fernanda e Larissa ficam sob os cuidados de Raiane, 

responsável por ajudar a irmã mais nova com as atividades escolares em casa. O filho 

Cláudio, depois de auxiliar o pai na organização da igreja para o culto da noite, vai para o 

reforço escolar. Cláudio tem dificuldades na disciplina de matemática, por isso Maria o 

colocou na atividade particular. Ela conta que a escola não fornece reforço escolar para os 

jovens do ensino médio. O reforço é fornecido como um favor pela ―irmã da igreja", sempre 

que o jovem está em fase de avaliações. O que levou a mãe a colocá-lo no reforço foi a 

preocupação com as notas baixas do filho.  

 Já em relação a Raiane, os genitores revelam que a filha sempre tira notas boas e 

que não tem dificuldades nas disciplinas. Raiane quer seguir os passos da irmã mais velha e 

fazer o curso profissional de auxiliar administrativo logo que completar o ensino médio. O 

ambiente escolar para a adolescente é configurado nas relações sociais instituídas e na 

valorização da formação, transmitida pelos genitores, para a aquisição de um emprego.  

 Às 17h30, de volta à residência, Maria prepara o jantar que é feito em quantidade 

suficiente para o almoço do dia seguinte. João lava as louças da refeição e direciona as filhas 

mais novas ao banho, para às 19h30 retornarem à igreja para o culto da noite. Os filhos 

Raiane e Cláudio se revezam entre participar das atividades religiosas e cuidar das irmãs, 

Fernanda e Larissa, do lado de fora do ambiente, enquanto João, na função de pastor, lidera o 

culto, auxiliado pela esposa Maria. A família retorna ao lar às 22h e realiza a última refeição 

do dia, uma sopa preparada por João. Maria alimenta as filhas mais novas e prepara as redes e 

colchões, nos quais os integrantes das famílias se recolhem ao sono para no dia seguinte 

reiniciarem as atividades cotidianas.  

 A obrigatoriedade da frequência escolar na família Farias é incorporada sem 

maiores conflitos. Porém, assim como é evidenciado nas famílias Andrade e Silva, após os 18 

anos, a norma é afrouxada, configurada no abandono da escola pelo filho mais velho do casal, 
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Ricardo. Como já foi exposto, a família Farias detém as melhores condições sociais entre as 

famílias pesquisadas, caracterizadas na estrutura física da moradia, com encanamento de água 

e rede esgoto, posse de eletrodomésticos, acessibilidade a atendimento médico e odontológico 

etc. Esta é a única família que utilizou o valor financeiro recebido pelo PBF para financiar o 

curso de auxiliar administrativo da filha Rebeca, depois que completou a educação básica.  

 Hoje (2015) a jovem está desenvolvendo atividades relacionadas à formação, 

como estagiária em um supermercado do centro de Caucaia.  Maria e João creem que a 

formação profissional da filha contará positivamente na concorrência por uma vaga de 

emprego, como revela o trecho de entrevista citado abaixo: 

Esse curso que ela tá fazendo vai ajudar a conseguir um emprego bom. A gente vê 

muito hoje, que tá muito disputado pra conseguir um emprego que dê pra gente viver 

bem [...]. Olha a minha situação mesmo: eu ganho um salário só e o João só 

consegue fazer uns bicos [...]. As pessoas conseguem um emprego bom porque 

estudam, [...] fazem um monte de curso, faculdade. Eu e o pastor João não tivemos 

condições de estudar mais. Hoje eu me esforço pra que eles não precisem largar os 

estudos pra trabalhar. [...] Eu quero mais é o estudo dos meus filhos!   

 

 A formação escolar dos filhos é bastante desejada pela mãe da família Farias, 

assim como para as demais genitoras. Porém, dentre as cinco mães acompanhadas nesta 

pesquisa, Maria é a que mais se preocupa com o desenvolvimento cognitivo dos filhos. Ao 

destinar a filha Raiane para ajudar Fernanda com as atividades e colocar Cláudio na aula 

particular para melhorar o rendimento na disciplina que tem dificuldade, Maria indica que o 

desempenho escolar é tão importante quanto a frequência. 

 Dentre as cinco famílias acompanhadas, Silva é a que mais sofre as consequências 

da pobreza, como foi abordado nos capítulos anteriores. Ainda que a mãe Valéria ressalte a 

importância da formação educacional para o futuro dos filhos, em entrevistas e conversas 

informais, percebo a frequência escolar na família como uma prática a dar continuidade ao 

benefício recebido, que é a fonte principal de sustento da família. Antes de almejar pela 

ascensão social dos filhos, a mãe Valéria preza pelo sustento das necessidades mínimas de 

sobrevivência. Mesmo com a frequência escolar contínua, três dos quatro estudantes da 

família repetiram pelo segundo ano consecutivo as séries escolares.  

 Gilberto Velho (2012) discorre sobre o nível de importância da reprovação escolar 

no contexto das famílias pobres e da camada média da sociedade. De acordo com o 

pesquisador:  

Para uma família que vive em situação de penúria pode ser relativamente pouco 

importante a reprovação do filho na escola comparada com sua necessidade de 

dispor de mão de obra para atender as necessidades mais elementares de 

sobrevivência. Já em um contexto de camada média [...] o fraco rendimento escolar 

de um filho é vivido como uma real ameaça a sua identidade (VELHO, 2012. p. 23).  
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Para Velho (idem. p. 23) os alunos oriundos de famílias pobres têm não só 

maiores dificuldades para obter um desempenho satisfatório como também não dispõem de 

recursos e apoios que as camadas mais altas têm fora da escola. E ―não se trata apenas na 

dimensão material propriamente dita, mas da própria importância relativa do desempenho 

individual em famílias pobres‖.  

As filhas mais velhas da família Silva, logo que atingiram 18 anos de idade 

abandonaram a escola, sem interferência ou oposição dos pais. Valéria e Manoel mantêm os 

filhos sob o dever de frequentar a escola, independentemente da progressão de série. Pelo 

segundo ano consecutivo, a filha Lúcia foi a única que passou de série escolar, dentre os 

quatro filhos estudantes da família.  Ela quer terminar o ensino médio motivada pelo noivo, 

que é repositor de estoque em um supermercado da capital cearense, e promete ajudar a 

companheira a conseguir um emprego no local depois que concluir a formação. O ensino 

médio é o mínimo de escolaridade exigida pela empresa para contratação de funcionários. 

―Quero terminar [ensino médio] pra ir atrás de um trabalho! Meu noivo trabalha em um 

supermercado [...] o estudo é muito importante para arrumar um emprego‖ diz Lúcia. 

O cotidiano e as tarefas domésticas da família tem início às 06h. Enquanto Valéria 

prepara a refeição matinal, Manoel busca o pão e logo em seguida, ―se tiver, vai ele [Manoel] 

pra algum canto e faz um bico, se não, fica aqui em casa mesmo. Essa semana ele tá fazendo 

um curral pra um pessoal botar uma carroça, mais os dois cavalos que usam pra puxar‖ 

informa Valéria. Às 6h30 Valéria leva os filhos Cláudio e Otávio para a escola. Ao retornar, 

Valéria acorda a filha Lúcia, que ajuda na limpeza da casa enquanto Valéria lava as roupas ao 

mesmo tempo em que prepara a segunda refeição do dia. Já Rivaldo, que estuda no turno da 

noite (mesmo horário que Lúcia), passa a manhã dormindo e é acordado pela mãe apenas 

quando os filhos retornam da escola, horário em que a família almoça. 

No período vespertino, Valéria leva Cláudio e Otávio para o CRAS, localizado no 

bairro Novo Conjunto São Miguel. Lá os filhos praticam atividades recreativas e esportivas. A 

mãe da família Silva leva os filhos pro CRAS ―pra eles não ficarem o dia todo sem fazer 

nada‖ diz Valéria. Ao retornar do CRAS, Valéria e Lúcia ―tiram um cochilo‖ enquanto 

Rivaldo vai ao encontro dos amigos para jogar futebol. Ao acordar às 15h30, Valéria busca os 

filhos no CRAS, e retoma as atividades domésticas, com a lavagem dos utensílios domésticos 

utilizados no preparo da alimentação, enquanto Lúcia assiste televisão com os irmãos. Todos 

os afazeres ficam sob a responsabilidade de Valéria, que relata não receber ajuda do cônjuge 

ou dos filhos mais novos na realização das atividades. Apenas Lúcia e Mariana (quando está 

na casa dos pais) contribuem com a limpeza do domicílio. 
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A família Silva é a única que não realiza a ―merenda da tarde‖. Valéria conta que 

os dois filhos mais novos se alimentam no CRAS e ela e os demais integrantes ―não fazem 

questão da refeição‖. É apenas às 18h que Valéria prepara a terceira refeição do dia, para que 

Lúcia e Rivaldo alimentem-se antes de irem à escola. Às 19h, Valéria vai com os dois filhos 

mais novos para o culto na igreja Pentecostal da Glória de Deus, retornando às 22h30, horário 

que Manoel determina para que todos os integrantes recolham-se ao domicílio. 

O pai da família Silva é quem estabelece as regras no cerne da família e pune os 

filhos que venham a desobedecê-lo. É ele que impõe as limitações nas condutas e repreende 

atitudes consideradas indevidas. A ausência escolar dos filhos menores de 18 anos é 

considerada por ele como uma conduta inaceitável, que acontece apenas em situação de 

doença. Manoel representa a figura paterna dominadora, em que as ações dos filhos e da 

esposa estão sempre sob sua avaliação. Qualquer que seja a atitude fora dos padrões 

determinados por ele é repreendida com advertências verbais. Todos os filhos da família 

frequentam a escola cotidianamente, sem estabelecerem conflitos ou qualquer questionamento 

acerca da prática.  

Já Valéria desempenha o papel de responsável pelas atividades domésticas e 

referentes à vida escolar dos filhos. É ela quem realiza as matrículas e quem participa das 

reuniões junto às escolas que os estudantes da família frequentam. A presença dos filhos da 

família Silva na instituição educacional, sem a aspiração de aprendizado, sinaliza que a 

condicionalidade da Educação é cumprida com a pretensão elementar da continuidade do 

recebimento monetário. Não há incentivo de Manoel e Valéria aos filhos para a permanência 

nas instituições de ensino após a idade máxima atingida (18 anos). Das vezes que estive 

presente no domicílio, em vários horários distintos, não percebi nenhuma preocupação dos 

estudantes, tampouco exigências vindas dos pais, em relação ao cumprimento das tarefas 

escolares previstas para o domicílio. A moral que move a família é a presença dos filhos à 

instituição de ensino, independentemente do grau de aprendizado.  

