
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 

 

 

 

 

KARIN GOMES DA SILVA PESSANHA 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DA “GEOGRAFIA DE OPORTUNIDADES” E O DESCUMPRIMENTO DE 

CONDICIONALIDADES DA EDUCAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO 

CRAS/CHATUBA 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                                                          

 

    

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

2017



 

 

KARIN GOMES DA SILVA PESSANHA 

 

 

 

 

RELAÇÃO DA “GEOGRAFIA DE OPORTUNIDADES” E O DESCUMPRIMENTO DE 

CONDICIONALIDADES DA EDUCAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO 

CRAS/CHATUBA 

 

 

 

 

Trabalho de Final de Curso apresentado ao 

Departamento de Serviço Social de Campos 

dos Goytacazes, do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense, para 

obtenção do título de Bacharel em Serviço 

Social. 

 

 

 

 

Orientador (a):  Drª. VERÔNICA GONÇALVES AZEREDO 

     

 

 

 

 

 

 

                      CAMPOS DOS GOYTACAZES 

2017



 

 

KARIN GOMES DA SILVA PESSANHA 

 

 

RELAÇÃO DA “GEOGRAFIA DE OPORTUNIDADES” E O DESCUMPRIMENTO DE 

CONDICIONALIDADES DA EDUCAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO 

CRAS/CHATUBA 

 

 

Trabalho de Final de Curso apresentado ao 

Departamento de Serviço Social de Campos 

dos Goytacazes, do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense, para 

obtenção do título de Bacharel em Serviço 

Social. 

 

 

Aprovada em 07/12/2017. 

                                 

BANCA EXAMINADORA 

 

  

____________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª VERONICA GONÇALVES AZEREDO (Orientadora) 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª ISABELA SARMET DE AZEVEDO 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª IVANA ARQUEJADA FAES 

UFF – Universidade Federal Fluminense 



 

 

 

 

 
                                                      
 
 
                                                    
                                                        
 

                       

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, porto seguro em momentos 

difíceis. 

Ao meu noivo, essencial na minha vida e na 

minha trajetória. 

À minha orientadora, que me inspirou a ser 

sempre melhor ao longo da elaboração desse 

trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

É uma grande alegria poder chegar até aqui e me lembrar de tudo que 

percorri durante essa jornada acadêmica. 

Concluir esse trabalho é uma realização e marca um momento muito especial 

na minha vida. Foi um processo mesclado por alegria, cansaço, realização e até 

mesmo desespero, mas que me trouxeram até esse resultado, o que mostra o 

quanto toda dedicação valeu a pena. 

Hoje só tenho a agradecer a todos que estiveram ao meu lado, me dando 

suporte nos momentos de tribulação e também se alegrando comigo nas pequenas 

vitórias que construíram os degraus para alcance dessa grande conquista.  

A Deus que, acima de tudo e todos, está sempre ao meu lado, sendo meu 

porto seguro. 

À minha mãe, por sua delicadeza, compreensão e incentivo me fazendo 

persistir, por sua força e carinho durante minha criação. 

Aos meus irmãos, por me fazerem rir amenizando as preocupações, por 

trazerem sempre um toque de amor e alegria a minha vida. 

Ao meu noivo Raphael, pela forma como me encoraja a ser sempre melhor, 

por sempre revisar meus textos, às vezes durante a madrugada, não medindo 

esforços para me ajudar. Por ser um companheiro amoroso que me faz feliz mesmo 

em momentos difíceis. 

Aos meus avós, por serem pessoas que sempre se preocupam com meu bem 

estar e por todo aprendizado que estes me trouxerem durante a infância e ainda 

hoje. 

Às minhas amigas da graduação, Amanda Crispe, Maíra Teodoro, Lilian 

Militão, Regiane Sales, Monique Cortes, Daniele Pádua, Raphaela Silva, Thamara 

Santos e Rafaela Barbosa, pela troca de experiências, pelo aprendizado que me 

transmitiram e também pela amizade preciosa que sempre levarei em meu coração, 

pelos momentos de alegria, risadas, medo e superação, podem ter certeza que tudo 

está e sempre estará gravado em meu coração. 

Ao corpo docente da Universidade Federal Fluminense, que contribuiu ao 

longo da minha trajetória acadêmica, trazendo novos conhecimentos e contribuindo 

com minha formação, em especial aos professores (as), Verônica Azeredo, Mirian de 

Freitas, Hélio Coelho, Paulo Junior, Isabela Sarmet, Rosany Barcelos, Ivana 



 

 

Arquejada e Pollyana Dutra. 

À minha orientadora que esteve junto a mim durante todo percurso deste 

trabalho, me guiando e me incentivando a buscar sempre o aperfeiçoamento, tendo 

sempre a compreensão e paciência ao ensinar. 

Enfim, pelo amor, pelo encorajamento, pelo auxilio, por marcarem minha vida, 

deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigada! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Seria horrível se tivéssemos a sensibilidade da 

dor, da fome, da injustiça, da ameaça (...). 

Seria horrível se apenas sentíssemos a 

opressão, mas não pudéssemos imaginar um 

mundo diferente, sonhar com ele como projeto 

e nos entregar à luta por sua construção.” 

Paulo Freire 

 
 
 



 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho investiga os impactos gerados pela produção do espaço urbano 
e as desigualdades inerentes a ele, sobre o campo educacional, em especial na 
realidade dos beneficiários do Programa Bolsa Família. O objetivo foi identificar os 
principais determinantes no descumprimento de condicionalidades da educação do 
referido programa a partir da perspectiva territorial do CRAS/Chatuba. Buscou-se 
refletir sobre as dificuldades encontradas no ambiente escolar sobre a influência do 
território na educação e identificar a interferência do capital social e cultural na vida 
de crianças e adolescentes, no contexto desse recorte territorial. A matriz conceitual 
da “Geografia de Oportunidades” foi extremamente importante como via de análise, 
o que possibilitou relacionar a distribuição dos equipamentos urbanos no território e 
evidenciar o processo de socialização excludente no âmbito do acesso a bens, além 
de serviços locais. Observou-se o quanto a segregação socioespacial torna distinto e 
precário o acesso aos benefícios da educação (conhecimento, informação e 
tecnologia), aos indivíduos que vivem em áreas segregadas e vulnerabilizadas ante 
a pobreza, tendo seus vínculos sociais fragilizados ou até mesmo rompidos. 
 
Palavras-Chave: Estrutura de Oportunidades, Segregação socioespacial, Vínculos 
Sociais. 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present work investigates the impacts generated by the production of urban 
space, and as inequalities inherent to it, on the educational field, especially in the 
reality of the beneficiaries of the Bolsa Família Program. The objective was to identify 
the main determinants in the descriptive of conditionalities of the education program, 
from the territorial perspective of the CRAS / Chatuba. It was sought to reflect on how 
difficulties in the school environment on an influence of the territory in the education 
and to identify an interference of the social and cultural capital in the life of children 
and adolescents, without context of territorial resource. A conceptual matrix of the 
"Geography of Opportunities" was extremely important as a way of analysis, which 
made it possible to relate the distribution of urban equipment in the territory and to 
highlight the process of excluding socialization in the field of access to local goods 
and services. It was observed how socio-spatial segregation makes distinct and 
precarious, access to the benefits of education, knowledge and technology, the 
reserve of segregated areas and vulnerable to poverty, having their social bonds 
weakened or even broken. 
 
Keyword: Structure of Opportunities, Socio-spatial Segregation, Social Links.
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INTRODUÇÃO 

 

Para dar conta do tema ‘Relação da Geografia de Oportunidades e o 

descumprimento de condicionalidades da educação no Programa Bolsa Família no 

Centro de Referência de Assistência Social’, localizado na Chatuba, a análise se  

fundamentou na Geografia Humanista (campo disciplinar da Geografia) que tem por 

objetivo entender a experiência dos sujeitos no meio ambiente social, valorizando o 

enfoque material e simbólico, no campo da pesquisa geográfica (CLAVAL, 19991, 

p.20 apud AZEREDO, 2015).  

 Produto desse campo disciplinar, a matriz da “Geografia de Oportunidades” 

conduz a reflexão em torno do espaço e da espacialidade, enquanto elementos 

geradores de ciclos de desigualdades que desembocam em consequências sociais. 

 
[...] a definição convencional de "igualdade de oportunidades" não 
considera a dimensão geográfica. Esta definição diz que os 
mercados e as instituições com as quais os jovens entram em 
contato devem tratá-los de forma igual, sem distinção de raça ou 
sexo, por exemplo. Mas, se alguns jovens têm dificuldade para 
acessar determinados mercados ou instituições porque vivem longe? 
E se alguns têm igualdade de acesso, mas estes mercados e 
instituições diferem enormemente em seus recursos e políticas 
daqueles que outros jovens têm acesso? Claramente, se quisermos 
levar a sério a igualdade de oportunidades, temos que introduzir um 
elemento geográfico (GALSTER & KILLEN, 19952, p. 10 apud 
FISCH, 2014, p. 14, (tradução livre)).  

 

O lugar que o indivíduo ocupa é entendido como uma pequena parcela do 

espaço nacional que pode disponibilizá-lo a ultrapassagem das barreiras que são 

impostas pelo seu posicionamento socioeconômico ou pode, por outro lado, mantê-

lo num ciclo de reprodução de debilidades. Ocorre que o território se constitui numa 

complexa rede de relações e ações de indivíduos, em disputas e confronto em torno 

de um determinado lugar (AZEREDO, 2015, p.23) e, por esse motivo, analisar a 

ligação dele com a ocorrência de fenômenos que levam a vulnerabilidade e até 

mesmo o risco, torna-se essencial. 

A partir do conceito de “Geografia de Oportunidades”, serão abordadas 

                                                           
1 CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural. Tradução de Luiz F. Pimenta e Margareth de C. A. Pimenta. 

Florianópolis: Editora da UFRC, 1999. 453p. 

