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RESUMO 

Considerando o destaque no âmbito das políticas públicas do Programa Bolsa 

Família como forma de combate à pobreza, considerando ainda o discurso governamental, 

segundo o qual, a educação é um elemento fundamental para inclusão social, considerando 

que o Programa Bolsa Família é uma política pública que pressupõe que o acesso à 

educação e a permanência na escola possibilitariam a inclusão social das famílias 

atendidas, este trabalho tem como objetivo analisar o Programa Bolsa Família 

implementado pela Lei 10.836/04, a fim de identificar os efeitos do programa no seu 

aspecto educacional pretendido, ou seja, o acesso à educação e a permanência na escola 

das crianças e jovens atendidos como meio de inclusão social. Para tanto analisamos os 

índices de faltas e o rendimento escolar de alunos de uma 8ª série em uma escola da rede 

estadual de São Paulo, localizada na União Vila Nova/Vila Nair distrito do Jacuí, Zona 

Leste da cidade, região com menor IDH-M do município de São Paulo. Alem disso, 

realizamos entrevistas com quatro mães selecionadas a partir do rendimento das crianças; 

duas com bom rendimento, duas com baixo rendimento. Neste trabalho, utilizamos como 

principais bases teóricas as contribuições de Bourdieu, Lahire e Charlot referentes à 

exclusão escolar, considerada na perspectiva do fracasso escolar. Para esta análise 

recorremos a uma pesquisa empírica e qualitativa de dados obtidos através da análise 

documental dos prontuários das crianças e da transcrição das entrevistas. 

 

Palavras chaves: Bolsa Família; Educação; Exclusão escolar; Sucesso escolar; 

Inclusão social.   

 



 

ABSTRACT 

Whereas the emphasis in the public policy of the Programa Bolsa Família as a 

way to combat poverty, also considering the governmental discourse, according to which, 

education is a key element for social inclusion, considering that the Programa Bolsa 

Família is a public policy that assumes that access to education and staying in school 

would enable the social inclusion of families served, this paper aims to analyze the Bolsa 

Família implemented by Law 10.836/04, to identify the effects of the program in its 

educational aspect intended, or that is, access to education and school attendance of the 

children and youth served as a means of social inclusion. To this end we analyzed the rates 

of absences and academic achievement of students from 8th grade at a school in Sao Paulo 

State, located in União Vila Nova/Vila Nair, District Jacuí, at the East Zone, a region with 

the lowest IDH-M of São Paulo. In addition, we conducted interviews with four mothers 

selected from the income of children; two with good school performance, two with low 

school performance. Here, we used as the main theoretical base, the contributions of 

Bourdieu, Lahire and Charlot, referring to exclusion from school, viewed from the 

perspective of school failure. For this analysis we resort to an empirical and qualitative 

data obtained through documentary analysis of records of children school data and 

interviews transcript.  

 

Keywords: Bolsa Família, Education, School exclusion, School success, Social 

inclusion. 
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“Existem populações que passam por nescessidades, 

essas pessoas são dependentes do governo do estado, 

motivos da nescessidade existe escolas em outros lugares 

do pais que não chegam a receber materiais escolar, assim 

o governo vê as pessoas que mais necessita do material e 

aí acabam dano para algumas escolas, mais tambem tem 

outras coisa dos nos direitos como fazer curso de graça 

assim algumas pessoas ficam difíceis para aprender por, 

que não tem dinheiro para pagar mas tem algumas 

pessoas que pelo menos pega dinheiro com o Bolsa 

família assim fica mais facil para alguns e pra outros fica 

dificeis.” 

 

(Aluno do 2º ano do Ensino Médio da rede de ensino do estado de 

São Paulo, anexo 6 2009) 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A exclusão escolar sempre esteve muito próxima de minha realidade. Primeiro na 

minha trajetória de aluna de escola pública: muitos amigos de infância ficaram no meio do 

caminho e abandonaram a escola; e agora, mais recentemente, na qualidade de professora 

de Filosofia no Estado de São Paulo. Em minha atividade diária como docente confronto-

me quase que ininterruptamente com a realidade de muitos alunos que apresentam baixo 

rendimento escolar e com uma defasagem que remonta muitas vezes às primeiras séries. 

Apesar dessa constatação fornecida pela dura realidade do dia-a-dia e pela experiência 

própria, é necessário afirmar que contemporaneamente ao fator da exclusão onipresente na 

realidade educacional, houve um alardeado discurso do governo em defesa da educação, 

discurso presente até mesmo nos setores empresariais o qual apregoa a educação do povo, 

como conditio sine qua non para que o país possa crescer economicamente.  

Diante deste contexto, é natural que o tema da exclusão escolar, considerada sob a 

perspectiva do fracasso escolar tenha sido preocupação de um grande número de pesquisas 

no Brasil, as quais apresentaram ao longo do tempo noções bastante difusas sobre o tema. 

Estas pesquisas, de modo geral, se inspiraram em trabalhos como os de Bourdieu e 

Passeron (1992) e sua teoria de Reprodução, até os mais recentes trabalhos de Lahire 

(1997) e Charlot (2002), os quais partem de noções como mobilização e relação com o 

saber, avançando no conceito de reprodução, sem, no entanto, negar as influências das 

desigualdades sociais.  

Trabalhos como os de Bourdieu e Passeron explicam o fracasso e o sucesso 

escolar considerando a relação entre origem social e desempenho escolar. Estes autores nos 

mostram que a escola transmite e avalia uma cultura que não é socialmente neutra. Assim, 

as crianças que receberam na sua família e na sua classe social um “Capital Cultural” que a 

escola privilegia, têm mais chances de serem alunos bem-sucedidos na escola.  Deste 

modo, as contribuições sobre a relação entre origem social e desempenho escolar são 

importantes para pensar os expressivos números de fracasso, abandono e evasão que 

acompanham a trajetória dos filhos das classes menos favorecidas.  

Em contrapartida, Lahire (1997) no seu livro Sucesso escolar nos meios 

populares: razões do improvável, busca investigar os casos de sucesso entre crianças dos 

meios populares. Para o autor, o sucesso ou fracasso escolar resulta das configurações 
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familiares e das relações estabelecidas com a escola, ou seja, das relações de 

interdependência entre os elementos que configuram a realidade social. 

Podemos considerar que o interesse de tal estudo é o de realizar perfis de 
configurações sociais complexas que mostrem crianças no ponto de 
cruzamento de configurações familiares e do universo escolar, com a 
finalidade de compreender como resultados e comportamentos escolares 
singulares só se explicam se levarmos em consideração uma situação de 
conjunto como redes de interdependências (familiares e escola) tramadas 
por relações sociais mais ou menos harmoniosas ou contraditórias. 
(Lahire, 1997, p.38) 

Já na perspectiva de Charlot (2000), o fracasso escolar não existe. Isto é, o 

fracasso não é um objeto de pesquisa, é uma situação construída ao longo da história 

pessoal, institucional, cultural e social do aluno; trata-se, portanto de um conjunto de 

fenômenos que podem ser observados e comprovados. 

O ‘fracasso escolar’ não existe; o que existe são alunos fracassados, 
situações de fracasso, histórias escolares que terminam mal. Esses alunos, 
essas situações, essas histórias é que devem ser analisados, e não algum 
objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado ‘fracasso escolar’. 
(Charlot, 2000a, p.16) 

Assim, conforme estes autores, o fracasso escolar é resultado de várias 

determinações, de um conjunto de fatores que podem se expressar de diferentes formas em 

diferentes momentos históricos. 

Conforme Bueno (2008), se o fracasso escolar é constituído dentro de um 

contexto sócio-histórico particular, este assume características próprias de uma 

determinada realidade; no caso do Brasil, ele é uma marca do sistema educacional 

brasileiro, que se expressou em um primeiro momento pela exclusão dos alunos das classes 

populares ao sistema, e que no momento atual, com a obrigatoriedade do ensino 

fundamental, se expressa pelo baixo índice de aprendizagem.   

Diante desse panorama, nos pareceu adequado refletir sobre a eventual eficácia 

das políticas públicas que pretendem combater a exclusão escolar; de modo mais 

específico as políticas de distribuição de renda que condicionam a continuidade do 

recebimento do benefício à matrícula e à permanência das crianças na escola, como forma 

de romper com o ciclo de pobreza em que estas crianças estão inseridas. 

Um levantamento realizado a partir dos resumos da produção acadêmica no Brasil 

das dissertações de mestrado e teses de doutorado, no período de 1987 a 2008, sobre os 

programas de distribuição de renda Bolsa Escola e Bolsa Família, que teve como fonte o 



13 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES revelou que dos 153 trabalhos localizados 

apenas 25 abordaram aspectos relacionados à questão educacional, sendo 22 de programas 

de educação.       

A análise dos estudos produzidos sobre o Programa Bolsa Família1 aponta para 

questões polêmicas e não consensuais, como por exemplo, em qual concepção política e 

econômica o programa é concebido? O programa visa a garantia de direitos ou é 

assistencialismo? A eficiência ou ineficiência do mesmo no combate a evasão e 

absenteísmo escolar e seus impactos para educação no Brasil.  

Em outubro de 2007 o Ministério do Desenvolvimento Social divulgou os dados 

da pesquisa: “Avaliação do Impacto do Bolsa Família – AIBF” realizada pelo Centro de 

Desenvolvimento Regional – Cedeplar da Universidade Federal de Minas Gerais, que 

mediu os indicadores domiciliares referentes à dimensão educação - frequência escolar, 

progressão e evasão escolar -. Conforme o MDS: 

Entre os meninos e meninas de 7 a 14 anos atendidos pelo Bolsa Família, 
a taxa de frequência escolar é 3,6 pontos percentuais acima da observada 
no conjunto dos não beneficiários. No público feminino, esta diferença 
chega a 6,5 pontos percentuais, e no Nordeste é ainda maior: 7,1 pontos 
percentuais. Quanto ao abandono da escola, os resultados da comparação 
indicam menor evasão das crianças incluídas no Bolsa Família do que 
daquelas não beneficiárias do programa. Entre os alunos beneficiários, a 
taxa de evasão chega a ser 2,1 pontos percentuais menor no conjunto das 
crianças em situação de extrema pobreza. (BRASIL, MDS, 2007) 

Já os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008, elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD apontam que, em 2006, o 

Programa Bolsa Família atingiu cerca de 11,1% de famílias, com benefícios de até R$ 

120,00. Ainda conforme esse relatório, os resultados obtidos pelo programa são 

"surpreendentes" diante da "modesta" quantia dos benefícios.  

De acordo com o relatório, as taxas de matrículas aumentaram em 60% entre as 

crianças e adolescentes com idade de 10 –15 anos, e diminuiu em cerca de 8% o número de 

evasão escolar. O relatório destaca os seguintes resultados:  

1) o programa foi responsável por 'quase um quarto da recente queda 
abrupta da desigualdade' de renda e 'por 16% do declínio na pobreza 
extrema';  

                                                 

1 Incluído o programa Bolsa Escola 
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2) queda de 60% na desnutrição de crianças pobres, entre 6 e 11 meses de 
idade;  
3) ênfase na igualdade de gênero, ao privilegiar as mulheres como 
receptoras dos benefícios. (PNDU, 2007/2008) 

Uma pesquisa realizada na cidade de Brasília sobre a influência do programa na 

educação coordenada pela professora Sônia Marise Salles de Carvalho, publicada na 

revista de Pedagogia da Universidade de Brasília, concluiu que houve uma melhora na 

qualidade de vida das famílias entrevistadas e uma melhora também, das condições de 

acesso e permanência na escola dos alunos beneficiados. 

Apontamos durante o trabalho que os principais objetivos do programa 
são: garantir que crianças permaneçam na escola, possibilitar o acesso das 
famílias carentes aos serviços públicos, e resgatar a cidadania e dignidade 
destas pessoas. [...]. Com uma melhor qualidade de vida, o cotidiano das 
famílias pobres deixa de ter o imediatismo das estratégias de 
sobrevivência, que impossibilita a valorização pessoal, a consolidação de 
espaços de convivência social, a formação de cidadãos e, ainda, o 
vislumbre de oportunidades futuras, fatores ou condições que poderiam 
ser criados e/ou reforçados pela escola. (Carvalho, et al. 2008) 

Entretanto Alencar (2007) aponta como principal problema do Bolsa Família, o 

critério de seleção, baseado somente na renda per capita, desconsiderando outros fatores 

de risco que levam à evasão escolar como, por exemplo, os fatores individuais, 

socioeconômicos e de infra-estrutura domiciliar. Conforme o autor: 

O Programa Bolsa Família, como instrumento de combate à abstenção e à 
evasão escolar, carece de uma melhor definição do seu público-alvo. Isso 
porque, ao se basear apenas no critério de renda per capita famíliar para 
selecionar seus beneficiários, o programa deixa de considerar outros 
fatores de risco que influenciam a decisão do indivíduo de não freqüentar 
a escola ou a dela se evadir antes mesmo de completar o mais básico 
ciclo escolar. (Alencar, 2007) 

Neste debate, uma contribuição importante é oferecida por Campineiro (1996) 

que, ao avaliar o Programa de Garantia de Renda Famíliar Mínima - PGRFM na cidade de 

Campinas, conclui que este tipo de programa alcança apenas parcialmente sua finalidade 

no que concerne ao seu objetivo educacional, já que o programa esbarra em limites 

externos, “[...] como a pouca motivação e a resistência das crianças a estudar e ir à escola e 

a baixa valorização da educação por parte das famílias” (Campineiro, 1996, p.167), além 

dos seus próprios limites como “[...]o baixo grau de articulação entre as áreas de educação 

e ação social” (Campineiro, 1996, p.167). 
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Enfim, mostramos que a participação no PGRFM não é uma condição 
suficiente para melhorar, automaticamente, a performance escolar dos 
alunos selecionados. Ao contrário, verificamos uma tendência, 
relativamente forte, à permanência do padrão escolar pregresso dos 
alunos, após um, dois ou três anos de permanência no PGRFM. 
(Campineiro, 1996, p.167) 

 Uma pesquisa realizada por Costa (2006) sobre a capacidade de inclusão 

educacional do programa Bolsa Escola na cidade de Jaboticabal no interior de São Paulo 

concluiu que o repasse de renda por si só não representa mudanças significativas na 

realidade das famílias, principalmente por não haver uma ampliação da rede social de 

atendimento, contudo, conforme a autora, o programa se revela importante para o cotidiano 

das famílias fortalecendo a relação já existente entre as famílias e a escola. 

A pesquisa de Lenskij (2006) discute a concepção de “direito à permanência na 

escola”. Neste trabalho a autora corrobora a idéia de que é responsabilidade do Estado 

garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes “em idade de escolarização 

obrigatória” e é nesta perspectiva que se insere, segundo a autora, as “políticas 

suplementares” como o Programa Bolsa Família. 

O direito à permanência na escola tal como inscrito no ordenamento 
jurídico educacional tem encontrado nos programas sociais que exigem a 
frequência à escola a sua potencialidade de efetivação sendo considerados 
imprescindíveis para garantir a efetivar este direito. Pela ótica dos 
programas sociais, a frequência á escola é condição sine qua non para a 
concessão do auxilio financeiro O contrato realizado entre Estado e 
famílias das classes populares têm, na escola, o seu ponto de encontro e 
materialização, locus privilegiado de cadastramento e fiscalização das 
famílias inscritas nos programas sociais. (Lenskij, 2006, p.81) 

A pesquisa Duringan (2006) na cidade de São Jose do Rio Preto interior de São 

Paulo, não encontrou alterações significativas na frequência e no rendimento escolar das 

crianças investigadas, resultado similar ao encontrado por Campineiro na cidade de 

Campinas.  

No caso da pesquisa realizada na cidade de Porto Alegre por Lenskij (2006), o 

resultado se contrapõe aos dados do relatório PNDU (2007/2008) já citados anteriormente. 

Conforme a autora, no que se refere ao combate à evasão escolar, o Bolsa-Escola/Família 

mostrou-se ineficiente: 

Em relação ao Programa Bolsa-Escola/Família, dos 135 alunos 
beneficiados pelo programa em 2002 nesta escola, 82 deles mantiveram 
frequência igual ou superior a 85% naquele ano, número que foi 
decrescendo no ano subseqüente. No final do segundo ano de benefício, 
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apenas 15 alunos (11%) mantinham-se vinculados ao Programa. Os 
demais 89% perderam a bolsa ao longo do período. (Lenskij, 2006, 
p.154) 

Ainda no bojo do debate sobre direitos sociais, Zimmermann (2006) assinala que 

a obrigatoriedade de cumprimento das condicionalidades é um contra-senso já que na 

perspectiva dos direitos humanos “[...] a um direito não se deve impor contrapartidas, 

exigências ou condicionalidades”, ou seja, o cumprimento da garantia do direito à 

educação é do Estado, desta forma, as famílias não podem ser punidas e excluídas do 

programa por isso. 

Sob a ótica dos direitos humanos, a um direito não se deve impor 
contrapartidas, exigências ou condicionalidades, já que a condição de 
pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos. A 
responsabilidade de garantir a qualidade destes serviços e seu provimento 
aos portadores desses direitos compete aos poderes públicos competentes. 
A obrigação do cumprimento das condicionalidades, nesta perspectiva, 
cabe a esses poderes, e não as pessoas. (Zimmermann, 2006, p.10) 

No que se refere à concepção social, política e econômica, trabalhamos com as 

contribuições de Silva (2008), Boito Jr (2002, 2003 e 2005) e Filgueiras (2006) que 

pontuam que os programas de distribuição de renda, como o Programa Bolsa Família, 

estão inseridos no contexto do projeto neoliberal de redução de gastos do Estado nas áreas 

sociais a partir de uma política de focalização, em detrimento de uma política de 

universalização dos direitos sociais.       

Diante do destaque que a implementação dos programas de garantia de renda 

mínima adquiriu no âmbito das políticas públicas voltadas ao combate à pobreza por meio 

do reforço ao direto básico da educação, e frente às ambigüidades e tensionamentos que 

perpassam estes programas, este trabalho tem como objetivo investigar o Programa Bolsa 

Família implementado pela Lei 10.836/04, a fim de identificar os efeitos do programa no 

seu aspecto educacional pretendido, ou seja, a inclusão social das famílias atendidas por 

meio do acesso à educação e da permanência na escola.  

Assim sendo, buscamos verificar se o Programa Bolsa Família tem produzido 

impactos positivos nos grupos famíliares beneficiados pelo programa que possam ter 

contribuído para produção do sucesso escolar das crianças e jovens atendidos.  

Para tanto, analisamos os impactos do Programa Bolsa Família nos índices de 

faltas e no rendimento escolar dos alunos atendidos pelo programa em uma escola da rede 

estadual de São Paulo, localizada na União Vila Nova/Vila Nair distrito do Jacuí, Zona 
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Leste da cidade na região com menor IDH-M do município de São Paulo. Nesta análise 

recorreremos a uma pesquisa empírica e qualitativa de dados obtidos através da análise 

documental e de entrevistas. As fontes utilizadas são: o prontuário escolar de onze crianças 

atendidas pelo programa de uma sala de 8ª série do ensino fundamental, e a transcrição das 

entrevistas de quatro mães selecionadas a partir do rendimento das crianças; duas com bom 

rendimento e duas com baixo rendimento. 

No que se refere à estrutura do trabalho, esta dissertação está organizada em 

quatro capítulos mais as considerações finais. No primeiro, apresentamos uma 

contextualização social, política e econômica do surgimento dos programas de distribuição 

de renda no Brasil, e o Programa Bolsa Família. No segundo capítulo, uma discussão 

teórica a respeito da exclusão escolar considerada sob a perspectiva do fracasso escolar, 

com base nas contribuições de Bourdieu, Lahire, Charlot, entre outros. No terceiro 

capítulo, efetuamos uma discrição da escola e da região investigada que constituíram o 

universo de análise da pesquisa. No quarto capítulo, descrevemos os procedimentos de 

pesquisa utilizados, e realizamos a análise dos dados coletados e das falas das mães 

entrevistas, com base no referencial teórico adotado. Nas considerações finais retomamos 

os principais resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 
O PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA 

1.1 Contexto histórico 

Conforme Silva (2008), as primeiras experiências de transferência de renda no 

Brasil remetem à década de 1930, ao governo do presidente Getúlio Vargas, no contexto 

das políticas de proteção social. Para a autora, com o surgimento do operariado urbano 

necessário ao novo modelo desenvolvimento econômico o Estado contrariando a ideologia 

liberal vigente estabelece uma postura intervencionista nas áreas sociais. Pois 

[...] a passagem do modelo de desenvolvimento agro-exportador para o 
modelo urbano-industrial e a Revolução de 30. Impõe-se então um 
profundo reordenamento das fonações do Estado Nacional. A pseudo-
postura não-intervencionista, preconizada pela ideologia liberal, dá lugar 
a uma postura de regulação ou provisão direta do Estado no campo da 
educação, saúde, previdência, programas de alimentação e nutrição, 
habitação popular, saneamento, transporte (NEPP 1994), demandas 
essenciais para permitir o desenvolvimento de um proletariado urbano 
necessário à industria emergente. (Silva, 2008, p. 26-27)  

Para Silva, os governos do período da ditadura militar – 1964 a 1985 – ampliaram 

o Sistema de Proteção Social como forma de “legitimação do Estado autoritário, servindo 

também como aliviadores da tensão e da repressão social, bem como para atenuar as 

conseqüências de políticas de arrocho salarial adotadas” (Silva, 2008, p.27) 

Para Silva, na década de 1970 o fortalecimento da reação ao regime da ditadura 

militar encampada principalmente pelos movimentos sociais e por um movimento sindical 

independente, colocou em pauta na agenda política a necessidade da ampliação e da 

universalização de direitos sociais. Com fim da ditadura militar, fortalece-se o movimento 

pró-constituinte culminando com a Constituição de 1988, o qual estabeleceu a Seguridade 

Social constituída de três políticas: a Política de Saúde, a Política de Assistência Social e a 

Previdência Social. Contudo para Silva, o avanço desta conquista social esbarra num 

contexto desfavorável marcado pela “crise fiscal do Estado, crise esta aprofundada também 

nos anos 1980 e reforçada nos anos de 1990 a partir da implantação do Projeto neoliberal 

no Brasil” (Silva, 2008, p.27). É no contexto das políticas neoliberais que as políticas 

focalizadas de transferência de renda tornam-se o eixo central da política de Proteção 

Social no Brasil.  

Tem-se então, nos anos 1990, última década do século XX, um Sistema 
de Proteção Social em desestruturação [...]. Ocorre uma progressiva 
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substituição de um sistema de Proteção Social inspirado na proposta 
Keneysiana e Beveredgiana e que parecia caminhar na direção da 
universalização de direitos sociais para uma proteção mix, em que o 
mercado (setor lucrativo) e o Terceiro Setor (setor não-lucrativo) passam 
a ser prevalentes enquanto canais de proteção social, assumindo parte das 
funções do Estado, [...]. Nessa conjuntura, os Programas de Renda 
Mínima se despontam e se ampliam, constituindo o eixo central da 
proteção social no Brasil. (Silva, 2008, p.28) 

Weissheimer (2006), a fim de contextualizar os programas de distribuição de 

renda, destaca que é em 1991, com o programa Renda Mínima do Senador Eduardo 

Suplicy (Partido dos Trabalhadores, São Paulo), que estas iniciativas ganham força e se 

espalham pelo Brasil. Nesse contexto, destacam-se as experiências iniciadas em 1995 nas 

cidades de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP) e do Distrito Federal, onde o então 

governador Cristovam Buarque implementou o programa Bolsa Escola.  

1.2 Contexto econômico  

Ao analisar o contexto econômico em que estão inseridos os programas de 

transferência de renda, Boito Jr (2002, 2003 e 2005) e Filgueiras (2006), destacam que o 

neoliberalismo, enquanto projeto político, tem como objetivo o revigoramento do 

capitalismo em escala mundial, ou seja, o neoliberalismo representa uma transformação do 

capitalismo moderno, tendo consolidado sua hegemonia através de uma doutrina teórica 

muito bem elaborada que valoriza sistematicamente o papel do mercado; seu programa 

consiste basicamente em elevar significativamente a taxa de desemprego e fomentar a 

repressão sindical e a ampliação das diferenças sociais por meio da reconcentração de 

renda e da substituição do Estado de Bem-Estar Social pelo Estado mínimo.  

A implementação do neoliberalismo enquanto política econômica assume 

diferentes aspectos, dependendo das condições políticas econômicas e sociais de cada país 

e região, além de exprimir a própria luta de classe e contradições entre as frações de classe 

(Filgueiras, 2006).  Se no Brasil a divergência entre a burguesia industrial e financeira 

foram num primeiro momento um “entrave” para o neoliberalismo2, a vitória desse projeto 

no Brasil contou com a adesão de setores da classe média e das classes populares ao 

                                                 

2 A principal divergência entre a burguesia industrial e a financeira se refere ao processo de abertura 
comercial. 
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discurso contra a ineficiência administrativa do Estado e aos supostos privilégios do 

funcionalismo público (Boito Jr, 2002). 

Para Boito Jr (2002) os primeiros passos do Brasil rumo ao projeto neoliberal é 

dado ainda no governo Collor, mas também para ele, é apenas na década de 1990, a partir 

do governo Fernando Henrique Cardoso – FHC, que o neoliberalismo consolidou-se no 

Brasil. 

Com o Plano Real3 o governo FHC consegue por fim na inflação que há décadas 

assombrava a população brasileira. Em nome da estabilidade econômica, o governo 

implementa uma série de medidas de caráter neoliberal preconizadas pelos organismos 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional - FMI e o Banco Mundial. É neste 

contexto, que as reformas previdenciária, trabalhista, tributária, política, dentre outras 

passam a ser defendidas, pelo governo e pelos ideólogos do projeto neoliberal, como 

essenciais para a desoneração do Estado e para o crescimento econômico do país.       

Conforme Boito Jr (2002), as crises cambiais de 1995, 1997 e 1998, 

impulsionaram ainda mais a implementação do programa neoliberal no Brasil, tendo em 

vista que neste período o governo FHC ampliou a abertura comercial no país, acelerou as 

privatizações, intensificou tanto a política de cortes nos gastos sociais, quanto a 

desregulamentação do mercado de trabalho.  

É necessário pontuar, neste contexto, que a política econômica do governo FHC, 

baseada na fixação de juros altos como forma de combate à inflação, no regime de cambio 

flutuante, na abertura comercial e financeira e nas privatizações possibilitou um aumento 

ainda maior da concentração de capital, ao mesmo tempo em que elevou a taxa de 

desemprego e a precarização das condições de trabalho, aumentando a exclusão e a 

marginalização social já existente no país. 