 Valéria afirma que os filhos frequentavam a escola antes mesmo de receber o 

PBF. A frequência escolar, neste caso, representa também um complemento à alimentação 

dos estudantes com a merenda que é fornecida diariamente. O jovem Cláudio relata que de 

todas as atividades desenvolvidas na escola, a que ele mais gosta é do momento do recreio:  

O que eu mais gosto na escola é do recreio. É a hora mais massa, merendo e 

converso com meus colegas! [...] A merenda da minha escola é massa. Tem dia que 

tem comida de panela, baião, sopa! Tem dia que é pão com salsicha! E ainda tem dia 

que tem mingau, leite com bolacha. [...] Eu merendo todos os dias! 
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A valorização da educação formal nas cinco famílias está associada à ideia de 

futuro, almejado na aquisição de um emprego pelos filhos, para que sejam capazes de suprir 

as dificuldades que são vivenciadas no cotidiano. A representação social de que por meio da 

educação há a possibilidade de ―melhorar de vida‖ é reafirmada nas concepções e práticas 

sociais dos integrantes das cinco famílias, principalmente das cinco mães, porém de modo 

menos expressivo no caso de Valéria, como destaquei acima. Desta forma, a condicionalidade 

da educação é percebida como um incentivo à manutenção dos filhos na instituição escolar. 

Algo que sempre foi praticado mesmo antes do Programa, pela valorização da educação 

formal, considerada como o caminho principal para aptidão ao mercado de trabalho formal, 

com a obtenção do certificado do ensino médio.  

O trabalho formal conquistado a partir da escolarização é almejado principalmente 

pelas mães das famílias como a esperança de quebrar o ciclo da pobreza que vem sendo 

perpetuado.  Tanto os genitores quanto os filhos/estudantes creem na conquista do trabalho a 

partir do diploma recebido com o término ―dos estudos‖. O emprego formal significa a 

garantia de ―uma vida melhor‖, isenta das dificuldades sociais vivenciadas até ali. Uma renda 

suficiente para garantir uma vida sem restrições das necessidades elementares é o que as mães 

sonham para seus filhos.  

Além do salário e da possibilidade de ascensão social, o trabalho também 

proporciona orgulho e respeito na comunidade e na própria família. A pesquisadora Alba 

Zaluar (1994. p. 87. Grifo da autora) identificou, junto aos moradores da comunidade Cidade 

de Deus (Rio de Janeiro - RJ), que os trabalhadores são de uma categoria social que detém um 

valor moral superior ao do ―bandido‖ ou ao do ―malandro‖
89

. São os que ―se negam a buscar 

‗dinheiro fácil‘ ou a botar uma arma na cintura‖.  

 ―Quero que eles consigam tudo de forma honesta! Sem burlar nada de ninguém 

[...], nem fazer tramoias! Que eles derramem o suor do rosto pra conquistar as coisas, sem 

mexer com coisa errada, o estudo é o melhor caminho [sic]‖. A fala de Flávia demonstra a 

preocupação da mãe da família Souza acerca da moralidade das atividades que os filhos 

venham a realizar. A escolarização é indicada por ela como um caminho ético para uma renda 

―honesta‖, em oposição ao ―malandro‖, ao ―bandido‖, que ganha a vida à custa de ―tramoias‖. 

Zaluar identifica que esse respeito fomentado acerca da categoria social ―trabalhador‖ advém 

                                                 
89

A análise realisada por Zaluar (1994) a partir da oposição malandro/otário apresenta a outra faceta dessa moral, 

revelando também a recusa do trabalho assalariado como símbolo de superioridade. Assim, do ponto de vista do 

―malandro‖, o assalariado também pode ser considerado como ―otário‖, já que se desgasta no trabalho 

reproduzindo apenas sua condição de pobre.  
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da obrigação que ele tem para com os demais membros da família, como provedor, que o faz 

aceitar como positivo o trabalho (ZALUAR, 1994. p. 89). 

 Mas de onde vem a ideia que concebe o trabalho como positivo, que dignifica o 

homem? Assim como a educação é concebida como meio para se alcançar a ascensão social, a 

importância do trabalho também é um discurso socialmente construído no universo dos 

pobres urbanos. Porém, penso que a ideia moralizadora do trabalho possa ser também 

conduzida nos cultos da prática religiosa pentecostal, frequentados por quatro das cinco 

famílias que pesquisei. Ainda que não tenha identificado nas falas dos integrantes das famílias 

as raízes da valorização moral do trabalho nos sermões dos pastores que regem os cultos que 

as famílias frequentam, suponho que estes possam ter sua parcela de influência.   

Segundo as pesquisadoras Souza e Magalhães (2002, p. 93-94. Grifo das autoras), 

o pentecostalismo reforça a ética do trabalho:  

[...] auxiliando inclusive os desempregados a montar seu próprio negócio, ainda que 

seja na economia informal. Ao lado do rigor ascético [como a sublimação sexual, o 

interdito ao fumo, às drogas e ao alcoolismo] e da ajuda mútua [irmão ajuda irmão], 

os pentecostais logram estratégias de sobrevivência que recolocam as noções 

puritanas de prosperidade, mas não subordinadas, como há dois séculos, à salvação.  

 

De acordo com as pesquisadoras citadas acima, o pentecostalismo reforça a ética 

do trabalho, incentivando o propósito da renda. Quanto mais fiéis em situação de trabalho, 

mais a igreja arrecada com os dízimos, já que ―irmão ajuda irmão‖. Assim, o trabalho é 

pregado como ―uma riqueza honesta e digna‖, como afirma o bispo Edir Macedo, no trecho 

de uma de suas mensagens destinadas aos fiéis:  

É certo que muitas pessoas neste mundo são ricas, mesmo sem possuírem Deus no 

coração. Vencem, entretanto, porque confiam na força do seu trabalho, e por isso, 

são possuidoras de uma riqueza honesta e digna. [...] Reafirmo que nossa vida 

depende de nós mesmos. (MACEDO apud SOUZA; MAGALHÃES, 2002. p. 100).  

 

 A importância do trabalho como um atributo moral e de prosperidade econômica 

pode ser percebida na fala da mãe da família Souza que indica a preferência pelo emprego ao 

benefício do PBF. Flávia tem ciência de que em breve deixará de ser beneficiária do PBF 

devido à condição social de trabalhadora, que ela e o filho mais velho ocupam atualmente:  

Esse dinheiro ajuda muito, não vou nem mentir! Mas, eu quero mais é os meus 

direitos e os do meu filho. O trabalho tá sendo muito bom pra dignidade dele 

[Daniel], que tá ganhando o dinheiro honesto, com o suor do rosto. Eu prefiro 

trabalhar mais o meu filho, do que ficar passando necessidade de muita coisa, 

porque a Bolsa Família só dá pra comprar comida, que antes [emprego] era uma 

ajuda muito boa [sic]. 

 

  Depois que Flávia e o filho começaram a trabalhar, o comprometimento com o 

dízimo foi a primeira providência da mãe. Dentro de um envelope, Flávia deposita dez por 

cento do salário recebido por ela e por Daniel, no total de R$ 157, 60, destinado aos ―irmãos 
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da igreja‖. Em uma das visitas à família, presenciei Flávia pedindo ao filho Denys para trocar 

uma nota em moedas na ―bodega‖ da esquina, para depositar o valor exato. Flávia diz que 

esse dinheiro é destinado ―a Deus‖, pra ajudar os ―irmãos da igreja‖ que precisam, como ―um 

dia já precisei‖. E conta que depois que o marido saiu de casa ela passou por ―muitas 

dificuldades‖ e foi ajudada pelos ―irmãos da igreja‖ com uma cesta básica, durante muitos 

meses. ―É justo agora eu mais ele [Denys] ajudar os irmãos que estão necessitando. Eu ajudo 

os irmãos e Deus manda muitas graças pra minha família‖. 

Na mesma vertente apontada por Alba Zaluar (1994), Antônia Lima (2003) 

destaca que a categoria trabalho é vislumbrada também como a possibilidade de 

reconhecimento público. De acordo com Lima (2003, p. 262), os pobres urbanos constroem a 

imagem do trabalhador honesto, como daquele que ―batalha cotidianamente por um emprego 

e está disposto a aceitar qualquer serviço: o que importa é trazer comida para casa e cumprir 

com as obrigações morais na esfera da família‖.  

A autoimagem de trabalhador, como indica Lima (idem, p. 263), está referida a 

duas dimensões da vida social, imbricadas e caracterizadas em sua condição de pobre, sendo 

―a família e o trabalho, chaves sob as quais elabora uma visão da realidade e de como nela se 

situa. É, pois, pelo nexo do trabalho que se legitima em casa e no mundo da rua [...]. Ter então 

trabalho e saúde é crucial para os que consideram um mínimo da sobrevivência‖.  

  

 

5.3 Concepções da condicionalidade da educação no contexto escolar 

 

 

Tanto a família quanto o Estado (que institui a frequência escolar como 

condicionalidade para a continuidade do repasse financeiro às famílias) delegam à instituição 

educacional a função de agir a favor da redução da pobreza. As cinco famílias beneficiárias 

do PBF que acompanhei na pesquisa, como foi evidenciado, creem na educação formal como 

a possibilidade mais acessível, no universo da sua realidade, para a mobilidade social dos 

filhos. O Estado atribui à frequência um propósito direcionado ao rompimento do chamado 

ciclo intergeracional da pobreza. Deste modo, o Estado associa a incidência da pobreza aos 

níveis baixos de escolaridade, desconsiderando a complexidade do fenômeno da pobreza 

quanto às suas reais causas. Portanto, a frequência escolar como condicionalidade do PBF 

encarrega à educação o fornecimento dos meios necessários para que o beneficiário consiga 

atingir sua autonomia, principalmente em relação à inserção no mercado de trabalho. 
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De acordo com as pesquisadoras Carnelossi e Bernardes (2014. p. 306), a 

concepção da educação como salvadora dos problemas sociais está inserida na nossa cultura 

política. Sendo esta ―conservadora, passando a sociedade a dar um peso maior do que de fato 

possui a frequência escolar, configurando a educação como elemento prioritário quando o 

assunto é o enfrentamento da pobreza no Brasil‖. O Estado quando institui a condicionalidade 

da educação, projeta a escola ―como um espaço que ultrapassa os limites físicos e geográficos 

e que, por isso, possui uma finalidade educativa e um projeto pedagógico capaz de alcançar a 

inclusão social e autonomia do cidadão‖. A escola, proporcionando um meio de aquisição de 

trabalho e, consequentemente, de renda, ―contribui para a superação da condição que o faz 

elegível ao programa‖ (CARNELOSSI; BERNARDES, 2014. p. 298).  

Ao atribuir à educação uma função capaz de suprir desvantagens e distorções 

sociais por meio da escolarização, o PBF acaba colocando sob sua responsabilidade uma série 

de problemas que não são especificamente educacionais, o que as pesquisadoras Carnelossi e 

Bernardes (idem. p. 303) entendem como ―a persistência da crença ingênua no poder redentor 

da educação em relação à sociedade, atribuindo à educação um conjunto de papéis que, no 

limite, abarcam as diferentes modalidades de política social‖. As pesquisadoras indicam que a 

educação no trato dos problemas sociais é uma possibilidade e não uma certeza, como aponta 

o Estado.  

 A partir dessa análise crítica, senti a necessidade de explorar as apreensões dos 

professores e integrantes dos núcleos gestores das duas escolas do CSM acerca da exigência 

da condicionalidade da educação. Mas antes, discuto a partir da concepção de alguns autores 

o que é essa instituição que é concebida socialmente como fundamental no desenvolvimento 

do indivíduo e tão focada pela família e pelo Estado como mecanismo de ascensão social.  