2 GALSTER. G.C; KILLEN, S.P. A geografia da oportunidade metropolitana: um reconhecimento e 

estrutura conceitual. Debate sobre política de habitação, Alexandria, v. 5, n. 1, p.7-43, 1995. 
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algumas categorias que delimitaram a discussão, dentre elas a vulnerabilidade, 

objeto de estudos de autores como Kowarick (2009), Kaztmam e Filgueira (2001). 

Esta será abordada a partir da incapacidade de acessar recursos materiais e 

imateriais necessários à subsistência e dignidade humana. Trata-se de uma 

categoria que deve se vincular a análise das oportunidades existentes e dos ativos 

(tangíveis ou intangíveis) disponíveis para acessá-las, imaginando-se, nesse 

contexto, uma chave que liga essa condição (de vulnerável) à segregação (CUNHA, 

2010). 

Desse ponto de vista, as vulnerabilidades resultam da relação entre duas 

variáveis: estrutura de oportunidades e capacidade dos lugares (KATZMAM, 19993 

apud BRASIL, 2012). A estrutura de oportunidades explica-se pela composição entre 

o mercado, a sociedade e o Estado e a capacidade dos lugares serem os territórios 

de sobrevivência, onde se consideram as possibilidades de acesso e as condições 

habitacionais, sanitárias, de transporte, de serviços públicos, entre outros fatores 

que indiquem, diretamente, o acesso diferencial à informação, às oportunidades e, 

consequentemente, aos direitos (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p.146-147) 

Outras categorias também relevantes nessa discussão é a da segregação 

socioespacial e da mobilidade espacial, a partir de autores como: Santos (2008), 

Coleman (1966) e Cunha (2010), ambas serão tratadas enquanto mecanismos que 

influenciam fortemente o acesso a condições favoráveis, ou não, a saída do estado 

de vulnerabilidade. A segregação socioespacial se torna uma categoria importante 

dentro da análise da proposta, pois ela produz desigualdades regionais e 

vulnerabilidades que atingem determinados territórios causando, assim, dificuldade 

de acesso a recursos, como, por exemplo, escolas, hospitais, postos de trabalho e 

etc. 

 
(...) as fontes de desigualdade de oportunidades educacionais 
parecem se encontrar, em primeiro lugar, no próprio lar e nas 
influências culturais que o cercam; depois, elas se encontram na 
ineficácia das escolas em remover o impacto do lar no desempenho 
e na homogeneidade cultural das escolas que perpetua as 
influências sociais do lar e de seus ambientes. (COLEMAN, 1966, 
p.73-744 apud GUADANHIM, 2011, p.51). 

                                                           
3 KAZTAMAN, R. (Coord.). Ativos e estrutura de oportunidades: estudos sobre as raízes da 

vulnerabilidade social no Uruguai. Uruguai: PNUD-Uruguai e CEPAL-Escritório de Montevideo, 1999. 

4 COLEMAN, J. et al. Igualdade de oportunidades educacionais. Washington, DC: Ofício de 

Educação; Departamento dos EUA de Saúde, Educação e Bem-Estar, 1966. 



13 

 

 

 Sendo assim, devem-se analisar os motivos de parcelas da sociedade postas 

em condição de segregação e quais deles se colocam como justificativa ou 

motivações para essa ocorrência.  

Existem padrões de modos de vida, que são transformados em padrões 

dominantes e que são tomados como parâmetros de agir, mas não é de possível 

alcance para a maioria da população. O modo de se relacionar com a educação, por 

exemplo, são distintos levando-se em conta o posicionamento geográfico e as 

condições do entorno, pois os valores constituídos são desenvolvidos a partir do 

contato que se tem com os indivíduos que vivem ao redor. Se formos isolados desse 

padrão que se põe como dominante, criaremos novos padrões distintos no trato com 

realidade. 

Apreender o contexto territorial é compreender e visualizar as relações 

existentes entre distribuição e concentração de bens, acesso e não acesso à direitos 

e estrutura de oportunidades, e, no caso da presente análise, do acesso de 

qualidade a educação por parcelas mais fragilizadas da sociedade. 

 
O chão e suas circunstancias deixam de ser um dado natural e 
tornam-se uma construção humana. Neste sentido afirmo que, sobre 
a topografia de natureza ergue-se uma topografia social, ela 
incorpora a concretude de condições e acessos como dois elementos 
imbricados mutuamente e dependentes. Já não se esta 
simplesmente falando de um lugar como vazio, mas do resultado da 
ocupação e da ação dos sujeitos cidadãos, ou quase cidadãos 
(KOGA, 2011, p.16). 

 

O local onde se dará a análise deste presente trabalho será o CRAS/Chatuba, 

unidade de referência da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O CRAS 

cobre a oferta de proteção social básica e disponibiliza serviços de proteção a 

indivíduos, grupos ou famílias, que se encontram em condições de vulnerabilidade 

social.  

O CRAS/Chatuba foi implantado em 18 de Outubro de 2005, como uma 

unidade pública municipal vinculada à Secretaria de Família e Assistência Social do 

Município de Campos dos Goytacazes/RJ que hoje é a Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Humano e Social, fundada a partir de critérios estabelecidos na 

PNAS promulgada em 2004. 

No CRAS/Chatuba, as demandas que mais se apresentam são as inserções 

em benefícios assistenciais, como os programas de transferências de renda e o mais 
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demandado entre eles é o Programa Bolsa Família (PBF).  

Os Programas de Transferências de Renda têm o objetivo de transferência 

imediata de renda a usuários ou famílias que sofrem de vulnerabilidade advinda de 

sua falta de recursos para suprir as necessidades mínimas, sendo assim, objetivam 

proporcionar meios de sobrevivência aos pobres e extremamente pobres, porém 

estes programas são constituídos de condicionalidades e extremamente focalizados. 

Visam, também, romper com o círculo vicioso de reprodução da pobreza. Para se 

tornar beneficiário de programas de transferência de renda se faz necessário o 

preenchimento do Cadastro Único, um cadastro que é a porta de entrada para todos 

os programas sociais (SILVA, 2007) 

Nesse âmbito, uma contribuição relevante é a abordagem em torno do PBF 

que, juntamente com o recorte territorial, é foco nesta análise, pois, além do corte de 

renda, possui condicionalidades que devem ser cumpridas. A fim de que a 

transferência de renda não seja interrompida, são apresentadas as seguintes 

condicionalidades: crianças entre 0 e 6 anos devem manter a pesagem em dia e 

crianças e adolescentes de 7 a 17 anos devem manter um percentual de frequência, 

sendo 85% com idade entre 7 e 15 anos e 75% com idade entre 16 e 17 anos.  

 Nasce da discussão em torno das condicionalidades, a necessidade de tratar 

a pobreza como um fenômeno multidimensional que reivindica formas diferenciadas 

de ações, através de políticas públicas. Há que ser proposta ações que visem à 

garantia de condições básicas de sustento, juntamente com programas que 

garantam acesso a educação de qualidade. Os altos níveis de descumprimento de 

condicionalidades da educação de impulsionar a criação de mecanismos de 

detecção e superação de barreias que insistem em se firmar, pois a educação pode 

se constituir um vetor que impulsiona para a melhoria das condições de vida e, 

consequentemente, o rompimento com o ciclo de reprodução da pobreza. 

 No ideário igualitário de uma sociedade, a escola deveria ter o papel de 

romper com a inércia social excludente e oferecer a todos, de maneira 

indiscriminada, instrumentos de acesso ao capital cultural e simbólico, fazedores da 

diferença nos processos de inclusão (PIRES, 2013, p.518). A instituição escola tem 

se voltado para a reprodução dos interesses das classes dominantes, tratando de 

forma igualitária os desiguais.  

A escola, não tendo a capacidade de auxiliar no rompimento da inércia social, 

as crianças e jovens, que conseguem rompê-la, fazem por si mesmos e constituem 
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exceções. O sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino 

coletivo, dá uma aparência de legitimidade à seleção escolar e dá crédito ao mito da 

escola libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo crer 

que o sucesso é uma simples questão de trabalho e de capacidade individual 

(BOURDIEU, 2010, p. 595 apud PIRES, 2013, p.519) 

A partir do tema proposto, importa associar a realidade da baixa frequência 

escolar ao contexto socioespacial, no qual os beneficiários do CRAS/Chatuba estão 

inseridos. O recorte sobre o Programa de Transferência de Renda possui grande 

magnitude na medida em que este beneficia famílias em todo território nacional.  

Por tratar também de territórios inscritos em escassas oportunidades de 

acesso a bens e serviços, entre eles a educação de qualidade, a presente proposta 

se esboça na perspectiva de um arcabouço teórico capaz de compreender as 

relações entre oportunidades de acesso e vulnerabilidades socioespaciais, de modo 

a construir caminhos norteadores para intervenções em determinadas realidades. 

Oliveira e Soares (2013), sobre o enfoque da educação, demonstram que o 

PBF contribui para redução na probabilidade de repetência, mas existe um grande 

percentual de infrequência nas escolas inclusive em beneficiários do referido 

programa.  

Na linha desse raciocínio, Soares e Sátyro (2010, p.6) alegam: 

 
(...) que ao estabelecer contrapartidas de forma excessiva, a função 
de proteção social destas acaba se enfraquecendo visto que são 
necessariamente as famílias mais vulneráveis as que possuem mais 
dificuldades em cumprir exigências mais rigorosas (OLIVEIRA; 
BRANDÃO, 2014, p.185) 
 

Um dos eixos dessa análise, a educação, se coloca como ponto de vista da 

inserção do aluno na escola articulada a fatores que levam à infrequência escolar de 

crianças e adolescentes, cujos responsáveis são beneficiários do PBF. 