Boito Jr destaca que a política social neoliberal de redução dos gastos do Estado 

aprofundou ainda mais as más condições da saúde, bem como da educação e da moradia. 

Em relação a estas áreas, a proposta neoliberal é substituir o universalismo do Estado de 

Bem Estar – que no caso do Brasil sequer chegou a ser consolidado – por um Estado 

                                                 

3 O Plano Real foi implementado no governo Itamar Franco em 1994, sob o comando do então ministro da 
Fazenda Fernando Henrique Cardoso, todo o programa tinha como base as políticas cambial e monetária. A 
política monetária foi utilizada como instrumento de controle dos meios de pagamentos (saldo da balança 
comercial, de capital e de serviços), enquanto a política cambial regulou as relações comerciais do país com 
os demais países do mundo.  
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Mínimo que direcione seus investimentos nas políticas sociais para a população de baixa 

renda, isto é, para os mais pobres entre os pobres, o que representa um retrocesso diante da 

garantia de direitos universais presentes na Constituição de 1988, a mesma, fruto de um 

grande embate entre setores progressistas e conservadores do cenário político brasileiro. 

Assim sendo, a “política de focalização” é a solução apresentada pelo 

neoliberalismo como forma de combater a pobreza e a exclusão decorrentes das próprias 

políticas neoliberais e é neste contexto que o governo FHC desenvolveu um amplo 

conjunto de políticas de distribuição de renda como o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Bolsa Renda, o Vale 

Gás, entre outros.  

Se o neoliberalismo no Brasil consolidou-se no governo FHC, o governo Lula - 

para decepção de boa parte da esquerda no Brasil e no mundo – não só deu continuidade ao 

projeto neoliberal, como aprofundou alguns dos seus aspectos, isso porque setores 

importantes da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e do movimento sindical, que 

antes foram importantes focos de resistência nos governos Collor e FHC, enxergam no 

presidente Lula um aliado, o que acaba por imobilizar ou neutralizar a capacidade de 

resistência destes setores.     

Conforme Filgueiras (2006) o governo Lula: 

[...] recolocou na ordem do dia a continuação das reformas neoliberais – 
implantando uma reforma da previdência dos servidores públicos e 
sinalizando para a reforma sindical e trabalhista - além de alterar a 
Constituição para facilitar o encaminhamento posterior, da proposta de 
independência do Banco Central e dar seqüência a uma nova fase de 
privatizações, como aprovação das chamadas Parcerias  Público-Privado 
(PPP)... Por fim, completando o quadro, reforçou as políticas sociais 
focalizadas (assistencialistas). (Filgueiras, 2008, p.186) 

Para Boito Jr, o governo Lula mantém o arrocho salarial e em nome do rigor da 

política econômica e do ajuste fiscal substitui o universalismo dos direitos sociais por 

programas de políticas sociais compensatórias e focalizadas, como é o caso do Bolsa 

Família, que é a ajuda insuficiente e incerta, que o governo oferece aos trabalhadores 

pauperizados. 

O governo Lula unificou todos os programas de distribuição de renda criados no 

governo FHC e criou o Programa Bolsa Família, fazendo deste o maior programa do 

governo na área social, a tal ponto de ter sido um dos mais importantes destaques na 

campanha pela reeleição em 2006, o que revela seu caráter clientelista e populista. Esse 
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novo populismo dirigido aos setores mais pauperizados da população - politicamente 

desinformados e desorganizados – pode ser expresso no mapa do resultado das eleições de 

2006, que demonstra a expressiva votação alcançada pelo presidente Lula nas regiões mais 

pobres do país, as quais possuem o maior número de famílias beneficiadas pelo Bolsa 

Família.    

Conforme Boito Jr (2005): 

[...] o Governo Lula está sabendo explorar simbolicamente essa 
iniciativa: faz solenidades para distribuir bolsas, faz publicidade na rádio 
e na TV etc. Os ministros da área social simulam resolver no varejo a 
desgraça que os ministros da área econômica promovem no atacado. Não 
se trata de uma proposta de organização política dos trabalhadores 
pauperizados pelo capitalismo neoliberal para fazer deles uma força pela 
mudança do modelo econômico. O Governo Lula mantém essa população 
pobre desorganizada e desinformada, explora-a politicamente – para ser 
mais preciso, explora-a eleitoralmente – porque sabe que a organização 
do povo poderia criar uma situação que o obrigaria a substituir a oferta de 
bolsas pela consolidação de direitos. (Boito Jr, 2005) 

Segundo Boito Jr as políticas sociais focalizadas representam uma nova roupagem 

das velhas práticas filantrópicas que o autor denomina de “novo populismo regressivo”. O 

autor assinala dois aspectos do populismo regressivo direcionado aos setores pauperizados, 

o primeiro, que ele classifica como negativo, diz respeito ao discurso que elege um inimigo 

fictício – neste caso o Estado – desviando a atenção destes setores do real inimigo: o 

sistema capitalista; o segundo aspecto que ele classifica como positivo, diz respeito ao que 

é oferecido a estes mesmos setores; “[..] uma sobra do banquete organizado pelos 

banqueiros e pelos grandes capitalistas: as políticas compensatórias” (Boito Jr,2003, p. 33). 

1.3 O Programa Bolsa Família  

Com a política de combate à fome – Programa Fome Zero – iniciada em 2003, 

primeiro ano do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os programas 

de distribuição de renda existentes - Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e 

Cartão Alimentação4 - são unificados pela Medida Provisória nº 132 de outubro de 2003, 

depois transformados na Lei 10.836 de janeiro de 2004 que instituiu o Programa Bolsa 

Família que é regulamentado pelo Decreto nº 5.209 de setembro de 2004. 

                                                 

4 Em dezembro de 2005 o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI foi incluído ao programa 
por meio da portaria nº666 do GM/MDS. 
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O "Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta destinado às 

famílias5 em situação de pobreza (renda mensal por pessoa R$ 70,00 a R$ 140,00) e de 

extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 70,00)".6 (BRASIL, MDS, 2010) 

que tem como objetivo combater a pobreza, a fome e a desigualdade social baseado na 

condicionalidade. Neste contexto o programa tem como objetivo a superação da pobreza e 

a inclusão social, por meio de um reforço ao exercício de direitos básicos como a educação 

e a saúde.     

O Programa Bolsa Família integra a estratégia Fome Zero, que visa 
assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a 
segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a erradicação da 
extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da 
população mais vulnerável à fome.O Programa pauta-se na articulação de 
três dimensões essenciais à superação da fome e da pobreza: 
• Promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência 

direta de renda à família; 
• Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e 

Educação, por meio do cumprimento das condicionalidades, o que 
contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre 
gerações; 

• Coordenação de programas complementares, que tem por objetivo o 
desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa 
Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. São 
exemplos de programas complementares: programas de geração de 
trabalho e renda, de alfabetização de adultos, de fornecimento de 
registro civil e demais documentos. (BRASIL, MDS, 2010) 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social - MDS, o Programa 

Bolsa Família é concebido como uma política pública de transferência de renda e que visa 

combater a pobreza por meio de um benefício monetário pago às famílias pobres, mediante 

condicionalidades nas áreas da saúde, assistência social e educação. A saber: 

• Educação: frequência escolar mínima de 85% para crianças e 
adolescentes entre 6 e 15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre 
16 e 17 anos. 

• Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e 
desenvolvimento para crianças menores de 7 anos; e pré-natal das 
gestantes e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 
anos. 

                                                 

5 Só podem ser incluídas no programa família cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais – 
CadÚnico.  
6 As famílias com renda per capita de R$ 70, 01 até R$ 140,00 só podem ser incluídas no programa se 
possuírem crianças ou adolescentes com idade entre 0 a 17 anos.  Já as famílias com renda per capita de até 
R$ 70,00 podem ser incluídas no programa independente da idade dos membros da família. 
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• Assistência Social: frequência mínima de 85% da carga horária relativa 
aos serviços socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos 
em risco ou retiradas do trabalho infantil. (BRASIL, MDS, 2010) 

Conforme a Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789 de 17 de novembro de 

2004, a associação da transferência da renda ao “direito básico de acesso à educação e 

permanência na escola” constituí um fundamento do Programa Bolsa Família, o 

documento considera ainda que a educação é um elemento fundamental para inclusão 

social das famílias beneficiadas. Como aponta o texto da Portaria Interministerial – 

MEC/MDS nº 3.789 de novembro de 2004: 

Considerando que constitui fundamento do Programa Bolsa Família a associação de 

transferência de renda ao direito básico de acesso à educação e permanência na escola. 

Considerando que a concretização do direito à educação compreende 
responsabilidade tanto por parte do Estado quanto da sociedade e dos 
indivíduos, cabendo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o 
papel de oferecer os serviços básicos de educação de forma digna e com 
qualidade, elemento fundamental para inclusão social das famílias 
beneficiadas. (BRASIL, MEC, 2010) 

Segundo a lógica do discurso governamental, a educação é um elemento 

fundamental para inclusão social. Neste contexto, o Programa Bolsa Família é uma política 

pública que pressupõe que o acesso à educação e a permanência na escola possibilitariam a 

inclusão social das famílias atendidas.  

O Programa Bolsa Família funciona de forma articulada com estados e municípios 

e, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o 

programa está já implementado em 100% dos municípios, atendendo 67% das famílias 

mais pobres. O Programa Bolsa Família tem três tipos de benefícios: o básico, o variável e 

o variável vinculado ao adolescente. Os valores pagos podem variar de R$ 22,00 a R$ 

200,00 de acordo com a renda e a composição famíliar.  

O Benefício Básico, de R$ 68 (sessenta e oito reais), é pago às famílias 
consideradas extremamente pobres, aquelas com renda mensal de até R$ 
70 (setenta reais) por pessoa (pago às famílias mesmo que elas não 
tenham crianças, adolescentes ou jovens). 
O Benefício Variável, de R$ 22,00 (vinte e dois reais), é pago às 
famílias pobres, aquelas com renda mensal de até R$ 140,00 (cento e 
quarenta reais) por pessoa, desde que tenham crianças e adolescentes de 
até 15 anos. Cada família pode receber até três benefícios variáveis, ou 
seja, até R$ 66,00 (sessenta e seis reais).  
O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ), de R$ 
33,00 (trinta e três reais), é pago a todas as famílias do Programa que 
tenham adolescentes de 16 e 17 anos freqüentando a escola. Cada família 



25 

pode receber até dois benefícios variáveis vinculados ao adolescente, ou 
seja, até R$ 66,00 (sessenta e seis reais). (BRASIL, MDS, 2010) 

Portanto segundo o MDS, o calculo do benefício e feito de acordo com a renda e 

composição famíliar como demonstra os dados das tabelas 1 e 2. 

Quadro 1.1 
Tabela do calculo do valor do benefício para famílias com renda 

famíliar mensal de até R$ 70,00 

Número de crianças 
e adolescentes  
de até 15 anos 

Número de jovens 
de 16 e 17 anos 

Tipo de benefício Valor do benefício 

0 0 Básico R$ 68,00 
1 0 Básico + 1 variável R$90,00 
2 0 Básico + 2 variáveis R$ 112,00 
3 0 Básico + 3 variáveis R$ 134,00 
0 1 Básico + 1 BVJ R$ 101,00 
1 1 Básico + 1 variável + 1 BVJ R$ 123,00 
2 1 Básico + 2 variáveis + 1 BVJ R$ 145,00 
3 1 Básico + 3 variáveis + 1 BVJ R$ 167,00 
0 2 Básico + 2 BVJ R$ 134,00 
1 2 Básico + 1 variável + 2 BVJ R$ 156,00 
2 2 Básico + 2 variáveis + 2 BVJ R$ 178,00 
3 2 Básico + 3 variáveis + 2 BVJ R$ 200,00 

    Fonte: Site do Ministério do Desenvolvimento Social 2010 

Quadro 1.2 
Calculo do valor benefício para famílias com renda famíliar mensal 

de R$ 70,00 a R$ 140,00 por pessoa 

Número de 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 

básico 
- 

1 0 1 variável R$ 22,00 
2 0 2 variáveis R$ 44,00 
3 0 3 variáveis R$ 66,00 
0 1 1 BVJ R$ 33,00 
1 1 1 variável + 1 BVJ R$ 55,00 
2 1 2 variáveis + 1 BVJ R$ 77,00 
3 1 3 variáveis + 1 BVJ R$ 99,00 
0 2 2 BVJ R$ 66,00 
1 2 1 variável + 2 BVJ R$ 88,00 
2 2 2 variáveis + 2 BVJ R$ 110,00 
3 2 3 variáveis + 2 BVJ R$ 132,00 

Fonte: Site do Ministério do Desenvolvimento Social 2010.  
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Ainda segundo dados do MDS referentes ao primeiro trimestre de 2010, no Brasil 

são 19.653.677 famílias incluídas no Cadastro Único7, 18.413.276 famílias com renda per 

capita mensal de R$ 232,50 – meio salário mínimo em 2008 – incluindo as famílias com 

perfil do programa, 15.729.878 famílias cadastradas com o perfil do Programa, isto é, 

famílias com renda per capita de até R$ 140,00. Sendo que destas 12.494.008 são 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

No estado de São Paulo são 2.145.817 famílias cadastradas, 1.961.809 com renda 

per capita mensal de meio salário mínimo, 1.561.317 famílias com perfil do programa e 

1.078.207 famíliais beneficiárias do Programa Bolsa Família.  No município de São Paulo 

são 354.015 famílias cadastradas8, 310.401 com renda per capita mensal de meio salário 

mínimo, 231.426 com perfil do programa e 112.807 beneficiárias do Programa Bolsa 

Família9, conforme Quadro 1.3. 

Quadro 1.3 
Números do Programa Bolsa Família referentes a março de 2010 

  
Famílias incluídas 
no Cadastro Único 

Famílias com renda 
per capita de meio 
salário mínimo de 
2008 R$ 232,50 

Famílias com perfil 
do programa com 

renda per capita de 
R$ 140,00 

 
Famílias 

beneficiárias do 
programa 

 
Brasil 

 
19.653.677 

 
18.413.276 

 
15.729.878 

 
12.494.008 

Estado 
São Paulo 

 

2.145.817 1.961.809 1.561.317 1.078.207 

Município 
São Paulo 

354.015 
 

310.401 231.462 112.807 

Fonte: site do MDS março de 2010 

Conforme MDS na apresentação do Relatório de Condicionalidades referente ao 

1º semestre de 2009, as condicionalidades são contrapartidas que devem ser cumpridas 

                                                 

7 O CadÚnico é um instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de 
baixa renda (aquelas com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo). Dessa forma, o 
número de famílias cadastradas no CadÚnico é maior que a quantidade de famílias beneficiadas pelo PBF. 
(MDS, março de 2010) 
8 No relatório do município de São Paulo o MDS informa que o total de famílias cadastradas poderá, 
conforme a legislação do CadÚnico, incluir familiais que tenham renda per capita maior que meio salário 
mínimo (R$232,50). Isso explica a possível diferença de valores entre o total de famílias cadastradas e o total 
de famílias com perfil Cadastro único. (MDS, março de 2010)  
9 Ainda conforme o relatório do MDS referente a março de 2010 este número contempla os benefícios 
liberados e bloqueados até o momento da geração da folha de pagamento, podendo não corresponder à 
situação mais recente dos benefícios. (MDS, março de 2010) 
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tanto pela família como pelo Poder Público. Segundo o Relatório, a concepção de 

condicionalidade não se limita ao controle e aos conseguintes efeitos deste no benefício 

recebido pela família, o objetivo é identificar e acompanhar com outras políticas sociais as 

famílias que se encontram em maior vulnerabilidade.   

Conforme texto do Relatório:   

Desse modo, a concepção de condicionalidades vai além do registro e dos 
respectivos efeitos no benefício da família. É uma estratégia para 
identificação das famílias que se encontram em maior vulnerabilidade e 
risco social e requerem, portanto, a realização de acompanhamento mais 
próximo por outras políticas (de saúde, educação, assistência social, 
trabalho e geração de renda, habitação, entre outras), de forma a serem 
atendidas em outras dimensões determinantes das vulnerabilidades, além 
da insuficiência de renda. (BRASIL, MDS, 2010).    

O controle das condicionalidades é feito de forma articulada pelos ministérios do 

Desenvolvimento Social, da Saúde e da Educação e pelas áreas de Assistência Social, 

Saúde e Educação dos municípios. Conforme o MDS, os objetivos do acompanhamento 

das condicionalidades são: 

• monitorar o cumprimento dos compromissos pelas famílias 
beneficiárias, como determina a legislação do Programa;  

• responsabilizar o poder público pela garantia de acesso aos serviços e 
pela busca ativa das famílias mais excluídas e vulneráveis; 

• identificar, nos casos de não-cumprimento, as famílias em situação de 
maior vulnerabilidade e orientar ações do poder público para o 
acompanhamento dessas famílias. (BRASIL, MDS, 2010) 

O Ministério da Educação – MEC é responsável pelo monitoramento da 

frequência escolar dos alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família, conforme o MEC, 

este acompanhamento tem como objetivo o combater a evasão, o diagnóstico das 

dificuldades que impedem a progressão escolar das crianças e jovens atendidos, e a partir 

destes dados, elaborar ações que estimulem a permanência e o sucesso escolar.   

Cabe ao Ministério da Educação (MEC) o acompanhamento da 
frequência escolar desses alunos com base nas regras definidas pela 
Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789, de 18/11/2004.O objetivo é 
combater a evasão e estimular a progressão escolar pelo 
acompanhamento individual das razões  da baixa frequência do educando 
ou abandono da escola. Esse monitoramento permite diagnosticar o que 
está dificultando a vida escolar do aluno. Com base nesses dados, o Poder 
Público deve definir ações para estimular permanência e o sucesso 
escolar dos beneficiários. (BRASIL, MEC, 2010) 
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Segundo o MDS, o descumprimento das condicionalidades gera “efeitos 

gradativos” que vão de advertências à suspensão do pagamento do benefício, ou mesmo o 

cancelamento caso aconteça cinco descumprimento consecutivos.  

• No primeiro descumprimento a família receberá apenas uma 
advertência, que não afeta ou altera o recebimento do benefício; 

• No segundo descumprimento a família terá uma sanção e o benefício 
será bloqueado por 30 dias, mas recebe acumulado no mês seguinte; 

• No terceiro descumprimento, o benefício da família será suspenso por 
60 dias; 

• No quarto registro,  o benefício da família será suspenso por 60 dias. 
Nesses dois períodos, as parcelas não serão geradas e a família fica sem 
receber o benefício; 

• No quinto registro de descumprimento a família poderá ter o benefício 
cancelado. (BRASIL, MDS, 2010) 

    No caso das famílias com adolescentes os “efeitos gradativos são”: 

• O primeiro descumprimento, advertência; 
• No segundo registro de descumprimento, o benefício será suspenso por 

60 dias; 
• No terceiro registro de descumprimento, o benefício referente ao jovem 

é cancelado. (BRASIL, MDS, 2010) 

Na análise de Silva (2008), para os idealizadores do programa as 

condicionalidades têm como objetivo a garantia de acesso a direitos básicos, tendo em 

vista, a “automização” das famílias beneficiárias, contudo segundo a autora, esta 

perspectiva desconsidera questões importantes como o debate sobre a questão do principio 

jurídico da não condicionalidade de todo cidadão a “ter acesso a condições de 

sobrevivência dentro de padrões humanos de dignidade”, bem como a qualidade dos 

serviços sociais básicos oferecidos pela maioria dos municípios. 

 Neste aspecto, a autora assinala, que o debate sobre a condicionalidade deve 

focar o dever do Estado em seus três níveis de garantir e democratizar a qualidade dos 

serviços básicos para toda a população, já que uma vez disponíveis todos teriam acesso 

sem imposição e obrigatoriedade. Para autora: 

O trabalho do Estado e da sociedade, nesse aspecto, poderia voltar-se 
para o desenvolvimento de ações educativas, de orientação, de circulação 
de informações, de encaminhamento e acompanhamento das famílias 
para que essas pudessem buscar ter acesso e fazer uso adequado dos 
serviços disponíveis. Assim concebidas, as condicionaldiades, ao 
contrario de restrições, imposições ou obrigações, significariam 
ampliação de direitos sociais”. (Silva, 2008, p.48) 
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Silva ainda destaca, que para os idealizadores do Programa Bolsa Família o foco 

no atendimento ao grupo famíliar independente de sua composição é uma inovação, além 

disso, a exigência da revisão do benefício a cada dois anos por meio do recadastramento 

das famílias possibilita que apenas famílias que atendam os critérios estabelecidos 

permaneçam no Programa.  

Ao analisar a questão da focalização de Programas de Transferência de Renda, 

Silva assinala, que as diferenças regionais e a cultura política “patrimonialista e do favor” 

são grandes desafios para implementação destes programas, mesmo “com medidas que 

visam minimizar possíveis distorções, tais como; o aperfeiçoamento do Cadastro Único” 

(2008, p.50).  

Para a autora, o ponto central no debate sobres os Programas de Transferência de 

Renda, não é a oposição entre universalidade e focalização, mais sim, os critérios de 

elegibilidade utilizados para inclusão das famílias. Ao estabelecer como critério um 

patamar de renda extremante baixo, mesmo ao atender todas as famílias que se encaixem 

neste critério, muitas famílias em situação de pobreza ficarão de fora, já que “não 

considera a dimensão multidimensional da pobreza” (Silva, 2008, p.53). 

Cabe desde já observar que, mesmo considerando que o valor pago as famílias 

beneficiadas é insuficiente para ajudar as famílias a romperem o ciclo de pobreza em que 

estão inseridas, como aponta Silva: 

[...] o benefício monetário transferido para é extremante baixo, devendo 
ser elevado para um patamar de pelo menos um salário mínimo para 
produzir impactos positivos na ultrapassagem da linha da pobreza por 
parte dessas famílias (Silva, 2008, p.53). 

Podemos supor que, mesmo pequena, a agregação da renda recebida do programa 

é proporcionalmente significativa para essas famílias, uma vez que melhora a situação 

imediata de vida das mesmas.   

Contudo, mesmo reconhecendo a importância do Programa Bolsa Família para as 

famílias atendidas, Silva aponta para a necessidade de uma articulação dos Programas de 

Transferência de renda com uma política macroeconômica de crescimento e distribuição de 

renda. Nas palavras da autora: 

Considerando a problematizarão e os resultados das pesquisas 
referenciadas, reafirmamos a necessidade de articulação dos Programas 
de Transferência de Renda com uma política macroeconômica de 
crescimento sustentável e de retribuição de renda, para que possam 
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significar mais que melhorias imediatas das condições de vida de famílias 
que vivem em extrema pobreza, o que já é importante. Ou seja, para que 
possam ultrapassar a denominada linha da pobreza. (Silva, 2008, p.55) 
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CAPÍTULO II 
REFERENCIAL TEÓRICO 

Objetivo e Missão do Programa Bolsa Escola10: 

Quebrar o círculo vicioso da pobreza significa oferecer oportunidades 
para as camadas de renda mais baixa da população, sobretudo por meio 
da educação de qualidade. O Governo Federal vem perseguindo, desde 
1995, combater a pobreza estrutural e promover a inclusão social. Após 
ampliar a oferta de vagas no ensino fundamental, optou por adotar novas 
medidas de transferência de renda que incentivassem as matrículas e a 
permanência na escola. 
Promover a educação das crianças de famílias de baixa renda 
assegurando sua permanência na escola, por meio de incentivo financeiro, 
contribuindo para a melhoria das condições de vida no país. Estimular a 
criação de uma cultura escolar positiva entre as camadas sociais menos 
favorecidas e recuperar a dignidade e a auto-estima da população 
excluída, com a esperança de garantir um futuro melhor para seus filhos 
por meio da educação. (apud Durigan, 2006, p.55) 

Se recortarmos o primeiro período do trecho acima, uma afirmação bastante 

específica e potente ganhará relevo: para o Ministério da Educação, há um poder específico 

na educação – no caso, escolar – capaz de, por algum mecanismo, quebrar o circulo vicioso 

da pobreza. Mais adiante, leremos que esse poder só se manifestará se as ações em 

educação estiverem além do oferecimento de acesso – “Após ampliar a oferta de vagas no 

ensino fundamental...” – e precisariam de outras intervenções. De acordo com o mesmo 

discurso governamental, duas estratégias – apresentadas, de forma ambígua – parecem ser 

salutares: garantir a permanência das crianças na escola e “estimular a criação de uma 

cultura escolar positiva entre as camadas sociais menos favorecidas [...] com a esperança 

de garantir um futuro melhor para seus filhos por meio da educação”.  

Ora, se o primeiro termo dessa última ambigüidade parece menos nebuloso – 

garantir a permanência das crianças na escola –, o segundo termo precisa de maior atenção 

de nossa parte. Afinal de contas, o que significa “criar uma cultura escolar positiva” que dê 

– ou imponha – a “esperança de garantir um futuro melhor para seus filhos por meio da 

educação”? A idéia de “criação de cultura escolar positiva” estaria remetendo à 

disseminação de uma ideologia favorável à escolarização? Há um consenso na construção 

em torno do poder da escola em garantir um futuro melhor? O texto sugere que sim. Mas, 

                                                 

10 Objetivo e missão do Programa Bolsa Escola, que deu origem ao Programa Bolsa Família.   
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se assim for, em que medida essa articulação entre uma “atitude favorável em relação à 

escola” ou uma “cultura escolar positiva” e o “futuro melhor” vêm sendo discursivamente 

construída e manifesta nas políticas públicas – no caso específico deste discurso que 

recortamos, o Bolsa Família? 

A crença no poder da educação escolar em desconstruir ou amenizar as 

desigualdades sociais – o que poderia ser tomado como resultado da “quebra do ciclo de 

pobreza” esperado pelo Bolsa Família – é parte fundamental de uma série de dispositivos 

engendrados na e pela modernidade ocidental. Instituição responsável pela formação moral 

e material dos sujeitos, a Escola seria capaz de ofertar a todos as condições para que as 

distinções sociais existentes antes do ingresso no sistema escolar fossem superadas ou – 

pelo menos – diminuídas a ponto de viabilizar maiores níveis de igualdade entre os 

indivíduos e grupos sociais. Tal crença demonstrou-se, no mínimo, inconsistente quando 

empiricamente confrontada com a persistência de níveis sérios de desigualdades sociais – 

mesmo em sociedades altamente escolarizadas – e também com os estudos e pesquisas na 

área das Ciências Sociais e no próprio campo Educacional, em específico que terminaram 

por apontar o inverso dessa certeza emancipadora da escola: seu caráter altamente 

reprodutor das hierarquias e desigualdades engendradas socialmente. 