 Para Lahire (2003. p. 983-84), a educação é a forma legítima de cultura que 

funciona como moeda desigualmente distribuída que proporciona acesso a muitos privilégios. 

Assim, o capital cultural é a moeda desigualmente distribuída pela escola que dá 

acessibilidade dentro da sociedade. Na mesma vertente de pesquisa de Lahire, o pesquisador 

francês François Dubet (2008. p. 11-27)
 90

 caracteriza a escola como um espaço sociocultural 

e palco de interesses conflitantes entre o sistema escolar e o processo permanente de 

construção social. A escola como construção social é constituída por sujeitos ativos, 

portadores de uma vasta diversidade cultural. Porém, a escola é baseada no princípio de 

                                                 
90

 Mesmo que Dubet tenha analisado o contexto da escola francesa, acredito que as proposições desenvolvidas 

podem ser aplicadas ao universo das escolas brasileiras. Considero que o princípio democrático que se baseia a 

educação básica brasileira se aproxima da realidade por ele evidenciada.  
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igualdade entre os indivíduos socialmente desiguais, resultando em competições desiguais, já 

que aqueles com maior capital cultural e social têm mais chance de desenvolver um resultado 

melhor em sua ―performance‖ escolar.  

 O sistema escolar, segundo Dubet (2008. p. 27. Grifo do autor), funciona como 

―um processo de destilação fracionado durante o qual os alunos mais fracos, que são também 

os menos favorecidos socialmente, são ‗evacuados‘ para as habilitações relegadas, de baixo 

prestígio e pouca rentabilidade‖.  Ainda conforme Dubet (idem. p. 40-41), tal sistema tem a 

meritocracia como justificativa das diferentes performances escolares. Ou seja, os resultados 

escolares dos alunos são tidos como consequência direta de seu trabalho, de sua coragem, de 

sua atenção, e o aluno que fracassa aparece como responsável pelo seu próprio fracasso, ao 

mesmo tempo em que sua igualdade é preservada. Pois tudo se passa como se ele tivesse 

decidido tudo livremente sobre seu desempenho escolar, trabalhando mais ou menos para tal. 

Na concepção do pesquisador francês, a escola não conseguiu neutralizar os efeitos das 

desigualdades culturais e sociais sobre as desigualdades escolares. Dubet (idem. p. 32) destaca 

que a escola sozinha não pode criar a igualdade das oportunidades, ―sendo que a atuação na 

redução das desigualdades sociais permanece o meio mais seguro de criar a igualdade de 

oportunidades escolares‖.  

 Na concepção dos pesquisadores supracitados, a educação é uma moeda 

socialmente distribuída pela instituição escolar, que prevê a meritocracia como justificativa do 

rendimento escolar dos alunos sem considerar a trajetória desses alunos, o capital social 

herdado, os problemas sociais vivenciados, enfim, a escola coloca no próprio aluno a 

responsabilidade por seu fracasso. As proposições dos autores franceses vão ao encontro dos 

dados coletados junto às duas escolas do CSM, a partir das concepções da condicionalidade 

da educação observadas em trechos de entrevistas abertas e conversas informais realizadas 

com professores e integrantes dos núcleos gestores das escolas EEMRC e EMIFLT:  

Considero a condicionalidade da educação muito importante. Mas alunos vêm 

porque as mães obrigam, mas não tem comprometimento com a aprendizagem! Eles 

ficam na sala sem fazer nada. Tem alguns que nem isso faz! Faltam mesmo, e não 

estão preocupados se a família vai deixar de receber o benefício! [...] Muitas 

famílias recorrem à gente pra não colocar falta pros filhos, porque muitas das vezes, 

o benefício é a única renda. Mas a gente tem que repassar a frequência escolar. A 

gente fica com pena porque sabe que o benefício vai fazer falta pra eles! Os alunos 

faltam é porque não tem a educação como motivação para o futuro deles! A 

educação pra eles não é o foco [...]. Vêm pra escola pra família não perder o 

benefício, porque a mãe obriga! (Integrante do núcleo gestor, da escola EEMRC). 

  

A questão da condicionalidade é tão delicada! Na verdade, não era pra ter essa 

condicionalidade, mas no país que nós vivemos, que não tem a cultura da educação, 

ela tem que existir, sim! Para tentar criar essa cultura, o Programa parte para a 

obrigatoriedade. Na situação das famílias pobres, é necessário sim! Eu acredito que 
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a gente só muda pela educação. Então, o Programa coloca essa condicionalidade. 

[...] Mas o programa não olha a questão do rendimento, ele só prevê que o aluno tem 

que frequentar. Acho que o rendimento escolar também deveria ser atrelado ao 

Programa. A maiorias dos nossos alunos vêm pra escola de ‗corpo presente‘! Pra 

não perder o benefício. A maioria dos nossos alunos é desinteressada. Eu defendo 

essa escola porque temos professores muito bons, eu defendo muito a escola por 

isso! Damos as condições para os alunos se desenvolverem, mas ele não tem 

interesse! [...] Há muita falta de desinteresse deles! E o rendimento é preocupante! O 

aluno só vem porque a mãe manda, mas não se desenvolve. Esses alunos frequentam 

a escola, mas não se evoluem com aprendizado porque eles são desinteressados! 

(Integrante do núcleo gestor, da escola EEMRC).  

 

Muitos alunos meus só vêm porque a mãe obriga. Eles vêm pra aula sem 

comprometimento com o conhecimento! O rendimento desses alunos é ruim e 

acabam atrapalhando aqueles que querem aprender. Não estou generalizando, não! 

Tem muitos alunos meu que recebem o Bolsa Família e tiram notas boas nas 

avaliações, fazem as atividades e tudo, mas a maioria vem mesmo porque a família 

manda vir! Acho que é muita responsabilidade que o Estado joga pra nós, 

professores, com essa condicionalidade! Como é que você vai obrigar um aluno a 

aprender, se ele não quer? Muitas das vezes, eles só fazem é atrapalhar os alunos 

comprometidos [Professora da escola EEMRC, em 30/04/2014]. 

 

  [...] Acho que a condicionalidade é um preço que a família tem que pagar pelo 

benefício recebido. Foi a maneira que o Governo achou para incentivar a educação 

escolar dos filhos dessas famílias. [...] O governo deveria recorrer a mídia da 

valorização do aprendizado da educação. Jogar pras famílias que é pela educação 

que eles vão conseguir a autonomia do Programa, pra que eles incentivem os filhos 

para o rendimento escolar.  [...] Se o Governo fizesse uma campanha de 

conscientizar as famílias sobre a importância da educação para o incentivo do 

aprendizado dos filhos, e colocasse mais essa obrigatoriedade do rendimento ―sem 

maquiagem‖, acho que a vida desses alunos iria melhorar. Eles iriam ter visão de 

futuro (Professor da escola EMIFLT).  

 

Eu concordo com a condicionalidade, porque acredito na educação como o único 

jeito de melhorar de vida dessas pessoas! Mas a condicionalidade peca porque não 

coloca também o rendimento como condicionalidade. Para muitos alunos a escola é 

só um lugar que eles vêm pra passar o tempo. [...] A família obriga o filho a vir pra 

escola, mas não se preocupa se ele vai aprender. Tem do terceiro ano sem saber 

escrever o nome direito! [...] Os alunos não tem visão de futuro, porque é o valor 

que a família não dá a educação! Os pais não valorizam a educação dos filhos. O 

Estado joga pras famílias a condicionalidade sem informar que é pela educação, pelo 

conhecimento que eles vão conseguir se desenvolver como cidadãos. [...] A família é 

omissa ao aprendizado do aluno. [...] A família interpreta a condicionalidade errada, 

apenas como o dever da frequência escolar, mas é mais que isso! O verdadeiro 

sentido da condicionalidade do Programa é fazer com que os filhos dessas famílias 

pobres tenham acesso ao aprendizado! [...] O problema da condicionalidade está 

justamente aí!O governo não demonstra para as famílias o valor da educação, do 

conhecimento para os filhos (Professora da escola EMIFLT). 

 

[...] Nós aqui fazemos nossa parte! Acredito que da melhor maneira possível. 

Mesmo com poucos recursos materiais, e com o pouco incentivo salarial, né!? Nós 

nos esforçamos porque acreditamos que a educação pode melhorar a vida desses 

alunos. Nós damos todos os subsídios necessários para que o aluno se desenvolva: 

damos o reforço escolar, identificamos os alunos com déficit de aprendizado e 

direcionamos para os especialistas, nós fazemos a nossa parte aqui, mas as famílias 

não fazem a dela porque o Estado não informa que o valor da frequência escolar está 

no aprendizado pro futuro dos alunos. Aí eles saem daqui da mesma maneira que 

entrou: como uma folha em branco sem perspectivas de futuro (Integrante do núcleo 

gestor da escola EMIFLT, em 09/05/2014). 
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 A crítica que perpassa as falas dos professores acima está direcionada ao fato de 

que o Estado não atrela o rendimento escolar à condicionalidade da educação do PBF. A 

concepção e disseminação do discurso do valor social da educação como meio de ascensão 

social é uma constante, que permeia as falas tanto dos professores na escola de ensino médio 

EEMRC, como na escola de ensino infantil e fundamental EMFLT. Assim como o Estado, 

que institui a educação como condicionalidade, os professores também dão um valor 

messiânico à educação formal, acreditando que esta possa transformar as vidas dos 

beneficiários do PBF. Na visão dos professores, a condicionalidade é praticada pelas famílias 

com a única intenção de manter o benefício, sem considerar o valor da educação.  

 Porém, as cinco famílias pesquisadas no CSM têm bem definido o valor da 

educação, concebida como meio de melhorar de vida. E é praticada para além do medo da 

perda do valor financeiro recebido pelo PBF. Até desenvolvem estratégias para a manutenção 

dos filhos na escola. Contudo, o rendimento escolar é pouco visado pelas famílias, 

principalmente junto à família Silva. Os professores das escolas percebem os baixos níveis de 

rendimento dos alunos das famílias beneficiárias como resultado da falta de um trabalho de 

conscientização a ser realizado pelo Estado quanto à importância da educação formal no 

desenvolvimento das crianças e jovens de famílias pobres. Contudo, importa considerar que a 

valorização da educação na vida do indivíduo é produto de uma construção social, que está 

presente não apenas nas concepções das cinco famílias, mas em muitas outras famílias 

brasileiras.  

 À luz da assertiva proposta por Dubet (2008), percebo que os docentes das escolas 

do CSM interpretam o fracasso do aluno como a falta de comprometimento, falta de foco. 

Eles responsabilizam os pais e os alunos pela falta de perspectiva escolar, sem considerarem a 

trajetória familiar e os fatores sociais que influenciam para o desenvolvimento cognitivo do 

educando.  Aquilo que os professores consideram falta de comprometimento do aluno, falta 

de interesse, pode estar relacionado à inexistência de perspectiva de aplicabilidade das 

matérias ministradas na escola à sua vida real, no cotidiano do CSM. Ele não consegue 

relacionar aquilo que é ministrado à sua realidade e perde o interesse, afinal ―para quê que 

vou usar isso‖? Diferentemente de um aluno de classe média alta, que tem um capital cultural 

herdado dos pais com alta escolaridade, que fornecem condições e estímulos para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, como aponta Maria Alice Nogueira (2002; 2005 e 

2010).   