Trata-se de uma abordagem ampla e complexa e, por esse motivo, optou-se 

pela matriz teórica da “Geografia de Oportunidades” para subsidiar as análises em 

torno das categorias vulnerabilidade, mobilidade espacial e segregação 

socioespacial, com o objetivo de detectar em que medida esses elementos influem 

na baixa frequência escolar, que culmina no descumprimento de condicionalidades 

da educação, no supracitado programa. 

                                                           
5 BOURDIEU, P. Escritos de educação. Petrópolis: Editora Vozes, 2010. 
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A partir da experiência obtida no campo de estágio supervisionado no período 

de um ano e meio, foi possível observar a fragilidade referente à educação entre 

crianças e adolescentes, cujos responsáveis eram inseridos no Programa Bolsa 

Família que, frequentemente, entravam ou reincidiam em acompanhamento familiar 

por baixa frequência escolar. Os motivos para o aparecimento dessas demandas 

eram atribuídos de modo mais recorrente as condições de acesso e condições 

estruturais das escolas. 

Dentro desse cenário algumas inquietações se fizeram presentes, como: 

Quais são as principais dificuldades que se apresentam no ambiente escolar? O 

território constitui uma influência? Qual a contribuição do capital social e cultural 

dessas crianças e adolescentes? 

A partir dessas inquietações, formulou-se o tema da pesquisa presente. O 

foco então é identificar quais seriam as principais determinações que ocasionariam 

essas faltas e o consequente descumprimento de condicionalidades do programa, 

voltando sempre à análise para os usuários referenciados no CRAS/Chatuba, de 

onde surgiu a proposta.  

A metodologia será conduzida através de uma pesquisa descritiva que 

buscará detectar a respostas para a questão posta em pauta e possibilitará descobrir 

um novo enfoque para o problema, visando proporcionar maior familiaridade ao 

torná-lo explícito e construir novos caminhos para a abordagem profissional. Na 

concepção de Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo 

descrever características de determinada população ou fenômeno ou, ainda, 

estabelecer relações entre as variáveis (RAUPP; BEUREN, 2003, p.81). 

Este presente trabalho tem finalidade básica de trazer mais clareza sobre este 

fenômeno manifesto na área da Assistência Social. Para isso, coletar fatos, analisar, 

interpretar, detectar e apresentar determinadas causas do mesmo é a proposta que 

se desenha nesse percurso metodológico. O intuito é ampliar generalizações, definir 

leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma 

visão mais unitária do universo ou âmbito em geral e gerar hipóteses ou ideias por 

força de dedução lógica (LAKATOS; MARCONI, 2001).  

A abordagem de natureza qualitativa possibilita explorar livremente o universo 

estudado, gerando melhor apreensão e compreensão dos determinantes para a 

ocorrência do descumprimento de condicionalidades da educação. Possibilita, 

também, maior aproximação com a realidade investigada, a partir da “captura" do 
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fenômeno em estudo, ao partir da perspectiva dos sujeitos nele envolvidos, 

considerando os pontos de vista relevantes (GODOY, 1995) 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, este se materializará através de 

pesquisa bibliográfica e documental, através da análise dos prontuários de 

acompanhamento dos usuários referenciados no CRAS e de bibliografia produzida 

sobre o assunto. 

A exposição dos resultados desse processo investigativo e analítico é 

apresentada em caráter monográfico, organizada em dois capítulos. 

No 1º (primeiro) capítulo podemos encontrar uma discussão em torno da 

apropriação dos espaços das cidades, demonstrando no primeiro item deste capitulo 

o quanto a formação desses espaços se dá de forma desigual, através de conceitos 

como segregação socioespacial e segregação residencial, que reafirmam a lógica de 

exclusão dentro dos territórios, onde se vislumbra uma cidade partida. De um lado, 

segmentos pobres e/ou vulneráveis, moradoras de espaços distantes das estruturas 

de oportunidades e, de outro, segmentos que desfrutam das centralidades da 

cidade, ainda que optem por se auto-segregarem, em busca de segurança. 

O item 1.2, se organiza em torno da apresentação da matriz “Geografia de 

Oportunidades”, tornando evidente como os posicionamentos territoriais influenciam 

na qualidade do acesso a bens e serviços essenciais, como, por exemplo, 

educação, saúde e mercado de trabalho, o que mostra muitas vezes o quanto a 

socialização de oportunidades é excludente para as populações pobres que sofrem 

com diversas vulnerabilidades e com a segregação. O terceiro item deste capítulo, 

apresenta uma breve consideração sobre o modo como se deu a produção do 

espaço urbano na cidade de Campos dos Goytacazes, com o objetivo de destacar a 

influência das desigualdades socioespaciais na configuração geográfica da estrutura 

de oportunidades. 

O capítulo 2 (dois) expõe de forma mais específica como as desigualdades 

sociais e educacionais atingem indivíduos que vivem em espaços segregados e 

estigmatizados. Em seu primeiro item, trata dos efeitos da segregação espacial, 

sobre os vínculos sociais e educacionais. Para tanto, faz um breve resgate do que já 

fora tratado no capitulo anterior, com objetivo de mostrar o quanto o lugar “importa” 

no acesso a oportunidades e no aproveitamento das mesmas pelos sujeitos que o 

habitam. Foca, também, na análise dos vínculos sociais, nos mecanismos de 

fragilização, ruptura e fortalecimento dos mesmos. Mecanismos estes de 
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fragilizações e dependências que desaguam na política de assistência. 

Por fim, no segundo e último item deste capítulo, é apresentado o surgimento 

da PNAS - suas propostas de proteção social com foco na Proteção Social Básica. 

Dados de pesquisa realizada no CRAS/Chatuba, no período de estágio curricular 

supervisionado, são expostos, com objetivo de apresentar o perfil dos beneficiários 

do Programa Bolsa Família, em especial, os que se encontravam em 

descumprimento com as condicionalidades da educação e analisados a partir de 

determinantes socioeconômicos e socioespaciais.  
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1 APROPRIAÇÃO DESIGUAL DOS ESPAÇOS DA CIDADE 

 

1.1 Segregação socioespacial e socioresidencial 

 

Para iniciarmos essa discussão, é necessário compreender o espaço urbano 

como um conjunto de símbolos e campos de lutas. É assim que a própria sociedade, 

em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializa as formas espaciais 

(CORREA, 1989, p.1). Nessa perspectiva, o espaço urbano se constitui pela 

formação de um conjunto de agentes que constroem e reconstroem a cidade e suas 

relações. Tais agentes são os proprietários imobiliários, fundiários, as grandes 

indústrias, o próprio Estado e também os grupos excluídos. 

Neste contexto, as grandes indústrias se colocam em busca de espaços 

amplos e baratos, que estejam de acordo com suas necessidades comerciais. 

Geralmente, os locais por elas visados estão próximos a vias de grande circulação e 

de maior acessibilidade da população. Na visão de Correa (1989, p.2), a busca por 

esses espaços, de um lado onera os custos de expansão na medida em que esta 

pressupõe terrenos amplos e baratos, de outro o aumento do preço dos imóveis, 

resultante do aumento do preço da terra, atinge os salários da força de trabalho. 

Os proprietários de terras, por sua vez, estão interessados no uso lucrativo de 

suas propriedades, focando, especialmente, no uso comercial ou residencial que 

tragam maior rendimento possível. A demanda de terras e habitações, no entanto, 

depende do aparecimento de novas camadas sociais, que tenham renda capaz de 

lhes permitirem participar do mercado de terras e habitações. Depende também da 

política que o Estado adota para permitir a reprodução do capital, como reforço do 

aparelho estatal, pelo aumento do número de funcionários, mesmo que estes 

tenham vínculos empregatícios precários, mas o que importa é fazê-los participar da 

reprodução do capital e, através também, da ideologia da casa própria. Na periferia, 

a ocupação urbana assume uso residencial. Portanto, configuram-se formas 

diferenciadas: a urbanização de status e urbanização popular, que variam de acordo 

com a localidade da área (CORREA, 1989, p.2). 

Desse modo, o espaço é constituído por uma teia de relações que geram 

desigualdades, tanto sociais como territoriais, sendo necessária uma aproximação 

com o modo de constituição das cidades para melhor compreendê-las. De acordo 

com Ribeiro (2007, p.526) a fundação da cidade expressa à subversão da ordem 
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feudal, na qual o camponês estava atrelado ao proprietário da terra por laços de 

subordinação pessoal. Sendo assim, a partir dessa nova forma de organização 

societária, foram geradas novas formas de desigualdades e estratificação. 

  Com essa referência, entende-se que a apreensão dos processos de 

constituição das cidades, conduza abordagem do conceito de cidadania na 

perspectiva dos direitos e deveres que devem ser levados em conta, desenvolvidos 

ao longo da história. O Brasil ainda carrega em seu âmago, os resquícios de uma 

sociedade fundada no escravismo e na lógica violência-favor, onde se dá a relação 

dominante versus dominados (TALASKA et al, 2014, p. 3). 

Vale lembrar que no século XIX, com a instauração da República, as formas 

de dominação adquiriram nova roupagem, onde o favor é transformado em 

clientelismo e a violência é a expressão da exclusão das classes mais pobres. 

Desse modo, qualquer reivindicação ou sinal de efervescência das classes 

populares, no sentido de reivindicação de direitos, era tido como “caso de polícia” 

(RIBEIRO, 2007, p. 527). 

Nos anos de 1930, a urbanização e a industrialização são desencadeadas no 

Brasil e com elas suas consequências sociais e políticas. Autoritarismo e populismo 

são adotados pela elite hegemônica em nome da paz social e garantia de seus 

privilégios. Os direitos sociais então nascem como forma de cooptação da classe 

popular junto aos interesses da burguesia (CANO, 2012, p.912). 