Ainda que algumas apropriações das teorias de cunho marxista sobre essa função 

reprodutora da escola tenham sido caracterizadas por uma compreensão de que a relação 

entre as estruturas econômicas que sustentam a desigualdade e as estruturas culturais que 

sustentam essa hierarquização, especificamente escolar, fossem diretas, causais – o que 

restou claro do tratamento mais adequado dessas relações é que, mesmo que se possa 

assumir, de fato, uma relação específica entre as estruturas econômicas ou as relações de 

produção material e as hierarquias culturais e, mais especificamente, escolares, tal relação 

é mediata – e não direta – e composta – e não exclusiva –.  

Bourdieu (1992) e Bernstein (1992), por diferentes caminhos e construindo 

diferentes propostas analíticas, apontam para esse caráter mediado e complexo das relações 

entre as estruturas da produção econômica e suas desigualdades e as estruturas escolares e 

as hierarquizações e desigualdades que ela engendra. Fugindo da relação de causalidade 

direta, ambos enxergam e descrevem uma série de pontos/elos de ligação entre aquilo que 

pretensamente seria determinante – as estruturas econômicas, as relações do mundo da 

produção material – e aquilo que seria determinado – as estruturas educacionais, as 

hierarquizações e relações culturais que se estabelecem na escola –. Em Bourdieu (1992), 
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esse caminho de intermediação pode ser compreendido a partir do conceito de habitus, que 

pretende explicar como a estrutura estruturada se torna estrutura estruturante, ou, em suas 

palavras compreender a “dialética da internalização da exterioridade e da externalização da 

internalidade” (p.72). Já em Bernstein (1992), podemos encontrar um caminho de 

intermediação no conceito de código, que pretende compreender como “o fora se torna 

dentro e como o dentro se revela a si mesmo e molda o fora” (Bernstein, 1992, p.94). 

Ambos os pesquisadores também enxergarão no processo de comunicação ou 

transmissão pedagógica um foco privilegiado para a compreensão desse processo. Para 

Bordieu, a comunicação ou transmissão pedagógica efetuada pelo professor está 

comprometida com os valores, normas e preceitos – em suma, com a cultura – da classe 

dominante sendo, portanto, a comunicação professoral, um veículo da 

construção/manutenção de sua hegemonia ao mesmo tempo em que estabelece obstáculos 

poderosos para os sujeitos ou grupos sociais que estejam mais distantes desses valores, 

normas e preceitos – desta cultura –. Para Bernstein, para além dos conteúdos da 

comunicação professoral, é a própria forma – o código – em que se transmitem os saberes 

escolares que carrega modos de organizar, ver e explicar o mundo da classe dominante e 

que operam também na construção/manutenção de sua hegemonia ao mesmo tempo em 

que negam – ou pelo menos dificultam profundamente – o sucesso de indivíduos ou grupos 

sociais que não estão incluídos nos usuários comuns desse código. 

De uma maneira ou de outra, ambos os pesquisadores delineiam um intrincado 

processo de reprodução material e cultural do qual a escola é parte importante e que 

poderia deixar graves suspeitas a respeito de sua potência emancipadora em relação à 

pobreza ou às desigualdades sociais. Entretanto, há outra perspectiva que pode ser mirada: 

invertendo-se a premissa, é possível delinear – de alguma maneira – que o capital cultural 

disponível para as classes ou grupos sociais menos favorecidos, sendo diverso do capital 

cultural disponível para as classes ou grupos sociais mais favorecidos trará conseqüências 

bastante significativas no que diz respeito às possibilidades de sucesso ou fracasso numa 

escola comprometida com a cultura de um desses dois grupos e resistente ou mesmo 

desqualificadora da cultura do outro. Assim, o sucesso ou fracasso escolar, ao invés de 

estarem relacionados diretamente às diferenças no nível de renda estariam mais 

relacionados ao nível de aproximação entre o capital cultural à disposição ou apropriado 

pelos sujeitos e aquele valorizado pela escola, – manifesto/percebido tanto no domínio ou 
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famíliaridade com os conteúdos da cultura dominante, quanto com as formas legítimas de 

transmissão que essa cultura escolhe –. 

Para Bourdieu 11  

A noção de capital cultural impõe-se, primeiramente, como uma hipótese 
indispensável par dar conta das desigualdades de desempenho escolar de 
crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o 
‘sucesso escolar’, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das 
diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, à 
distribuição do capital cultural entre as classes e frações de classes. Este 
ponto de partida implica em uma ruptura com os pressupostos inerentes, 
tanto à visão comum que considera o sucesso ou fracasso escolar como 
efeitos das ‘aptidões’ naturais, quanto às teorias do ‘capital humano’. 
(Bourdieu, 2004, p.73) 

É durante o processo de socialização inicial da criança que as famílias transmitem 

um determinado capital cultural, que inclui saberes, valores, práticas e expectativas em 

relação à escola, que serão fundamentais na experiência escolar e, por conseguinte, para o 

êxito escolar.  

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. A herança cultural, que difere, sob os dois aspectos, segundo as 
classes sociais, é a responsável pela diferença inicial das crianças diante 
da experiência escolar e, conseqüentemente, pelas taxas de êxito. 
(Bourdieu, 2004, p. 41-42) 

Em sua análise sobre o sistema de ensino francês, Bourdieu considera, que a 

escola é compreendida como uma instituição conservadora, que reproduz as relações de 

dominação vigentes na sociedade, ou seja, as relações entre as classes.  

                                                 

11 Segundo Bourdieu (2004), o capital cultural existe sobe três formas: no estado incorporado sob a forma 
de disposições duráveis do organismo: “A maior parte das propriedades do capital cultural pode inferir-se do 
fato de que, em seu estado fundamental, está ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação. A acumulação de 
capital cultural exige uma incorporação que, enquanto pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação, 
custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo investidor.(p.74)”; no estado objetivado sob a forma 
de bens culturais: “O capital cultural no estado objetivado detém um certo número de propriedades que se 
definem apenas em sua relação com o capital cultural em sua forma incorporada. O capital cultural 
objetivado em suportes materiais, tais como escritos, pinturas, monumentos etc., é transmitido em sua 
materialidade (p.77); e no estado institucionalizado sob a forma do diploma: A objetivação do capital 
cultural sob a forma do diploma é um dos modos de neutralizar certas propriedades devidas ao fato de que, 
estando incorporado, ele tem os mesmo limites biológicos de seu suporte (p.78).  
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Ao definir classe social Bourdieu (2008) assinala que, uma classe social não pode 

ser definida por uma propriedade, nem por uma soma de propriedade, ou por uma cadeia 

de propriedades.  

Portanto para Bourdieu: 

A classe social não é definida por uma propriedade (mesmo que se 
tratasse das mais determinantes, tal como o volume e a estrutura do 
capital), nem por uma soma de propriedades (sexo, idade, origem social, 
ou étnica – por exemplo, parcelas de brancos e de negros, de indígenas e 
de imigrantes, etc. – remunerações, nível de instrução, etc.), tampouco 
por uma cadeia de propriedades, todas elas orientadas a partir de uma 
propriedade fundamental – a posição nas relações de produção –, em uma 
relação de causa e efeito, de condicionante a condicionado, mas pela 
estrutura das relações entre todas as propriedades pertinentes que confere 
seu valor próprio a cada uma delas e aos efeitos que ela exerce sobre as 
praticas. (Bourdieu, 2008, p.101) 

Ainda ao definir a constituição das classes sociais, Bourdieu assevera: 

A construção como é o caso deste trabalho, de classe – tanto quanto 
possível homogêneas no tocante aos determinantes fundamentais das 
condições materiais de existência e dos condicionamentos que elas impõe 
– implica, portanto, leva em consideração de modo consciente – na 
própria construção destas classes e na interpretação das variações, 
segundo estas classes, da distribuição das propriedades e das práticas – a 
rede das características secundárias manipuladas, de maneira mais ou 
menos inconsciente, sempre que é feito apelo a classes construídas com 
bases em um critério único, mesmo que fosse tão pertinente quanto a 
profissão; trata-se também de apreender a origem das divisões objetivas 
com base nas quais os agentes têm mais possibilidade de se dividirem e 
de voltarem a agrupa-se realmente em suas praticas habituais; além de se 
mobilizarem ou serem mobilizados – em função, é claro, da lógica 
específica, associada a uma história especifica, das organizações 
mobilizadoras – pela e para a ação política, individual ou coletiva. 
(Bourdieu, 2008 p.101) 

Para Bourdieu e Passeron, a escola privilegia e legitima a cultura das classes 

dominantes, o que beneficia a trajetória escolar das crianças oriundas desta classe – já que 

esta cultura lhe é famíliar –, ao mesmo tempo em que exige um esforço e um investimento 

muito maior por parte das crianças das camadas menos favorecidas, já que em razão de sua 

origem social não estão famíliarizados a esta cultura. Contudo, convém ressaltar que para 

Bourdieu, este esforço e investimento não são garantia de êxito escolar para crianças das 

classes menos favorecidas.  

Como vimos para Bourdieu, além da origem social existe um conjunto de 

predisposições e de conhecimentos prévios herdados no contexto famíliar que estão 
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associados à classe de origem e que são “determinantes” no percurso escolar.  No caso dos 

estudantes das classes sociais menos favorecidas a herança famíliar é uma desvantagem, já 

que a cultura exigida pela escola é cultura produzida pela classe dominante, portanto 

famíliar aos estudantes desta classe. Assim, conforme Bourdieu “para os filhos de 

camponeses, de operários, de empregados ou de pequenos comerciantes, a aquisição da 

cultura escolar é aculturação” (Bourdieu e Passeron, 1985, p.37)12.  

Conforme Bourdieu e Passeron (1985), as formas de eliminação dos filhos das 

classes desfavorecidas passam pela estimativa inconsciente dos estudos superiores como 

impossível, já que o cotidiano do estudo superior não faz parte da sua realidade famíliar, 

mesmo para aqueles que conseguem chegar à universidade, as possibilidades de escolha 

são limitadas tanto em relação aos cursos quanto à escolha das instituições.  

Para Bourdieu e Passeron, a estagnação é outra forma de manifestação desta 

eliminação, assim como, a idade modal – idade mais freqüente em certo nível - tende a ser 

menor nas classes desfavorecidas. 

Última manifestação de desigualdade diante da Escola, o atraso e o 
estagnar dos estudantes de classes mais desfavorecidas pode ser 
entendida em todos os níveis do cursus: assim a parte de estudantes que 
está na média de idade modal (quer dizer a idade mais freqüente em certo 
nível decresce à medida que vamos em direção às classes mais 
desfavorecidas, ou seja, a parte relativa de estudantes de origem baixa 
tende a crescer nas classes de idade mais elevada. (Bourdieu e Passeron, 
1985, p.19)13 

Contudo, os autores nos assinalam que paradoxalmente “os mais desavantajados 

culturalmente não submetem jamais tanto as suas desvantagens quanto o lugar para onde 

foram relegados pela ação de suas desvantagens” (Bourdieu e Passeron, 1985, p.19), ou seja, 

os desavantajados reconhecem o valor de seus esforços. 

                                                 

12 Pour lês fils de paysans, d´ouvriers, d´employés ou de petits commerçants, l´acquisisition de la culture 
scolaire est acculturation. Tradução Sofia Rodrigues Boito. 
 13 Derniére manifestation de l´inégalité devant l´Ecole, le retard et le piétinement des étudiants des classes 
plus défavorisées peut être saisi à tous lês niveaux du cursus: ainsi la part des étudiants qui ont l´âge modal 
(c´est-à-dire l´âge lê plus fréquent à ce niveau) décroit  à mesure que l´on va vers les classe les plus 
défavorisées,  la part relative des étudiants de base origine tendant à croitre dans les classes d´âge lês plus 
élevées. Tradução Sofia Rodrigues Boito. 
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Para Borudieu e Passeron, os estudantes das classes desfavorecidas que chagaram 

ao ensino superior, estão lá em razão de uma maior adaptabilidade ou de um meio famíliar 

mais favorável.    

Os obstáculos econômicos não são suficientes para explicar que as taxas 
de ‘mortalidade escolar’ podem diferir de acordo com as classes sociais. 
Não teríamos nenhum outro índice e ignoraríamos as vias múltiplas, 
freqüentemente desviadas, pelas quais a escola elimina continuamente as 
crianças originárias de meios mais desfavorecidos, encontraríamos uma 
prova da importância dos obstáculos culturais que devem rebaixar esses 
indivíduos, pois constatamos ainda no ensino superior diferentes atitudes 
e aptidões significativamente ligadas à origem social, ainda que os 
estudantes que elas separam tenham todos sidos submetidos à ação 
homogeneizante da escola e que os mais desfavorecidos dentre eles 
estejam lá apenas devido a uma maior adaptabilidade ou a um meio 
famíliar mais favorável a escapar da eliminação. (Bourdieu e Passeron, 
1985, p.19-22)14 

Assim sendo, mesmo que o sistema escolar, cônscio dessa desigualdade de 

partida, se apresente como o lugar em que, realizando o investimento e o esforço 

adequado, pudesse atingir o sucesso, superando os abismos existentes entre o capital 

cultural herdado e aquele considerado legítimo, Bourdieu (2004) aponta que essa 

proposição é – em certa medida – falaciosa porque supõe que o sistema escolar – em sua 

relação com as estruturas sociais – ancorar-se-ia numa perspectiva segundo a qual a ordem 

social que o mantém pode – ou deve – ser desconstruída pela permanência maior dentro do 

próprio sistema escolar. Em outras palavras, a construção ideológica que se pretende 

disseminar é que, caso as classes menos favorecidas possam desfrutar de mais tempo 

dentro do sistema formal de ensino essas  atingirão ou construirão sucesso.  

Deste modo, o caráter ideológico do discurso da “escola libertadora”, consiste no 

fato de atribuir a permanência na escola dos alunos das classes menos favorecidas, o 

promulgado sucesso escolar que os levariam a superar as condições de pobreza em que 

suas famílias estão inseridas, isto porque ao contrário, como já foi apontado, a própria 

                                                 

14 Lês obstacles économiques né suffisent pás à expliquer que lês taux de “mortalité scolaire” puissent 
différer autant selon les  classes sociales. N´en  aurait-on aucun autre indice et ignorerait-on  les voies 
multiples et souvent détournées par lesquelles l´Ecole élimine continûment les enfants originaires des milieux 
les plus défavorisés, on trouverait une preuve de l´importance des obstacles culturels  que doivent surmonter 
ces sujets dans le fait que l´on constate encore au niveau de l´enseignement supérieur des différences 
d´attitudes et d´aptitudes significtivament liées à l´origine sociale, bien que lês étudiants qu´elles séparent 
aint tous subi pendant quinze à vingt années l´action homogénéisante de l´Ecole et que les plus défavorisés 
d´entre eux n´aient dû qu´a une plus grande adaptabilité ou à um milieu familial plus favorable d´échapper à 
l´élimination. Tradução Sofia Rodrigues Boito. 
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escola se constitui numa instituição que consagra e legitima as desigualdades sociais. 

Conforme Bourdieu: 

Seria, pois ingênuo esperar que, do funcionamento de um sistema que 
define ele próprio seu recrutamento (impondo exigências tanto mais 
eficazes talvez, quanto mais implícitas), surgissem as contradições 
capazes de determinar uma transformação profunda na lógica segundo a 
qual funciona esse sistema, e de impedir a instituição encarregada da 
conservação e da transmissão da cultura legítima de exercer suas funções 
de conservação social. Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida 
escolar estritamente dimensionadas pela sua posição social na hierarquia 
social, e operando uma seleção que – sob as aparências da eqüidade 
formal – sanciona e consagra as desigualdades sociais, ao mesmo tempo 
em que as legitima. (Bourdieu, 2004, p.58)  

Neste sentido, podemos considerar que Bourdieu inaugura um modelo teórico que 

rompe tanto com a ideologia do dom que considera o sucesso escolar a partir de supostas 

características inatas das crianças, quanto com a ideologia que enxerga a escola como 

“libertadora”.  

Segundo Bourdieu, a chegada ao sistema de ensino de uma nova clientela, não 

modificou a essência da estrutura da distribuição diferenciada dos benefícios escolares 

entre as diversas classes e frações de classe. A diferença “hoje” consiste no fato em que o 

processo de eliminação foi diluído no tempo, ou seja, atrás da aparente democratização 

propiciada pelos sistemas de ensino, escondem-se na verdade, apenas formas mais brandas 

e dissimuladas de diferenciação e  exclusão escolar. 

O que o acesso ou maior permanência na escola pôde operar, no que diz respeito 

às relações de hierarquização social que se pretende que o sistema escolar reproduza foi 

um adiamento da exclusão, ou uma ‘inclusão excludente’ que – dentro do próprio 

“território” da escola ou do sistema prevê um lugar específico àqueles que, antes 

fracassando, seriam dela expulsos. 

De fato, para Bourdieu e Champagne: 

[...] com a chegada de novas clientelas, a estrutura da distribuição 
diferenciada dos benefícios escolares e dos benefícios sociais correlativos 
foi mantida, no essencial, mediante uma translação global das distancias. 
Todavia, com uma diferença fundamental: o processo de eliminação foi 
diferido e estendido no tempo e, por conseguinte, como diluído na 
duração, a instituição é habitada, permanentemente, por excluídos 
potenciais que introduzem nela as contradições e os conflitos associados 
a uma escolaridade cujo único objetivo é ela mesma. (Bourdieu e 
Champagne, 2004, p. 221) 
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Ao desmistificar o discurso da “escola libertadora” Bourdier e Champagne 

assinalam: 

[...] a instituição escolar tende a ser considerada cada vez mais, tanto 
pelas famílias quanto pelos próprios alunos, como um engodo, fonte de 
uma imensa decepção coletiva: uma espécie de terra prometida, 
semelhante ao horizonte, que recua na medida em que se avança em sua 
direção. (Bourdieu e Champagne, 2004, p. 221) 

 Patto, analisando Bourdieu, explicita: o caráter progressista das políticas de 

aumento do acesso e permanência nos sistemas de ensino não pode ser visto apenas sob a 

ótica positiva de uma ampliação das oportunidades educacionais. É necessário que se mire, 

numa perspectiva mais profunda, os reais ganhos dessa “democratização”. Uma das 

contradições que evidenciam a ambigüidade criada por tais políticas é o fato de as funções 

conservadoras da Escola (essa mesma que se pretende libertadora) – como, por exemplo, a 

hierarquização dos certificados – terem sido apropriadas e ganhado relevo e sentido 

inclusive para seus novos ‘clientes’. Segundo Bourdieu e Champagne: 

Um dos efeitos mais paradoxais deste processo – a propósito do qual se 
falou, com um pouco de precipitação e muito preconceito, de 
‘democratização’ – foi a descoberta progressiva, entre os mais 
despossuídos, das funções conservadoras da Escola ‘libertadora’. [...], os 
novos beneficiários compreenderam, pouco a pouco, que não bastava ter 
acesso ao ensino secundário para ter êxito nele ou ter êxito no ensino 
secundário para ter acesso às posições sociais que podiam ser alcançadas 
com os certificados escolares. (Bourdieu e Champagne, 2004, p. 220) 

Conforme Patto, a situação encontrada por Bourdieu nos liceus e nos cursos 

superiores da França não é diferente do que acontece no Brasil principalmente no ensino 

“elementar”, mas que também já pode ser percebido em outros níveis de ensino: 

Aqui os excluídos que permanecem na escola [...] encontram-se na maior 
parte, no primeiro grau, embora não se possa negar que as ilusões da 
inclusão também venham atingindo um contingente crescente de jovens 
pobres que conseguem ingressar em alguma modalidade de ensino 
secundário (em geral, os precários cursos noturnos da rede pública) ou 
mesmo de ensino superior (as muitas e péssimas faculdades particulares 
que proliferam no país facilitam o ingresso de candidatos que não têm 
chances nos exames de seleção mais rigorosos e fornecem diplomas de 
pouco ou nenhum valor no mercado de trabalho). (Patto, 2000, p. 193) 

A presença na escola de um contingente de alunos que antes eram excluídos logo 

nas primeiras séries, não faz dela uma instituição mais democrática, Conforme Bourdieu, 

estes alunos continuam excluídos, só que agora dentro da escola, “excluídos do interior”, 
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Assim sendo, a escola continua excludente, se antes de forma explicita hoje de forma 

“branda”, isto é, hoje a exclusão escolar se “faz de modo dissimulado, conservando em seu 

interior os excluídos, postergando sua eliminação, e reservando a eles os setores escolares 

mais desvalorizados”.  

Nas palavras de Bourdieu e Champagne; 

Eis aí um dos mecanismos que, acrescentando-se à lógica da transmissão 
do capital cultural, fazem com que as mais altas instituições escolares 
[...], continuem sendo exclusivas como foram no passado. E fazem com 
que o sistema de ensino, amplamente aberto a todos e, no entanto, 
estritamente reservado a alguns, consiga a façanha de reunir as aparências 
da ‘democratização’ com a realidade da reprodução que se realiza em um 
grau superior de dissimulação, portanto, com efeito acentuado de 
legitimação social. (Bourdieu e Champagne, 2004, p. 223) 

Neste caminho compreensivo, de forma esquemática, podemos dizer que o 

coração do modelo interpretativo de Bourdieu – a desigualdade no que tange à transmissão 

do capital cultural legitimado pelo sistema escolar ocasionando desigualdades nas 

trajetórias escolares dos estudantes – permaneceria, nesse sentido, independentemente dos 

processos de universalização do acesso das camadas populares ao sistema escolar. 

Entretanto, esse modelo interpretativo estabelece na socialização inicial das crianças - 

momento privilegiado da transmissão do capital cultural – pouca variação em relação ao 

pertencimento das famílias a um segmento ou classe social. Assim, corre-se o risco de 

considerar a transmissão de capital cultural operada pelas famílias como sempre idêntica – 

e sempre desfavorável – entre os segmentos populares e sempre idêntica – mas, sempre 

favorável – entre os segmentos ou classes sociais privilegiadas.  

Afirmamos que ser um ‘risco’ essa relação tão direta entre classe/segmento social 

e as formas de transmissão do capital cultural pelas famílias apoiados nos estudos de 

Bernard Lahire (sobretudo, 1997) a respeito do que o intelectual francês nomeou de 

configurações famíliares. Sem desconsiderar o modelo explicativo de Bourdieu (e, 

portanto, sem negar que há uma relação – específica, não geral e mediada, não direta – 

entre as estruturas de produção e as formas especificas de capital cultural e de sua 

transmissão), Lahire assinala que o capital cultural a disposição ou acumulado pelas 

famílias e transmitidas a seus herdeiros apresenta variações altamente significativas dentro 

de uma mesma classe ou segmento social e tal variação implicará objetivamente nas 

trajetórias escolares das meninas e meninos. 
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Capturar, descrever, explicitar e compreender essas diferentes formas de 

organização, disponibilização, acesso e transmissão do capital cultural em diferentes 

configurações famíliares torna-se assim, um preceito epistemológico importante para a 

compreensão do fracasso e do sucesso escolar das crianças de uma determinada classe ou 

segmento social. Vale ressaltar que esse capital cultural e sua transmissão não devem ser 

confundidos – por redução – às suas formas escolares, pois: 

Através de uma presença constante, um apoio moral ou afetivo estável, a 
todo instante, a família pode acompanhar a escolaridade da criança de 
alguma forma (por exemplo, através de um autoritarismo meticuloso ou 
uma confiança benevolente). Neste caso, a intervenção positiva das 
famílias, do ponto de vista das práticas escolares, não está voltada 
essencialmente ao domínio escolar, mas a domínios periféricos. (Lahire, 
1997, p.26) 

Lahire (1997) descreve os resultados de uma pesquisa efetuada com crianças da 2ª 

série, da periferia de Lyon; esta pesquisa teve como objetivo mostrar os complexos perfis 

de configurações sociais que aparecem no cruzamento de conformações famíliares e do 

universo escolar.  

Ao traçar o objetivo do trabalho o autor assinala: 

[...] o objetivo central do nosso trabalho são os fenômenos de 
dissonâncias e de consonâncias entre configurações famíliares 
(relativamente homogêneas do ponto de vista de sua posição no seio do 
espaço social em seu conjunto) e o universo escolar que registramos 
através do desempenho e comportamento escolares de uma criança de 
cerca de 8 anos de idade. (Lahire, 1997, p.12) 

Para o autor, os resultados e os comportamentos escolares só podem ser 

compreendidos se considerados como “uma situação de conjunto como interação de redes 

de interdependência (famíliares e escolares), tramados por formas de relações sociais mais 

ou menos harmoniosas ou contraditórias” (Lahire, 1997, p.38). 

De acordo com Lahire, o fracasso ou sucesso escolar está relacionado ao que ele 

denominou de configurações famíliares, isto é: “[...] conjunto dos laços que constituem 

uma ‘parte’ (mais ou menos grande) da realidade social concebida com uma rede de 

relações de interdependência humana” (Lahire, 1997, pp.39-40). 

As categorias analisadas por Lahire para descrever as configurações famíliares 

que operam a seleção, organização, disponibilização, acesso e transmissão de capital 

cultural são: “as formas famíliares de cultura escrita, as condições e disposições 



42 

econômicas, a ordem moral doméstica, as formas de autoridade famíliar e as formas de 

investimento pedagógico” (Lahire, 1997, p.20). 

No que se refere às formas famíliares da cultura escrita, Lahire questiona se não 

podemos considerar que é a relação com a leitura e com a escrita, o que distingue as 

famílias dos meios populares, ou seja, as práticas de leitura e escrita podem ser o que 

diferencia famílias semelhantes do ponto de vista social. 

Por detrás das similaridades aparentes das categorias socioprofissionais, 
talvez se escondam diferenças, abismos sociais na relação com a escrita, 
diferentes frequências de recursos a práticas de escrita e leitura, diferentes 
modalidades de uso da escrita e da leitura, diferentes modos de 
representação dos atos de leitura e de escrita, diferentes sociabilidades em 
torno do texto escrito. (Lahire, 1997, p. 20) 

    Assim, a famíliaridade com a leitura, pode levar “a práticas voltadas para a 

criança, de grande importância para o ‘sucesso’ escolar”.  Conforme o autor, uma família 

que cultiva o hábito da leitura e da escrita – leitura de jornais, revistas, livros, anotações de 

recados, utilização de agenda, lista de compras, etc. – pode favorecer a trajetória escolar de 

suas crianças, já que “a escola é um universo de cultura escrita”. Do mesmo modo, as 

crianças que vivem em famílias que não cultivam esses hábitos terão mais dificuldade para 

se ajustar à cultura escolar, ficando mais propensas ao fracasso escolar.  