 Simon Scwartzman (2006. p. 15) afirma que aqui no Brasil os alunos com melhor 

desempenho escolar são aqueles ―com melhor nível socioeconômico, [...] alunos de escolas 
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particulares têm desempenho melhor do que o das escolas públicas; estudantes de escolas com 

mais recursos têm desempenho melhor‖. Com baixa escolaridade e sem meios para criar um 

terreno sólido ao aprendizado, cabe aos pais do CSM apenas a idealização do término dos 

estudos dos filhos, como consequência da prática da frequência escolar à qual os pais não 

puderam ter acesso.   

 Há reprodução da valorização da educação numa visão generalizada e simplista 

por parte dos professores. Eles consideram que apenas o aprendizado escolar é capaz de 

impactar positivamente a vida desses alunos pobres, sem apontar de fato as consequências da 

escolarização. Os professores acreditam fornecer toda uma estrutura a esses alunos, mesmo 

enfrentando problemas, que são muito frequentes na educação básica pública aqui no Brasil. 

Segundo esses professores, esses estudantes fracassam como alunos devido à falta de 

incentivo dos pais ao aprendizado. A escola responsabiliza a família pela baixa ―performance 

escolar‖ desses alunos. Mas para Schwartzaman (2006), no contexto dos problemas da 

educação pública no país, as causas do baixo rendimento escolar dos estudantes são 

consequência da pobreza e das falhas do sistema educacional. 

Simon Schwartzman (2006. p. 10-12) expõe que entre as políticas sociais, a 

educação atualmente ocupa posição especial, ―não só de acordo com as teorias de capital 

humano‖, que atribuem à educação ―um papel fundamental para o desenvolvimento 

econômico‖, como também ―pela constatação mais recente, e muito bem documentada para o 

Brasil, de que as desigualdades educacionais são o principal correlato das desigualdades de 

renda, oportunidades e condições de vida‖. De acordo com Schwartzaman, a taxa de 

analfabetismo no Brasil está relacionada com a baixa escolaridade das populações mais 

velhas, sobretudo, à situação de pobreza. Ele apresenta que no passado acreditava-se que os 

principais problemas da educação básica brasileira eram a falta de escolas e as altas taxas de 

abandono escolar, causadas pela necessidade das famílias de que seus filhos trabalhem. 

Assim, para estimular a presença das crianças na escola, o governo vem, desde a década de 

1990, investindo em programas sociais tendo a frequência escolar como condição.  

Schwartzman (idem. p. 13) evidencia que o Brasil, ao final da década de 1990, 

conseguiu completar o acesso à escola da maioria das crianças entre 07 e 14 anos. Assim, o 

pesquisador citado critica o Estado quanto à imposição da frequência escolar como 

condicionalidade do PBF, já que ―como a quase totalidade das crianças entre 7 e 14 anos de 

idade no Brasil vai à escola, dar ou não dar um subsídio às famílias para que elas enviem os 

filhos à escola é quase irrelevante deste ponto de vista‖. Ainda segundo Schwartzman as 

estatísticas não sustentam a hipótese de que é a necessidade de trabalhar que afasta a criança 
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da escola, e o mais provável ―é que elas abandonem porque não conseguem acompanhar os 

cursos, vítimas de um processo de exclusão que afeta, sobretudo, as crianças de origem social 

mais pobre‖. O autor expõe a questão da incapacidade de demonstrar empiricamente, por 

meio das estatísticas, se é o PBF que estimula as crianças a irem à escola ou se essa prática é 

anterior ao benefício. Contudo, nesta minha pesquisa empírica está evidenciado que as 

famílias já praticavam a frequência escolar mesmo antes do PBF, devido à incorporação do 

discurso social da importância da educação. 

Segundo Schwartzman (idem. p. 14), os problemas fundamentais da educação 

básica no Brasil não são a ausência de escolas, nem o suposto fato de as crianças não irem à 

escola por falta de dinheiro, ―mas as elevadas taxas de reprovação e repetência e a má 

qualidade da educação, que afetam, sobretudo, as populações de mais baixa renda‖. O autor 

mencionado considera também o estudante que repete dificilmente aprende mais, porque ele 

vai se alienando da vida escolar, e termina por abandonar a escola no início da adolescência, 

sem nunca obter a qualificação mínima deste nível.  

A má qualidade da educação brasileira e seus efeitos particularmente perniciosos 

sobre as populações de mais baixa renda, de acordo com Schwartzman, vêm sendo 

constatados por uma série de avaliações nacionais e internacionais, como o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os resultados dessas avaliações apontam que o baixo 

desempenho dos alunos na escola, segundo Schwartzman (idem. p. 15), está diretamente 

relacionado com o nível socioeconômico de sua família. As políticas mais comuns a partir 

destas constatações têm sido voltadas a dar mais dinheiro e equipamento para as escolas, 

melhorar a formação dos professores e dar mais dinheiro para as famílias de baixa renda. Com 

relação ao impacto positivo do PBF no desenvolvimento dos estudantes beneficiários, 

Schwartzman (Idem. p. 16) afirma ainda não haver estudos que evidenciem isso.  

 Já a pesquisadora Aldaíza Spozati (2000) aponta que há uma naturalização social 

do fracasso escolar associado à exclusão. A pesquisadora não compactua com essa 

segmentação da sociedade que coloca crianças e adolescentes na condição de fracassados e 

excluídos. Ela toma a escola como espaços de múltiplas relações e não só como processo 

pedagógico de sala de aula entre professor e aluno. Porém, Spozati (2000. p. 21) destaca que 

isso não ―significa que a escola não gere processos de inclusão/exclusão social em seu 

interior, mas que se deva considerar que esse processo envolve tanto relações internas como 

externas à escola‖.  

 O que a autora citada propõe é pensar ―a antinomia fracasso/sucesso escolar, 

tendo como horizonte o não fracasso, o que não significa, necessariamente, o sucesso, mas 
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sim um indicador de inclusão social‖ (SPOZATI, 2000. p. 21). Ela analisa o que poderia 

contribuir com o não fracasso escolar. A partir da permanência do estudante à instituição, a 

educação deveria atuar na difusão da cultura da cidadania. Para a pesquisadora mencionada 

(idem. p. 27) a escola como ―espaço de um ethos‖ deveria atuar na construção da memória 

local, na construção da cidadania. Porém, a história do bairro, a topografia do local, o nome 

de córregos e seus afluentes, o poder político local, etc. não são costumeiramente conteúdos 

de ensino, mas da vida prática, pois ―raramente a escola desenvolve o sentido de cidadania do 

lugar‖ (idem. p. 28).  

 Outro fator que poderia contribuir para o não fracasso escolar dos alunos pobres, 

como assinala a pesquisadora, seria a tentativa de criar pontes com o universo das famílias. 

Segundo Spozati (idem. p. 28) há uma distância no grau de instrução entre pais e alunos, que 

frequentemente é interpretada como ignorância dos genitores, ―com base no pressuposto de 

que os pais, desconhecendo os conteúdos escolares, não têm condições de acompanhar os 

filhos – atitude que amplia o já saturado universo de angústias de sobrevivência da família‖. 

Então, a pesquisadora propõe a decodificação da linguagem do ensino, facilitando o acesso da 

família, de modo que os pais possam compreender e acompanhar o processo escolar dos 

filhos.  

  Conforme Spozati, de um lado do processo escolar têm-se crianças e jovens, com 

suas realidades pessoais e familiares que permeiam o comportamento e o aproveitamento 

escolar, de modo a direcioná-los ao fracasso/sucesso escolar. É aí que: 

[...] surgem variantes que vão desde pertencer a uma família de baixa renda e 

numerosa, em que as condições financeiras impedem a manutenção de um membro 

na escola, até a falta de escolas em determinados bairros. De outro lado, temos 

escolas em péssimas condições e/ou com orientações pedagógicas excludentes‖ 

(SPOZATI, 2000. p. 28).  

 

 A educação pública no Brasil é entendida pela autora citada (idem. p. 31) como 

uma ―educação indenizatória‖, que ―supõe o reconhecimento e a restituição das perdas ao 

desenvolvimento humano causados pela cultura elitista, dominadora, machista e pela 

subordinação econômica e política que o neoliberalismo nos submete como parte dos países 

emergentes‖. Spozati confia que a educação é o caminho mais curto para estender o conceito 

de cidadania a todos os cidadãos, tendo a escola um papel fundamental no resgate do caráter 

indenizatório. Porém, ela ressalta que o primeiro passo para a indenização deve estar 

associado à conscientização dos padrões básicos de dignidade humana:  

Venho defendendo a ideia de que não se avançará na consolidação das garantias 

sociais enquanto a sociedade civil não encaminhar um projeto solidário nessa 

direção. A exigência de universalizar padrões básicos de dignidade humana precisa 

fazer parte do padrão de justiça social que a sociedade quer ver reconhecido entre 
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seus pares. Sem dúvida, o Estado deve consolidar e regular tais garantias. Todavia, 

sua efetivação é decorrência da exigência da sociedade. Aqui a educação tem papel 

fundamental. É preciso rever nossos currículos escolares para incorporar a discussão 

desses padrões. Precisamos construir uma pedagogia da inclusão. Não basta a 

palavra de ordem: "Toda criança na escola". É preciso ousar, dar um salto de 

qualidade e comprometer a escola, a sala de aula e as atividades educativas com o 

processo mais amplo de inclusão social (SPOZATI, 2000. p. 31).  

 

As análises feitas pela pesquisadora foram realizadas antes do PBF e, portanto, 

antes da instituição da educação como condicionalidade aferida pela frequência escolar. De 

certo, hoje o PBF atua para manter crianças e adolescentes beneficiários nas instituições de 

ensino. Porém, de acordo com Carnelossi e Bernardes (2014), Schwartzman (2006) Silva e 

Silva (2013) ainda não existem comprovações de que a condicionalidade tenha impacto 

positivo na condição social das famílias.  

O que pude perceber junto às escolas do CSM, valendo-me das proposições 

desenvolvidas por  Maria Alice Nogueira (2010. p. 223), é que a visão social meritocrática do 

sucesso/fracasso escolar tem dado lugar às concepções fundamentadas na ―parentocracia‖. 

Nessa linha de pensamento, os resultados escolares de um aluno ―estariam se tornando cada 

vez mais dependentes dos recursos financeiros e da capacidade estratégica de seus pais, e cada 

vez menos de seu valor escolar que, num regime mais assentado na meritocracia, recebia forte 

influência dos recursos culturais dos pais‖.  De acordo com Nogueira (idem. p. 224), aqui no 

Brasil a ―parentocracia‖ não é uma novidade, já que a lógica de mercado vigora há muito 

tempo. Desde décadas, nosso sistema de ensino tem um nítido caráter de classe, onde: 

[...] atuam fortemente recursos culturais e vantagens sociais e econômicas. Sua 

segmentação em duas redes (que comportam ambas uma estratificação interna) 

divide o público escolar entre o ensino privado, que recruta as categorias favorecidas 

da população, e a escola pública, que acolhe aqueles que não possuem os meios para 

pagar pelos estudos e que, de um modo geral, recebem, em contrapartida, um ensino 

de mais baixa qualidade. Ao lado disso, floresce também entre nós, todo um 

mercado ―paraescolar‖, voltado para uma clientela de pais consumidores que 

demandam ajuda na gestão da escolaridade da prole. Na falta de levantamentos 

sistemáticos, pode-se comprová-lo através das seções de classificados dos jornais 

que estampam a propaganda de instituições e profissionais especializados, sobretudo 

ao final do ano, época dos exames ou das últimas provas bimestrais. Enfim – e para 

concluir este ponto sobre a noção de parentocracia – poder-se-ia dizer que toda essa 

nova realidade, acima esboçada, tem levado alguns pesquisadores a se perguntar se o 

privilégio das elites culturais não estaria sofrendo um processo de erosão ou, em 

outras palavras, se as vantagens culturais não estariam perdendo algo de sua força. 