Voltar o olhar a essa conjuntura é essencial para compreensão do modo 

como as desigualdades sociais, produto de relações típicas do capitalismo, incidiram 

nas formas de ocupação do solo nacional. Vários estudos mostraram (KOWARICK, 

1979; RIBEIRO, 1985, 1996, 1997; RIBEIRO; LAGO, 1992) que a dinâmica urbana 

das cidades brasileiras tem como base a apropriação privada, mediante variadas 

formas de renda, possibilitando com que os segmentos privilegiados desfrutem, 

simultaneamente, de maior nível de bem-estar social e riqueza acumulada na forma 

de aquisição de patrimônio imobiliário de alto valor (RIBEIRO, 2007, p.528). 

Quanto aos seguimentos populares, que sempre foram espoliados, resta-lhes 

a exclusão sobre diversas dimensões, inclusive do capital imobiliário. Este por sua 

vez, se sustenta por uma lógica perversa de valorização daqueles tidos como 

participantes do movimento econômico e que contribuem para que estes se 

desenvolvam. A margem dessa possibilidade fica aquela parcela da sociedade, 

considerada não lucrativa. 
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A nossa urbanização, (...), é caracterizada pelo permanente e 
crescente descompasso entre o lento crescimento das cidades e a 
veloz expansão das suas margens (RIBEIRO, 2007, p.529). 
 

No período de 1970 a 1980, parte da sociedade se mobilizou na luta contra as 

consequências perversas das expressões dessa desigualdade que subjuga a grande 

massa. Através de movimentos organizados em torno de causas coletivas, algumas 

conquistas foram alcançadas, como por exemplo, a Constituição Federal (CRFB) de 

1988, considerada histórico de expressão de lutas e enfrentamentos, por parte dos 

segmentos explorados (YAZBEK, 2012, p. 305). Porém, mesmo contendo 

conquistas no âmbito dos direitos e da democracia, a CRFB constitui, ainda hoje, um 

desafio, pois o que foi proclamado no âmbito legal, não é garantia de aplicabilidade.  

Nesse mesmo período, emergiram lutas contra a espoliação urbana nas 

cidades latino-americanas. Contudo, no Brasil, só em 2001, foi aprovado o Estatuto 

das Cidades (Lei 10.257/01) onde foi reconhecida a função social da cidade e da 

propriedade imobiliária, pondo a espoliação urbana como possível de ser combatida, 

a partir da reprodução das classes populares no sentido do direito à cidade 

(BRASIL, 2001) 

Com essa configuração, novas formas de espoliação urbana foram 

desenvolvidas, principalmente aquelas relacionadas a produção do espaço, via 

processos de segregação e exclusão habitacional, onde se verificam a acumulação 

de desvantagens sociais. Nesses locais, diversas facetas de vulnerabilidade social 

expressam a precarização das condições de vida e trabalho que produzem um 

círculo quase que vicioso de despossessão que transforma marginalização social em 

exclusão territorial (RIBEIRO, 2007, p.532). 

Sendo assim, pode-se perceber que a espoliação urbana se associa à 

vulnerabilidade social, pondo em destaque o problema, antes restrito a não garantia 

de direitos sociais, ao plano de afastamento dos segmentos de classe mais pobres, 

ao direito à cidade, pela via de processos de segregação. 

Nesse plano de análise, as cidades são habitadas pelos espaços centrais e 

periféricos. No “coração” das cidades, o centro, reúne tudo o que há de mais 

avançado e diversificado, ao passo que na periferia, as marcas do atraso se fazem 

presente. Essa geografia discriminatória, ainda hoje, logra e explica a historia geral 
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do mundo, se bem que esta, ocasionalmente, também crie em si mesma o logro com 

a sua conivência (BRAUDEL, 19966 apud RIBEIRO, 2007, p. 540). 

Ao olharmos as cidades como um todo - dos centros até seu interior - pode-se 

perceber a grande diferenciação que estes apresentam, quando se referem às 

funções e uso de seus espaços observados a partir da concentração de atividades, 

em determinados lugares em detrimento de outros. Ocorre que comumente os 

lugares que concentram maiores atividades são os centros e isso não se verifica de 

forma despretensiosa visto ser resultante de um processo historicamente 

determinado, principalmente pós-industrialização, embora seja necessário 

considerar que as cidades já figuravam desde as sociedades pré-industriais. 

Portanto, para fomentar a reflexão sobre segregação sócio espacial, o recorte do 

processo de industrialização e seus corolários (trabalho assalariado, capital, 

moderna propriedade fundiária e valor que fornecem os instrumentos para o estudo 

das cidades modernas), se colocam como eixo fundamental de análise (SOGAME, 

2001, 98). 

Esses elementos territorializam a segregação socioespacial através da lógica 

comercial. Desse ponto de vista, Castells (1999) afirma que a distribuição dos locais 

de residência obedece às leis gerais da distribuição dos produtos em função de uma 

gama de elementos que variam de acordo com o nível de renda, do status 

profissional, do nível de filiação étnica, da fase do ciclo de vida, etc. 

Pode-se, então, considerar que a segregação socioespacial é fator que 

potencializa as vulnerabilidades vivenciadas por esses indivíduos excluídos dos 

territórios mais ricos, sobretudo em termos de oportunidades. Fato, é que as 

vulnerabilidades sociais referenciadas pela política, não se restringem às condições 

de pobreza, mas abarcam, igualmente, vitimizações, fragilidades e contingências 

que o cidadão ou a cidadã e suas famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de 

vida, em decorrência de imposições sociais, econômicas e políticas (SEMSEZEM; 

ALVES, 2013, p.144). 

De acordo com Couto, Yazbek e Raichelis (2010, p. 50), o território é terreno 

das políticas públicas onde se concretizam as manifestações da questão social e se 

criam os tensionamentos e as possibilidades para seu enfrentamento. Sendo assim, 

                                                           
6 Braudel, F. Civilização material, economia e capitalismo séculos XV-XVIII. São Paulo: Martins 

Fontes. 1996. 
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questões territoriais devem ser enfatizadas ao se estudar o que os territórios 

disponibilizam à população que neles residem, pois quando esses não 

disponibilizam acesso de qualidade a bens e serviços, como educação, mercado de 

trabalho e saúde, as vulnerabilidades sofridas pelos indivíduos se agravam. 

A própria PNAS/2004 põe como um dos desafios a necessidade de se criar 

indicadores de vulnerabilidade sócio territorial para além do acesso à renda, que 

indiquem, também, poder subsidiar o planejamento de ações que desencadeiam 

impactos na população atendida proporcionando a redução de vulnerabilidades em 

determinado território. (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 158) 

Não por acaso, a categoria vulnerabilidade se torna recorrente nas análises 

do social. Trata-se de um conceito multifacetado devido às inúmeras situações que 

podem atingir indivíduos, famílias ou coletividades e, segundo Nery (2009), engloba 

várias dimensões, entre as quais: a dos bens materiais, a sociodemográfica, a 

ambiental e a afetivo-relacional.  

Durante um longo período a vulnerabilidade, foi estudada apenas pelo viés da 

pobreza, pois servia de base para analisar a mobilidade social desses grupos, mas 

percebeu-se que não somente a população pobre sofre com isso, mas a sociedade 

em geral, uma vez que a desproteção e a insegurança, transcendem a capacidade 

de satisfação das necessidades básicas (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p.145-146). 

Nessa perspectiva, a população em geral sofre com as variadas formas de 

inseguranças sociais e com a desproteção, relacionada a recursos específicos para 

o enfrentamento de situações de vulnerabilidade, chamados “ativos”7. Trata-se de 

diferentes modos de enfrentamentos diante de recursos ou falta deles onde pessoas 

e famílias mobilizam estratégias de resposta aos eventos de risco. O conjunto de 

ativos considerados varia de acordo com a perspectiva teórica adotada no enfoque 

da vulnerabilidade e não existe consenso sobre quais ativos devem ser 

                                                           
7 Os ativos podem ser compreendidos como um conjunto articulado de condições que irão implicar a 

qualidade, quantidade e diversidade dos recursos internos, os quais devem ser avaliados a partir de 

quatro aspectos: físico, financeiro, humano e social. Os ativos físicos caracterizam-se pelo meio de 

vida (como moradia e acesso a bens duráveis) e meios de produção da vida material. Os ativos 

financeiros constituem os diferentes instrumentos financeiros formais e informais, de acesso a crédito, 

poupança, cartão de crédito, caderneta, etc. Os ativos humanos, ou capital humano, são definidos 

pelos recursos que dispõem os lugares em termos de qualidade e quantidade de força de trabalho, 

bem como investimentos em educação e saúde para seus membros. Os ativos sociais são definidos 

por meio do atributo coletivo pautado em relações de confiança e reciprocidade, que se manifestam 

em redes interpessoais (MONTEIRO, 2011, p.34-35). 
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reconhecidos como centrais. A tipologia de Moser (1998), por exemplo, considera 

como ativos o trabalho, o capital humano, a moradia, as relações familiares, o capital 

social; outras abordagens consideram como ativos o capital natural, físico, humano, 

financeiro e social (CARNEIRO, 2009, p. 404). 

Para Kaztmam (1999 apud BRASIL, 2012), as vulnerabilidades resultam da 

relação entre duas variáveis: estrutura de oportunidades e capacidades dos lugares. 

Com esse ponto de vista, sinaliza que a estrutura de oportunidades pode ser 

entendida através da relação entre sociedade, Estado e mercado. No âmbito da 

sociedade reúne-se o chamado “capital social”, traduzido nas relações interpessoais 

de apoio mútuo, geradas com base em princípios de reciprocidade. Tais relações 

são expressivas nas famílias, na comunidade, nos grupos étnicos e religiosos. A 

estrutura de oportunidades tem no Estado uma referencia no campo das políticas de 

bem-estar e na estrutura base representativa de demandas e interesses, como, por 

exemplo: conselhos de direitos (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p.146).  

O mercado de trabalho é também uma estrutura de oportunidades já que 

através dele os indivíduos conseguem ter acesso à proteção social e a mobilidade, 

ressaltando que se inserido no mesmo através de contrato formal, pois muitos dos 

indivíduos que vivem em áreas segregadas exercem o trabalho informal, que não 

proporciona proteção, nem acesso a oportunidades.  