Para o autor, ver os pais lendo pode dar a essa prática um aspecto ‘natural’ que 

contribuirá para constituição da identidade da criança “(ser adulto como seu pai ou sua mãe 

significa, naturalmente, ler livros)”. Do mesmo modo, o autor alerta que podem surgir 

experiências negativas quando os livros são oferecidos de forma organizada de mais, 

ficando longe do alcance das crianças, ou mesmo quando são oferecidos como brinquedos 

com os quais as crianças tem que aprender a lidar sozinha.      

Ao trazer a noção de “formas famíliares de cultura e escrita”, Lahire não está 

advogando em nome de uma cultura escrita estritamente escolar. Compreendendo a 

complexidade das práticas sociais (múltiplas) mediadas ou ordenadas pela escrita e pela 

leitura, Lahire estabelece parâmetros mais amplos para os eventuais efeitos da convivência, 

exposição ou mesmo participação dos indivíduos nessas práticas, em suas configurações 

famíliares em relação à trajetória escolar de suas crianças. Segundo o autor, sendo a escola 

um  “universo de cultura escrita”, aquelas configurações famíliares em que as práticas de 

leitura e de escrita estiverem disponíveis e garantirem – de alguma maneira – a inclusão 

das crianças contribuirão mais significativamente para o sucesso escolar. Esse cuidado 
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analítico-metodológico do pesquisador impede que se construa uma idéia segundo a qual a 

mera presença de artefatos de escrita ou de atos de leitura e escrita seriam suficientes e 

atenta para a noção de experiência com a cultura escrita. Assim, para Lahire, a questão não 

se limita à simples presença ou ausência de hábitos de leitura e escrita, mas 

essencialmente, ao modo como essa experiência é vivida na família, e se elas são 

compatíveis com as modalidades de socialização escolar. 

A questão não se limita, portanto à presença ou ausência de atos de 
leitura em casa: quando existe a experiência, é preciso sempre se 
perguntar se é vivida positivamente ou negativamente, e se as 
modalidades são compatíveis com as modalidades da socialização escolar 
do texto escrito.  
Da mesma forma, o fato de ver os pais lerem ou escreverem com ou sem 
dificuldade, de ver os pais recorrerem cotidianamente, em sua vida 
famíliar, a escrita de determinado tipo pode desempenhar um papel 
importante do ponto de vista do sentido que a criança vai dar ao texto 
escrito dentro do espaço escolar. (Lahire, 1997, p.21) 

    Para Lahire, o efeito das práticas domésticas de escrita sobre as crianças pode 

muitas vezes ser indireto, a utilização de calendário ou agenda, por exemplo, além de 

permitir uma distribuição das atividades, possibilita uma relação mais reflexiva do tempo. 

Assim sendo, “objetivação” da vida famíliar por meio da agenda, do “livro de contas”, da 

organização de documentos, da organização cronológica das fotografias e da troca de 

bilhetes, contribuem para uma gestão mais racional e menos imediata das atividades 

famíliares. Da mesma forma que o hábito de escrever estabelece uma relação mais estreita 

com os códigos da língua formal. Conforme o autor, ao introduzir uma distância entre o 

sujeito falante e sua linguagem, as práticas de leitura e escrita possibilitam um domínio 

simbólico daquilo que o sujeito já dominava na prática: “a linguagem, o espaço e o tempo” 

(Lahire, 1997, p.23). 

Lahire, ao apontar a importância das práticas de leitura destaca: 

Vemos bem como os escritos domésticos ultrapassam amplamente o seu 
papel cultural imediato para alcançar a organização doméstica, inclusive 
em sua dimensão econômica – enquanto técnicas comuns de gestão do 
cotidiano que implica uma relação com o tempo, com a linguagem e, 
quase sempre, uma relação com a ordem, participam de formas de 
organização doméstica mais racionais nas quais a criança está sendo 
continuamente socializada. (Lahire, 1997, p.23) 
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No caso das “condições e disposições econômicas” o autor assinala que um 

ambiente famíliar marcado por precárias condições materiais e econômicas também podem 

prejudicar o desempenho escolar das crianças, uma vez que para Lahire: 

[...] para que uma cultura escrita famíliar, ou para que uma moral da 
perseverança e do esforço possam constituir-se, desenvolver-se e ser 
transmitida, é preciso certamente condições econômicas específicas. Um 
divórcio, uma morte ou uma situação de desemprego que fragilizam a 
situação econômica famíliar podem constituir rupturas em relação a uma 
economia doméstica estável. (Lahire, 1997, p24) 

Para Lahire (1997), o desemprego e a insegurança econômica não favorecem uma 

relação racional com o tempo, uma vez que “a precariedade econômica impede toda 

projeção realista do futuro”, assim como, estabilidade econômica permite uma regularidade 

das atividades domésticas, dos horários e dos limites temporais “estruturados e 

estruturantes”, isto é, o desemprego e a insegurança econômica, a urgência da 

sobrevivência material pode impossibilitar uma organização das atividades domésticas que 

favoreça o desenvolvimento de “uma cultura escrita famíliar” e da ordem moral doméstica. 

Contudo, o auto nos lembra que apesar de necessárias as condições econômicas 

não são determinantes: 

[...] as condições econômicas imediatas, conjunturais, não determinam 
mecanicamente comportamentos econômicos ou disposições econômicas. 
As condições econômicas de existência são condições necessárias, mas 
seguramente não são suficientes. [...] O mesmo capital, a mesma situação 
econômica podem ser tratados, geridos de diferentes maneiras, e essas 
maneiras são tanto o produto da socialização famíliar de origem e de 
trajetórias escolares e profissionais, quanto da situação econômica 
presente. (Lahire, 1997, p24) 

 Sem cair numa explicação pouco convincente e, sobretudo descuidada que 

pudesse estabelecer uma relação direta entre a pobreza e o fracasso escolar, o autor 

pretende assinalar os traços marcantes das condições objetivas de vida das famílias e o 

peso das privações de ordem material para que sejam viáveis determinadas situações, 

lugares, momentos e mecanismos favoráveis à apropriação/manutenção de práticas e 

hábitos valorizados pela escola. As diferenças nas condições objetivas de vida das crianças 

em suas configurações famíliares, ao se traduzirem em impeditivos ou facilitadores de tais 

situações, lugares, momentos e mecanismos trarão, assim, diferentes impactos na relação 

entre sucesso e fracasso escolar. 
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No que tange às relações entre ordem moral e sucesso e fracasso escolar, é 

importante ressaltarmos que Lahire (1997) considera a ordem moral associada a uma 

ordem cognitiva. Assim, os preceitos, valores, normas, sistemas de significado e sentido e 

as atitudes calcadas nesses elementos operam como ordenadores de formas de conhecer, 

compreender e representar o mundo, o que torna a ordem moral relevante para determinar, 

em alguma medida, condições específicas de rendimento escolar. A escola – no caso dos 

estudos de Lahire (1997), a escola primária – sendo regida por regras, normas, valores e 

disciplinas – possui, veicula e exige obediência também a uma a ordem moral intimamente 

relacionadas com as ordens cognitivas que considera legítimas. Quanto mais próximas 

estiverem a ordem moral famíliar e a ordem moral escolar, mais chances de sucesso terá o 

estudante, pois também são as configurações famíliares responsáveis, nos processos 

iniciais de socialização, pela transmissão e afirmação de uma determinada ordem moral, já 

que, para Lahire:  

[...]. O aluno que vive em um universo doméstico materialmente e 
temporalmente ordenado adquire, portanto, sem perceber, métodos de 
organização, estruturas cognitivas ordenadas e predispostas a funcionar 
como estruturas de ordenação do mundo. (Lahire, 1997, p.27). 

No caso das formas de investimentos pedagógicos, Lahire nos alerta, contra a 

idéia de que o sucesso escolar está associado à “práticas de superescolarização”, ou seja, a 

um grande investimento da família na escolarização das crianças; este “seria somente um 

caso entre outros casos sociais possíveis”, para o autor, um alto investimento pedagógico 

pode inclusive tornar-se uma obsessão famíliar e gerar sofrimento a criança. 

A escolaridade pode torna-se, em alguns casos, uma obsessão famíliar, e 
podemos estar diante de um hiperinvestimento escolar ou pedagógico: 
fazer mais que os outros para estarem seguros do ‘sucesso’ escolar dos 
filhos, reduzidos ao estatuto de alunos. Os pais ‘sacrificam’ a vida pelos 
filhos para que cheguem aonde gostariam de ter chegado ou para que 
saiam da condição sócio-famíliar em que vivem. (Lahire, 1997, p.29)  

Se o capital cultural – em forma de habitus ou código – herdado ou apreendido 

nas configurações famíliares e expresso em diferentes variáveis parece acenar para um 

poderoso combinado explicativo das relações entre fracasso e sucesso escolar e as 

estruturas sociais, a pesquisa de  Zago (2000),  ao analisar a relação entre família e escola 

pode levantar outras questões. A autora destaca que, se desejarmos cruzar as questões de 

classe ou grupo social com as configurações famíliares em sua relação com as escolas, 

restará claro que, nos segmentos populares, por exemplo, – mas não só –, a afinidade com 
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a escola é heterogênea e contraditória, isto é, apesar do discurso marcadamente pró-escola 

das famílias, este não é, sempre ou diretamente, assimilado subjetivamente, como 

disposição para os estudos, em outras palavras, família e aluno, muitas vezes, não 

incorporam a questão educacional como algo próprio. 

Charlot (2000a) em outra perspectiva, afirma que o fracasso ou sucesso escolar de 

um estudante não poderia ser diretamente depreendido nem de sua condição de classe, nem 

das configurações famíliares específicas a que foi exposto e das quais faz parte, sem 

considerar em que medida tais elementos foram apropriados ou assimilados 

subjetivamente. Se as condições experimentadas nas configurações famíliares ou na 

condição de classe em que um determinado sujeito está inserido podem ser assimiladas de 

maneira diferenciada, é possível guardar, no quadro teórico da análise sobre o fracasso 

escolar, um lugar específico – embora não isolado ou único – para a relação do sujeito com 

o saber. Esse marco conceitual, longe de operar sob os ditames de um psicologismo que 

desconsidera a dimensão social dos processos de conhecimento, pretende, por outro lado, 

não desconsiderar esse mesmo sujeito dos processos de construção e apropriação que – 

mais condicionado ou menos condicionado – ele é interpelado a realizar em sua relação 

com o saber “não há sujeito de saber e não há saber, senão em uma certa relação com o 

mundo” (Charlot, 2000a, p.63).  

No quadro conceitual do autor a “relação com o saber” é assim definida:  

A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e com ele 
mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender [...] é o 
conjunto (organizado) das relações que um sujeito mantém com tudo 
quanto estiver relacionado com o ‘aprender’ e ‘o saber’ (Charlot, 2000a, 
p. 80) 

Para Charlot, ao ser exposto e vivenciar situações sociais e situações propriamente 

escolares em que lhe são demandadas ações, posturas e formas específicas de atuação em 

relação aos processos de conhecimento ao mesmo tempo em que lhe são oferecidas ampla 

ou seletivamente – ou negadas – as ferramentas e instrumentos para essa tarefa, o sujeito 

estabelecerá uma forma específica de relação com o saber.  

Charlot  assevera: 

Para entendermos isso, é preciso levar em conta a singularidade do aluno. 
Um aluno não é apenas uma criança de tal família, não é apenas o 
membro de um grupo sócio-cultural. Ele é também um sujeito, com uma 
história pessoal e escolar. É um aluno que encontrou na escola tais 
professores, tais amigos, tais aulas e que teve supresas boas e más. É uma 
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criança cujos pais disseram que o que se aprende na escola é muito 
importante para a vida ou, ao contrário que não serve para nada. É uma 
criança que tem irmãos e irmãs ou não, que são bem sucedidos na escola 
ou não e que podem ajudar a criança ou não. (Charlot, 2000b, p. 171) 

 Antes de ser interpretado como alguém que cinde “indivíduo” e “social”, o 

pesquisador continua: 

Mas atenção, tudo isso não significa que existe uma parte do indivíduo 
que seja social e outra parte singular. Cada indivíduo é um sujeito 
humano, social e singular. [...] Eu sou cem por cento social, com cem por 
cento singular e o resultado é cem por cento e não duzentos por cento. É 
esta a especificidade do ser humano que as ciências humanas devem 
compreender. As possibilidades estatísticas de sucesso e fracasso escolar 
variam com a origem social, pelo fato de o aluno pertencer a uma família 
ou a um grupo sociocultural. Mas o sucesso ou fracasso escolar não são 
jamais fatais, pelo fato de o aluno ser um sujeito singular e ter uma 
história própria. Este espaço entre a probabilidade estatística e o destino 
real é o espaço da ação pedagógica – que é também uma ação social. 
Dentro deste espaço e por esta ação, a compreensão da relação do aluno 
ao saber e à escola é essencial. (Charlot, 2000b, pp. 171-172) 

Se identificamos adequada essa propositura de Charlot, então é preciso dar-se 

conta dos mecanismos específicos que operam e estruturam as relações singulares, 

pessoais, peculiares de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem e de cada adulto 

com a escola e com o saber. Sem que sejam desconsiderados os condicionamentos do 

pertencimento à determinada classe ou segmento social e sem que sejam deixadas de lado 

as fortes marcas das configurações famíliares e de suas formas de transmissão do capital 

cultural; há um micro-cosmo especifico da própria trajetória das meninas e meninos no 

sistema escolar que conferirá a cada um e a todos eles determinações, oportunidades, 

perdas e ganhos específicos e também singulares.  

Ao apresentarmos tais apontamentos teóricos, o que estamos procurando realizar é 

uma contextualização específica dos dispositivos que o Programa Bolsa Família pretende 

por em ação a fim de causar impactos significativos na produção do sucesso escolar e, por 

meio dele, nos níveis de desigualdade social e econômica que assolam a sociedade 

brasileira e que se expressam nos níveis de pobreza vividos cotidianamente por grande 

parte da população.  

Se as dimensões e/ou variáveis apresentadas nesses estudos teóricos e que 

apontam a) para o papel da pertença a um grupo sociocultural específico, b) para um lugar 

determinado nas relações de produção, c) para a posse de um capital cultural considerado 

legítimo que seria d) veiculado por uma configuração famíliar com características 
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específicas e e) para uma construção mediada subjetivamente de uma relação especifica e 

singular com o saber como variáveis para o fracasso ou sucesso escolar; nossa pesquisa 

precisará, de alguma maneira, colocar em debate, no grupo de estudantes que 

selecionamos, essas variáveis e dimensões para checar em que medida o fato de estar em 

atendimento no Programa Bolsa Família se relaciona com o conjunto dessas variáveis.  

Tal delimitação investigativa nos impedirá de, quer por ingenuidade, quer por 

ambição, traçar um diagnóstico acerca da viabilidade, da qualidade ou da potência do 

Programa Bolsa Família para a vida das pessoas por ele atendidas. Responder a uma 

questão como esta – se possível for – demandará, certamente, um estudo de escopo 

infinitamente maior. O que poderemos, em alguma medida, realizar é uma análise das 

relações específicas engendradas pelos dispositivos do programa com aquelas variáveis 

que o campo das ciências sociais e os estudos do campo educacional têm apontado como 

relevantes e significativas na produção do fracasso ou do sucesso escolar. Caso possamos 

verificar uma relação densa, isso indicará para a confirmação da hipótese que sustenta o 

programa no âmbito dos sistemas escolares – a de que a transferência de renda e sua 

vinculação à mecanismos de controle da frequência e rendimento escolar gera impactos 

produtivos na construção de uma “cultura escolar positiva”, favorecendo o sucesso escolar 

–. De outro lado, caso verifiquemos pouca ou nenhuma relação, isso indicará que a 

hipótese do programa em relação à promoção do sucesso escolar via construção de uma 

“cultura escolar positiva” parece não se confirmar. 

O que queremos ressaltar, entretanto, é que, ainda que verifiquemos esse segundo 

cenário, não estaremos diante de um diagnóstico de inviabilidade ou de descartabilidade do 

programa. Há, para além das finalidades estritamente escolares – ou educacionais – do 

programa, elementos outros, acionados e responsáveis por lógicas outras que não são 

objeto desta pesquisa e sobre os quais não poderemos fazer quaisquer generalizações. 
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CAPÍTULO III 
VIVER ENTRE LINHAS 

 

 
Figura 3.1 – Imagem aérea do bairro União de Vila Nova/Vila Nair, 2000. 
Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo 

Como é viver entre linhas?  

De um lado, o maior Rio do estado. De outro, os trilhos da linha F da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos. Duas linhas. Nada poderia metaforizar de maneira mais 

contundente a exclusão social desse território da cidade de São Paulo. 

O volume dois da série de documentários ‘Caminhos e Parcerias – Transformação 

Social e Urbana’, dirigido em 2005 pela jornalista Neide Duarte desenhou o atual bairro de 

Vila União de Vila Nova a partir desta metáfora. O texto de apresentação da jornalista 

serve de ingresso ao olhar estrangeiro: “esta é uma história de caminhos estreitos, de 

limites, fronteiras, de poucas saídas. Uma história de pessoas com pouca liberdade, de um 

bairro com pouca liberdade, de um rio com pouca liberdade.” (Duarte, 2005). 

E segue, detalhando o que vê a menina, o menino, a mulher e o homem em cada 

casa e em cada canto do lugar:    

A única ligação com a cidade de São Paulo passa por baixo do caminho 
do trem. Do outro lado, está o rio Tietê, intransponível e ameaçador. Ele 
também está sitiado, espremido, sem opções de viver a matéria de que é 
feito e ser apenas o que é: um rio que passa. O rio Tietê ameaça, com a 
sua natureza, voltar a ocupar as terras que são suas: esta é sua várzea. E 
este é o bairro. (Duarte, 2005). 
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Figura 3.2 – Imagem aérea do acesso ao bairro União Vila Nova/Vila Nair, 2009. 
Fonte: Google Maps. 

 
Figura 3.3 – Imagem de rua do bairro União Vila Nova/Vila Nair, 2008 
Fonte: Blog Notinhas de São Miguel 

Há bem pouco tempo atrás a designação ‘bairro’ seria um anacronismo. Foi 

somente com a Portaria nº 055/SP.MP/Gab, de 2009 que o conjunto de famílias de União 
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de Vila Nova e de Vila Nair ganharam reconhecimento de que vivem, efetivamente, num 

‘bairro’ de São Paulo. Um blog15 mantido por um dos habitantes do bairro noticiou o fato: 

O novo bairro de São Paulo se chama: Vila União de Vila Nova. 
“Agora vai ficar ótimo”, essa foi à expressão do presidente da Comissão 
de Urbanização do Projeto Pantanal, Wellington Bezerra, ao comentar a 
publicação da Portaria Nº 055/SP.MP/GAB/2009, que possibilita a 
Subprefeitura São Miguel prestar serviços de manutenção na adjacência 
do Jardim Pantanal, formada pelos bairros: União de Vila Nova, Vila 
Nair e Jardim Lapenna. A questão já vinha sendo discutida entre a 
subprefeitura e os moradores da União de Vila Nova, que não sabiam a 
quem recorrer para atender as suas necessidades, se a prefeitura de São 
Paulo ou a de Guarulhos. O bairro sempre pertenceu ao município de 
Guarulhos, mas, na década de 1970, as obras que alteraram o curso do rio 
Tietê, alteraram também o limite entre os municípios de São Paulo e 
Guarulhos, feito naturalmente pelo rio. A partir daí, embora a mudança 
do leito do rio não tenha sido oficializada por lei, surgiu à polêmica sobre 
a quem pertencia o bairro. A publicação da portaria não é uma solução 
definitiva para o caso, mas permite que sejam realizadas ações paliativas. 
Antes, apenas 26 ruas eram atendidas pelos serviços da subprefeitura, 
agora todo perímetro do bairro passa a ser atendido. “Foi muito 
importante à criação dessa portaria, porque agora sabemos a quem 
recorrer para solicitar serviços de manutenção, como: varrição de ruas, 
coleta de entulho e assim por diante”, comemora o presidente Wellington 
Bezerra (Travesso, Gilberto. In: Notinhas de São Miguel (blog), 
disponível on line, acessado em 10 de abr. 2010) 

 Em 2005, as vozes de seus moradores eram outras: 

Quando eu cheguei aqui dentro desse lugar, dia de chuva, muita lama, eu 
tomei aquele susto, aquele choque, não sabe? Cheguei a ficar 
arrependido. Sai de um lugar ruim e vim pra outro pior, vim procurar 
melhora e topei foi piora na minha vida. Agora, o que será de mim?   
Mas aí...quando eu cheguei logo aqui dentro dessa vila aqui – que eu 
trabalho de pedreiro também, não sabe? -, que eu olhei pra essas casas 
aqui do bairro, que eu vi tudo sem rebocar, eu falei: “Graças a Deus que 
eu vou melhorar de situação porque eu vou pegar nessas colher de 
pedreiro aí e o que for 200 [reais] eu vou fazer por 50 [reais]”. Eu disse: 
“Vou melhorar”, mas foi engano, que aqui ninguém reboca casa. 
(Travesso, Gilberto. In: Notinhas de São Miguel (blog), disponível on 
line, acessado em 10 de abr. 2010) 

                                                 

15 Blog ou Webblog é uma página web atualizada freqüentemente, composta por pequenos parágrafos 
apresentados de forma cronológica. É uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de tempo 
com um fato após o outro. O conteúdo e tema dos blos abrangem uma infinidade de assuntos que vão desde 
diários, piadas, links, notícias, poesia, idéias, fotografias, enfim, tudo que a imaginação do autor permitir. 
Fonte: site: globo.com.  
 



52 

A chegada dos primeiros moradores ao bairro, segundo dados coletados junto à 

Subprefeitura de São Miguel Paulista está relacionada com as obras de transposição do rio 

Tietê, na década de 1970. Naquela ocasião, a mudança no curso do rio redefiniu os limites 

territoriais dos municípios de São Paulo e Guarulhos e separou parte da pequena 

comunidade que viva em seu entorno entre as duas cidades. Do lado paulistano do rio, 

instalou-se um lixão (o ‘Lixão do Bota-Fora’) e, em torno do lixão, durante a década de 

1970 e início da década de 1980, foram se organizando famílias.  

Em 1987, a região contava com 260 famílias e, também neste ano, os primeiros 

trabalhos de mapeamento urbanístico e da situação social dos moradores foram feitos 

(ainda sob a determinação da Administração Regional de São Miguel Paulista).  

A municipalidade, entretanto, encarou a ocupação da área como irregular, 

alegando tratar-se de área de risco de enchente. De fato, parte do território ocupado pelas 

famílias era – e continua sendo – assolado por enchentes do rio Tietê. Desde então e por 

mais de vinte anos, sob a alegação de que não se tratava de uma área ‘regular’, o poder 

público omitiu-se de atender praticamente todos os direitos sociais da população que ali 

vivia. A exclusão marcada pela linha do trem e pela linha do rio crescia, então, pelas 

distâncias de direito e de cidadania que se avolumavam na mesma medida em que cresciam 

os índices demográficos. 

Em 2009, após duas décadas de ‘inexistência jurídica’, os moradores da 

comunidade foram ‘reconhecidos’ como cidadãos de um bairro ‘regular’ da cidade de São 

Paulo. Um dado contextual pode lançar luzes sobre o momento escolhido para esse 

reconhecimento: nos últimos meses de 2009, a área do bairro situada mais próxima ao rio 

sofreu uma das mais avassaladoras enchentes e os holofotes da mídia, os vereadores da 

cidade, os deputados estaduais e mesmo o governo federal se manifestaram de forma 

veemente exigindo ações efetivas de adequação ambiental e urbanística na região. 

De acordo com os dados do ano 2000, citados pelo Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil - o mesmo produzido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD - o município de São Paulo apresenta um índice médio de IDH-

M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal16 de 0,841; ainda conforme o Atlas, o 

                                                 

16 O IDH-M, é uma adaptação do IDH aos níveis municipais, segue estritamente os princípios deste índice 
que sintetiza o nível de sucesso atingido pela sociedade no atendimento a três necessidades básicas e 
universais do ser humano: acesso ao conhecimento (dimensão educação); direito a uma vida longa e saudável 
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maior índice do Brasil é apresentado pelo município de São Caetano do Sul – SP (0,919) 

enquanto que o índice mais baixo foi reportado pelo município de Manari - PE (0,467). 

Inspirada no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, a prefeitura de São 

Paulo produziu o Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo17 baseado 

nos resultados do IDH-M. Com base nos dados do Atlas de São Paulo podemos afirmar 

que a cidade é uma síntese do Brasil, no que tange às disparidades e desigualdades sociais. 

Essas disparidades podem ser encontradas em todas divisões espaciais da cidade, o que faz 

de São Paulo uma cidade extremamente desigual.    

Conforme dados do Atlas, os Distritos que apresentam os melhores índices de 

IDH-M – são respectivamente: – Moema 0,961 – Pinheiros 0,960 – Perdizes 0,957 - 

Jardim Paulista 0,957 –– Alto de Pinheiros 0,955. No outro extremo da lista em posição 

antípoda, estão os bairros com os piores índices de IDH M são: Marsilac 0,701 – 

Parelheiros 0,747 – Lajeado 0,748 - Jardim Ângela 0,750 – Iguatemi  0,751.  