 

Porém, a pesquisadora citada destaca que é preciso cautela quanto a essa hipótese 

de que os fatores econômicos estariam ganhando um peso maior na manutenção das 

desigualdades escolares. É preciso igualmente cuidado para não subestimar, por demais, ―a 

importância do componente cultural, pois são inúmeros e importantes os trabalhos 

sociológicos que demonstram que as competências culturais das famílias representam um 
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fator decisivo para que elas tirem o melhor proveito de seus investimentos materiais‖ 

(NOGUEIRA, idem. p. 225).   

 A principal crítica dos pesquisadores citados nesta seção, também observada nas 

concepções dos professores das escolas do CSM, é de que o Bolsa Família promove o acesso 

desse público às escolas, sem o incentivo ao aprendizado. Todavia, o fracasso escolar de 

alunos das camadas populares do país é permeado por muitos problemas sociais, e não apenas 

pela falta de incentivo da família, como sugeriram os professores com os quais conversei nas 

escolas do CSM. 
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6 CONCLUSÃO 

  

 

 A pesquisa a que me propus objetivava refletir acerca das apreensões da 

condicionalidade da educação. Deste modo, ao me debruçar sobre o universo do cotidiano de 

cinco famílias beneficiárias do PBF, evidenciei a ―naturalização‖ da prática da frequência 

escolar. Apreendida como uma ajuda ou incentivo, a prática da frequência escolar está para 

além da manutenção do valor monetário do PBF, transferido às famílias mensalmente. As 

famílias confiam na educação formal, como o meio mais próximo do seu universo, para 

superarem a situação de pobreza. O discurso socialmente construído e disseminado da 

importância da educação formal é introjetado por todas as cinco famílias. Estas cumprem a 

condicionalidade no anseio da manutenção da renda mensal, mas antes, apresentam o desejo 

de que seus filhos possam ascender socialmente. A frequência escolar é incentivada para a 

conclusão ―dos estudos‖, pela esperança de que com o diploma de ensino médio, os filhos 

possam ter melhores oportunidades de inclusão no mercado de trabalho, o que parece ser a 

verdadeira apreensão da condicionalidade da educação por tais famílias.  

 Com 12 anos de instituição, o PBF divide opiniões acerca da efetividade da 

contrapartida, muitas vezes entendida como uma ―penalidade‖. O Estado institui a 

condicionalidade com o objetivo de reforçar o direito social ao acesso à educação entendido 

como meio de superação da situação de pobreza. Enxergando a pobreza como consequência 

da baixa renda, por causa da baixa escolaridade, o Estado acredita que através do controle da 

frequência escolar, contribuirá para a superação dessa condição social, associada à 

transferência de renda mensal que fornece subsídio as famílias, evitando a preterição da 

escolarização pela realização de atividades remuneradas precocemente. Porém, junto às 

famílias, pude evidenciar que a pobreza não se limita somente à carência de renda.  

 Acredito que o indicador de rendo utilizado pelo Estado para selecionar as 

famílias do PBF seja insuficiente para definir a situação de muitas necessidades enfrentadas 

cotidianamente. Junto às cinco famílias pesquisadas no CSM, ainda que a renda monetária 

tenha proporcionado mudanças substantivas e estruturais, como foi discutido nos capítulos 

anteriores, as dificuldades vivenciadas pela ausência de serviços básicos ainda são bastante 

corriqueiras. Ou seja, a situação de pobreza das cinco famílias não se apresenta apenas na 

falta de uma renda regular, mas também, na falta de condições básicas para uma vida 

saudável, na humilhação e vergonha que sofrem pelo lugar que ocupam na sociedade. 
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Contudo, entendo que a situação de pobreza deve ser enfrentada não somente pela 

exigência da condicionalidade educacional, reiterando o discurso social da educação como 

remédio a todos os males da sociedade. Ainda que o Estado se faça presente no fornecimento 

de poder aquisitivo às famílias beneficiárias, a pobreza deve ser superada com políticas 

efetivas de oferta dos serviços elementares para uma vida digna, como saneamento básico, 

atendimento médico e odontológico, urbanização, ainda muito ausentes no cotidiano das 

famílias do CSM. Hoje, há a possibilidade de mapear as necessidades básicas das famílias 

pobres, por meio do cruzamento de dados no CadÚnico. Considero o CadÚnico como 

ferramenta muito eficaz, capaz de mapear as famílias por meio de relatórios precisos, bem 

como as comunidades que vivem em condições de ausência de serviços básicos, apesar de ser 

pouco utilizado pelo Estado. Enquanto gestora do PBF em Lima Duarte – MG, evidenciei 

muitas das funções do CadÚnico, como a de informar se a água da residência é tratada, se há 

instalações hidráulicas e elétricas no domicílio, o tipo de material utilizado na construção da 

casa, além de muitos outros dados referentes à residência dos integrantes das famílias 

beneficiárias. Esses dados podem contribuir para a efetivação de políticas de urbanização, de 

saúde, de capacitação profissional e muitas outras.  

  O objetivo aqui não foi o de avaliar o impacto da condicionalidade na vida dos 

beneficiários, foi o de demonstrar o que a condicionalidade significa para as famílias. Foi 

evidenciado que há a valorização da educação formal dos filhos, presente no contexto de cada 

uma das famílias. Porém, as práticas desenvolvidas para a continuidade da formação escolar 

dos estudantes são realizadas de diferentes formas em cada uma das famílias. Dentre as 

famílias acompanhadas, a família Silva é a que vive mais intensamente as consequências da 

pobreza. Junto a esta família, mesmo que Valéria reproduzisse o discurso da valorização da 

educação dos filhos, evidenciei que a prática da frequência escolar voltava-se mais  para a 

manutenção do benefício financeiro, pois esta é a única renda regular da família.  Nos quase 

dois anos de acompanhamento a esta família, apenas a filha mais velha progrediu de série 

escolar.  

 Em contraponto está à família Farias, a que menos configura a situação de 

pobreza e dispõe do benefício para custear o curso profissional da filha. Com uma casa com 

estruturas mais adequadas, com água encanada, instalações elétricas regulares e uma dieta 

com mais variedade de alimentos, a família investe o dinheiro do benefício no futuro da filha. 

Já a família Silva utiliza o dinheiro prioritariamente na aquisição da alimentação para os 

integrantes da família, vivenciando necessariamente o ―hoje‖, em detrimento do futuro.  
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 Nas famílias pesquisadas, a crença na educação formal dos filhos como meio de 

ascensão social parece esta associada à trajetória de privação ao acesso à formação escolar 

dos pais e mães, como consequência da situação de pobreza vivenciada. O discurso social do 

valor da educação formal na trajetória dos sujeitos já se fazia presente no senso comum dos 

antepassados das famílias pesquisadas. Sem condições para investir no estudo escolar dos 

filhos, já que a busca pela sobrevivência apresentava-se como prioridade familiar, a educação 

formal pairava como um sonho de uma vida diferente, por meio da renda de um trabalho 

capaz de suprir as privações dos mínimos básicos.  

 Os pais e mães dessas famílias buscam estratégias para que os filhos/estudantes 

concluam as atividades escolares, principalmente aqueles em séries iniciais, para que possam 

desenvolver o ―gosto pelos estudos‖ dar continuidade ao cumprimento da condicionalidade e 

obter sucesso educacional, o que, para eles, representa a conclusão do ensino médio. A 

frequência escolar dos filhos das famílias acompanhadas é uma prática que envolve toda a 

família. As tarefas domésticas, as refeições, as brincadeiras das crianças e os horários de 

dormir e do despertar dos integrantes de todas as cinco famílias são todos condicionados às 

idas e vindas dos filhos às suas respectivas escolas. A escola, para essas famílias, também 

dispõe de um complemento da dieta dos estudantes, com a merenda fornecida pelo refeitório. 

 A valorização da educação como uma ponte para a melhora de vida também é 

ressaltada pelos integrantes (professores e gestores) das escolas do CSM. Porém, criticam o 

PBF por não atrelar o rendimento escolar à condicionalidade. Assim como o Estado e as 

famílias, os professores também acreditam que a educação formal possa transformar as vidas 

dos beneficiários do PBF. Na visão dos professores, a condicionalidade é praticada pelas 

famílias com a única intenção de manter o benefício financeiro recebido, sem considerar o 

valor real da prática da frequência escolar, que é o aprendizado.  

 Os dados mostraram, porém, que a frequência escolar é incentivada para além do 

medo da perda do valor financeiro recebido através do PBF. As famílias desenvolvem 

estratégias para a manutenção dos filhos na escola. Contudo, o rendimento escolar nem 

sempre é devidamente visado, principalmente junto à família Silva. Os professores das 

escolas percebem os baixos níveis de rendimento dos alunos das famílias beneficiárias como 

efeito da falta de campanhas de conscientização por parte do Estado quanto à importância da 

educação formal para crianças e jovens de famílias pobres. Acredito que a valorização da 

educação na vida do indivíduo é produto de uma construção social, que está presente não 

apenas nas concepções das cinco famílias pesquisadas, mas em muitas outras famílias 

brasileiras.  
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 Os docentes das escolas do CSM interpretam a repetência dos alunos beneficiários 

do PBF como consequência de falta de comprometimento, falta de foco, de visão de futuro. 

Eles responsabilizam os pais e os próprios estudantes pela ausência de perspectiva escolar. 

Assim como muitos brasileiros, parecem não considerar a trajetória familiar e os fatores 

sociais como condicionantes no desenvolvimento cognitivo do educando.  Aquilo que os 

professores consideram ―falta de comprometimento do aluno‖, falta de interesse, pode estar 

relacionado à falta de perspectiva de aplicabilidade das disciplinas que são ministradas na 

instituição à sua vida real, no contexto do CSM.  

 Mesmo que a condicionalidade seja alvo de muitas críticas, por não incluir o 

rendimento escolar também como obrigatoriedade, penso que a prática da frequência escolar 

de crianças e adolescentes das famílias pobres seja um meio de inseri-las em um ambiente de 

sociabilidade, fornecendo a possibilidade de desenvolvimento de suas capacidades. Entendo 

que tudo de objetivo que for feito para contribuir a favor da realidade social, é legitimo. O 

significado da conclusão dos estudos demonstra, principalmente, para as mães, uma esperança 

de que os filhos possam superar com mais facilidade as dificuldades que são enfrentadas 

cotidianamente. Dificuldades essas que são materiais, de bens e serviços ausentes no CSM, 

mas também subjetivas, advindas do estigma social imposto pela condição de pobreza, da 

humilhação, fatores que lhes impedem de ter uma vida saudável, com o mínimo de estima 

para a vivência do bem estar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - LEI DE CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004. 