Katzman (1999, apud BRASIL, 2012) observa também que os lugares devem 

ser pensados a partir das possibilidades de acesso e das condições habitacionais, 

sanitárias, de transporte, de serviços públicos, entre outros fatores que incidem, 

diretamente, no acesso diferencial à informação, às oportunidades e, 

consequentemente, aos direitos.  

Nessa perspectiva, vale o destaque que não depende somente dos atores 

sociais em situações de vulnerabilidade, administrar os ativos, mas depende 

também do contexto em que estão inseridos, marcado muitas vezes por 

desigualdade e exclusão. 

 
A vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais refere-se 
à maior ou menor capacidade de controlar as forças que afetam seu 
bem-estar, ou seja, a posse ou controle de ativos que constituem os 
recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades 
propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade: a) físicos – meios 
para o bem-estar – moradia, bens duráveis, poupança, crédito; b) 
humanos: trabalho, saúde, educação (capacidade física e 
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qualificação para o trabalho); e c) sociais – redes de reciprocidade, 
confiança, contatos e acessos à informação (BRASIL, 2012, p. 12). 
 

Ocorre que a segregação tanto sócio espacial como residencial dificulta o 

gerenciamento dos ativos e, consequentemente, o acesso às oportunidades 

inclusivas. Cabe ressaltar, nesse ponto, que a dificuldades de gerenciamento desses 

ativos não é relacionada a um problema do individuo e sim a um conjunto de 

recursos materiais e simbólicos inerentes a grupos ou indivíduos que podem ser 

insuficientes ou inadequados para o aproveitamento das oportunidades disponíveis 

na sociedade (MONTEIRO, 2011, p.35).  

E como argumenta Lucena et al. (2010), é através da apreensão da dimensão 

territorial que se pode visualizar as complexas relações de dependência, distribuição 

e concentração de bens e os quadros de vulnerabilidade a que estão expostas as 

diferentes parcelas da população, já que o território é a expressão concreta de tais 

fenômenos.  

Lefebvre (1983) afirma que a segregação é resultado de uma estratégia de 

extrema diferenciação social que conduz à formação de espaços homogêneos, 

impedindo a comunicação entre as diferenças. Ao retomar as ideias de Marx 

(LEFEBVRE, 1972) faz-se um recorte do espaço urbano como construção histórica. 

Portanto, entende que a segregação socioespacial pode ser vista de modo 

historicamente determinado. 

Se considerarmos que a evolução das cidades, ao longo dos tempos, está 

relacionada às condições materiais e humanas de produção da vida que se 

expressam enquanto manifestação destas, das diferenças de classe e condições 

socioeconômicas em cada território, podemos afirmar que as cidades em sua 

produção, e evolução espacial, encontram-se diretamente ligadas às forças 

produtivas e de produção de cada período histórico. 

No fluxo dessa análise, Sogame (2001, p. 98) pontua que a atual estruturação 

da cidade (configuração territorial, distribuição das classes pelo território, hierarquias 

intra-urbanas e intra-regionais) têm relação direta com as próprias bases materiais 

do modo de produção hegemônico, a sua evolução (produção e reprodução), os 

processos de acumulação do capital e suas crises, onde são criadas áreas de 

segregação socioespacial e residencial. 

Portanto, a utilização da categoria segregação socioespacial, supõe 

abordagem de outra categoria - a periferia - pois ambas se encontram estritamente 
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ligadas onde a periferia tem sua noção alterada ao longo do tempo. Hoje se pode 

dizer que existe tanto uma segregação espacial da população pobre como uma 

auto-segregação da população rica (ibid, p.99) 

Do mesmo ponto de vista Bonduki e Rolnik (1979) destacam duas formas de 

definição de periferia: uma geográfica, referindo-se a espaços distantes do centro 

metropolitano e outra sociológica, designando os locais onde a força de trabalho se 

reproduz em péssimas condições de habitação.  

Porém, ao se definir a ideia de localização somente do ponto de vista 

geográfico da terra, comete-se um equivoco, pois existem parcelas de territórios em 

áreas periféricas, destinadas a pessoas com alto poder aquisitivo, onde o 

distanciamento de serviços ou dos centros urbanos não se põe como questão 

impeditiva, pois o próprio poder aquisitivo soluciona esse problema. Por esse motivo 

Paviani (1996, p. 186) afirma existir dois tipos de periferia: “aquelas que são 

ocupadas pelos destituídos e as que são ocupadas pelas classes privilegiadas”. 

 
Nas grandes cidades, agravam-se as diferenças sociais (exclusão) e 
espaciais (segregação) entre as pessoas. A fragmentação das 
diversas esferas da vida social e seu aprisionamento segundo os 
interesses do capital foram a primeira grande cisão da vida moderna, 
pois permitiram a emergência de novas relações de produção e de 
um novo “estilo” de vida fundado no dinheiro, no trabalho assalariado 
e na mercadoria. A ampliação da divisão técnica e social do trabalho 
e o desenvolvimento de novas forças produtivas aumentam ainda 
mais as desigualdades sociais e espaciais (SOGAME, 2001, 102). 
 

Ocorre que a segregação conduz ao isolamento territorial, e que este afeta as 

relações dos indivíduos com a sociedade e suas instituições. De acordo com 

Sant’anna (2009, p.2-3), a segregação socioespacial tem impacto significativamente 

negativo, por exemplo, sobre a escola, pois o processo de isolamento de 

determinados grupos em territórios específicos conduz também ao isolamento 

sociocultural. Nesse sentido, o isolamento territorial se manifesta através do 

distanciamento das localizações onde se encontram os serviços e oportunidades, 

como a própria escola e demais instituições. 

Por outro lado, o isolamento sociocultural produz hábitos distintos, onde a 

população segregada cria basicamente uma nova cultura ou subcultura distinta 

daquela que se tem como visão dominante de mundo. A desvalorização da escola, 

como meio de transformação de vida e de mobilidade social por esses indivíduos, é 

exemplo dessa realidade, o que por sua vez, inviabiliza a integração social e a 
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mobilidade social intergeracional via educação e consequentemente a inserção no 

mercado de trabalho, resultando na reprodução da pobreza. 

 
O isolamento social reforça, legitima e perpetua a distância entre 
ethos (comportamentos, idiossincrasias) particulares de cada 
camada social, que informam de maneira diferentes, práticas, as 
crenças e os hábitos de cada uma (Flores, 2008, p. 145). 
 

Resultante desse cenário, a segregação residencial expõe o isolamento das 

áreas de moradias, onde o preço dos imóveis, tornam-se mecanismo central de 

distribuição da população no território da cidade. Isso tem significado o reforço das 

desigualdades de rendas sociais na organização do espaço urbano, a privatização 

dos serviços urbanos que os torna cada vez mais restritos. As áreas mais ricas da 

cidade passam a dispor de mais ofertar de serviços, enquanto as áreas mais pobres 

permanecem com grande déficit (RIBEIRO, 2003, p.33). 

Há uma construção de barreiras entre dois mundos. O mundo da classe de 

poder econômico mais alto, que se protege da violência através do emuralhamento e 

tende a se isolar e procurar aparatos de proteção que proporcionem a sensação de 

segurança, contribuindo também para o aumento do fenômeno da segregação 

residencial e o mundo da população pobre, que sofre todos os tipos de opressão e a 

quem se destina a culpa de toda a insegurança (JUNIOR, 2010, p.7).  

 
A cidade vai ser dividida entre o espaço dos ricos, espaço seletivo 
frequentado por aqueles que possuem altos níveis de renda, ou seja, 
os espaços da auto-segregação; e, os espaços dos pobres, 
reduzidos, visto que se em sua maioria não têm nem condições de 
possuir uma habitação decente e salubre (JUNIOR, 2010, p.7). 

 

Vale lembrar, que muitas vezes o capital imobiliário se apropria também das 

áreas periféricas, transformando-as em locais de moradia para os mais ricos, 

empurrando para mais longe ainda a população mais pobre que se torna mais 

segregada, tanto no âmbito socioespacial quanto residencial. E as periferias, 

transformadas em locais de empreendimentos de alto padrão, não causam o mesmo 

efeito excludente àqueles que têm maior poder aquisitivo, pois estes podem dispor 

de meios para ultrapassar as barreiras econômicas que são impostas aos mais 

pobres. 

Em concordância com isso, Correa (1995, p.64) afirma que, essa classe 

dominante contribui para a segregação à medida que:  
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“Sua atuação se faz, de um lado, através da auto-segregação na 
medida em que ela pode efetivamente selecionar para si as melhores 
áreas, excluindo-as do restante da população: irá habitar onde 
desejar”.  

 
Ao mesmo tempo em que também segrega grupos através:  

 

“(...) do controle de mercado de terras, incorporação imobiliária e 
construção direcionando seletivamente a localização dos demais 
grupos sociais no espaço urbano. Indiretamente atua através do 
Estado”.  

 

A partir dessa realidade de segregação induzida no espaço urbano “as 

práticas sócio-espaciais e o convívio social passam a se dar entre os iguais apenas, 

tanto nos condomínios de alto padrão como nos bairros pobres” (JUNIOR, 2010, 

p.7).  

A partir disso é importante tratar do “efeito vizinhança” que é um marco 

analítico presente dentro da “Geografia de Oportunidades” e reproduz o 

“desempoderamento” dos segmentos sociais submetidos a relações de precarização 

no mercado de trabalho e a trajetórias de mobilidade social descendente, causando 

uma reprodução circular da pobreza, a partir da concentração desses grupos em 

situações de vulnerabilidade nos territórios, sendo um fator importante para 

compreensão do fenômeno supracitado (RIBEIRO, 2003, p.34).  