                                                                                                                                                    

(dimensão longevidade) e direito a um padrão de vida digno (dimensão renda). Para a dimensão educação os 
indicadores selecionados são a taxa de alfabetização da população acima de 15 anos e a proporção de pessoas 
com acesso aos níveis de ensino primário, médio e superior, (medida pela matrícula bruta nestes três níveis 
de ensino). Para a dimensão longevidade, o indicador é a expectativa de vida ao nascer. Para a dimensão 
renda é utilizado o logaritmo da renda familiar per capita, como síntese da capacidade da população em 
adquirir os bens e serviços que estimulem e garantam seu desenvolvimento. (São Paulo, O Atlas do 
Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paul, p. 50) 
17 O Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paul foi elaborado pela Secretaria Municipal do 
Trabalho, em esforço que envolveu as fundações João Pinheiro e Seade e contém um conjunto de cerca de 
200 indicadores relacionados com desenvolvimento humano para os anos 1991 e 2000, além do IDH-M e 
seus subíndices, para as diversas unidades espaciais da cidade de São Paulo – além das 454 unidades 
espaciais denominadas Unidade de Desenvolvimento Humano UDH, foram contempladas outras divisões 
espaciais: 96 distritos e 31 subprefeituras -, com base nas informações dos censos demográficos. Os 
indicadores estão agregados em áreas temáticas: 
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Tabela 3.1 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Os 10 Maiores índices por distrito 

Distrito Índice 

Moema 0,961 
Pinheiros 0,960 
Perdizes 0,957 

Jardim Paulista 0,957 
Alto de Pinheiros 0,955 

Itaim Bibi 0,953 
Vila Mariana - Ana Rosa 0,950 

Consolação 0,950 
Santo Amaro 0,943 

Saúde 0,942 
Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São 

Paulo 

Tabela 3.2 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Os 10 Menores índices por distrito 

Distrito Índice 

Marsilac 0,701 
Parelheiros 0,747 

Lajeado 0,478 
Jardim Ângela 0,750 

Iguatemi 0,751 
Jardim Helena 0,751 

Grajaú 0.754 
Itaim Paulista 0,762 
Vila Curuçá 0,765 

Cidade Tiradentes 0,766 
Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São 

Paulo 

Do mesmo modo encontramos grandes disparidades entre as Unidades de 

Desenvolvimento Humano18 que compõem os distritos de São Paulo, entre estas as que 

estão no topo da listas com os melhores indicadores são: Jardim Marajoara 0,972 – 

Perdizes II/Turiaçu 0,972 – Moema/Jardim Novo Mundo 0,972 – Jardim Paulista 

III/Rebouças 0,972 – Vila Pompéia/Tavares Bastos. Na outra ponta com o menor índice 

está a União de Vila Nova/Vila Nair com IDH-M de apenas 0,689.  

                                                 

18 As Unidades de Desenvolvimento Humano é a menor divisão geográfica analisada pelo o Atlas do 
Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo. São unidades como essas que formam os distritos. 
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Tabela 3.3 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Os 10 Maiores índices por 
Unidade de Desenvolvimento Humano - UDH  

UDH Índice 

Jardim Marajoara 0,972 
Perdizes II – Turiaçu 0,972 

Moema/Jardim Novo Mundo  0,972 
Jardim Paulista III - Rebouças 0,972 
Vila Pompéia – Tavares Basto 0,971 

Moema/Indianópolis 0,970 
Vila Olímpia 0,969 

Sumaré 0,969 
Vila Madalena 0,968 
Jardim Europa 0,968 

Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São 
Paulo 

 

Tabela 3.4 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Os 10 Menores índices por 
Unidade de Desenvolvimento Humano - UDH  

UDH Índice 

União de Vila Nova/Vila Nair 0,689 
Jardim São Martinho/Pantanal 0,701 

Marsilac 0,701 
Paraisópolis 0,702 

Parelheiros – Cratera 0,712 
Jardim Vera Cruz 0,712 
Grajaú/Colônia 0.718 
Vila Lourdes 0,725 

Jardim São Francisco/COHAB Rio Claro 0,725 
Jardim Paulistano 0,727 

Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São 
Paulo 

Dados do Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo apontam 

para o quadro de exclusão em que vivem os moradores da área. Segundo os dados do 

Atlas, houve uma queda de 16,68%, na renda per capita média da população da Vila Nova 

União/Vila Nair, de R$162,07 em 1991 para R$ 135,04 em 2000, do mesmo modo, foi 

observado neste período um aumento da desigualdade medida pelo índice Gini que passou 

de 0,41 em 1991 para 0,45 em 2000.  
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Gráfico 3.1 
Renda per capita e Índice Gini 

 

Apesar disso, o Atlas também aponta para uma melhora no IDH-M da área: de 

5,35%, passando de 0,654 para 0,689, Ainda conforme dados do Atlas, a dimensão que 

mais contribuiu para do crescimento do Índice foi a educação com crescimento de 112%, 

seguida pela longevidade, com 16,2% de crescimento.  

Gráfico 3.2 
IDH-M de 1991 e 2000 

 

Conforme análise dos dados pela Fundação João Pinheiro a União de Vila 

Nova/Vila Nair levaria 71 anos para alcançar o índice de IDH-M igual ao do Jardim 

Marajoara, pressupondo que o ritmo de crescimento do município fosse o mesmo do 

período entre 1991 e 2000.  

Essa configuração norteou, portanto, a escolha da União de Vila Nova/Vila Nair 

localizada no Distrito do Jacuí, Zona Leste da cidade, como universo de análise, em 
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primeiro lugar, por ser a unidade de Desenvolvimento Humano de São Paulo com o menor 

IDH-M do município, em segundo, porque é nesta unidade que está localizada uma das 

escolas da rede estadual que tem se destacado pelas baixas notas obtidas nas provas de 

avaliações como o Saresp – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo19 - (SÃO PAULO, Secretaria Estadual de Educação, 2009).  É interessante notar 

também que em 2006, a escola ficou em último lugar na prova do ENEM entre as escolas 

do Estado de São Paulo. 

3.1 A Escola 

No documentário de Neide Duarte, a Escola que é objeto de nossa investigação 

fora apresentada pela voz de uma criança: 

Eu tenho medo, porque passa tanto ladrão na rua da minha escola! Aí, 
quando é de noite, chega um monte de polícia e o ladrão assim com a 
arma lá! 
- Na sua escola? [pergunta da jornalista] 
Todos os dias têm lá. (Entre Linhas, 2005) 

O ano do documentário de Neide Duarte (2005) é o ano seguinte a um 

acontecimento marcante para os meninos e meninas do lugar. No dia 05 de julho de 2004, 

a escola – que contava com 1797 alunos – sofreu um incêndio.  

O fato foi noticiado pelo jornal Diário de São Paulo, em matéria do jornalista 

Plínio Delphino: 

Incêndio destrói escola estadual na Zona Leste e prejudica 1797 alunos 
Um incêndio destruiu totalmente a Escola [...]. Os 1.797 alunos serão 
transferidos para outras três escolas da região. A hipótese de ter havido 
curto-circuito é a mais provável. Segundo o corpo de bombeiros, não 
houve vítimas. 
O incêndio começou por volta das 5h de ontem – as aulas se iniciam às 
7h e nenhum aluno havia chegado. Segundo a Secretaria Estadual de 
Educação, a escola é construída no estilo Nakamura – é feita de estrutura 
metálica, com painéis de chapas de aço e madeira no meio; possui 
isolamento térmico, tem forro e dois pavimentos. O fogo, segundo os 
bombeiros, se alastrou rapidamente. Oito viaturas foram deslocadas para 
a escola. (Delfhino, 2004)20 

                                                 

19 Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
20 Fonte: Arquivo da escola. 
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A reconstrução da escola levou todo o segundo semestre de 2004 e parte do 

primeiro bimestre do ano de 2005, a escola funciona em 3 turnos: pela manhã ensino 

médio e fundamental II, à tarde fundamental e à noite o ensino de jovens e adultos – EJA.  

 
Figura 3.4 – Imagem panorâmica da escola, 2008 
Fonte: Blog Notinhas de São Miguel 

 
Figura 3.5 – Imagem aérea da escola, 2009 
Fonte: Google Maps 

A Escola possui 1.800 alunos, sendo que dentre estes 44% são beneficiários do 

Programa Bolsa Família21.  Conforme resultados do Saresp/2008 divulgados no site da 

Secretaria de Educação de São Paulo a escola ficou abaixo da média estadual em todas 

                                                 

21 Dados secretaria da escola 
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avaliações – Língua Portuguesa, Matemática e Ciências –. Na distribuição percentual dos 

alunos da 8ª série nos níveis de proficiência em Língua Portuguesa, 57,7% dos alunos 

ficaram no nível abaixo do básico22. Sendo que na redação este número sobe para 77,4% 

dos alunos, na prova de Matemática foram 58,7% e na de ciências foram 51,0.  

Tabela 3.5 
Distribuição percentual dos alunos da 8ª série 

nos níveis de proficiência em 
Língua Portuguesa em relação à média das escolas estaduais  

Nível 
Média   

Estado Escola 

Abaixo do Básico 17,31% 77,40% 

Básico 35,20% 19,20% 

Adequado 33,60% 3,40% 

Avançado 13,90% - 
Fonte: Saresp 2009 

Tabela 3.6 
Distribuição percentual dos alunos da 8ª série 

nos níveis de proficiência em 
Redação em relação à média das escolas estaduais  

Nível 
Média 

Estado Escola 

Abaixo do Básico 25,40% 57,70% 

Básico 41,60% 31,6 

Adequado 27,5 10,70% 

Avançado 5,6 - 
Fonte: Saresp 2009 

                                                 

22 Os alunos classificados no nível abaixo do básico demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, 
competências e habilidades desejáveis para a série escolar em que se encontram. (SÃO PAULO, Secretaria 
Estadual de Educação, 2009) 
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Tabela 3.7 
Distribuição percentual dos alunos da 8ª série 

nos níveis de proficiência em 
Matemática em relação à média das escolas estaduais  

Nível Média    

  Estado  Escola 

Abaixo do Básico 34,50% 58,70% 

Básico 53,90% 40,60% 

Adequado 10,20% 0,60% 

Avançado 1,30% - 
Fonte: Saresp 2009 

Tabela 3.8 
Distribuição percentual dos alunos da 8ª série 

nos níveis de proficiência em 
Ciências em relação à média das escolas estaduais  

Nível Média    

  Estado Escola 

Abaixo do Básico 31,70% 51,00% 

Básico 51,50% 34,70% 

Adequado 14,70% 5,30% 

Avançado 2,00% - 
Fonte: Saresp 2009 

Se os dados oficiais da escola nos permitem enxergar seu registro formal, foram 

as visitas de campo que nos possibilitaram construir uma leitura das relações que 

entretecem sua existência como espaço educativo. Em nossas visitas observamos que a 

comunidade estabeleceu fortes laços de convivência entre si, o que inclui também, uma 

forte relação da comunidade com a escola.  

Chegando no portão da escola, percebi que várias mães e pais das 
crianças menores aguardavam o horário de saída. O portão estava fechado 
e os comentários dos pais que pude rapidamente perceber davam conta de 
fatos cotidianos da escola [...] Enquanto consultava os dados dos 
prontuários dos alunos na sala do diretor da escola, esse recebe uma 
ligação de um pai solicitando que o filho fosse dispensado, pois precisava 
sair para um trabalho e o filho precisava ficar em casa com os irmãos 
mais novos. (diário de campo da pesquisadora 11 de agosto de 2009) 

 

Enquanto esperava por alguém para abrir o portão da escola, uma mãe 
chega com sua filha aluna da escola, quem vai me atender é o 
coordenador da escola, mesmo já tendo passado mais de uma hora do 
início da aula, ele sem pergunta manda a menina entrar e ir direto para 
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sala, perguntei se era comum as crianças entrarem depois do horário ele 
disse ser melhor isso do que deixá-las na rua. (diário de campo da 
pesquisadora 20 de agosto de 2009)  

 Não pretendemos aqui analisar essas relações, nosso objetivo é apenas destacar o 

lugar que a escola ocupa enquanto aparelho público do Estado, no precário ambiente da 

Vila Nova Nair/Vila União. 

3.2 Perfil dos Sujeitos 

Neste trabalho optamos por uma pesquisa empírica e qualitativa de dados obtidos 

através de entrevistas e análise documental. Serão entrevistadas quatro famílias que tenham 

crianças matriculadas na 8ª série do ensino fundamental em uma escola da rede estadual de 

São Paulo, localizada na Vila Nair distrito do Jacuí, Zona Leste da cidade. Para realização 

da pesquisa solicitaremos a anuência para as famílias selecionadas, por meio do 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

A escolha de crianças matriculadas na 8ª série do ensino fundamental se deve ao 

fato de que estas estão mais tempo na escola – no mínimo oito anos – o que facilitará a 

comparação entre o período em que a família da criança não recebia o benefício do 

Programa Bolsa Família com o período em que passaram a receber. Além disso, 

verificaremos os resultados da frequência e rendimento das crianças que recebem o 

benefício em relação à média da frequência e do rendimento escolar das crianças não 

beneficiadas pelo programa nas disciplinais de Língua Portuguesa e Matemática. Elegemos 

as disciplinas de língua portuguesa e matemática, em razão das mesmas fazerem parte da 

prova do Saresp e de outras provas que têm como objetivo avaliar a educação básica no 

Brasil, como o Saeb  - Sistema de avaliação da educação básica - e a Prova Brasil.  

Como o Programa Bolsa Família tem como objetivo atender famílias em situação 

de pobreza e extrema pobreza, a escolha da escola se justifica por esta atender à população 

da Unidade de Desenvolvimento Humano com o menor IDH-M do município. Com uma 

população de 23.428 a União de Vila Nova/Vila Nair tem 40,4 pontos percentuais da 

população adulta – 25 anos ou mais - com menos de 4 anos de estudo, a média de anos de 

estudo da população é de 4,4 anos, a taxa de analfabetismo é de 17,9 pontos percentuais 
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entre a população jovem23 - faixa etária de 10 a 14 anos -. A taxa de analfabetismo é de 6,5 

pontos percentuais, o percentual de jovens nesta faixa etária com menos de 4 anos de 

estudo é de 45,8, o percentual de frequência escolar entre esta faixa etária é de 93,0 e o 

percentual de crianças de 10 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar é um dos 

piores índice entre todas as Unidades de Desenvolvimento Humano: 33,50%.  

Tabela 3.9 
Percentual de crianças de 10 a 14 anos com mais de um ano de 

atraso escolar, 2000 

UDH % 

Paraisópolis 34,03 
União de Vila Nova/Vila Nair 33,50 

Jardim Alvorada 31,55 
Jardim Nakamura 30,80 

Vila Regina/Jardim Itapemirim 30,33 
Jardim Elisa Maria 29,19 
Jardim Vera Cruz 27,39 
Jardim Paulistano 26,99 

Parque Cocaia 26,72 
Jardim Maria Sampaio/Jardim Mitsutani 26,17 

Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São 
Paulo 

Tabela 3.10 
Percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas, 2000 

UDH % 

Paraisópolis 7,66  
União de Vila Nova/Vila Nair 6,51  

Jardim Vera Cruz 4,97  
Jardim São Martinho/Pantanal 4,88  

Jardim Damaceno 4,31  
Bairro dos Pereiras/Vila Yolanda 4,26  

Parque Anhembi/Carandiru 4,19  
Vila Prudente - Ford 4,15  

Marsilac 4,04  
Perus 3,99  

Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São 
Paulo 

                                                 

23  O Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo classifica como jovem a 

população de 7 a 24 anos de idade. 
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O percentual de ocupação de caráter informal – emprego informal – é de 46,5, a 

renda per capita média observada na comparação entre os anos de 1991 a 2000 diminui 

configurando um aumento da desigualdade; 

A renda per capita média da unidade espacial diminuiu 16,68%, passando 
de R$ 162,07 em 1991 para R$ 135,04 em 2000. A pobreza (medida pela 
proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, 
equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) 
cresceu 44,05%, passando de 25,6% em 1991 para 36,9% em 2000. A 
desigualdade cresceu: o Índice de Gini24 passou de 0,41 em 1991 para 
0,45 em 2000 (São Paulo, Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da 
Cidade de São Paulo, 2009). 

                                                 

24 O índice Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos 

tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 

sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 



64 

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A escolarização é forte componente para o rompimento do ciclo de 
reprodução da pobreza entre as gerações. A frequência escolar é o 
exercício de um direito essencial às nossas crianças e jovens: o direito à 
educação. (BRASIL, MEC, 2010)25 

Quando da primeira visita à escola, o fato de nos termos apresentado como 

professora de filosofia da rede estadual foi importante para superar uma insegurança inicial 

do diretor dessa instituição em relação a nossa presença no local, já que por coincidência 

ele também era professor de filosofia e atuara na mesma diretoria de ensino em que 

trabalhamos; assim, desde a primeira visita contamos com a disposição do diretor da escola 

em contribuir com a nossa pesquisa. Neste sentido, tivemos livre acesso à secretaria do 

estabelecimento, contando com a total colaboração das suas funcionárias, além de 

obtermos a rica colaboração do coordenador da escola que muito conhecia a comunidade, 

os alunos e suas famílias. 

A escola do ponto de vista físico, apesar de estar em um prédio razoavelmente 

novo já apresenta um aspecto geral depauperado, do momento que as dependências 

encontram-se depredadas. Logo na entrada da secretaria, por exemplo, existe um espaço 

ocupado por carteiras e cadeiras danificadas. A cor cinza das grades e do concreto 

contribui ulteriormente para conferir um aspecto sombrio ao conjunto escolar. Na parte 

superior onde ficam as salas, ao invés, a cor amarela parece dar um pouco mais de vida ao 

ambiente. As salas em si são grandes e bem iluminadas pela luz natural; as lousas, em 

geral, estão em bom estado - apenas uma sala apresentava uma lousa quebrada: faltava-lhe 

um pedaço – em compensação, já não se poderia dizer o mesmo das carteiras e cadeiras: a 

maioria estava depredada riscada e/ou quebrada. Outra coisa que nos chamou atenção era a 

quantidade de pó que tomava conta de toda escola nesse caso atribuímos a sua origem ao 

andamento de uma obra do Estado localizada próxima da escola.   

Tendo garantido o acesso aos documentos da escola optamos por selecionar para 

nossa pesquisa alunos de uma mesma turma de 8ª série; foi escolhida a sala que possuía o 

                                                 

25 Projeto Presença – Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa 

Família desenvolvido pelo Ministério da Educação para o acompanhamento da frequência dos jovens e 

crianças atendidos pelo Bolsa Família.   
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maior número de alunos matriculados beneficiados pelo Programa Bolsa Família, deste 

modo, escolhemos uma 8ª série do período matutino com 39 alunos, dos quais 11 são 

atendidos pelo programa. Nosso primeiro objetivo com a coleta dos dados foi verificar se 

no período correspondente entre a 1ª e 8ª série os alunos atendidos pelo programa 

apresentaram alterações/modificações significativas no que tange ao rendimento escolar26 

que pudessem ser atribuídas a um aumento na renda da família, propiciada pelo programa. 

Para tanto, comparamos o período em que a família do aluno não recebia o benefício do 

Programa com o período em que passou a receber. Como o dado, isto é, o ano em que 

família passou a receber o benefício do programa, não constava dos documentos escolares, 

esta informação foi obtida junto às famílias por simples declaração. 

Assim, a frequência e o rendimento escolar foram verificados por meio dos 

prontuários das crianças. Os dados coletados dos prontuários dos alunos foram organizados 

e classificados a fim de identificar os impactos do Programa Bolsa Família na permanência 

e na melhoria do rendimento das crianças na escola.  

4.1 Análise dos dados 

A noção de ‘rendimento escolar’ não é uma noção neutra. A sua utilização pelo 

poder constituído, pelos professores, pelos pais dos estudantes, pela universidade, pelos 

sindicatos e por outros sujeitos sociais estabelece um conflituoso processo de atribuições 

de sentido e deslocamentos de significados que não podem ser desconsiderados. 

As reformas educacionais promovidas no contexto da última década do século XX 

e primeira década do século XXI no Brasil estiveram fortemente ancoradas num discurso 

que pretendeu afastar quaisquer debates em torno dessa noção, construindo uma 

hegemonia de sentido que ordenou ‘rendimento escolar’ ao bom desempenho dos 

estudantes em exames de avaliação externa desenvolvidos pelo governo central e também 

pelos governos locais. De um lugar de ‘avaliação do sistema’ esses exames passaram a ser 

considerados os indicadores por si só do rendimento de cada um dos meninos e meninas na 

escola. 

                                                 

26 Neste caso não foi possível verificarmos os índices das faltas devido à inexistência ou 

imprecisão desta informação na maioria dos prontuários dos alunos. 
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A construção dessa hegemonia é realizada por poderosos investimentos no 

entrelaçamento entre a nota dos estudantes nos exames e o pagamento de gratificações 

monetárias aos profissionais do ensino e a composição de índices de qualidade do sistema 

que associam essas notas a condições objetivas do trabalho na escola (infra-estrutura, 

formação dos professores) e a disponibilização de materiais estruturados para o controle do 

trabalho do professor, como livros-texto e guias de situações didáticas. 

Entretanto, convivendo com essa força hegemônica, a avaliação escolar cotidiana, 

realizada por professores e professoras em períodos (semestres, bimestres) se estabelece 

como lugar ao mesmo tempo igual e diferente em relação às avaliações externas. Se é 

verdade que os estudos apontam para um alinhamento cada vez mais freqüente dos 

modelos de avaliação escolar (internos) aos modelos de avaliação de rendimento escolar 

externo, também é verdade que a cultura escolar e seus regimes de sentido não permitem 

que esse alinhamento seja absoluto.  

O depoimento de uma das professoras da escola pesquisada sobre a questão 

assinala esse lugar: 

Ah... a gente assim faz as provas mais olhando para o SARESP né... 
preparando eles assim para fazer a prova. Porque assim, o Estado cobra 
mesmo... sabe, até assim, a supervisão vem aqui, cobra... e tem a apostila, 
né... que já mostra assim o que vai cair, o que é importante. Agora, eles 
ainda assim tem dificuldade com aquele modelo de prova, né... por isso 
que tipo a gente treina eles... assim pra irem bem, porque eles vão prestar 
um dia vestibular ou um concurso, assim... e já... já... já prepara né. 
(Professora da escola, 2010) 

Se a prática avaliativa cotidiana da escola tem sido pressionada pelos modelos 

externos de avaliação de rendimento e, por isso, construído instrumentos formais 

semelhantes aos desenvolvidos pelo poder constituído, a comunicação dos resultados das 

provas e exames não pode lançar mão dos mesmos expedientes. Os exames de avaliação 

externa contam com um poderoso mecanismo de tabulação e tratamento de dados que 

constroem formas de comunicar o resultado dos estudantes (em números) que não são 

facilmente cambiáveis com as formas tradicionais de comunicação do rendimento escolar 

dos estudantes. 

Historicamente, as formas mais comuns de comunicação do rendimento escolar 

aos estudantes na rede estadual de São Paulo foram os conceitos (de “A” à “E”), as notas 

numéricas (de 0 a 10) e as classificações “NS” – Não Satisfatório, “S” – Satisfatório e 

“PS” – Plenamente Satisfatórios. 
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O fato de as formas de comunicação dos resultados escolares ter mudado no 

decorrer do tempo não podem ser explicados de maneira simplista recorrendo 

exclusivamente ao texto legal. Sabemos que em torno desses documentos legais, 

concepções especificas sobre o que é avaliação e sobre como podem ser medidos ou 

classificados os comportamentos escolares e as respostas dos alunos ao investimento 

pedagógico. Entretanto, é importante considerarmos que essas alterações normativas nos 

processos de avaliação e comunicação dos resultados escolares não encontraram as escolas 

e seus agentes em posição de passividade. Muito ao contrário, professoras, professores e 

gestores escolares não abriram mão de suas práticas e saberes sobre a avaliação e a 

comunicação de seus resultados por força de um ou outro decreto do sistema de ensino. 

Tradicionalmente, os mecanismos de avaliação na escola gravitam em torno de 

instrumentos e critérios de avaliação (provas, trabalhos, interpretações sobre o 

comportamento e a participação dos alunos nas aulas, assiduidade, etc.) entretecidos pela 

própria cultura escolar e nem sempre manifestos pelos textos legais. Em que pesem as 

acusações de imprecisão e/ou (ir)relevância de critérios e instrumentos, são eles as mais 

freqüentes fontes de dados a que os professores recorrem seja para – de fato – pautar sua 

avaliação e a comunicação dos resultados aos estudantes e aos demais interessados, seja 

para justificar esta ou aquela decisão sobre a progressão dos estudantes no sistema: 

Ah... pra definir a nota? Bom... primeiro assim a avaliação a gente acaba 
vendo o todo dos alunos, né... assim, o que eles fazem na aula e tudo... e 
aí cada professor por exemplo dá uma prova ou um trabalho e eu, eu 
assim conto também a participação dos alunos, sabe... porque as vezes, na 
prova mesmo ele vai mal... mas a gente sabe que ele sabe...(professora da 
escola) 
Ah... no conselho de classe assim a gente vê as notas dele do ano... daí ou 
a gente faz uma média mesmo tipo soma tudo e divide ou então a gente 
assim ve o global e de repente ai da uma nota até maior do que a media, 
porque ele tá progredindo, sabe... assim. (Professora da escola, 2010)  

Para além de considerar que o resultado das avaliações e sua comunicação final 

aos interessados sejam processos de mando exclusivo dos professores e professoras, a 

entrevista com a mesma professora revela uma prática também presente na escola: 

Ah... se aparece muita nota vermelha, assim, a meu coordenador fica 
doido, né... assim, porque daí mexe no IDESP e todo mundo perde... 
então tem professor que nem dá nota vermelha... para não ter muito 
problema... ficar explicando, assim... ou entao tipo... tem de mostrar a 
prova com nota vermelha... tem professor que não da prova... por 
exemplo assim educação física, artes... ne... (Professora da escola, 2010) 
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Ao constatarmos esses processos de negociação conflituosa dos mecanismos de 

verificação do rendimento escolar e de sua comunicação, fomos obrigados a estabelecer 

dois deslocamentos importantes em nossa perspectiva de análise. Em primeiro lugar, 

assinalamos que os dados coletados nesta investigação (os conceitos finais atribuídos aos 

alunos ao final de cada ano da escolaridade) podem revelar inconsistências significativas 

em relação às suas aprendizagens e nublar a compreensão acerca de seus sucesso ou 

fracasso escolar. Será importante que nossa investigação considere a relevância de 

aprofundar essa perspectiva de análise noutra oportunidade para delinear com maior 

clareza esse elemento e que, portanto, diminua a co-relação que possa se estabelecer entre 

os resultados comunicados nos registros formais da escola e a quantificação ou 

qualificação das aprendizagens realizadas pelos meninos e meninas. Em segundo lugar, e 

complementarmente, deveremos considerar que os mecanismos de avaliação e as formas 

de comunicá-la foram atravessadas por mudanças estruturais do sistema de ensino que 

condicionaram – em alguma medida – sua fidedignidade.  

Por último, também asseveramos que a escola em que essa pesquisa fora realizada 

guarda particularidades especificas associadas ao incêndio de que falamos no capítulo 3. A 

vida escolar das crianças no ano de 2004 e no ano de 2005 fora marcada fortemente por 

esse fato e, certamente, os mecanismos de avaliação e comunicação dos resultados.  