 

   Regulamento Cria o Programa Bolsa Família e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa 

Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades. 

 

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos 

procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo 

Federal,especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - 

Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, do 

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

Medida Provisória n o 2.206- 1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, 

instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de 

janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 

3.877, de 24 de julho de 2001. 

Art. 2o Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em 

regulamento: 

I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação 

de extrema pobreza; 

II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação 

de 

pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças 

entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos. 

§ 1o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com 

ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob 

o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros; 
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II - nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de idade 

para o qual o leite materno seja o principal alimento; 

III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela 

totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas 

oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento. 

§ 2o O valor do benefício mensal a que se refere o inciso I do caput será de R$ 50,00 

(cinqüenta reais) e será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 50,00 (cinqüenta 

reais). 

§ 3o O valor do benefício mensal a que se refere o inciso II do caput será de R$ 15,00 

(quinze reais) por beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por família 

beneficiada e será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 100,00 (cem reais). 

§ 4o A família beneficiária da transferência a que se refere o inciso I do caput poderá 

receber, cumulativamente, o benefício a que se refere o inciso II do caput , observado o limite 

estabelecido no § 3o . 

§ 5o A família cuja renda per capita mensal seja superior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), 

até o limite de R$ 100,00 (cem reais), receberá exclusivamente o benefício a que se refere o 

inciso II do caput, de acordo com sua composição, até o limite estabelecido no § 3o . 

§ 6o Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação 

de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2o e 3o poderão ser majorados pelo Poder 

Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, 

atendido o disposto no parágrafo único do art. 6º. 

§ 7o Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do art. 1º, 

à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão de 

receber os benefícios daqueles programas. 

§ 8o Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos 

benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no Programa 

Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo. 

§ 9o O benefício a que se refere o § 8o será mantido até a cessação das condições de 

elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem. 

§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá 

excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2o , nos casos de calamidade 

pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de 

concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados os limites orçamentários e 

financeiros. 

§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I e II do caput serão pagos, 

mensalmente, por meio de cartão magnético bancário, fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, com a respectiva identificação do responsável mediante o Número de Identificação 

Social - NIS, de uso do Governo Federal. 

§ 12. Os benefícios poderão, também, ser pagos por meio de contas especiais de 

depósito a vista, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil. 

§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com 

prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão 

automaticamente ao Programa Bolsa Família. 

§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à 

mulher,  na forma do regulamento. Art. 3o A concessão dos benefícios dependerá do 

cumprimento, no que couber, de condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao 

acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% 

(oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras 

previstas em regulamento. 
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Art. 4o Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da 

República, o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família, com a finalidade 

de formular e integrar políticas públicas, definir diretrizes, normas e procedimentos sobre o 

desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa Família, bem como apoiar iniciativas 

para instituição de políticas públicas sociais visando promover a emancipação das famílias 

beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, 

tendo as competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder 

Executivo. 

Art. 5o O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com 

uma Secretaria-Executiva, com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a 

operacionalização do Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão do 

cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento de sistema de monitoramento, 

avaliação, gestão orçamentária e financeira, a definição das formas de participação e controle 

social e a interlocução com as respectivas instâncias, bem como a articulação entre o 

Programa e as políticas públicas sociais de iniciativa dos governos federal, estadual, do 

Distrito Federal e municipal.  

Art. 6o As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das dotações 

alocadas nos programas federais de transferência de renda e no Cadastramento Único a que se 

refere o parágrafo único do art. 1º, bem como de outras dotações do Orçamento da Seguridade 

Social da União que vierem a ser consignadas ao Programa. Parágrafo único. O Poder 

Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família 

com as dotações orçamentárias existentes.  

Art. 7o Compete à Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família promover os atos 

administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira dos recursos 

originalmente destinados aos programas federais de transferência de renda e ao 

Cadastramento Único mencionados no parágrafo único do art. 1º.  

§ 1o Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de gestão 

necessários à execução orçamentária e financeira, em caráter obrigatório, para pagamento dos 

benefícios e dos serviços prestados pelo agente operador e, em caráter facultativo, para o 

gerenciamento do Programa Bolsa Família, serão realizados pelos Ministérios da Educação, 

da Saúde, de Minas e Energia e pelo Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança 

Alimentar e Combate à Fome, observada orientação emanada da Secretaria-Executiva do 

Programa Bolsa Família quanto aos beneficiários e respectivos benefícios.  

§ 2o No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos Programas Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás continuarão a ser executadas orçamentária e 

financeiramente pelos respectivos Ministérios e órgãos responsáveis.  

§3o No exercício de 2004, as dotações relativas aos programas federais de 

transferência de renda e ao Cadastramento Único, referidos no parágrafo único do art. 1º, 

serão descentralizadas para o órgão responsável pela execução do Programa Bolsa Família. 

Art. 8o A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 

governamentais e 

dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes 

federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social. 

Art. 9o O controle e a participação social do Programa Bolsa Família serão realizados, 

em âmbito local, por um conselho ou por um comitê instalado pelo Poder Público municipal, 

na forma do regulamento. 

Parágrafo único. A função dos membros do comitê ou do conselho a que se refere o 

caput é considerada serviço público relevante e não será de nenhuma forma remunerada.  

Art. 10. O art. 5º da Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: "Art. 5º As despesas com o Programa Nacional de Acesso à Alimentação 
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correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual, 

inclusive oriundas do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pelo art. 79 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias." (NR) 

Art. 11. Ficam vedadas as concessões de novos benefícios no âmbito de cada um dos 

programas a que se refere o parágrafo único do art. 1º. 

Art. 12. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do 

Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o 

Governo Federal, obedecidas as formalidades legais. 

Art. 13. Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos benefícios 

do Programa a que se refere o caput do art. 1º. 

Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios eletrônicos de 

acesso público e em outros meios previstos em regulamento. 

Art. 14. A autoridade responsável pela organização e manutenção do cadastro referido 

no art. 1º que inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que 

deveriam ser inscritas, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, ou contribuir para a 

entrega do benefício a pessoa diversa do beneficiário final, será responsabilizada civil, penal e 

administrativamente. 

§ 1º Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que dolosamente utilizar o benefício 

será obrigado a efetuar o cimento da importância recebida, em prazo a ser estabelecido pelo 

Poder Executivo, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia - SELIC, e de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do 

recebimento. 

§ 2° Ao servidor público ou agente de entidade conveniada ou contratada que concorra 

para a conduta ilícita prevista neste artigo aplica-se, nas condições a serem estabelecidas em 

regulamento e sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca 

inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, atualizada, anualmente, até seu 

pagamento, pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 

divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Art. 15. Fica criado no Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família 

um cargo, código DAS 101.6, de Secretário-Executivo do Programa Bolsa Família.  

Art. 16. Na gestão do Programa Bolsa Família, aplicarse-á, no que couber, a legislação 

mencionada no parágrafo único do art. 1º, observadas as diretrizes do Programa. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília, 9 de janeiro de 2004; 183 o da Independência e 116º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

José Dirceu de Oliveira e Silva 
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ANEXO B – TIPOS DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SEUS 

RESPECTIVOS VALORES 

 

 

O Programa Bolsa Família dispõe de cinco tipos de benefícios financeiros 

definidos pela Lei 10.836/04, que são transferidos mensalmente às famílias beneficiárias:  

- Benefício Básico (no valor de R$ 77, concedidos apenas a famílias 

extremamente pobres, com renda per capita igual ou inferior a R$ 77);  

- Benefício Variável - BFA (no valor de R$ 35, concedidos pela existência na 

família de crianças de 0 a 15 anos, gestantes e/ou nutrizes – limitado a cinco benefícios por 

família);  

- Benefício Variável Vinculado ao Adolescente - BVJ (no valor de R$ 42, 

concedidos pela existência na família de jovens entre 16 e 17 anos – limitado a dois jovens 

por família); 

- Benefício Variável de Caráter Extraordinário - BVCE (com valor calculado caso 

a caso e concedido para famílias migradas de Programas Remanescentes ao PBF);  

- Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP): 

beneficio que integra a Ação Brasil Carinhoso, implantada em 2012, voltado à superação da 

extrema pobreza na primeira infância. O benefício é destinado àquelas famílias beneficiárias 

do PBF que têm crianças entre 0 e 6 anos e que continuam na linha da extrema pobreza, 

mesmo recendo os benefícios citados acima.  

Diferentemente dos outros tipos de benefícios que compõem o PBF, o Brasil 

Carinhoso não estipula um teto para a transferência. Seu valor é equivalente ao necessário 

para que a renda per capita familiar seja superior a R$ 77,00. Dado o caráter particular deste 

benefício, ele não foi incluído nas tabelas que apresentam os valores que compõem o PBF. O 

valor transferido às famílias varia de R$ 35,00 a R$ 336,00 (excluindo o BSP, por falta de 

informação de valores) considerando a renda per capita, o número de crianças e jovens 

existentes em cada família, como mostram os dois quadros abaixo: 

 

 

Quadro 1: Famílias extremamente pobres (renda familiar por pessoa de até R$ 77,00) 

Número de gestantes, 

nutrizes, crianças e 

adolescentes de até 15 

anos 

Número de 

jovens de 16 

e 17 anos 

Tipo de benefício Valor do Benefício 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios/resolveuid/40f258f6658844da10d984f4872c60b9/download
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0 0 Básico                  R$ 77,00 

1 0 Básico + 1 variável R$ 112,00 

2 0 Básico + 2 variáveis R$ 147,00 

3 0 Básico + 3 variáveis R$ 182,00 

4 0 Básico + 4 variáveis R$ 217,00 

5 0 Básico + 5 variáveis R$ 252,00 

0 1 Básico + 1 BVJ R$ 119,00 

1 1 Básico + 1 variável + 1 BVJ R$ 154,00 

2 1 Básico + 2 variáveis + 1 BVJ R$ 189,00 

3 1 Básico + 3 variáveis + 1 BVJ R$ 224,00 

4 1 Básico + 4 variáveis + 1 BVJ R$ 259,00 

5 1 Básico + 5 variáveis + 1 BVJ R$ 294,00 

0 2 Básico + 2 BVJ 
R$ 161,00 

 

1 2 Básico + 1 variável + 2 BVJ R$ 196,00 

2 2 Básico + 2 variáveis + 2 BVJ R$ 231,00 

3 2 Básico + 3 variáveis + 2 BVJ R$ 266,00 

4 2 Básico + 4 variáveis + 2 BVJ R$ 301,00 

5 2 Básico + 5 variáveis + 2 BVJ R$ 336,00 

Fonte: Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios>. Acesso em setembro de 2014. 