Na linha desse raciocínio, destaca-se três mecanismos pelos quais a 

vizinhança afeta o desempenho escolar: a influência dos colegas (efeito par), a 

influências dos adultos (modelo rol) e a influência do contexto da vizinhança, por 

exemplo, a infraestrutura das escolas (JENCKS; MAYER, 19908 apud ARAUJO; 

NETO, 2016, p. 2). 

Orientada por essa perspectiva teórica, é possível observar que uma criança 

nascida em um bairro onde a maioria de seus colegas tenha evadido a escola, tem 

maior predisposição a interromper seus estudos, do que crianças que convivem em 

uma realidade diferente. Trata-se do “efeito par”, enquanto outra determinação que 

pode ser capturada a luz dessa abordagem teórica é o “modelo rol” que se ocorre 

através do aprendizado de modos de comportamento considerados adequados com 

                                                           
8 JENKS, C; MAYER, S. As consequências de crescer em um bairro pobre. IN: LYNN, L; 

MCGEARY, M.G.H. Pobreza nas cidades nos Estados Unidos. Washington: National Academy 

Press, 1990. 
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a interação com os adultos da vizinhança, tomando os resultados obtidos por eles 

como motivação e um alavanque para os mais novos (SANT’ANNA, 2009, p. 1).  

Portanto, crianças que nascem em bairros mais pobres teriam menos contato 

com adultos com bons resultados através da escolarização, por isso, encontram-se 

menos propensas a buscar um melhor desempenho escolar. Vê-se que segregação 

residencial leva ao isolamento dos segmentos sociais vulnerabilizados – quer pela 

economia, quer pelos novos padrões de políticas públicas – e fragiliza os laços de 

integração social, desencadeando mecanismos sociais de reprodução da pobreza e 

das desigualdades (SANT’ANNA, 2009, p.1). 

Ao fazer o recorte do âmbito nacional para o local, adentra-se ao Município de 

Campos dos Goytacazes onde se observa que, em uma escala micro, se produzem 

e se reproduzem elementos de uma lógica global. Para melhor compreensão da 

produção do espaço da cidade, vale uma breve incursão no período colonial, para 

recuperar a base da economia, inicialmente voltada para a criação de gado e 

posteriormente a monocultura do açúcar, com destaque no cenário nacional e 

internacional.  

No século XIX, a produção açucareira campista atingiria o auge com a 

introdução de novas técnicas no fabrico do açúcar, além da entrada vultosa de 

capitais para o aprimoramento dos primitivos engenhos que se transformavam em 

engenhos centrais e em usinas (PARANHOS, 2000, p.4).  

A hegemonia do minifúndio da indústria do açúcar perpetuou até os primeiros 

anos do século XX, o que foi mudado com a entrada das grandes usinas no cenário, 

o que fez com que um processo de concentração fundiária se iniciasse em Campos 

dos Goytacazes (CARVALHO; TOTTI, 2004, p. 24).  

A partir de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil nota-se que 

a taxa de urbanização cresceu de 84,46%, no ano de 1991, para 90,29, em 2010, 

como mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 – Taxa de urbanização 
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De acordo com Vale e Gerardi (2005 apud FARIA; ZACCHI; MOTHE, 2011, 

p.70), o crescimento urbano de Campos dos Goytacazes se apresenta como difuso, 

pois o entorno da cidade é ainda ocupado por várias propriedades rurais, essa 

urbanização que se espraia avançando sobre as áreas que num passado recente 

tiveram utilidade agrícola, pode tornar tênue a separação entre cidade e campo. 

A diferenciação espacial gera uma discriminação territorial, explicitando, 

assim, a oposição entre espaços privilegiados e espaços estigmatizados que os 

referentes efeitos não podem ser reduzidos apenas ao conceito de segregação 

(SOJA, 20109 apud FARIA; ZACCHI; MOTHE, 2011, p. 71). Existem diversos 

fenômenos como desemprego, falta de moradia, dificuldade de acesso a serviços 

básicos de saúde e educação, violência, pobreza, que agravam a situação de 

segregação. 

A urbanização nas cidades acontece de forma que os mais pobres sejam 

arrastados ou removidos para as periferias onde se encontram distantes dos locais 

que oferecem maiores chances e são afastados desses centros de oportunidade 

muitas vezes devido à especulação imobiliária e pela ausência do Estado. De forma 

mais clara, isso quer dizer que na maioria esmagadora das vezes o que determina a 

ordenação do espaço das cidades é fator econômico e o favorecimento do capital, 

através da construção de empreendimentos de luxo, para uso comercial ou moradia, 

                                                           
9 SOJA, Edward W. Procurando Justiça Espacial. Minneapolis e Londres: Universidade de 

Imprensa de Minnesota, 2010. 
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fazendo com que classes, de menor poder aquisitivo, sejam empurradas para longe 

desses locais.  

Os processos de segregação socioespacial na cidade estão estreitamente 

relacionados com a precarização do mercado de trabalho e o desemprego, que 

afetam mais que proporcionalmente as camadas mais pobres e menos 

escolarizadas. 

Este processo, associado à dinâmica especulativa de valorização do solo 

urbano e aos sentidos do investimento do capital imobiliário, incide sobre as 

condições e opções de moradia da população, o que, desde os anos 80, leva à 

expansão demográfica crescente das periferias em contraposição com o 

esvaziamento populacional nas áreas centrais (bem servidas por infra-estrutura) e à 

redistribuição das camadas mais ricas da população para novas fronteiras de 

ocupação delineadas pelos sentidos do investimento do mercado imobiliário. 

(HUGHES, 2004, p. 94). 

A segregação socioespacial torna-se uma marca das periferias de nosso país, 

e não é diferente em Campos dos Goytacazes e foram formadas justamente com o 

intuito de isolar as classes mais pobres de toda dinâmica do capital imobiliário. 

 
Trata-se da segregação social dos excluídos, por meio de uma 
cartografia urbana dividida em zonas selvagens e civilizadas [...]. As 
selvagens são as zonas do Estado de natureza hobbesiano. As 
civilizadas são as zonas do contrato social; vivem sob a constante 
ameaça das selvagens. Para se defender, tornam-se castelos 
neofeudais, enclaves fortificados que caracterizam as novas formas 
de segregação urbana. Nas zonas civilizadas, o Estado age 
democraticamente, como protetor, ainda que muitas vezes ineficaz 
ou não confiável. Nas selvagens, age fascistamente, como Estado 
predador, sem nenhuma veleidade de observância, mesmo aparente, 
do Direito (SANTOS, 199610 apud HUGHES, 2004, p.95-96). 

 

Portanto, existem partes da cidade onde se localizam os segmentos de 

classes mais pobres onde a oferta de serviços, como saúde, educação, moradia e 

emprego é insuficiente ou inexistente. Percebe-se, então, que as áreas demarcadas 

como destinadas para a população com maior poder aquisitivo são negadas aos 

mais pobres e, se for necessário, lhes é também expropriada, levando em 

consideração a lógica do capital imobiliário que visa, de forma primordial, o lucro. 

                                                           
10 SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 

1996. 
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Até aqui podemos perceber que a cidade não é construída visando o 

interesse coletivo da maioria, mas sempre é perpassada pela lógica capital, fazendo 

com que o direito a cidade não seja alcançável por todos. O direito à cidade11, como 

podemos perceber analisando os espaços urbanos, está extremamente confinado, 

restrito na maioria dos casos à pequena elite política e econômica que está em 

posição de moldar as cidades cada vez mais ao seu gosto (HARVEY, 2012, p.87). 

 

1.2 “Geografia de oportunidade” e socialização excludente 

 

Como vimos, produzidos de modo desigual, os espaços das cidades geram 

processos de socialização excludentes e, consequentemente, direitos diferenciados 

na cidade e da cidade. Para dar tratamento a essa questão, a opção foi à adoção da 

matriz teórica da “Geografia de Oportunidades” oriunda do campo da Geografia 

Cultural Humanista, cunhada por GALSTER e KILLEN (1995).  

É importante resgatar que a partir de 1980 e 1990, a Geografia Cultural 

Humanista surge como um subdomínio da Geografia Humana propondo uma 

discussão sobre a experiência dos sujeitos no ambiente social e a valorização do 

enfoque material e simbólico, onde o espaço adquire o significado do espaço vivido. 

Pois, conforme Santos (1996, p.26) o espaço é um conjunto indissociável de que 

participam, de um lado, certos arranjos de objetos geográficos, objetos naturais e 

objetos sociais, e, de outro, a vida que os pertence e os anima, sendo assim, a 

sociedade em movimento. 

Nesse enfoque, à “Geografia de Oportunidades”, constitui-se marco analítico 

que permite focar no efeito do lugar onde se vive e sobre o quanto o comportamento 

dos indivíduos e famílias estaria ligado, por um lado, a elementos objetivos 

existentes (ou não) nessas áreas, como acesso e qualidade dos serviços, em 

particular os públicos (saúde, educação, segurança etc.), infra-estrutura, 

características do mercado de trabalho etc.; por outro, as variações espaciais 

subjetivas, basicamente representadas pelas redes sociais existentes, com impactos 

significativos (GALSTER; KILLER, 1995 apud CUNHA; JAKOB, 2008, p.5). 

                                                           
11 Mais informações podem ser encontradas na obra “O direito à cidade” de Henri Lefebvre 
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Desse ponto de vista, na abordagem das diferenças de oferta de 

oportunidades, manifestas nos espaços, faz-se necessário a compreensão de outros 

conceitos que circundam essa discussão, como por exemplo, o de território e lugar.  

De acordo com Santos (1997): 

 
Primeiramente há que se compreender que o espaço, de acordo é 
constituído pelo movimento de relações entre concretude física do 
planeta e a humanidade, e, portanto sozinho é um vazio alienante, 
incapaz de criar identidades e que só a partir de práticas espaciais é 
possível se criar território. 
 

Com essa compreensão, é possível capturar a ideia de que território constitui-

se enquanto demarcação humana do espaço, com seus limites e fronteiras, com o 

objetivo de impor o domínio sobre as condições de extensividade, imediações e 

vizinhança.  