Ao consultarmos os prontuários dos alunos da sala selecionada verificamos que 

não existia um padrão no conceito atribuído ao rendimento dos alunos, uma vez que os 

resultados do rendimento escolar, especialmente nas séries iniciais 1ª a 4ª, foram medidos 

por conceitos como: A, B, C, D e E, ou Plenamente Satisfatório (P) Satisfatório (S) e Não 

Satisfatório (NS), e hoje é utilizado o padrão numérico 0 a 1027, decidimos classificar os 

                                                 

27 Em 1977, a partir do Decreto 10.623/77 a rede estadual passou a usar os conceitos A, B, C, D e 

E para avaliar o rendimento dos alunos. Em 1998, com início da progressão continuada – Deliberação CEE nº 

09/97 –, cada escola estadual pode optar pelo modelo que quisesse. Em 2005 com a criação do Boletim on-

line a Secretaria de Educação de São Paulo padronizou em notas de 0 a 10, sem números fracionados a 

avaliação dos rendimentos. Apesar de o projeto inicial prever que todas as escolas utilizem o Boletim on-line, 

hoje nem todas as escolas fazem uso deste recurso.   
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conceitos encontrados nos prontuários dos alunos selecionados conforme a definição 

operacional adotada por diversas escolas28. Como segue o quadro abaixo. 

Quadro 4.1 
Conceitos de avaliação de rendimento escolar conforme definição 

operacional 

Definição Operacional Conceitos Conceitos Conceitos 
O aluno atingiu plenamente todos 

os objetivos 
 

9 e 10 A Plenamente Satisfatório 

O aluno atingiu todos os objetivos 
 

7 e 8 B Satisfatório 

O aluno atingiu os objetivos 
essenciais 

 

5 e 6 C Satisfatório  

O aluno atingiu parte dos objetivos 
essenciais 

 

3 e 4 D Não Satisfatório 

O aluno não atingiu os objetivos 
essenciais. 

0, 1 e 2 E Não Satisfatório  

Organizado pela pesquisadora 

4.2 Análise do rendimento dos alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família antes e 
depois da inclusão no programa 

Neste trabalho, com objetivo de evitar maiores distorções, optamos especialmente 

para a análise: rendimento escolar dos alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família 

antes e depois da inclusão no programa, padronizar os resultados encontrados. Deste 

modo, os rendimentos dos alunos que foram mensurados pelos conceitos A, B, C, D e E 

e/ou numéricos 0 a 10 foram substituídos pelos os conceitos; Plenamente Satisfatório, 

Satisfatório e Não Satisfatório seguindo a classificação organizada no quadro acima como 

segue na  tabela 4.1 – resultados originais ver anexo 2 –. 

                                                 

28 Realizamos uma pesquisa junto às três escolas em que trabalhamos, na escola da pesquisa e no 

site de outras escolas da rede estadual de São Paulo.  
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Tabela 4.1 
Rendimento dos alunos antes e depois de receber o benefício do 

Programa Bolsa Família 

Alunos Antes Depois Rendimento 

  Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

1 S S S S Igual Igual 

2 S S S S Igual Igual 

3 PS PS S S Inferior Inferior 

4 S S S NS Igual Inferior 

5 S S S NS Igual Inferior 

6 PS PS S S Inferior Inferior 

7 S S NS NS Inferior Inferior 

8 S S NS NS Inferior Inferior 

9 S S S PS Igual Superior 

10 S S S S Igual Igual 

11 NS S NS NS Igual Inferior 

Legenda: PS: Plenamente Satisfatório; S: Satisfatório; NS: Não Satisfatório 

Fonte: Prontuário dos alunos, quadro organizado pela pesquisadora 

Em relação à comparação do rendimento antes e depois da família ser incluída no 

programa, verificamos que na disciplina de Língua Portuguesa, 4 entre os 11 alunos 

beneficiados pelo programa tiveram rendimento inferior ao período em que não recebiam o 

benefício, 7 entre os 11 alunos tiveram rendimento igual ao período anterior e nenhum 

aluno apresentou rendimento superior ao período em que não recebia o benefício do 

programa. Na disciplina Matemática constatamos que 7 entre os 11 alunos atendidos pelo 

Programa Bolsa Família tiveram rendimento inferior ao rendimento do período em que não 

recebiam o benefício do programa, 3 entre os 11 alunos tiveram rendimento igual e apenas 

1 entre os 11 alunos apresentou rendimento superior ao período em que não fazia parte do 

programa.  

Diante dos resultados encontrados nesta pesquisa podemos afirmar que não 

observamos melhoras no rendimento escolar nas disciplinas Língua Portuguesa e 

Matemática da maioria dos alunos, após estes serem incluídos no  Programa Bolsa Família. 

Contudo, lembramos que no caso desta pesquisa, a variável que supomos ter relação com o 

aproveitamento – supostamente maior – é a frequência às aulas, comportamento esse 

exigido pelo programa em questão.  

4.1.2 Análise comparativa: estudantes atendidos pelo programa e estudantes não 
atendidos pelo programa. 
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No segundo momento, temos como objetivo verificar o rendimento e os índices de 

faltas destas crianças atendidas pelo Programa Bolsa Família nas disciplinas Língua 

Portuguesa e Matemática em comparação aos das crianças da sala que não são atendidas 

pelo programa são 11 crianças atendidas e 28 não atendidas de um total de 39 alunos 

matriculados em uma mesma sala de 8ª série.  

Para calcular os índices de faltas e das médias nas disciplinas Língua Portuguesa e 

Matemática, excluímos do calculo os alunos evadidos e transferidos, uma vez que não 

tínhamos todos dados destes alunos, para o calculo da média das notas em Língua 

Portuguesa e Matemática somamos as notas finais e calculamos a média, para calcular o 

índice das faltas consideramos o número de faltas apontado nos prontuários dos alunos em 

relação número total de dias letivos 200 e calculamos a média deste índice.   

Tabela 4.2 
Notas e faltas dos alunos não atendidos pelo Programa Bolsa 

Família - Ano letivo de 2009 

Alunos Sem Bolsa Família 
Disciplina Língua portuguesa Disciplina Matemática 

Nota Faltas Faltas % Nota Faltas Faltas % 

Alunos Sem Bolsa Família 

T T 0,00% T T 0,00% 
6 24 12,00% 6 36 18,00% 
T T 0,00% T T 0,00% 
6 18 9,00% 5 12 6,00% 
T T 0,00% T T 0,00% 
5 96 48,00% 4 62 31,00% 
8 20 10,00% 8 12 6,00% 
7 6 3,00% 7 14 7,00% 
6 36 18,00% 3 64 32,00% 
6 14 7,00% 6 8 4,00% 
E E 0,00% E E 0,00% 
6 48 24,00% 6 52 26,00% 
5 76 38,00% 2 64 32,00% 
5 16 8,00% 6 8 4,00% 
4 74 37,00% 6 21 10,50% 
8 14 7,00% 9 48 24,00% 
6 40 20,00% 5 32 16,00% 
6 40 20,00% 5 24 12,00% 
4 94 47,00% 1 64 32,00% 
5 8 4,00% 5 12 6,00% 
T T 0,00% T T 0,00% 
T T 0,00% T T 0,00% 
6 20 10,00% 6 21 10,50% 
6 0 0,00% 5 2 1,00% 
T T 0,00% T T 0,00% 
4 0 0,00% 2 2 1,00% 
T T 0,00% T T 0,00% 
E E 0,00% E E 0,00% 
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Fonte: Prontuário escolar dos alunos, 2009 - organizado pela 
pesquisadora 

 Tabela 4.3 
Notas e faltas dos alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família - 

Ano letivo de 2009 

Alunos Com Bolsa Família 
Disciplina Língua portuguesa Disciplina Matemática 

Nota Faltas Faltas % Nota Faltas Faltas % 

Alunos Com Bolsa Família 

7 12 6,00% 5 24 12,00% 
T T 0,00% T T 0,00% 
8 14 7,00% 8 16 8,00% 
3 20 10,00% 2 12 6,00% 
E E 0,00% E E 0,00% 
8 0 0,00% 9 9 4,50% 
7 18 9,00% 6 26 13,00% 
3 40 20,00% 4 32 16,00% 
4 48 24,00% 4 54 27,00% 
8 8 4,00% 7 16 8,00% 
T T 0 T T 0 

Legenda: E: Evadido; T: Tansferido 
Fonte: Prontuário escolar dos alunos, 2009 – organizado pela 

pesquisadora 

A leitura das tabelas 4.2 e 4.3 aponta para o seguinte dado: em relação às notas 

nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática os alunos que são atendidos pelo 

Programa Bolsa Família apresentam resultados melhores, mas sem grandes diferenças em 

relação a média das notas dos alunos não atendidos, no caso da disciplina Língua 

Portuguesa a diferença é de apenas 0,26, isto é, nota 6,00 em média entre os alunos com 

Bolsa Família, e nota 5,74 na média entre os alunos não atendidos pelo Programa Bolsa 

Família; no caso da disciplina Matemática a diferença é de 0,52, sendo, nota 5,63 em 

média entre os alunos do Programa Bolsa Família e nota 5,11  em média entre os alunos 

sem o Bolsa Família. Assim, podemos observar que neste caso não existe diferença 

significativa entre o rendimento dos alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Família em 

relação aos alunos não beneficiados.   



73 

Gráfico 4.1 
Média das Notas 

 
Fonte: Prontuário escolar dos alunos, 2009 

Em relação às faltas podemos observar no gráfico 4.2 que a média das faltas dos 

alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família é menor que a média das faltas dos alunos 

não atendidos, sendo que a diferença maior está nas médias das faltas em Língua 

Portuguesa, uma diferença de 6,95%; sendo 16,95% entre os alunos que não são 

beneficiados pelo Programa Bolsa Família e 10,00% entre os alunos atendidos pelo 

programa. Já em Matemática esta diferença cai para 2,87%, sendo 14,68% entre os alunos 

não atendidos pelo programa, e 11,81% entre os alunos atendidos pelo Programa Bolsa 

Família. Portanto, no que tange as faltas observamos uma diferença significativa no índice 

de falta na disciplina Língua Portuguesa entre alunos atendidos pelo Programa Bolsa 

Família e alunos não atendidos. 
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Gráfico 4.2 
Média das Faltas 

 
Fonte: Prontuário escolar dos alunos, 2009 

4.1.3 Análise das entrevistas 

 No terceiro momento realizamos entrevistas com quatro famílias, que foram 

selecionadas a partir do rendimento das crianças para tanto selecionamos quatro crianças 

atendidas pelo programa sendo duas com bom rendimento e duas com baixo rendimento. 

Nosso objetivo foi analisar os impactos do Programa Bolsa Família na construção de uma 

“cultura escolar positiva” que favorecesse o sucesso escolar, neste sentido, buscamos 

realizar uma análise das relações específicas engendradas pelos dispositivos do programa 

com as variáveis que o campo das ciências sociais e os estudos do campo educacional – 

que explicitamos no capítulo I deste trabalho – têm apontado como significativas na 

produção do sucesso escolar. 

A escolha da entrevista deve-se ao fato de que esta modalidade proporciona uma 

aproximação à realidade destes sujeitos, possibilitando o estudo em situações concretas. Os 

registros das entrevistas foram feitos através de notas manuscritas e gravações em áudio. 

Lembramos que, para evitar constrangimentos e para preservar a integridade das famílias 

optamos por dar nomes fictícios às crianças e aos seus responsáveis. 

As tabelas 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, contém as seguintes informações: 
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Quadro 4.2 
Legenda das informações das tabelas 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 

Notas 
azul 

Bom rendimento – resultado satisfatório ou 
plenamente satisfatório 

Notas 
vermelho 

Baixo rendimento – resultado não satisfatório. 

Linha 
Cinza 

Ano em que o aluno foi incluído no Programa 
Bolsa Família 

Organizado pela pesquisadora 

Escolhemos organizar os dados das entrevistas por família, conforme segue 

abaixo: 

Família 1 

Pedro tem 14 anos, atendido pelo Programa Bolsa Família desde 2006, tem a 

sua trajetória escolar quase que totalmente marcada por notas baixas nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. No fim do ano letiva de 2009, 

Pedro ficou com notas abaixas nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Arte, sendo notas 3 e 4 respectivamente nas disciplinas 

Língua Português e Matemática – a nota 5 é rendimento mínimo – no entanto, 

ele foi aprovado pelo conselho de classe, no seu caso o fato dele ser um aluno 

comportado e freqüente contou para sua aprovação pelo conselho de classe.  

Tabela 4.4 
Rendimento do aluno Pedro 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L. PORTUGUESA MATEMÁTICA 
2002 1ª D D 
2003 2ª D D 
2004 3ª D C 
2005 4ª C C 
2006 5ª 5 4,5 
2007 6ª 4 3 
2008 7ª 4 5 
2009 8ª 3 4 
Fonte: Prontuário escolar do aluno, 2009 - organizado pela 

pesquisadora 

A família e as condições materiais 

Pedro mora com o pai de 45 anos que é encanador e estudou até a 3ª série, sua 

mãe de 43 anos desempregada também estudou até a 3ª série, é ela quem cuida da casa e de 

seus dois irmãos; uma menina de 5 e um menino de 7 anos que está na 1ª série, a família 
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mora em uma casa de alvenaria com 5 cômodos pequenos alguns inacabados – uma sala, 

dois quartos, uma cozinha e um banheiro – a casa não tem quintal, a porta de entrada já dá 

direto para rua. No caso da família de Pedro, ele, sua mãe e irmãos nasceram em São 

Paulo, seu pai é do Estado da Bahia. 

A família de Pedro foi incluída no programa em 2006 Antes do Programa Bolsa 

Família, a renda da família vinha apenas do salário do pai – mais ou menos R$ 600,00 

conforme depoimento de sua mãe – a Sra. Sueli – a família recebe R$ 66,00 de benefício 

do programa. Portanto, a renda famíliar com o benefício do Programa Bolsa Família é de 

R$ 666,00.  

Capital cultural e social  

A família de Pedro nunca viajou e não tem o hábito de visitar parentes, também 

não costumam sair para passear – ir ao cinema, shopping, parques etc. – com exceção de 

alguns passeios no parquinho no centro de São Miguel Paulista que fica próximo ao bairro 

que moram. 

o O que vocês fazem no tempo livre? A Sra. já levou as crianças para 

conhecer o centro cidade, algum parque ou o Zoológico?  

 Difícil ter tempo livre, quem tem um monte de crianças assim, um monte 
de coisa pra fazer em casa, quase não tem tempo livre, passear assim é 
difícil. No centro da cidade eles já foram, mas não para passear, mas para 
tirar documentos no Poupatempo lá na Sé.  

Eu não gosto muito não, de visitar parente não, pra ser sincera com você, 
a gente quando tem assim um tempinho livre, a gente leva as crianças no 
parquinho pra brincar um pouco né. 

Das práticas de leitura e escrita 

Pedro nunca foi a uma biblioteca, nem mesmo na da escola. A sua mãe em seu 

depoimento afirmou que gosta de ler revistas e livros, a mesma afirmou que costuma ler 

para a irmã mais nova do Pedro, contudo, os únicos livros que ela tem em casa são os 

livros didáticos que o Pedro recebe na escola, a família não assina e nem tem o hábito de 

comprar jornais e/ou revista. 

A família não tem o hábito de escrever bilhetes ou recados um para o outro, 

também não recebe correspondência de amigos ou parentes, não faz listas de compras e 
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não utiliza agenda. A correspondência – contas em geral – é organizada pela mãe junto 

com outros documentos da família em uma caixa. 

Da relação com a escola  

Segundo a Sra. Sueli, não houve mudança no interesse do Pedro pela escola ou em 

fazer as lições, depois que a família foi incluída no Programa Bolsa Família, ela também 

afirma que continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes do programa, como: ir às 

reuniões de pais, perguntar a ele das tarefas e cobrar que as façam quando as têm. A Sra. 

Sueli conta que ajuda nas lições de casa e quando não sabe pede para algum amigo do 

Pedro que saiba mais para ajudá-lo.  

o Como faz para ajudar seu filho nas tarefas de casa? 

Então assim, quando eu sei, eu explico pra ele como que faz, quando eu 
não sei ai eu chamo um amigo dele uma amiga que sabe mais né? Ai eu 
peço pra explicar pra ele, é assim que eu faço. 

o A Sra. acha que houve mudança no interesse dele pela escola depois 

dele ser incluído no Programa Bolsa Família?  

Não houve mudança não[...]. Eu sempre pergunto se ele tem lição e 
quando tem eu obrigo ele a fazer. 

o Já fazia isso antes de receber o dinheiro do Bolsa Família? 

Sim, já fazia sim, os estudos dos meus filhos sempre foi importante, eu 
sempre cuidei, então não é por causa desse dinheiro que eu recebo que 
isso pra mim muda, o dinheiro ajuda, mas não é uma coisa assim que vou 
colocar o dinheiro na frente dos meus filhos, porque em primeiro lugar ta 
os meus filhos e a educação deles. 

Para a Sra. Sueli, também não houve mudanças nas notas do Pedro depois que a 

família foi incluída no programa. 

o As notas melhoraram depois do Programa Bolsa Família? 

Não... Quanto a isso não, acho que ta normal. 

o As notas de Língua Portuguesa e Matemática também? 

Ele sempre foi ruim nessas matérias, principalmente em matemática. 
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o A Sra. costuma também conversar com ele sobre a importância dele ir 

para a escola? 

Converso, converso, falo pra ele assim: que se ele não estudar hoje 
quando for amanhã ou depois que ele estiver com idade mais velha e 
precisar de um emprego, porque pra trabalhar de qualquer coisa hoje em 
dia precisa tem ter o terceiro grau, se não tiver, nem pra varrer a rua, não 
consegue um emprego, e então, como ele tem muitos sonhos né, ai eu 
falo pra ele que, pra ele alcançar os sonhos dele, ele tem que estudar 
acima de tudo, estudar né? 

Observamos na fala da Sra. Sueli que ela entende que a escola é importante para o 

filho, segundo ela, é por meio dela que ele pode alcançar seus “sonhos”. 

Contudo a Sra. Sueli reconhece que o Pedro não gosta da escola, para ela os 

principais problemas da escola são a bagunça e a falta de professores. 

O Programa Bolsa Família 

A Sra. Sueli acha correto que o Programa Bolsa Família cobre que as crianças 

tenham que frequentar a escola, mas afirma que seu filho nunca pararia de ir para escola 

caso a família perdesse o dinheiro que recebe do programa.  

Apesar de achar pouco o valor do benefício ela reconhece que faria falta se 

perdesse, pois este dinheiro ajuda a pagar as contas da família. 

o Esse dinheiro tem ajudado a compra/pagar alguma das contas? Quais 

por exemplo? 

Oh, ajuda a pagar a conta de água que é mais pouca né? ai às vezes 
quando a conta de luz é mais baixa a gente paga a conta de luz, ou então, 
quando não dá pra pagar nem a luz nem o telefone, ai eu compro alguma 
coisa pras crianças comer. É muito pouco, não é lá essas coisas não.  

Além de comprar coisas para as crianças comerem, ela também afirma que já 

utilizou o dinheiro pra comprar material escolar, roupas e sapatos, “poucas vezes”, uma 

vez que o dinheiro é pouco e a prioridade é pagar as contas da casa.   

o Já utilizou esse dinheiro para comprar material escolar, livros, revistas, 

gibis ou jornais? 

Já comprei sim. 
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o Quanta vez a Sra. lembra-se de ter usado o dinheiro para isso? O que a 

Sra. comprou? 

Quantas vezes eu não lembro assim certo, poucas vezes, o dinheiro é 
pouco, mas já comprei lápis borrachas, essas coisas. 

Família 2 

Juliana tem 14 anos, incluída no Programa Bolsa Família em 2006, sempre teve 

bom rendimento, nunca reprovou e sempre recebeu elogios dos professores.  

Juliana foi aprovada com boas notas em todas as disciplinas, 8 e 9 em Língua 

Portuguesa e Matemática respectivamente, e vai continuar estudando na escola. 

Tabela 4.5 
Rendimento da aluna Juliana 

  RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L. PORTUGUESA MATEMÁTICA 

2002 1ª C C 
2003 2ª A A 
2004 3ª B B 
2005 4ª   
2006 5ª 8,5 8 
2007 6ª 8 8 
2008 7ª 8 9 

2009 8ª 8 9 
Fonte: Prontuário escolar do aluno, 2009 - organizado pela 

pesquisadora 

A família e as condições materiais 

Juliana mora com a mãe de 45 anos e uma irmã de 11 anos na casa dos fundos da 

prima da sua mãe; são dois cômodos bem conservados e arrumados – seus pais são 

separados – sua mãe trabalha como acompanhante de idoso e não recebe ajuda do pai das 

meninas. No caso de Juliana por ela ter uma família extensiva (a prima de sua mãe e seus 

filhos), com quem ela passa boa parte do seu tempo, optamos por também entrevistar a 

prima da sua mãe. 

Juliana sua mãe e irmã chegaram do Nordeste há cinco anos e foram morar com a 

prima de sua mãe.  A mãe de Juliana tem 45 anos, trabalha como acompanhante de idoso e 

estudou até a 5ª série, sua irmã 11 anos está na 6ª série. Os quatros filhos da prima de sua 

mãe possuem nível superior completo e a prima de sua mãe é formada em magistério e 

trabalha em uma creche da prefeitura.   
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A mãe de Juliana informou que recebe R$ 112,00 do Programa Bolsa Família, a 

partir desta informação inferimos que renda per capita declara para inclusão no programa 

foi de até R$ 70,00, isto é, R$ 210,00 por mês29. Juliana sua mãe e irmã contam com o 

apoio econômico e usufruem da estrutura e dos recursos da casa da prima – uma casa 

maior, com sala, sala de jantar, cozinha, três quartos, garagem e um quintal que é uma área 

comum para as duas casas – a família extensiva de Juliana possui carro, e existem dois 

computadores na casa, Juliana e sua irmã têm total acesso a um deles. 

Capital Cultural e Social 

A Juliana e irmã recebem atenção de toda a família, as duas costumam ir ao 

cinema, ao shopping, já foram ao zoológico, a parques da cidade e costumam viajar uma 

vez por ano com sua mãe para o nordeste para visitar parentes. 

o O que vocês fazem no tempo livre? A Sra. já levou as crianças para 

conhecer o centro cidade, algum parque ou o Zoológico?  

Ah! Sim! Elas até saem comigo pra fazer compra no centro, mas passear 
nesses lugares; Zoológico elas vão com minha prima que mora ai na 
frente. 

o A Sra. lembra em que lugares a Juliana já foi?  

Vixe, já foi num monte. Quais foi mesmo que você já foi Ju?” (A Juliana 
estava na mesa ouvindo a entrevista). 

Juliana – “No Zoológico, no parque de diversão, na fazendinha, no 
shopping, no parque do Ibirapuera, num monte de lugar. 

Das práticas de leitura e escrita 

A família não tem o hábito de escrever bilhetes ou recados um para o outro, 

também não recebe correspondência de amigos ou parentes, não faz listas de compras e 

não utiliza agenda. A família assina jornal, na casa existem vários livros – um dos filhos da 

prima de sua mãe é formado em Letras e possui alguns livros em casa – na sala tinha uma 

estante com livros, dos quais a mãe de Juliana já havia lido alguns, a Sra. Fátima mãe da 

                                                 

29 Conforme critérios do programa como consta no quadro 1.1. 
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Juliana gosta de ler, especialmente livros de romance e suspense policial; quando da nossa 

visita ela estava lendo o livro “O caçador de Pipas”, que pegou com uma das filhas de sua 

prima. 

o O que a Sra. gosta ler? 

De revista eu prefiro as que contam as coisas da TV, agora livro gosto de 
romances de histórias policiais. 

o Qual o último livro que a Sra. leu? 

O último foi O caçador de pipas, que peguei com a Lúcia, mas achei 
muito triste.  

o As meninas costumam ler? 

Sim, minhas primas dão até de presente de aniversário, elas até não 
gostam muito quando é presente de aniversário (risos) mais elas lêem 
tudo. 

A família recebe um jornal que é assinado por um dos filhos da prima da mãe de 

Juliana a Sra. Maria que também entrevistamos. 

o A Sra. Maria, a Sra. costuma ler? 

Revistas, às vezes o jornal que meu filho assina. 

o A Sra. tem livros na sua casa? 

Nossa! No quarto do meu filho então, já não tem nem onde colocar, e as 
meninas (suas filhas) também têm. 

o A Sra. sabe o que eles costumam ler?  

O Ricardo gosta de várias coisas, principalmente essas coisas mais antiga, 
apesar de que agora ele comprou uns livros sobre cinema, ele ta querendo 
fazer um curso, a Márcia gosta de ler livros sobre espiritismo que é a 
religião dela, agora a mais nova não lê muito a não ser as revistas. 

o E o jornal quem lê? 

Ah o jornal? Meu filho é quem lê mais, é ele quem assina, mas todo 
mundo lê, pelo menos uma parte, nem que seja apenas a previsão do 
tempo e o horóscopo (riso). 

Da relação com a escola 
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Conforme a Sra. Fátima a mãe de Juliana, e a sua prima, Sra. Maria, Juliana 

sempre foi uma boa aluna, e não houve mudanças no seu interesse pela escola depois que 

sua família começou a receber o benefício do Programa Bolsa Família. Atenção dada pela 

família às atividades escolares e a participação nas reuniões da escola continuam a mesma.  

o Como Sra. Fátima como costuma fazer para sua filha estudar? Já fazia 

isso antes de receber o dinheiro do Bolsa Família? 

A Ju não dá trabalho sempre foi boa aluna e gosta de ir pra escola, a 
Gabriela é que é mais preguiçosa, mas não deixo faltar e ela também tem 
notas boas”. 

o Já era assim antes de receber o dinheiro do Bolsa Família? 

Sim, com certeza elas são boas alunas, as professoras sempre elogiam, 
principalmente a Juliana. 

o A Sra. acha que houve mudança no interesse delas pela escola depois do 

Programa Bolsa Família?  

Não a mesma coisa, não mudou nada. 

o Sra. Maria a Juliana é boa alunas? 

Ah! É, as duas são, principalmente a Juliana,  elas sempre tiram notas 
boas. 

O Programa Bolsa Família 

A mãe da Juliana, afirma que utiliza o dinheiro do Programa Bolsa Família para 

pagar contas, mas que já utilizou para comprar material escolar, roupas e sapatos para as 

meninas.   

o Sra. Fátima, esse dinheiro tem ajudado a compra/pagar alguma das 

contas? Quais por exemplo?  