 

Quadro 2: Famílias pobres (renda familiar por pessoa de R$ 77,01 a R$ 154,00) 

Número de gestantes, 

nutrizes, crianças e 

adolescentes de até 15 

anos 

Número de 

jovens de 16 

e 17 anos 

Tipo de benefício Valor do Benefício 

0 0 Não recebe benefício - 

1 0 1 variável                  R$ 35,00 

2 0 2 variáveis                  R$ 70,00 

3 0 3 variáveis R$ 105,00 

4 0 4 variáveis R$ 140,00 

5 0 5 variáveis R$ 175,00 

0 1 1 BVJ                  R$ 42,00 

1 1 1 variável + 1 BVJ                  R$ 77,00 

2 1 2 variáveis + 1 BVJ R$ 112,00 

3 1 3 variáveis + 1 BVJ R$ 147,00 

4 1 4 variáveis + 1 BVJ R$ 182,00 

5 1 5 variáveis + 1 BVJ R$ 217,00 

0 2 2 BVJ                  R$ 84,00 

1 2 1 variável + 2 BVJ R$ 119,00 

2 2 2 variáveis + 2 BVJ R$ 154,00 

3 2 3 variáveis + 2 BVJ R$ 189,00 

4 2 4 variáveis + 2 BVJ R$ 224,00 

5 2 5 variáveis + 2 BVJ R$ 259,00 

Fonte: Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios>. Acesso em setembro de 2014. 
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ANEXO C - LEI DE REGULAMENTAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 

GABINETE DA MINISTRA 

PORTARIA No- 251, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 

Regulamenta a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família, revoga a portaria GM/MDS nº 321, de 29 de setembro de 

2008, e dá outras providências.  

 

A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 

no uso das atribuições que lhe conferem o art. 27, inciso II, da Lei nº 10.683, de 23 de maio 

de 2003, e os arts. 2°, 27 e 28 do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e   

 

CONSIDERANDO que o Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 

de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, tem por 

objetivos básicos promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial  de educação, 

saúde e assistência social; combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 

estimular o desenvolvimento das capacidades das famílias que vivem em situação de pobreza  

e extrema pobreza; combater a pobreza; e promover a intersetorialidade, a 

complementariedade e a sinergia das ações sociais do Poder Público;   

 

CONSIDERANDO o disposto na Seção I do Capítulo III do regulamento do Programa Bolsa 

Família, a qual trata do acompanhamento das condicionalidades pelas instâncias de gestão e 

de execução dessa política social;  

 

CONSIDERANDO que, no contexto do Programa Bolsa Família, as condicionalidades visam 

a ampliar o acesso das famílias às políticas de saúde, educação e assistência social, 

promovendo a melhoria das condições de vida da população beneficiária, assim como a 

fortalecer a capacidade de o Poder Público oferecer tais serviços;  

 

CONSIDERANDO que o adequado monitoramento das condicionalidades permite a 

identificação de vulnerabilidades que afetam ou impedem o acesso das famílias beneficiárias 

aos serviços a que têm direito, demandando ações do Poder Público voltadas a seu 

acompanhamento;  

 

CONSIDERANDO, no que couber, o disposto nas Portarias Interministeriais MEC/MDS nº 

3.789, de 17 de novembro de 2004, e MS/MDS nº 2.509, de 18 de novembro de 2004, como 

também, na Portaria MDS nº 666, de 28 de dezembro de 2005;  

 

CONSIDERANDO que a efetividade do funcionamento do Programa Bolsa Família depende 

da cooperação interfederativa e da coordenação das ações entre políticas setoriais e entre os 

entes públicos envolvidos em sua gestão e execução, conforme os mecanismos previstos na 

Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; no Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004; nas 

Portarias MDS nºs 246, de 20 de maio de 2005; 256, de 19 de março de 2010; e 754, de 20 de 

outubro de 2010, e nos acordos de adesão celebrados entre o Governo Federal e os estados, 

Distrito Federal e municípios; e  
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CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a gestão das condicionalidades e de 

definir os efeitos decorrentes do descumprimento aplicáveis sobre os benefícios financeiros 

do Programa Bolsa Família, resolve:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Regulamentar a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família - PBF.  

Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, gestão de condicionalidades compreende as 

seguintes atividades e procedimentos:  

 

I - identificação do público com perfil para acompanhamento das condicionalidades de 

educação, saúde e assistência social;  

 

II - coleta de informações, pelo município e/ou pelo estado, no que couber, e registro 

periódico nos sistemas disponibilizados pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS, da Educação - MEC e da Saúde - MS;  

 

III - aplicação dos efeitos previstos na legislação e na presente Portaria, decorrentes do 

descumprimento de condicionalidades; e  

 

IV - análise e sistematização de informações sobre o acompanhamento das condicionalidades 

pelas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF, para subsidiar o 

acompanhamento por outras políticas públicas, de forma a reduzir as situações de 

vulnerabilidade de tais famílias.  

 

CAPÍTULO II 

DAS CONDICIONALIDADES 

 

Art. 2º São condicionalidades do PBF, de acordo com o art. 3° da Lei n° 10.836, de 2004, art. 

28 do Decreto nº 5.209, de 2004, arts. 13 e 14 da Portaria MDS n° 666, de 2005:  

 

I - na área de educação:  
a) para as crianças ou adolescentes de 6 (seis) a 15 (quinze) anos de idade, a matrícula e a 

frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária escolar mensal; e  

b) para os adolescentes de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de idade, cujas famílias 

recebam o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente - BVJ, a matrícula e a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária escolar mensal;  

 

II - na área de saúde:  
a) para as gestantes e nutrizes, o comparecimento às consultas de pré-natal e a assistência ao 

puerpério, visando à promoção do aleitamento materno e dos cuidados gerais com a 

alimentação e saúde da criança; e  

b) para as crianças menores de 7 (sete) anos, o cumprimento do calendário de vacinação e o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;  

 

III - na área de assistência social, para as crianças e adolescentes de até 15 (quinze) anos, 

em risco ou retiradas do trabalho infantil, a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por 

cento) da carga horária relativa aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 

SCFV.  
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CAPÍTULO III 

DOS EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO, DA INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DOS 

EFEITOS E DO RECURSO 

 

Art. 3º Os efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades do PBF serão 

gradativos e aplicados de acordo com os descumprimentos identificados no histórico da 

família.  

 

Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, o histórico da família de que trata o caput 

consiste do conjunto dos sucessivos descumprimentos de condicionalidades e respectivos 

efeitos gradativos aplicados às famílias beneficiárias.  

 

Art. 4º As famílias beneficiárias do PBF com crianças ou adolescentes de até 15 (quinze) 

anos de idade, nutrizes ou gestantes, e adolescentes de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos 

beneficiários do BVJ que descumprirem as condicionalidades, ficam sujeitos aos seguintes 

efeitos, aplicados de forma sucessiva:  

 

I - advertência, no primeiro registro de descumprimento;  

 

II - bloqueio do benefício por um mês, no segundo registro de descumprimento; 

  

III - suspensão do benefício, por dois meses, a partir do terceiro registro de descumprimento, 

e reiteradamente, a partir da ocorrência de novos episódios de descumprimento; e  

 

IV - cancelamento do benefício, observados os procedimentos do § 2º deste artigo.  

 

§ 1º A aplicação da advertência mencionada no inciso I não produzirá efeito sobre o benefício 

financeiro.  

 

§ 2° O cancelamento dos benefícios financeiros do PBF em decorrência do descumprimento 

das condicionalidades ocorrerá quando, simultaneamente:  

 

I - a família estiver na fase de suspensão;  

 

II - o acompanhamento desta família estiver ativo e registrado no Sistema de 

Condicionalidades - Sicon; e  

 

III - se após 12 (doze meses), contados do dia em que simultaneamente tenham começado a 

vigorar as condições previstas nos incisos I e II, a família apresentar novo descumprimento, 

com efeito no benefício no primeiro período de acompanhamento de condicionalidade 

posterior.  

 

§ 3° Os efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades de que tratam a alínea 

"a" do inciso I, e os incisos II e III, todos do art. 2º desta Portaria, incidirão sobre todos os 

benefícios financeiros transferidos à família, inclusive o Benefício Variável Vinculado ao 

Adolescente - BVJ.  

§ 4° O efeito decorrente do descumprimento da condicionalidade de que trata o art. 2º, I, "b", 

desta Portaria, afetará exclusivamente o BVJ associado ao integrante da família em situação 

de descumprimento.  
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Art. 5º A inclusão da família em situação de descumprimento de condicionalidades nos 

serviços socioassistenciais, com registro no Sicon, deverá basear-se no número de efeitos, 

dentre aqueles indicados nos incisos I a III do caput do art. 4° desta Portaria, que lhe forem 

aplicados, priorizando-se as famílias com maior número de suspensões. 

 

§ 1° Os efeitos decorrentes do descumprimento de condicionalidades poderão ser 

interrompidos no Sicon mediante registro neste sistema:  

 

I - de que a família em situação de descumprimento está em acompanhamento 

socioassistencial; e  

 

II - de que a manutenção da transferência de renda à família foi avaliada como necessária para 

superação de sua situação de vulnerabilidade.  

 

§ 2º A interrupção temporária dos efeitos decorrentes do descumprimento de 

condicionalidades terá vigência de 6 (seis meses), podendo, por meio de comando no Sicon:  

 

I - cessar antes do decurso deste período; e  

 

II - ser prorrogada por igual período.  

 

Art. 6º Quanto aos efeitos decorrentes do descumprimento de condicionalidades, previstos no 

art. 4º desta Portaria:  

 

I - a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – SENARC do MDS, no âmbito de suas 

atribuições, realizará a aplicação dos efeitos dos descumprimentos nos meses de março, maio, 

julho, setembro e novembro de cada ano; e  

 

II - a aplicação deverá ser informada por meio de notificação escrita ao responsável pela 

Unidade Familiar e/ou por mensagem no extrato da família.  

 

Art. 7º Os efeitos de que trata o art. 4º desta Portaria serão aplicados gradativamente quando 

o tempo decorrido entre um efeito de descumprimento e o seguinte for menor ou igual a 6 

(seis) meses.  

 

§ 1º Quando o tempo decorrido entre um efeito de descumprimento e o seguinte for superior 

ao prazo estabelecido no caput deste artigo, os registros anteriores de descumprimento de 

condicionalidades serão desconsiderados, no que se refere à aplicação de efeitos gradativos.  

 

§ 2° A interrupção temporária dos efeitos decorrentes do descumprimento, no período de 6 

(seis) meses, implica o reinício da atribuição dos efeitos de que trata o art. 4º.  

 

Art. 8º As famílias não serão consideradas em situação de descumprimento de 

condicionalidades:  

I - nos casos em que fique demonstrada a inexistência de oferta do respectivo serviço, força 

maior ou caso fortuito, conforme previsto no § 5º do art. 28 do Decreto nº 5.209, de 2004; ou  

II - em decorrência de questões de saúde ou outros motivos sociais reconhecidos pelo MDS, 

MEC e MS.  
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Parágrafo único. As condições descritas nos incisos I e II deste artigo devem ser registradas 

pelos municípios ou estados nos respectivos sistemas de informação, de acordo com as 

responsabilidades estabelecidas no § 3° do art. 28 do Decreto nº 5.209, de 2004. 

  

Art. 9º As famílias sem informação de acompanhamento das condicionalidades poderão ter 

seus benefícios bloqueados ou suspensos pela SENARC. 