Com esse argumento Haesbaert (2004) esclarece ainda que: 

 
O território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, 
pois (...) tem a ver com dominação (jurídica-política) da terra e com a 
inspiração do terror, do medo, especialmente para aqueles que com 
dominação, ficam alijados da terra, ou no ‘territorium’ são impedidos 
de entrar. A o mesmo tempo, por extensão, podemos dizer que, para 
aqueles que têm privilegio de usufruí-lo, o território inspira 
identificação (positiva) a efetiva ‘apropriação’ (...). 
 

 O território se desenha enquanto lugar de mediação do homem e da cultura, 

onde cada grupo desenvolve sua estratégia de apropriação do mesmo e constitui 

suas territorialidades12. Em diversos momentos esses territórios se fecham em uma 

posição de recusa na aceitação do acesso do outro formando como nomeia 

Carvalho e Totti (2004, p.61) uma “blindagem dos lugares” onde se pode perceber a 

criação de aglomerados de exclusão. 

 Nesse sentido, os espaços de exclusão são aqueles onde os grupos sociais 

pertencentes dispõem de menor controle e segurança, tanto material quanto 

simbólica e onde são constituído lugares onde se produz o anonimato, a anulação 

de identidade e a ausência, praticamente total, de autonomia de seus habitantes 

(HAESBAERT, 2002). 

                                                           
12 “O conceito de territorialidade refere-se, então, às relações entre um indivíduo ou grupo social e 
seu meio de referência, manifestando-se nas várias escalas geográficas – uma localidade, uma 
região ou um país – e expressando um sentimento de pertencimento e um modo de agir no âmbito de 
um dado espaço geográfico” (ALBAGLI, 2004, p.28). 
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De acordo com Santos (1987, p. 81), cada homem vale pelo lugar onde está: 

o seu valor como produtor, consumidor, cidadão, depende de sua localização no 

território. Portanto, dependendo do lugar onde os indivíduos se encontram, estes 

dispõem de maior ou menor oferta de bens e serviços, na forma de oportunidades 

(configuradas pela socialização desigual e excludente em determinados espaços). 

Essa afirmação corrobora com a expressão utilizada por Santos (1999, p.8), 

de “território usado” para quem o território tem que ser compreendido com território 

usado, não território em si. Ele é o chão mais a identidade. A identidade é o 

sentimento de pertencer aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do 

trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 

vida. 

Inspirado nesse enfoque, Carvalho e Totti (2004, p. 60) afirma que os lugares 

devem ser compreendidos tanto em sua situação atual como em sua evolução. Para 

isso, é necessário considerar os eixos das sucessões e coexistências (SANTOS, 

2002) aproximando-se da lógica que presidiu os eventos que atuaram sobre o lugar 

no suceder do tempo (tempo histórico) e da dos eventos coincidentes- são vividos 

em comum a cada instante (tempo como simultaneidade). Para o referido autor, os 

eventos não atuam isoladamente, constituindo um complexo sistema de ações 

sociais que se desenrolam no tempo (histórico) e no espaço (simultaneamente) 

(SANTOS, 2002). 

Na linha desse raciocínio, o lugar é considerado a base territorial, o cenário 

de representações e práticas humanas que são o cerne de sua singularidade, o 

‘espaço da convivência humana’, onde se localizam os desafios e as potencialidades 

do desenvolvimento (MARTIN, 1999). O lugar é onde se constroem as relações e a 

vida cotidiana, sendo transformado ao longo do tempo e da história, é onde o 

espaço e o tempo se misturam e produzem movimentos, que por sua vez, geram as 

experiências dos sujeitos. 

 
O lugar se apresenta para as pessoas por sua materialidade, pela 
aparência conhecida e familiar dos elementos que compõem - casas, 
ruas, vizinhança, o clima habitual, etc (MARTINS, 2002, p.55). 

 

A partir dessa abordagem, cabe retornar o conceito de “Geografia de 

Oportunidades” (GALSTER; KILLEN, 1995) para problematizar as consequências da 

vivência em determinados lugares e o modo como isso pode limitar o acesso à 

estrutura de oportunidades oferecida pela região. O lugar onde se vive pode trazer 
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facilidades (ou dificuldades) de acesso a diversos recursos fundamentais sendo o 

desenvolvimento social dos indivíduos que neles habitam, reduzindo suas 

vulnerabilidades e, como consequência, propiciam vantagens (ou desvantagens) 

para os mesmo (CUNHA, 2010, p.12) 

A “Geografia de Oportunidades” investe na análise de variações objetivas 

como subjetivas ao processo de tomada de decisões e às restrições propostas pelo 

espaço. A estrutura, qualidade e acesso a oportunidades – sistemas sociais, 

mercados e instituições – variam objetivamente entre uma área e outra. Ao mesmo 

tempo, os valores, aspirações, preferências e a percepção subjetiva sobre os 

resultados potenciais da tomada de decisões são influenciados pela rede local social 

e, por este motivo, também variam geograficamente (FLORES, 2005, p.201). 

Sendo assim, a “Geografia de Oportunidades” se fundamenta na ideia de que 

a estrutura, a qualidade e o acesso às oportunidades, bem como a percepção sobre 

as mesmas, variando de acordo com as características socioeconômicas dos 

bairros/vizinhança. 

Para melhor compreensão do conceito, foquemos em duas perspectivas. A 

geografia objetiva de oportunidades, discutida na perspectiva da teoria de desajuste 

espacial no mercado de trabalho (KAIN, 1968), foi do ponto de vista analítico, 

estendida também à educação, saúde e aos processos geradores de violência/ 

criminalidade. Na visão do referido autor, aqueles que se embasam nessa teoria 

compreendem que há um distanciamento entre as oportunidades de emprego e o 

local de moradia, demandando um maior esforço e dificuldade àqueles que se 

encontram longe espacialmente das oportunidades, seja, de emprego, de educação 

ou de saúde. Ressalta que o aspecto objetivo capturado por essa abordagem teórica 

diz respeito da “Geografia de Oportunidades” seria esse ao distanciamento espacial 

desses tipos de serviços. 

Quanto à geografia subjetiva de oportunidades o eixo é o contexto do bairro. 

Este, por sua vez, desempenha papel importante nesta linha de análise. Elementos 

como informações e formas de lidar com elas variam de acordo com o bairro, pois as 

normas de conduta e padrões tidos como aceitáveis são distintos. A percepção 

subjetiva do indivíduo que toma decisões sobre a estrutura de oportunidades, sobre 

a qual deve decidir, será criticamente afetada pela informação disponível, que cria 

um filtro da percepção, por meio do qual, as oportunidades são entendidas e 

avaliadas (GALSTER; KILLEN, 1995). 
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Os autores em questão argumentam que esses filtros de informações são 

formados pelos meios de comunicação de massa e pelas redes locais. Essas redes 

locais desempenham papel fundamental na socialização dos indivíduos e na criação 

da geografia subjetiva de oportunidades, ao fornecerem a informação e 

estabelecerem parâmetros para a avaliação da citada informação. Além disso, as 

redes locais podem reforçar ou invalidar certas normas e valores e atuar diretamente 

nas aspirações dos jovens (WILSON, 1987 apud FLORES, 2005, p. 203). Esse 

enfoque suscita o olhar às redes sociais existentes entre a vizinhança. 

Em revisão feita por Small e Newman (2001) sobre o efeito vizinhança, estes 

propuseram 2 (dois) modelos gerais que seriam explicativos do mesmo: o modelo de 

socialização e o modelo instrumental. No primeiro, existe uma passividade dos 

indivíduos em relação às forças socializadoras, concentrando sua explicação no 

impacto sobre as crianças e adolescentes que se constituem sujeitos passivos nas 

vizinhanças, pois estes estão em uma fase que recebem as informações e seguem 

os modelos de adultos que vivem ao seu redor, reproduzindo o que recebem. Já o 

modelo instrumental permite focalizar nos limites impostos pelo contexto social sobre 

as ações dos indivíduos, sendo os adultos que vivem na vizinhança o foco deste 

modelo, mas o que acaba ocorrendo é que muitos mecanismos desse modelo de 

efeito vizinhança geram mais isolamento social, pois vizinhanças pobres isolam ou 

desconectam indivíduos de redes sociais que seriam necessárias, por exemplo, para 

conseguir acesso à informação sobre oportunidades de trabalho, trazendo para o 

campo educacional podem impactar na obtenção de informações sobre o sistema 

escolar e “boas escolas”, necessárias em processos de escolha de estabelecimentos 

escolares (KOSLINSKI, ALVES, 2012, p. 813). 

Essas “boas escolas” seriam aquelas dotadas de capacidades mudar de 

forma efetiva a realidade dos indivíduos, àquelas que poderiam, a partir de uma 

estrutura interna bem organizada e adaptada a realidade do lugar, exercer o papel 

transformador da escola e proporcionar mobilidade para esses indivíduos vitimas de 

exclusão e estigmatização e que não conseguem acessar as oportunidades, muitas 

vezes pelas próprias condições de segregação espacial do território. Como forma de 

iniciar a discussão sobre o acesso a educação de qualidade e emancipatória é 

importante analisar as implicações territoriais.  

O acesso dos indivíduos às estruturas de oportunidades que conduzem às 

condições sociais em geral e às situações de pobreza, em particular, é mediada 
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pelos padrões relacionais desses indivíduos com organizações de variadas. 

(TORRES; MARQUES, 2004, p. 3913 apud AZEREDO, 2015, p. 103). De acordo 

com Katzman e Filgueira (2006), essas “estruturas de oportunidades”, enquanto 

fontes de ativos estariam vinculadas entre si, de modo que o “acesso a 

determinados bens, serviços e oportunidades, provê recursos que facilitam o acesso 

a outras oportunidades” (ibid, p.72) 

O “efeito-bairro” também é um marco teórico de extrema importância na linha 

dessa reflexão, pois trata das oportunidades decorrentes em determinados 

territórios. Portanto, sua ideia central é a de que existem certos processos sociais, 

ligados ao espaço que causam efeito no desenvolvimento de pessoas, expostas a 

situação de pobreza, espacialmente concentrada (FLORES, 2006, p.199).  