Ajuda! Já paguei o telefone, o gás, essas coisas. 

o A Sra. já utilizou esse dinheiro para compra de material escolar, livros, 

revistas, gibis ou jornais? 

Já, mas isso elas sempre ganham ou na escola ou das meninas (primas). 
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o Já utilizou esse dinheiro para comprar roupas e sapatos para seu filho? 

Já comprei sapato, roupa pra duas, mas não dá pra comprar muita coisa, o 
dinheiro é pouco e essas cosias são caras né? 

Família 3 

Camila tem 14, sua família foi incluída no Programa Bolsa Família em 2005, 

como sua irmã mais velha sempre teve boas notas, Camila foi aprovada para 1ª 

série do ensino médio com notas 7 e 8 em Língua Portuguesa e Matemática e 

vai continuar estudando na mesma escola.  Dentre as casas que visitamos, a 

casa da família da Camila é a mais próxima da escola, fica há duas ruas da 

escola. Foi à própria Camila quem nos levou até a sua casa depois do horário 

da escola. Sua mãe apesar de ter sido informada da entrevista disse não ter 

acreditado, e por isso não estava esperando, mas logo, colocou-se à disposição 

para nos receber. 

Tabela 4.6 
Rendimento da aluna Camila 

  RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L. PORTUGUESA MATEMATICA 
2002 1ª B B 
2003 2ª B B 
2004 3ª C C 
2005 4ª A A 
2006 5ª 8 8 
2007 6ª 8 7 
2008 7ª 9 6 
2009 8ª 7 8 

Fonte: Prontuário escolar do aluno, 2009 - organizado pela 
pesquisadora 

A família e as condições materiais 

Camila mora com; o pai de 52 anos, que é pintor de paredes e estudou até a 5ª 

série, com a mãe de 46 anos que trabalha como diarista e tem o ensino Médio completo, e 

com uma irmã de 16 anos que está na 2º série do ensino Médio e trabalha como vendedora 

em uma loja, a família de Camila mora em uma casa de três cômodos de alvenaria que se 

resumem em: um quarto onde dormem o casal e os dois filhos, uma sala bem pequena, com 

apenas um sofá e uma estante pequena, com uma televisão e um aparelho de som; uma 

cozinha, um banheiro e uma pequena área de serviço.  
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A família recebe R$ 55,00 do programa, neste caso, conforme as regras do 

programa a renda per capita declarada pela família foi de no máximo R$ 140,00, ou R$ 

560,00 por mês, contudo, sua mãe a Sra. Jaqueline afirmou que a renda mensal da família 

sem o dinheiro do programa varia entre “R$ 800,00 a R$ 1.000,00 de pendendo do mês” na 

casa não tem telefone, computador, a única televisão fica no quarto. 

Capital Cultural e Social 

A família tem parentes em Pirituba, onde costumavam passar os finais de semana, 

nunca foram ao teatro, cinema e biblioteca, mas a Camila já foi ao zoológico e parques de 

diversão com a escola. Camila e sua irmã já foram ao Nordeste, duas vezes com sua mãe 

visitar seus parentes. 

o O que vocês fazem no tempo livre? A Sra. já levou as crianças para 

conhecer o centro cidade, algum parque ou o Zoológico?  

Quando as meninas eram pequenas a gente ia muito pra casa da minha 
irmã em Pirituba, ficava lá o fim de semana todo, mas agora que elas tão 
grande e não querem mais ir, faz tempo que a gente não vai, só natal e 
ano novo, esses dias assim”.  

Sempre que tem passeio na escola elas vão, faço um esforço, arrumo 
dinheiro e pago pra elas ir. Elas já foram pro zoológico e pro playcenter. 

A gente também já foi visitar meus pais no norte (Nordeste) duas vezes.  

Das práticas de leitura e escrita 

A família não tem o hábito de ler jornal ou revista, mas a Sra. Jaqueline mãe de 

Camila costuma deixar recados anotados para as filhas com recomendações sobre as 

refeições, tarefas domésticas entre outras coisas. Na família só o pai tem o hábito de ler a 

Bíblia, ele é “ministro da palavra” nas cerimônias – missas – da igreja católica que a 

família freqüenta no bairro de São Miguel, além da Bíblia, não existem outros livros na 

casa fora os didáticos que as meninas recebem na escola, mas estes ficam guardados dentro 

de um saco já que na casa não existe espaço. A mãe de Camila não faz listas de compras e 

não utiliza agenda. 

o A Sra. tem o hábito de ler? 

Eu não, meu marido lê, ele é ministro da palavra na igreja então ele ta 
sempre lendo a Bíblia.  
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o E Camila ou a irmã dela gostam de ler? 

Elas não lêem muito não, só os livros da escola, os da lição. 

o A Sra. costuma anotar recados ou deixar bilhetes para elas ou para seu 

marido? 

Sim, quando eu saio cedo pra trabalhar, e não to em casa na hora que a 
Camila chega deixo anotado num papel as coisas que tem pra ela comer, 
e o que ela tem que fazer de serviço da casa pra me ajudar.   

A mãe de Camila costuma trocar correspondência com sua irmã que mora no 

Nordeste, é ela quem ler e guarda toda a correspondência da família, é ela também quem 

cuida e guarda os documentos da família. 

Da relação com a escola 

Camila sempre faz suas tarefas de casa sozinha, sua mãe afirma que só quando ela 

tem dificuldades pede ajuda para a mãe ou para a irmã. A mãe de Camila gosta da escola e 

acha que os professores são bons. 

o Como a Sra. costuma fazer para sua filha estudar? Já fazia isso antes 

de receber o dinheiro do Bolsa Família?  

A Camila não dá trabalho, sempre foi boa aluna e gosta de ir pra escola, a 
irmã dela é que é mais preguiçosa, mas também não deixo faltar e ela 
também tem notas boas. 

o A Sra. acha que houve mudança no interesse dela pela escola depois 

que ela foi incluída no Programa Bolsa Família? 

Não, ela sempre gostou da escola, faz lição sozinha e tudo, preciso nem 
mandar. 

o A Sra. ajuda a Camila nas tarefas de casa? Já fazia isso antes do 

programa? 

Não, como eu disse: ela sempre faz sozinha não preciso mandar antes eu 
olhava quando ela acabava, mas nem precisa mais, porque quando ela não 
sabe pede ajuda pra mim ou pra irmã dela.  

o E as notas dela mudaram depois que vocês começaram a receber o 

dinheiro do programa? 
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Não! Também não sempre foram boas. 

Conforme a Sra. Jaqueline, não houve mudanças no interesse da Camila pela 

escola e suas notas continuam boas, a Sra. Jaqueline mãe da Camila também continua a ir 

às reuniões de pais como já fazia antes de receber o benefício do Programa Bolsa Família. 

A Sra. Jaqueline costuma falar com as filhas sobre a importância da escola para o 

futuro das meninas, entre as mães que entrevistamos, ela é a única que possui o ensino 

Médio Completo.  

o A Sra. costuma conversar com ela sobre a importância dela ir para a 

escola?   

Sim, eu falo pra duas que pra ser alguém na vida tem que estudar, sem 
estudo a gente que é pobre não é nada, com estudo já ta difícil, quem não 
tem então! Nunca vai melhorar de vida. Eu falo sempre isso pra elas”. 

O Programa Bolsa Família 

Para mãe da Camila, é importante que o programa cobre a frequência das crianças, 

já que conforme ela, “tem mãe que não cuida”, A Sra. Jaqueline acha o programa 

importante, principalmente para quem vive no Nordeste, “lá esse dinheiro faz muita 

diferença, é tudo que o povo tem”.  

A mãe da Camila utiliza o dinheiro do Programa Bolsa Família para pagar 

pequenas contas: água e luz, ou utiliza para comprar alimentos, mas também afirmou que 

já utilizou o dinheiro para pagar passeios da escola.     

o Esse dinheiro tem ajudado a comprar/pagar alguma das contas da 

casa? Quais por exemplo? 

Ah filha! Como é pouquinho não dá pra fazer muita coisa não. Eu pago a 
conta de água, compro o gás ou compro as coisas que acabam faltando no 
mês; um feijão, um arroz, umas besteirinhas pra elas comerem. 

A Sra. Jaqueline nunca utilizou o dinheiro do programa para comprar material 

escolar, mas já usou uma vez para pagar um passeio da escola, à visita ao zoológico.  

Família 4 

Douglas tem 15 anos; 2005 sua família foi incluída no programa. Este é o 

segundo ano que o Douglas faz a 8ª série, ele foi reprovado em 2008, este ano 
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também ficou com rendimento a baixo do suficiente – nota 3 em Língua 

Portuguesa e nota 2 em Matemática –, mas foi aprovado pelo conselho de 

classe, no seu caso o fato dele já ter sido reprovado uma vez pesou na decisão 

dos professores, como afirmou o coordenador: “é melhor aprovar do que ele 

sair da escola”.   

Tabela 4.7 
Rendimento do aluno Douglas 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L. PORTUGUESA MATEMATICA  
2001 1ª     
2002 2ª C C 
2003 3ª C C 
2004 4ª B A 
2005 5ª 5,5 2 
2006 6ª 5 4,5 
2007 7ª 3 5 
2008* 8ª 5 4 
2009 8ª 3 2 

* O aluno ficou retido   
Fonte: Prontuário escolar do aluno, 2009 - organizado pela 

pesquisadora 

A família e as condições materiais  

Douglas mora com o pai de 60 anos que é manobrista, com a mãe de 53 anos, a 

avó materna, um irmão de 25 anos mecânico, uma irmã de 19 anos que trabalha como babá 

e outro irmão de 11 anos, Douglas ainda tem duas irmãs mais velhas que já não moram 

mais com a família. Seus pais estudaram até a 3ª série e sua avó é analfabeta. 

Na família de Douglas além dos seus pais terem baixo nível de escolarização seus 

dois irmãos mais velhos têm histórico escolar de reprovação e evasão, o seu irmão mais 

velho foi reprovado por faltas no 1º ano do ensino médio do supletivo – segundo 

depoimento da mãe, o mesmo não consegue chegar a tempo para escola, pois trabalha 

muito longe – quando fizemos a entrevista sua mãe não soube informar se ele havia feito a 

matrícula para aquele semestre, sua irmã parou de estudar duas vezes e está concluindo a 3ª 

série do ensino Médio aos 19 anos, seu irmão mais novo é o único que está na série 

adequada a sua idade, passou para 6ª série do ensino fundamental. 

A casa é de alvenaria com acabamento interno, mas sem o acabamento externo. 

São cinco cômodos: três quartos, um do casal, um para os meninos e outro para menina e 
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para a avó; um cômodo maior que é usado como sala e cozinha, além de um banheiro e 

uma pequena área de serviço. 

A família de Douglas recebe R$ 112,00 de benefício do programa, a mãe de 

Douglas, a Sra. Maria, afirmou não saber qual era a renda da família, nem mesmo a renda 

que ela declarou para o programa, ela afirma não lembrar, assim, a partir do valor do 

benefício e pelo número de pessoas na família – sete – inferimos que a renda per capita 

declarada hoje seria de até R$ 70,00, o que alcançaria no máximo R$ 490,00. 

Capital Cultural e Social 

Douglas não costuma sair do bairro, sua família não tem o hábito de visitar 

parentes nem amigos, sua mãe e avó vão duas ou três vezes por semana ao culto e/ou 

reuniões da igreja que fazem parte e que fica no mesmo bairro, Douglas e seu irmão mais 

novo vão ao culto aos domingos à noite. Douglas nunca foi ao cinema, teatro, shopping, 

parques ou mesmo ao centro da cidade. Douglas passa boa parte do seu dia jogando futebol 

com seus amigos, como afirmou varias vezes sua mãe durante a entrevista. 

Das práticas de leitura e escrita 

A família não tem hábitos de leitura, mesmo a leitura da Bíblia feita por sua mãe – 

a família é evangélica – não é feita em casa e sim na igreja, com exceção da Bíblia não 

existem outros livros na casa, a família não tem o hábito de trocar correspondência e, como 

as outras três famílias, também não faz lista de compras e não utiliza agenda. É sua irmã de 

19 anos quem cuida dos documentos da família, é ela inclusive quem recebe o dinheiro do 

programa. 

Da relação com a escola 

Segundo sua mãe Douglas não gosta da escola, ele prefere jogar futebol, só vai 

para escola porque é obrigado. No caso do Douglas, o dinheiro do Bolsa Família é um 

motivo a mais para sua mãe o obrigar a ir para a escola. A Sra. Maria não sabia informar 

do rendimento escolar de Douglas, já que é sua filha quem vai à reunião da escola.  

o A Sra. acha que houve mudanças no interesse do Douglas pela escola 

depois que vocês começaram a receber o dinheiro do Bolsa Família? 
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Esse menino não gosta de estudar não! Ele só que saber de jogar bola, 
apanha mais não tem jeito não! Só vai pra escola porque eu obrigo. 

o Por que a Sra. obriga? 

Ah! Por que ele tem que ir com irmão menor, ele não pode ir sozinho, eu 
não deixo não, e também porque tem que estuda não é mesmo? Se não 
estuda vai se o que na vida não é mesmo? 

o A Sra. já fazia isso antes de receber o dinheiro do Bolsa Família? 

Ah! Filha quando eles são pequenos eu obrigo, até bato neles pra eles ir, 
mas depois que ficam grandes e começam a trabalhar não posso fazer 
mais nada não, eles falam que tão cansado e não vai mais não! Fazer o 
que? Eles tem que trabalhar né? Vida de pobre é assim mesmo. 

o  A Sra. acha correto que o Programa Bolsa Família compre que o 

Douglas esteja matriculado e frequentando a escola? 

Eu acho certo sim, porque ele não gosta de estudar, só quer saber de bola, 
ai assim ele tem que ir pra escola, pra gente não perde esse dinheiro.  

o A Sra. fala isso para ele? 

Falo, digo pra ele que vai faltar às coisas aqui em casa se ele não for pra 
escola, ele vai sem querer, mas vai.  

o Se acabar o Programa Bolsa Família o Douglas deixaria de ir para 

escola? 

Agora não, ele só para de estudar se for pra trabalhar, mas ele é novo não 
tem trabalho pra ele, então eu não deixo sair da escola não, pelo menos 
estando lá ele não fica na rua fazendo coisa errada. 

O Programa Bolsa Família 

O programa é muito importante para família de Douglas, conforme sua mãe, 

“finalmente o governo resolveu ajudar os pobres”. Todo o dinheiro é utilizado para 

compras de alimentos e itens da cesta básica como produtos de limpeza e higiene. 

o Esse dinheiro tem ajudado a comprar/pagar algumas contas? Quais 

por exemplo?  

Ah! Quando minha filha pega o dinheiro a gente já vai no mercado e faz a 
compra gasta tudo lá, não é muito, mas dá pra comprar o arroz, o feijão, 
um macarrão que os meninos gostam, dá pra comprar o papel higiênico o 
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sabão pra lavar roupa. Ajuda muito mesmo, não tenho do que reclamar, 
graças a Deus! Finalmente o governo resolveu ajudar os pobres.     

 A origem das famílias  

As quatro famílias têm como origem o Nordeste, no caso da família de Pedro, ele 

sua mãe e irmãos nasceram em São Paulo. Na família da Juliana todos nasceram no 

Nordeste, inclusive ela e sua irmã. Na família de Camila, ela e sua irmã nasceram em São 

Paulo. Na família de Douglas, seus pais e seus irmãos mais velhos são do Nordeste.  

Quanto ao nível de escolaridade das famílias.  

Nas quatro famílias o nível de escolaridade dos pais e avós é, em geral, 

incompleto, normalmente não concluíram o ensino Fundamental. Dos casos analisados, 

apenas a mãe da Camila concluiu o ensino médio. Nos quadros abaixo organizamos os 

dados da escolaridade dos pais com o rendimento escolar dos filhos. 

Quadro 4.3 
Nível de Escolarização dos alunos com bom rendimento 

  Nível de escolarização 

Pais  Fundamental I Fundamental II Nível Médio  Superior 

Pai de Juliana X 

Mãe de Juliana X 

Pai de Camila X 

Mãe de Camila     X   
Organizado pela pesquisadora 
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Quadro 4.4 

Nível de Escolarização dos alunos com baixo rendimento 

  Nível de escolarização 

Pais  Fundamental I Fundamental II Nível Médio  Superior 

Pai de Pedro X 

Mãe de Pedro X 

Pai de Douglas X 

Mãe de Douglas  X     
Organizado pela pesquisadora 

No que se refere à escolaridade, verificamos que a família cujos filhos apresentam 

um bom rendimento escolar, os pais possuem escolaridade maior do que aquelas nas quais 

os pais dos alunos que apresentam baixo rendimento escolar . Devemos afirmar, porém, 

que apesar do nível de escolarização dos pais e da família não ser por si só um fator 

determinante para o sucesso ou fracasso escolar das crianças, pudemos observar nos casos 

analisados, que as famílias que têm maior nível de escolarização acompanham e ajudam 

mais nas atividades escolares das crianças, como é o caso da Juliana que tem a ajuda dos 

primos e da Camila que tem a ajuda da mãe e da irmã mais velha quando precisa. 

Capital Cultural e Social 

No que se refere ao capital cultural e social, observamos que a aluna Juliana tem 

acesso a um conjunto de atividades e práticas sociais e culturais que podem ser apontadas 

como fatores importantes para seu bom rendimento, por exemplo, acesso a computador 

com internet, passeios ao shopping, cinema e parques, além das viagens com a família. No 

caso da aluna Camila que também apresenta bom rendimento escolar, destacamos que o 

fato de sua família participar das atividades da igreja, que fica em outro bairro, possibilita 

uma ampliação das relações sociais de sua família que pode ser considerada importante.      

Já no caso dos dois meninos, Pedro e Douglas, que apresentam baixo rendimento 

escolar, observamos que o acesso e/ou a existência de atividades de lazer e cultua são bem 

limitados ou quase nulos – Douglas joga futebol –, e que as redes sociais de suas famílias 

também são bem restritas. Estas condições podem ser apontadas como elementos que 

contribuem para o baixo rendimento dos meninos. 

Neste aspecto Bourdieu (2004) aponta, que mesmo ocorrendo a transmissão do 

Capital Cultural de forma mais indireta que direta, na família, este funciona como um 

elemento que favorece o êxito escolar, isto é, a posse do Capital Cultural propícia a 
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produção do sucesso escolar. No caso deste trabalho, verificamos que a aluna como melhor 

rendimento escolar – Juliana – está na  família como maior Capital Cultural, do mesmo 

modo que, inversamente, os alunos com menor rendimento estão nas famílias com menor 

Capital Cultural.     

Das práticas de leitura e escrita  

Entre as famílias entrevista, nos chamou atenção o caso da aluna Camila, cujo pai 

faz cotidianamente a leitura da Bíblia, e sua mãe deixa recados para ela. Na família de 

Juliana as práticas de leitura são ainda mais expressivas – leitura de livros, jornais e 

revistas –, verificamos também que são estas alunas que apresentam o melhor rendimento 

escolar. Já nas famílias dos alunos Pedro e Douglas, que apresentam baixo rendimento 

escolar, essas práticas “são quase nulas”. 

Como vimos com Lahire (1997), uma família que cultiva práticas de leitura e 

escrita, mesmo que indiretamente, pode favorecer a trajetória escolar de suas crianças. Do 

mesmo modo, as crianças que vivem em famílias que não cultivam esses hábitos terão 

mais dificuldade para se ajustar à cultura escolar, ficando mais propensas ao fracasso 

escolar.  

Contudo lembramos que segundo Lahire (1997), apesar das práticas de leitura e 

escrita contribuírem significativamente para o sucesso escolar, a questão não se limita à 

simples presença ou ausência de hábitos de leitura e escrita, mas essencialmente, ao modo 

como essa experiência é vivida na família, e se elas são compatíveis com as modalidades 

de socialização escolar. 

Da relação com a escola 

No que se refere à relação com escola, como assinala Charlot (2000), o sucesso ou 

fracasso escolar só pode ser compreendido se considerarmos em que medidas as condições 

de classe, ou mesmo as configurações famíliares em que as crianças estão inseridas, são 

apropriadas pela criança, uma vez que esta apropriação se dá de forma subjetiva.  Sem 

negar a relação entre origem social e sucesso ou fracasso escolar, o autor enfatiza que esta 

relação não é suficiente para compreender a experiência escolar do aluno, neste sentido, é 

fundamental compreender que sentido os alunos e suas famílias atribuem a escola e ao 

saber. 

Ao conceituar a relação com o saber Charlot assinala: 
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[...] qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de 
identidade: aprender faz sentido por referência à historia do sujeito, às 
suas expectativas, as suas referencias, à sua concepção e vida, às suas 
relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si. 
(Charlot, 2000a, p.72)  

Neste contexto, verificamos em nossa pesquisa que nas quatro famílias 

entrevistadas a escola é vista como possibilidade de uma vida melhor, “é preciso estudar 

para ser alguém na vida”, não existe, por exemplo, na fala da maioria das mães, menção a 

importância do aprender/saber, apenas a mãe da aluna Camila afirma que “ela sempre 

gostou de estudar”.   Já no caso dos meninos, Pedro e Douglas, as mães afirmam que eles 

não gostam da escola ou de estudar.   

O Programa Bolsa Família 

No que se refere ao Programa Bolsa Família as quatro famílias afirmam que 

apesar de pouco, o benefício é uma “ajuda” importante para o orçamento familiar. Do 

mesmo modo, as quatro famílias concordam com a condicionalidade imposta pelo 

programa relacionada à matrícula e frequência escolar. 

Em 3 das 4 famílias entrevistadas o dinheiro recebido do programa é em geral 

utilizado para pagar “pequenas contas”: água, luz telefone e gás. Nas 4 famílias o dinheiro 

já foi utilizado na compra alimentos, neste caso, destacamos a família de Douglas, para 

qual nos parece que o benefício é mais essencial, segundo sua mãe, sem esse dinheiro 

“faltaria as coisas em sua casa”. 2 das 4 famílias já utilizaram o dinheiro para comprar 

material escolar, 1 das 4 famílias já utilizou o dinheiro para pagar um passeio da escola. 2 

das 4 famílias já utilizaram o dinheiro para comprar roupas e sapatos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressaltamos mais uma vez que delimitação do nosso trabalho nos impedirá de, 

quer por ingenuidade, quer por ambição, traçar um diagnóstico acerca da viabilidade, da 

qualidade ou da potência do Programa Bolsa Família para a vida das pessoas por ele 

atendidas. Responder a uma questão como esta – se possível for – demandará, certamente, 

um estudo de escopo infinitamente maior, nosso objetivo neste trabalho foi verificar se o 

Programa mesmo tem produzido impactos positivos na frequência, e, por conseguinte no 

rendimento escolar das crianças e jovens atendidos pelo programa. Além disso, verificar se 

tais impactos podem ter contribuído para produção do sucesso escolar das crianças e 

jovens atendidos.  

Neste sentido, procuramos analisar o Programa Bolsa Família no seu aspecto 

educacional, ou seja, a condicionalidade que exige das famílias atendidas, a obrigação da 

matrícula e permanência das crianças e adolescentes na escola, com o argumento de que a 

permanência das crianças no estabelecimento escolar lhes possibilitaria uma capacitação 

efetiva para o rompimento com a atual situação de pobreza em que vivem suas famílias. 

Em primeiro lugar destacamos que o benefício pago pelo Programa Bolsa Família 

mesmo sendo apontado como pouco pelas quatro mães entrevistadas é importante para o 

orçamento familiar, sendo muitas vezes fundamental, como é o caso da família do aluno 

Douglas, que utiliza os R$ 112,00 que recebe do programa para a compra de produtos da 

cesta básica – alimentos e produtos de higiene e limpeza –, contudo, o que observarmos é 

que apesar de significativo o benefício recebido do programa não ajuda as famílias a 

romperem o ciclo de pobreza em que estão inseridos, uma vez que é apenas uma ajuda 

pontual.  

Em nossa análise constatamos que as famílias aprovam o Programa Bolsa Família, 

assim como também aprovam a condicionalidade que exige delas a obrigação de matricular 

e manter as crianças e jovens da família na escola. Neste sentido, verificamos nas falas das 

mães que a escola é importante para seus filhos, das quatro mães entrevistadas, três  

afirmaram que seus filhos não deixariam de estudar mesmo que elas deixassem de receber 

o benefício do programa, apenas a mãe do aluno Douglas afirma o contraio, o que  

comprova nossa hipótese de que o programa não modifica a relação já existente da família 

com escola, do mesmo modo, que análise dos índice de faltas e do rendimento apontam 

para uma permanência do padrão já existente.  
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A análise dos dados aponta para a hipótese de que não existe uma relação densa 

entre a transferência de renda e sua vinculação a um mecanismo de controle da frequência 

e rendimento escolar, posto que, a) no caso do rendimento escolar dos alunos atendidos 

pelo Programa Bolsa Família antes e depois da inclusão no programa existe uma tendência 

a permanência do padrão já existente, b) no que se refere ao rendimento dos alunos 

atendidos em comparação com os resultados dos alunos não atendidos não encontramos 

diferenças significativas, c) e no que se refere aos índices de faltas, verificamos que este é 

menor entre os alunos que são atendidos pelo programa. Isto posto, concluímos que o 

Programa Bolsa Família alcança o objetivo incentivar a permanência na escola, contudo, 

ele não representa garantia de sucesso escolar para crianças e jovens atendidos. 

Diante destes resultados, podemos constatar que as condições econômicas não 

parecem ser suficientes para explicar e justificar os casos de sucesso ou fracasso escolar 

“nos meios populares”. Consideramos um equívoco do Programa Bolsa Família supor que 

apenas um aumento na renda daquelas famílias que vivem em situações de pobreza, ipso 

facto, poderia determinar mecanicamente melhores resultados escolares.  

Considerando que muitos fatores, inclusive fatores externos à família como a 

qualidade de ensino, estão relacionados ao sucesso ou fracasso escolar, entendemos que a 

simples permanência não é suficiente para que crianças e adolescentes logrem êxito na 

escola, e esta, tal qual existe e é organizada hoje, não representa de fato garantias de 

superação da pobreza e de inclusão social como apregoa o discurso governamental que 

justifica o Programa Bolsa Família. Tal como constatamos no caso do aluno Pedro – ver 

capítulo 4 –, que apesar de um aluno freqüente – antes mesmo da família ser incluída no 

programa – e do discurso de sua mãe marcadamente favorável a escola, não consegue bons 

resultados no que se refere ao rendimento, o mesmo foi reprovado no fim do ano letivo de 

2009, mas como sempre foi um aluno presente e bem comportado foi aprovado para série 

seguinte 1º ano do ensino médio pelo conselho de classe.  