 

 

Art. 10. Os efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades poderão ser 

revistos mediante recurso administrativo, a ser apresentado pelo Responsável pela Unidade 

Familiar à gestão municipal do PBF, conforme regras a serem estabelecidas pela Senarc.  

 

§ 1° A gestão municipal do PBF deverá:  

I - avaliar as justificativas apresentadas nos recursos; e  

II - arquivar a documentação que comprove as justificativas alegadas pela família, bem como 

o parecer com a fundamentação da decisão.  

§ 2º A gestão municipal do PBF poderá reconhecer, independentemente da interposição de 

recurso pela família, erros comprovados no registro de condicionalidades, podendo, nesta 

situação, realizar no Sicon a anulação dos efeitos no histórico da família e sobre o benefício 

financeiro, por meio da funcionalidade de recurso.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS GESTORES 

 

Art. 11. A gestão de condicionalidades do PBF envolverá o exercício de atribuições 

complementares e coordenadas no âmbito da União, estados e municípios, e será realizada por 

meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a descentralização, a 

intersetorialidade e os compromissos assumidos na adesão ao PBF, conforme as Portarias 

MDS nº 256, de 2010, e nº 754, de 2010.  

Parágrafo único. Os responsáveis pela gestão do PBF no governo federal, estados e 

municípios deverão informar e orientar as famílias beneficiárias sobre seus direitos e 

responsabilidades no âmbito do PBF.  

 

Art. 12. São atribuições da SENARC, no que se refere à gestão das condicionalidades:  

I - definir, em conjunto com as secretarias competentes do MEC e do MS, assim como com a 

Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS do MDS, o calendário de coleta e registro 

das condicionalidades;  

II - gerar e fornecer às secretarias competentes do MEC e do MS, e à SNAS, base de dados 

com informações sobre o público a ser acompanhado, para que seja realizado o registro 

periódico do acompanhamento das respectivas condicionalidades do PBF;  

III - supervisionar as ações de coleta de informações e de registro periódico nos sistemas de 

informação;  

IV - consolidar os resultados do acompanhamento das condicionalidades, bem como 

providenciar a aplicação dos efeitos decorrentes do descumprimento sobre a folha de 

pagamento do PBF;e  

V - promover a articulação intersetorial e intergovernamental, assim como prover apoio 

institucional, a fim de:  

a) estimular o acompanhamento das famílias em situação de descumprimento de 

condicionalidades, pelas diferentes políticas setoriais, com vistas a identificar as situações de 

vulnerabilidade, promover o acesso aos serviços e assegurar renda; e  
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b) articular ações complementares nas áreas de educação, saúde e assistência social, a fim de 

qualificar a oferta desses serviços  

sociais básicos.  

 

Art. 13. São atribuições da SNAS, no que se refere à gestão das condicionalidades:  

I - realizar a coleta e o registro periódico das informações referentes à condicionalidade 

prevista no inciso III do art. 2° desta Portaria, encaminhando-as à SENARC ao final de cada 

período;  

II - informar e mobilizar a gestão municipal da assistência social sobre os descumprimentos 

de condicionalidades e seus respectivos motivos, com vistas a garantir a oferta local de 

serviços e ações de proteção básica e/ou proteção especial da assistência social, direcionada às 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social;  

III - apoiar, estimular e orientar os municípios para que estes realizem:  

a) o acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF em situação de descumprimento de 

condicionalidades, por meio de seus serviços de proteção básica e de proteção especial; e  

b) o registro, no Sicon, de que as famílias em situação de descumprimento foram inseridas em 

serviço socioassistencial de acompanhamento familiar; e  

IV - orientar os municípios sobre os procedimentos relacionados ao cancelamento de 

benefícios do Programa Bolsa Família, observando sempre o disposto no § 2º do art. 4º desta 

Portaria.  

 

Art. 14. Aos coordenadores estaduais do PBF, no que se refere à gestão de condicionalidades 

e considerando o acordado nos termos de adesão específicos assinados pelos estados, caberá:  

I - realizar articulações com os gestores das políticas setoriais específicas para que seja 

realizada a coleta e o registro das condicionalidades previstas no Programa, quando o acesso 

ao serviço se realizar em estabelecimento estadual;  

II - atuar em cooperação com os municípios para garantir o registro das informações relativas 

às condicionalidades;  

III - apoiar os municípios localizados em seu território na realização da gestão de 

condicionalidades do Programa;  

IV - atribuir, dentro de sua esfera de competência, mecanismos de acessos e perfis de usuários 

no âmbito do Sicon, para viabilizar a realização de atividades e tarefas de gestão de 

condicionalidades;  

V - realizar, dentro de sua esfera de competência e perfil atribuído, as operações necessárias 

para a gestão das condicionalidades no Sicon; e  

VI - elaborar planejamento anual intersetorial do estado, em parceria com as áreas de 

assistência social, saúde e educação, para a articulação de ações complementares nessas áreas, 

assim como para o desenvolvimento e apoio das ações de gestão de condicionalidades do PBF 

e de acompanhamento familiar.  

 

Art. 15. Aos gestores municipais do PBF, no que refere à gestão de condicionalidades e 

considerando o acordado nos termos de adesão específicos assinados pelos municípios, 

caberá:  

I - atuar em cooperação com os responsáveis pelo registro do acompanhamento das 

condicionalidades nas áreas de saúde, educação e assistência social, para garantir a coleta das 

informações de acordo com os calendários definidos;  

II - analisar o recurso administrativo de que trata o art. 10 desta Portaria e, em caso de 

provimento do recurso, realizar o registro no Sicon e as ações necessárias à sua execução;  

III - notificar formalmente o Responsável pela Unidade Familiar, quando necessário, nos 

casos de descumprimento de condicionalidades, sem prejuízo de outras formas de notificação; 
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IV - analisar as informações sobre descumprimento de condicionalidades e encaminhar as 

famílias beneficiárias do PBF, em situação de descumprimento, às áreas responsáveis pelo 

acompanhamento familiar e oferta dos serviços socioassistenciais;  

V - monitorar, em conjunto com a área de vigilância socioassistencial, o registro do 

acompanhamento das famílias em descumprimento no Sicon;  

VI - atribuir, dentro de sua esfera de competência, mecanismos de acessos e perfis de usuários 

no âmbito do Sicon;  

VII - realizar, dentro de sua esfera de competência e perfil atribuído, as operações necessárias 

para a gestão das condicionalidades no Sicon; e  

VIII - elaborar planejamento anual intersetorial do município, em parceria com as áreas de 

assistência social, saúde e educação, para a articulação de ações complementares nessas áreas, 

assim como para o desenvolvimento e apoio das ações de gestão de condicionalidades do PBF 

e de acompanhamento familiar.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. A SENARC poderá considerar as particularidades dos grupos populacionais 

tradicionais e específicos, identificados no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – Cadastro Único, na aplicação das normas e procedimentos de gestão de 

condicionalidades do PBF, previstas nesta Portaria, até que seja publicada regulamentação 

específica.  

 

Art. 17. Os dados relativos às condicionalidades, bem como o histórico da família, deverão 

ser utilizados exclusivamente para as finalidades previstas nesta Portaria, em observância à 

privacidade das famílias, sem prejuízo das informações que devem ser prestadas aos órgãos 

de controle.  

 

Art. 18. Os atos previstos nesta Portaria serão realizados em consonância com as normas e 

procedimentos da gestão de benefícios do PBF.  

 

Art. 19. Em observância à legislação que criou o Programa e aos compromissos assumidos na 

adesão ao PBF, é vedado aos estados e municípios:  

I - instituir outros efeitos relacionados às condicionalidades do PBF sobre os benefícios 

financeiros pagos às famílias além dos previstos nesta Portaria;  

II - instituir outras condicionalidades do PBF à família; e  

III - utilizar formas de comunicação humilhantes ou constrangedoras a respeito do 

descumprimento das condicionalidades.  

 

Art. 20. Para os fins desta Portaria, o Distrito Federal, no que couber, é equiparado aos 

municípios.  

 

Art. 21. Fica delegada à SENARC e à SNAS, em conjunto, no âmbito de suas respectivas 

competências, a edição de normas e orientações complementares para o cumprimento do 

estabelecido nesta Portaria.  

 

Art. 22. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 23. Fica revogada a Portaria MDS nº 321, de 29 de setembro de 2008. 
TEREZA CAMPELLO 
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ANEXO D – SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

Quadro 03: Sanções aplicadas por descumprimento de condicionalidades da educação 

PBF (06 a 17 anos) 

Efeitos Gradativos 
  

  

Nº 
Famílias BFA e 

BVJ 

DESCRIÇÃO DOS EFEITOS DE 

CONDICIONALIDADES 
AÇÃO NO BENEFÍCIO   

1º Advertência 

A família é notificada sobre o 

descumprimento da condicionalidade. 

Esse efeito fica registrado no histórico 

de descumprimento da família durante 

seis meses. Após esse período, se a 

família tiver um novo 

descumprimento, o efeito será uma 

nova advertência. 

Nenhum efeito no benefício.   

2º Bloqueio (30 dias) 

Se, no período de 6 meses da última 

advertência, a família tiver um novo 

descumprimento, o efeito será o 

bloqueio. 

O benefício é bloqueado por 30 dias, 

podendo ser sacado junto com a 

parcela do mês seguinte. 

  

3º e 4º Suspensão (60 dias) 

Se, no período de seis meses após o 

efeito de bloqueio, a família tiver um 

novo descumprimento, o efeito será a 

suspensão.  

Se a família continuar descumprindo 

as condicionalidades dentro do 

período de seis meses após a última 

suspensão, ela receberá novo efeito de 

suspensão e, assim, sucessivamente — 

ou seja, a suspensão será reiterada. 

Se a família passar seis meses sem 

descumprir as condicionalidades e, 

depois desse tempo, tiver um 

descumprimento, o efeito será uma 

nova advertência. 

O numero de suspensões reiteradas da 

família será monitorado no Sistema de 

Condicionalidades (Sicon) e 

representará um indicativo de que a 

família está em situação de 

vulnerabilidade, necessitando de uma 

ação da Assistência Social. 

O benefício é suspenso por 60 dias e 

não poderá ser sacado após esse 

período. Passados os dois meses, a 

família voltará a receber o benefício 

do PBF. 
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5º Cancelamento 

O benefício somente poderá ser 

cancelado se a família: 

 Estiver na fase da suspensão 

(período de seis meses após o 

último efeito de suspensão); 

 For acompanhada pela 

Assistência Social, com registro 

no Sicon; e 

 Continuar descumprindo as 

condicionalidades por um período 

maior do que 12 meses, a contar 

da data em que houver a 

coincidência de registro dos dois 

itens anteriores. 

Cancelamento do benefício.   

Fonte: Site do MDS. Disponível em: < http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-

familia/condicionalidades/gestor/pbf-descumprimento-das-condicionalidades. > Acesso em abril 2014. 

 

BVJ – Benefício Vinculado ao Adolescente 

BFA – Benefício Variável  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-


168 
 

  

 

ANEXO E – ÍDICES DE GINI: PROGRESSÃO DOS ÚLTIMOS 30 ANOS 

 

 

Figura 4: Índice de Gini dos últimos 30 anos  

 
Fonte: dados da PNAD de vários anos. 