Reconhecemos neste sentido, que a desigualdade escolar repousa sobre bases 

sociais objetivas, mas produz seus efeitos por intermédio de processos subjetivos. Se for 

um erro desconhecer a importância da pobreza, outro é desprezar a implicação do sujeito 

na produção do sucesso ou do fracasso escolar.  

De fato, de acordo com Charlot (2000), o problema do sucesso e do fracasso 

escolar coloca-se nessas tensões entre o que é social e o que é mais especificamente 



96 

escolar, o que remete às relações sociais estruturais e o que se refere à vida psíquica do 

sujeito. O aluno é, ao mesmo tempo, indissociavelmente humano, social e psíquico.  

 

  



97 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BERNSTEIN, Basil. 1992. A estruturação do Discurso Pedagógico: Classe, Códigos e  
Controle. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Luiz Fernando Gonçalves Pereira. 
Vozes:  

 
BOITO JR, Armando. 2002. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. 2º edição, São 

Paulo: Xamã. 
 
________, 2003. A hegemonia neoliberal no governo Lula. Critica Marxista, São Paulo, nº 

16: Revan. pp.10 - 36 
 
________, 2005. O governo Lula e a reforma do neoliberalismo. Revista Adusp, São Paulo, 

nº 34. Via Word Wide Web: http://www.adusp.org.br/revista/34/r34a01.pdf, 13 de 
jun. 2009.  

 
BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean Claude. 1985. Les Héritiers – Les étudiants ET     

La culture. Tradução: Sofia Rodrigues Boito. Paris: editora.  
 
__________. 1992. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 

Tradução: Reynaldo Bairão. 3ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves.  
 
__________, 1997. Escritos em Educação. NOGUEIRA, Maria Alice, CATANI,  Afrânio 

(orgs). 6ª edição, Petrópolis: Vozes. 
 
__________, 2008. A Distinção – Crítica Social do Julgamento. Tradução: Daniela Kern; 

Guilherme J. F. Teixeira. São Paulo: Zouk.  
  
 
__________, 2004. Escritos em Educação. NOGUEIRA, Maria Alice, CATANI, Afrânio 

(orgs). 6ª edição, Petrópolis: Vozes.  
   
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Via Word Wide Web: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamília/o_programa_bolsa_família, 01 de abr. de 2008.  
   
_______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 2007. Avaliação do 

Impacto do Bolsa Família - AIBF. Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional de Minas Gerais. Universidade Federal de Minas Gerais.  

 
 
_______,Ministério da Educação.2010. Projeto presença. Via Word Wide Web: 

http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br/presenca/controller/login/efetuarLogin.php. 
07 de Jun. de 2010. 

 
_______, Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. 2007. Análise do 

Programa Bolsa Família sob a ótica da redução dos fatores de risco de falhas na 
frequência escolar. In. Finanças públicas XII Prêmio Tesouro Nacional. ALENCAR, 
Frederico Augusto Gomes de. CD-ROM. 



98 

  
BUENO, José Geraldo, 2008. Processo de escolarização e seletividade escolar.  Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 

 
 
CAMPINEIRO, Débora Cury. 1999. Programa de renda mínima e educação: a 

experiência de Campinas. Dissertação de mestrado, Instituto de Economia da 
universidade Estadual de Campinas. 

 
CARVALHO, Sônia Marise Salles et al. 2002. Análise do Programa Bolsa Família. 

Revista de Pedagogia, Brasília, nº6. Via Word Wide Web: 
http://www.fe.unb.br/revistadepedagogia/numeros/06/notas/nota04.pdf, 23 de out. de 
2008. 

 
CHARLOT, Bernard. 2000a. Da relação com o saber – elementos para uma teoria. 

Tradução Bruno Magne. Porto alegre: editora Artmed.   
  
__________, 2000b. A relação ao saber e à escola dos alunos dos bairros populares. In 

Azevedo, José Clóvis et al. Utopia e democracia na educação cidadã. Porto Alegre: 
Universidade UFRGS, pp 169-177.   

 
COSTA, Maria Cristina Dória. 2006. Bolsa Escola e inclusão educacional em Jaboticabal. 

Dissertação de mestrado, Centro de Educação e Ciências Humanas Programa de Pós- 
Graduação em Educação, da Universidade Federal de São Carlos.    

   
CRESWELL, J W. 2007. Projetos de pesquisa métodos qualitativos, quantitativos e 

mistos. Tradução: Luciana de Oliveira da Rocha. 2ª ed. São Paulo: editora Artmed, 
pp. 184 – 211. 

  
DUARTE, R. M. Entrevista em pesquisa qualitativa. Educação em revista. Via Word 

WideWeb:http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/T25SF/Sandra/Entrevistas%20em%
20pesquisas%20qualitativas.pdf, 08 de nov. de 2008. 

  
DURIGAN, Adriana Nominato do Amaral. 2006. O programa Excutivo Bolsa-Escola no 

Município de São José do Rio Preto: uma proposta de universalização da educação 
ou transferência de renda? Dissertação de mestrado, Centro de Educação e Ciências 
Humanas Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de 
São Carlos.  

 
FILGUEIRAS, Luiz. 2006. O neoliberalismo no Brasil: estrutura dinâmica e ajuste do 

modelo econômico. In publicación: Neoliberalismo y sectores dominantes. 
Tendencias globales y experiencias nacionales. Basualdo, Eduardo M.; Arceo, 
Enrique. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos 
Aires,Via Word Wide Web:   
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C05Filgueiras.pdf, 09 de 
jul. 2009. 

 



99 

LARA, Patrícia Tanganelli, 2008. Classificação de alunos no ensino médio fundamental: A 
imputação do fracasso escolar ou sucesso a alunos do ciclo II.  Dissertação de 
mestrado, Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Historia, Política, 
Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

 
LAHIRE, Bernard. 1997. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. 

São Paulo: Ática. 
  
LENSKIJ, Tatiana, 2006. Direito à permanência na escola: a lei, as políticas públicas e as 

práticas escolares. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação Programa de 
Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

  
MESQUITA, Camile Sahb. 2007. O Programa Bolsa Família: Uma análise de seu 

impacto e abrangência social. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-graduação 
em Política Social, da Universidade de Brasília  

 
PATTO, Maria Helena Souza. 2000. Mutações do Cativeiro: Escritos de psicologia e 

política, São Paulo: Edusp. 
 
PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 2008. Relatório de 

desenvolvimento Humano 2007/2008. New York. Via Word Wide Web: 
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf, 
08 de nov. de 2008.  

 
SÃO PAULO, Secretaria de Educação. SARESP 2009. Via Word Wide Web: 

http://saresp2009.edunet.sp.gov.br/, 25 de jun. 2009.  
 
SÃO PAULO, Secretaria do Trabalho. 2006. Atlas do trabalho e desenvolvimento da 

cidade de São Paulo. São Paulo. 
 
SILVA, Maria Ozanira da Silva e Silva et al. 2008. O Bolsa Família no enfrentamento à 

pobreza no Maranhão e Piauí. São Paulo: Cortez; Teresina: Editora Gráfica da 
UFPI. 

  
TRAVESSO, Gilberto. 2010. Notas de São Miguel Paulista. . Via Word Wide Web: 

http://notasdesaomiguel.blogspot.com/2009/07/vila-uniao-de-vila-nova-pertence-
sao.html, 28 de mai. 2010.  

 
TV CULTURA, Núcleo de documentários, 2009. Caminhos e parcerias – Terra – Entre      

linhas.  Via Word Wide Web: 
http://www2.tvcultura.com.br/caminhos/41entrelinhas/terra-entrelinhas.htm, 10 de 
mai. 2010 documentários ‘Caminhos e Parcerias – Transformação Social e Urbana’, 
dirigido em 2005 pela jornalista Neide Duarte. 

 
 
VELLOSO, Jacques. 2001. Pesquisa no país sobre o financiamento da educação: onde 

estamos? In: O Estado da Arte em política e gestão da educação no Brasil 1991 a 
1997, WITTMANN, Lauro Carlos & GRACINDO, Regina Vinhaes (coords). 
Campinas. Editora Autores Associados, pp 112-132. 



100 

  
WEISSHEIMER, Marco Aurélio. 2006. Bolsa Família: Avanços, limites e possibilidades 

do programa que está transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo. 

 
UNESCO, MEC/INEP. 2007. Repensando a escola: um estudo sobre os desafios de 

aprender, ler e escrever. IREAND, Vera Esther (coord.). Brasília.     
  
ZAGO, Nadir. 2000. Processo de escolarização nos meios populares – As contradições da 

obrigatoriedade. In: Família & Escola –Trajetórias de escolarização em camadas 
médias e populares, NOGUEIRA, Maria Alice. ROMANELLI, Geraldo. ZAGO, 
Nadir. (orgs). Editora Vozes, pp. 16 – 43. 

 
ZIMMERMANN, Clóvis Roberto.  2006. O Programa Bolsa Família sob a ótica dos 

direitos humanos. Via Word Wide Web: 
http://www.pgpp.ufma.br/eventos/documentos_download.php?id=44, 12 de Nov. 
2008. 



101 

ANEXOS 

Anexo 1 
Roteiro das entrevistas  

Grupo I 
1. Quantas pessoas entre adultos e crianças moram na casa? Qual a idade de cada um? 

2. Qual a origem de vocês (pai e mãe)? E dos seus pais? E seus filhos, onde 

nasceram? 

3. Até que série cada um de vocês estudou ou estuda? (a Sra. (o), seu marido, as 

crianças e os pais de vocês) 

4. Qual a sua profissão (e do seu marido/esposa)? Como aprenderam essa profissão? 

5. Quantas pessoas trabalham na casa? Quem são os trabalhadores? 

6. Vocês participam de alguma associação, comunidade, igreja, ou outro grupo? 

7. O que vocês fazem no tempo livre (final de semana)? Vocês costumam visitar 

parentes e/ou amigos? Já levou as crianças para conhecer o centro da cidade algum 

parque ou o Zoológico?  

8. Costumam viajar? Para que lugares? E com qual frequência? 

9. Qual programação da TV e do rádio vocês assistem e ouvem mais? Existe alguma 

programação que a Sra. (o) proíbe as crianças de assistir ou ouvir? O que e por 

que? 

10. A Sra. (o) costuma ler livros, revistas ou jornais? E sim, qual tipo de leitura  prefere 

(colocar a questão conforme a resposta/)? Exemplificar 

Grupo II  
11. O que a Sra. (o) pensa do Programa Bolsa Família do Governo Lula?   

12. A Sra. (o) acha que é importante que o Programa Bolsa Família cobre a frequência 

escolar para o recebimento do dinheiro? 
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13. Como você faz para seu filho estudar? Já fazia isso antes de receber o Bolsa 

Família?  

14. Depois do Bolsa família, qual o interesse do seu filho pela escola? 

15. Costuma conversar com seu filho sobre a importância dele ir a escola para que 

vocês não percam o Bolsa Família? 

16. Seu filho deixaria de ir para escola se você perdesse a ajuda do Bolsa Família?  

17. A Sra. votaria no presidente Lula se ele fosse candidato? Ou no candidato indicado 

por ele? 

Grupo III 
1. O que as crianças falam sobre a escola? 

2. Costuma acompanhar as notas de seu filho? 

3. As notas em Língua portuguesa  e Matemática  melhoraram depois do Programa 

Bolsa Família? Quanto? Qual era a nota anterior e qual é agora? 

4. Como faz para ajudar seu filho nas tarefas de casa? Ele passou a se dedicar mais às 

tarefas escolares depois do Programa Bolsa Família? 

5. A escola tem biblioteca? Seu filho costuma trazer livros da biblioteca?  

6. Tem alguma biblioteca no bairro? Ou a Sra. sabe onde fica a mais próxima? 

7. Ele costuma faltar à escola? Ele Faltava mais antes do Bolsa Família?  

8. Seu filho já levou alguma advertência do Programa Bolsa Família por excesso de 

faltas na escola 

9. Alguém leva as crianças para escola ou elas vão sozinhas?  

10. Conforme resposta anterior - Costuma conversar com elas nesse caminho? Sobre o 

que? 

11. Quem da família ajuda as crianças nas lições da escola? Tem barulho de TV, rádio 

cozinha? Etc.   
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12. Em que lugar da casa as crianças costumam fazer as lições? 

13. O que as crianças fazem desde que acordam até a hora de dormir? 

14. As crianças ajudam nas tarefas domésticas? Se sim, em quais? 

15. Além de ir à escola seus filhos fazem outras atividades fora de casa, por exemplo, 

esportes ou cursos? Onde? 

Grupo IV  

 

1. O que a Sra. acha da escola? 

2. A Sra. (o) conversa com seu filho sobre a escola? E sobre os porfessores? 

3. A Sra. (o) costuma conversar com os professores do seu filho? 

4. O Senhor ou Sra. costumava participar das reuniões da escola antes de receber o 

Bolsa Família? 

5. Passou a participar mais das reuniões da escola depois que começou a receber o 

benefício? 

Grupo V 

 

1. Quem faz as compras e o pagamento das contas da casa? Como essas despesas são 

organizadas?  

2. A Sra. (o) costuma fazer listas de compras? 

3. A Sra. (o) costuma ler livros, revista ou jornais? Em quais momentos? À noite? Na 

hora das tarefas? 

4. Existem livros na casa? Quais? Quem costuma lê-los?  Sra. (o) faz leitura para seu 

filho? 

5. Vocês têm computador em casa? Para que utilizam? Tem internet?   

6. Quando é preciso preencher algum cadastro formulário quem costuma fazer? 
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7. Quem organiza e guarda as fotos e os documentos da família? 

8. A  Sra. (o) costuma anotar recados e ou telefonemas? 

9. A Sra. (o) costuma deixar bilhetes quando necessários? 

10. Quem organiza a agenda da casa e / ou dos filhos? 

11.  A Sra. costuma escrever cartas?  

12. Vocês recebem cartas e / ou correspondências (contas por ex.)? Quem lê as cartas e 

/ou correspondências (contas) da casa? 

Grupo VI 

 

1. Esse dinheiro tem ajudado a compra r/ pagar alguma das contas? Quais por 

exemplo?  

2. Já utilizou esse dinheiro para compra de material escolar, livros, revistas, gibis ou 

jornais? Quantas vezes se lembra que usou o dinheiro para isso? O que comprou?  

3. Já utilizou esse dinheiro para levar seu filho a biblioteca, ao cinema ou ao teatro? 

Quantas vezes se lembra? 

4. Já utilizou esse dinheiro para pagar passeios da escola? Quantas vezes se lembra?  

5. Já utilizou esse dinheiro para comprar roupas e sapatos para seu filho?quantas 

vezes se lembra? 
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Anexo 2 
Rendimento da 1ª à 8ª série dos alunos incluídos no Programa Bolsa Família 
 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª B B 
2003 2ª B B 
2004 3ª C C 
2005 4ª A A 
2006 5ª 8 8 
2007 6ª 8 7 
2008 7ª 9 6 
2009 8ª 7 5 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª 5 5 
2003 2ª S S 
2004 3ª S S 
2005 4ª S S 
2006 5ª 
2007 6ª 6 5 
2008 7ª 1 1 
2009 8ª T T 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª A A 
2003 2ª C C 
2004 3ª B B 
2005 4ª A A 
2006 5ª 6 5 
2007 6ª 6 5 
2008 7ª 4 6 
2009 8ª 8 8 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2001 1ª     
2002 2ª C C 
2003 3ª C C 
2004 4ª B A 
2005 5ª 5,5 2 
2006 6ª 5 4,5 
2007 7ª 3 5 
2008 8ª* 5 4 
2009 8ª 3 2 
 * O aluno ficou retido   



106 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª C C 
2003 2ª B B 
2004 3ª B B 
2005 4ª B B 
2006 5ª 5 3,5 
2007 6ª 2 2 
2008 7ª 6 6 
2009 8ª 4 4 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª PS PS 
2003 2ª A A 
2004 3ª B B 
2005 4ª A A 
2006 5ª 6,5 6,5 
2007 6ª 5 4 
2008 7ª 6 6 
2009 8ª 8 7 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2000 1ª C C 
2001 2ª NS NS 
2002 3ª 
2003 4ª C C 
2004 5ª 7 5 
2005 6ª 5,5 3 
2006 7ª 5 5 
2007 8ª 2 1 
2008 8ª 1 1 
2009 8ª T T 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2001 1ª S S 
2002 2ª S S 
2003 3ª S S 
2004 4ª C C 
2005 5ª 6 4,5 
2006 6ª TR TR 
2007 7ª 4 1 
2008* 8ª 1 1 
2009 8ª T T 
* O aluno ficou retido   
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    RENDIMENTO 

ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª C C 
2003 2ª A A 
2004 3ª B B 
2005 4ª 
2006 5ª 8,5 8 
2007 6ª 8 8 
2008 7ª 8 9 
2009 8ª 8 9 

  
    RENDIMENTO 

ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª C C 
2003 2ª B B 
2004 3ª B B 
2005 4ª C C 
2006 5ª 7,5 7 
2007 6ª 8 8 
2008 7ª 8 8 
2009 8ª 7 6 

    RENDIMENTO 
ANO SÉRIE L.PORTUGUESA MATEMATICA  
2002 1ª D D 
2003 2ª D D 
2004 3ª D C 
2005 4ª C C 
2006 5ª 5 4,5 
2007 6ª 4 3 
2008 7ª 4 5 
2009 8ª 3 4 
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Anexo 3 
Lei que cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências  
 
 

LEI No 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004. 

Regulamento 

 

Conversão da MPv nº 132, de 2003 

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 famíliares que se encontrem em 

situação de extrema pobreza; 
        II - o benefício variável, destinado a unidades famíliares 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. 
        II - o benefício variável, destinado a unidades famíliares que se encontrem em 

situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição crianças entre zero e 

doze anos ou adolescentes até quinze anos, sendo pago até o limite de três benefícios por 

família; (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        III - o benefício variável, vinculado ao adolescente destinado a unidades famíliares que se 

encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição 

adolescentes com idade entre dezesseis e dezessete anos, sendo pago até o limite de dois 

benefícios por família. (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
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        II - o benefício variável, destinado a unidades famíliares 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, sendo pago até o 

limite de 3 (três) benefícios por família; (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 
        III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades famíliares 

que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição 

adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 

(dois) benefícios por família.  (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 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; 
        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; (Revogado pela Medida Provisória nº 

411, de 2007). 
        III - renda famíliar 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 . 

        § 2o  O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, 

concedido a famílias com renda famíliar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta 

reais). (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        § 3o  Serão concedidos a famílias com renda famíliar mensal per capita de até R$ 120,00 

(cento e vinte reais), dependendo de sua composição: (Redação dada pela Medida Provisória nº 

411, de 2007) 

        I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Incluído pela Medida Provisória 

nº 411, de 2007) 

        II - o benefício variável vinculado ao adolescente no valor de R$ 30,00 (trinta reais). (Incluído 

pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
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        § 4o  Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo poderão 

ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados 

incisos II e III.(Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        § 5o  A família cuja renda famíliar mensal per capita esteja compreendida entre os valores 

estabelecidos no § 2o e no § 3o receberá exclusivamente os benefícios a que se referem os incisos 

II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos. (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        § 2o  O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, 

concedido a famílias com renda famíliar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta 

reais). (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 3o  Serão concedidos a famílias com renda famíliar mensal per capita de até R$ 

120,00 (cento e vinte reais), dependendo de sua composição:  (Redação dada pela Lei nº 11.692, 

de 2008) 

        I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Redação dada pela 

Lei nº 11.692, de 2008) 

        II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta 

reais). (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 4o  Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo 

poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos 

citados incisos II e III. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 5o  A família cuja renda famíliar mensal per capita esteja compreendida entre os 

valores estabelecidos no § 2o e no § 3o deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a que 

se referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses 

incisos. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 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 
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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. 

        § 11.  Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo 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. (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        § 12.  Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos 

termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 411, de 2007) 

        I - contas-correntes de depósito à vista; (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        II - contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        III - contas contábeis; e (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Incluído pela Medida Provisória nº 

411, de 2007) 
        § 11.  Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo 

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. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 

2008) 

        § 12.  Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de 
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada pela Lei 
nº 11.692, de 2008) 

        I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 
        II - contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 
        III - contas contábeis; e (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Incluído pela Lei nº 
11.692, de 2008) 

        § 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 frequência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em 

estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento. 
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        Parágrafo único.  O acompanhamento da frequência escolar relacionada ao benefício 

previsto no inciso III do art. 2o considerará setenta e cinco por cento de frequência, em conformidade 

com o previsto no inciso VI do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        Parágrafo único.  O acompanhamento da frequência escolar relacionada ao 

benefício previsto no inciso III do caput do art. 2o desta Lei considerará 75% (setenta e cinco por 

cento) de frequência, em conformidade com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.   (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 
        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. 
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        § 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. 

§ 1o  A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão implementadas 

mediante adesão voluntária dos Estados, Distrito Federal e Municípios ao Programa Bolsa 

Família. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 2o  Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - 

IGD, para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão 

regulamentados pelo Poder Executivo, e destinado a: (Incluído pela Medida Provisória nº 

462, de 2009) 

I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do gestor 

estadual, distrital ou municipal na execução dos procedimentos de cadastramento, na gestão de 

benefícios e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na implementação das ações de 

desenvolvimento das famílias beneficiárias e no acompanhamento e execução de 

procedimentos de controle; (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e 

municipal do Programa; e (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a título de 

apoio financeiro. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 3o  A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federados que aderirem ao 

Programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução 

descentralizada do Programa, desde que alcancem índices mínimos no IGD. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 4o  Para a execução do previsto neste artigo, o Poder Executivo Federal 

regulamentará: (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa Bolsa 

Família, incluindo as obrigações dos entes respectivos; (Incluído pela Medida Provisória nº 

462, de 2009) 
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II - os instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade 

de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal; e (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 

2009) 

III - os procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da execução do Programa Bolsa Família 

pelos entes federados. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 5o  Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Programa Bolsa Família, 

aferidos na forma do § 2o, inciso I, serão considerados como prestação de contas dos recursos 

transferidos. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 6o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas prestações de 

contas às respectivas instâncias de controle social, previstas no art. 9o, e em caso de não 

aprovação, os recursos financeiros transferidos na forma do § 3o deverão ser restituídos 

pelo ente federado ao respectivo Fundo de Assistência Social, na forma regulamentada 

pelo Poder Executivo Federal.  (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 7o  O montante total dos recursos de que trata o § 3o não poderá exceder a três por 

cento da previsão orçamentária total relativa ao pagamento de benefícios do Programa 

Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fixar os limites e os parâmetros mínimos para a 

transferência de recursos para cada ente federado.(Incluído pela Medida Provisória nº 462, 

de 2009) 

§ 1o  A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão implementadas 

mediante adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao Programa Bolsa 

Família. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 2o  Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD, 

para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão regulamentados 

pelo Poder Executivo, e destinado a: (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do gestor estadual, 

distrital ou municipal na execução dos procedimentos de cadastramento, na gestão de benefícios 

e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na implementação das ações de 

desenvolvimento das famílias beneficiárias e no acompanhamento e execução de procedimentos 

de controle; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e municipal 

do Programa; e (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a título de apoio 

financeiro. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 3o  A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federados que aderirem ao Programa 

Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do 

Programa, desde que alcancem índices mínimos no IGD. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 
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§ 4o  Para a execução do previsto neste artigo, o Poder Executivo Federal 

regulamentará: (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa Bolsa Família, 

incluindo as obrigações dos entes respectivos; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

II - os instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade 

de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal; e (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

III - os procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da execução do 

Programa Bolsa Família pelos entes federados. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 5o  Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Programa Bolsa Família, 

aferidos na forma do inciso I do § 2o serão considerados como prestação de contas dos recursos 

transferidos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 6o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas prestações de contas 

às respectivas instâncias de controle social, previstas no art. 9o, e, em caso de não aprovação, os 

recursos financeiros transferidos na forma do § 3o deverão ser restituídos pelo ente federado ao 

respectivo Fundo de Assistência Social, na forma regulamentada pelo Poder Executivo 

Federal. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 7o  O montante total dos recursos de que trata o § 3o não poderá exceder a 3% (três por 

cento) da previsão orçamentária total relativa ao pagamento de benefícios do Programa Bolsa 

Família, devendo o Poder Executivo fixar os limites e os parâmetros mínimos para a transferência 

de recursos para cada ente federado. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

        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 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. 
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        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 ressarcimento 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. 
        § 2o 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 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  12.1.2004 
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Anexo 4 
Portaria Interministerial que estabelece normas para o cumprimento da 
condicionalidade da frequência escolar no Programa Bolsa Família  
 

 
 
Edição Número 221 de 18/11/2004 
Ministério da Educação Gabinete do Ministro 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 3.789, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2004 
Estabelece atribuições e normas para o cumprimento da Condicionalidade da 
Frequência Escolar no 
Programa Bolsa Família. 
O Ministro de Estado da Educação e o Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome, com base no disposto na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, , na Lei nº 
9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, no § 3º do art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, no 
uso das atribuições 
que lhes confere o art. 28 do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e 
considerando que constitui fundamento do Programa Bolsa Família a associação 
de transferência de 
renda ao direito básico de acesso à educação e permanência na escola; 
considerando que a concretização do direito à educação compreende 
responsabilidades tanto por 
parte do Estado quanto da sociedade e dos indivíduos, cabendo à União, 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios o papel de oferecer os serviços básicos de educação, de forma digna 
e com qualidade, 
elemento fundamental para a inclusão social das famílias beneficiadas; 
considerando que a escola é um espaço de construção de conhecimento, 
formação humana e 
proteção social às crianças e adolescentes e que o baixo índice de frequência 
escolar é um dos 
indicadores de situação de risco que deve ser considerado na definição de 
políticas de proteção à 
família; 
considerando que há necessidade de interferir nos baixos índices de frequência e 
evasão escolar no 
ensino fundamental, que são relacionados com a situação socioeconômica e 
cultural das famílias, 
dentre outras situações que interferem no desenvolvimento integral do aluno, 
resolvem: 
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Anexo 5 
Mapa localização do bairro   
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Anexo 6 
Texto aluno do 2º ano do Ensino Médio da rede de estadual de São Paulo  
 
 

 