Esse marco teórico sugere a abordagem em torno da “influencia dos pares” 

(tratada em outro momento dessa discussão) que pode se constituir de modo 

positivo ou negativo e a influência dos adultos ou “modelos de rol” também já tratado 

ao longo dessa análise, podendo se tornar um diferencial para aqueles que residem 

em determinado bairro. 

Sendo assim, visa abordar como os adultos presentes no território, podem 

influenciar o modo como as crianças e jovens lidam com as oportunidades se estes 

constituem modelos bens sucedidos em áreas, como mercado de trabalho, as 

crianças e jovens serão influenciados positivamente por essa realidade e tenderia a 

seguir esse modelo, esse seria os modelos de rol. Já em relação a influencia dos 

pares, seria percebido um contagio em relação aos comportamentos, dessa forma, a 

concentração de dados comportamentos dentro da dinâmica territorial influenciariam 

com que estes produzissem comportamentos semelhantes, como por exemplo, 

gravidez na adolescência, em espaços onde essa realidade se tornou um 

comportamento constante outros adolescentes são influenciados por meio desse 

“contagio” na replicação do comportamento. 

Outro mecanismo que utilizado nessa perspectiva analítica é o das 

“instituições de bairro” (FLORES, 2006, p.199), que remete a noção de que as 

práticas institucionais são regidas pela visão de mundo dos formuladores, gestores e 

                                                           
13 TORRES, Haroldo da G; MARQUES, Eduardo. Politicas Sociais e território: uma abordagem 

metropolitana. São Paulo em perspectiva, v.8, n.4, p.28-38, out/dez. 2004. 
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profissionais da linha de frente das instituições situadas em áreas de pobreza se 

concentra e variadas formas de vulnerabilidade.  

De modo geral os bairros com tais características contam com serviços 

escassos e de baixa qualidade, o que conforma, por sua vez, a situação de 

dificuldade de acesso a determinadas oportunidades, por parte dos moradores 

(AZEREDO, 2015, p.59). 

Ao falar sobre esse efeito territorial na realidade escolar, já que este trabalha 

tem como objetivo analisar os efeitos dos espaços sobre as condições de educação 

é importante trazer o conceito de “efeito-escola” para o campo de discussão, que 

“entende-se como uma derivação metodológica do conceito de valor acrescentado 

aplicada à educação” (FERRÃO; FERNANDES, 2013, p. 4). Termo originado na 

economia, que foi adaptado para expressar uma medição adequada sobre a 

qualidade das escolas. 

 
A quantificação do valor acrescentado em educação, no ensino não 
superior, é desenvolvida, sobretudo à luz das investigações de 
eficácia escolar e a preocupação primordial é a validade da 
comparação entre as escolas no que se refere aos resultados 
escolares atingidos pelos seus alunos (GOLDSTEIN, 1997). 
 

Desse ponto de vista, para se discutir o efeito da educação sobre os 

indivíduos, é necessário que se resgate o Relatório de Coleman, que foi o primeiro 

estudo a se desenvolver na perspectiva de análise dos efeitos da escola. Em 

meados de 1960, James Coleman coordenou esse estudo com mais de 600.000 

(seiscentos mil) alunos de 3.000 (três mil) escolas norte-americanas que tinha como 

objetivo investigar as diferenças de oportunidades entre os alunos, levando em 

conta cor, raça, origem nacional e religião, o que trouxe de resultados a constatação 

foi que apesar das estruturas escolares não serem distintas as origens sociais dos 

alunos seria principal influência nos resultados escolares (KOSLINSKI; ALVES, 

2012, p. 808). 

O relatório trouxe um novo olhar para a educação ao mostrar que a expansão 

da oferta não é suficiente para se promover igualdades de oportunidades e 

influenciou o inicio de estudos sobre efeito-escola e da própria eficácia escolar. 

Porém são estudos muito recentes que põem em questão a segregação espacial e a 

organização social como também determinantes de desigualdades educacionais. 
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No contexto da presente discussão é proposta uma analise da desigualdade 

educacional frente à oferta de oportunidades que frequentemente está ligada a 

localização territorial e por esse motivo é importante explicitar a gênese da educação 

como direito social e suas transformações até os dias de hoje. A educação foi 

proclamada como um direito legal na Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (LDB), mas para que esse fato se dê de 

forma concreta depende-se das estruturas e da conjuntura do Estado e também de 

iniciativas que visem essa concretização. 

De acordo com a Constituição de 1988, a educação deve ser ofertada com 

igualdade de acesso e permanência, com a garantia do padrão de qualidade. A 

igualdade por sua vez também é tratada em lei: 

 
Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade (BRASIL, 1988). 

 

A partir da década de 1990, como forma de enfrentar o problema escolar foi 

universalizada a matricula no ensino fundamental e as análises começam a se voltar 

para a qualidade desse ensino. Na essência da formação humana, uma escola 

produz qualidade, em seu sentido amplo, quando trabalha com a consciência e a 

criticidade de seus alunos frente à desigualdade, a exploração e a alienação que são 

distintivos do sistema em que a escola está inserida e, em contrapartida, ela deixa 

de produzir qualidade quando traduz o conhecimento em mera transmissão passiva 

sem instigar questionamentos (GUADANHIM, 2011, p. 24). 

Mesmo com todos os avanços tidos com a obtenção de aparatos legais que 

garantem a educação com um direito a todos os indivíduos, direito esse sem 

restrição e que deve ser igual para todos, no campo da realidade isso não se dá de 

forma coerente com o campo legal, como diversos outros direitos que são 

garantidos, mas que não se dão no concreto com se propõe no subjetivo. 

Cada direito, uma vez proclamado, abre campo para a declaração de novos 

direitos e que essa ampliação das declarações de direitos entra em contradição com 

a ordem estabelecida. Podemos, então, dizer que as declarações de direitos 

“afirmam mais” do que a ordem estabelecida permite e “afirmam menos” do que os 

direitos exigem, e essa discrepância abre uma brecha para pensarmos a dimensão 

democrática dos direitos (GUADANHIM, 2011, p. 26). 
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Podemos perceber que apesar do reconhecido avanço democrático em torno 

dos direitos individuais, entre eles o direito a educação de qualidade e das garantias 

e obrigações do Estado, a Constituição de 88 não foi capaz de elevar o individuo a 

condição de cidadão (AZEREDO, 2015, p.56), pois cidadão não é todo aquele que 

têm direitos e deveres assegurados em lei, mas aqueles que efetivamente têm 

condições de exercer esses direitos e deveres (MARTINS, 2002, p.55) 

De acordo com Oliveira (1999, p. 6114 apud GUADANHIM, 2011, p. 7) apesar 

da declaração do Direito à Educação ser detalhada na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 representando um salto de qualidade com relação à 

legislação anterior, com maior precisão da redação e detalhamento, introduzindo-se, 

até mesmo, os instrumentos jurídicos para a sua garantia, o acesso, a permanência 

e o sucesso na escola fundamental continuam como promessa não efetivada. 

Sendo assim, persistem as desigualdades educacionais que afetam, por sua 

vez, as classes subalternas que são aquelas atingidas pela precarização no campo 

educacional, havendo desigualdade na qualidade ofertada pelo sistema público e a 

escola não foi e continua não sendo pensada para os mais pobres que constituem a 

maioria da população e sim para uma criança ideal (GUADANHIM, 2011, p. 31). 

Existem aqueles que são excluídos do direito à educação a que são negados 

qualquer alternativa, como, por exemplo, ter acesso ao mercado de trabalho que 

proporcione segurança e estabilidade, a educação em todos os níveis, que esta dê 

mecanismos de mobilidade social para esses indivíduos.   

De acordo com Gentili (2009), trata-se de uma “universalização sem direitos” 

e uma “expansão condicionada” no qual o acesso à escola é produzido em um 

contexto de deterioração das condições necessárias para um bom aproveitamento 

escolar e a permanência na escola não satisfaz efetivamente as dimensões 

atribuídas e reconhecidas como direito à educação de qualidade (GUADANHIM, 

2011, p. 31). 

A própria definição de "sistema educacional" choca-se com a realidade de 

aparelhos institucionais altamente heterogêneos em suas dinâmicas de 

funcionamento, em suas condições de acesso a recursos, no perfil dos docentes que 

                                                           
14 OLIVEIRA, R. P. O Direito à Educação na Constituição Federal de 1988 e seu restabelecimento 

pelo sistema de Justiça. Revista Brasileira de Educação, n.11. p. 61-74, maio/ago. 1999. 
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neles atuam, no tipo de alunos e alunas que convocam, assim como no tipo e na 

qualidade dos conhecimentos que ministram (GENTILI, 2009, p.1069). 

Dessa forma, a educação nunca se universalizou de fato no sentido de 

igualdade na oferta de serviço e na qualidade, já que o status econômico e a própria 

localidade onde se vive pode trazer diferenças na oferta desse bem, que em tese 

deveria ser comum. Para enfrentamento dessa realidade é necessária a intervenção 

do poder público, não somente no âmbito da educação, mas no conjunto de políticas 

públicas que se encontram precarizadas. As políticas devem conjugar esforços para 

elaborar estratégias de gestão, no sentido de assegurar a função da cidadania e da 

propriedade urbana (PENNA; FERREIRA, 2014, p.34). 

De acordo com Langoni (1975), a educação compõe o capital humano como o 

elemento fundamental para a qualificação individual dos trabalhadores, bem como 

de facilitação da realocação da força de trabalho nos setores mais produtivos da 

economia. Portanto, cresce a emergência de um cenário que reforce a importância 

da escolarização como elemento indutor da mobilidade ascendente. (PASTORE; 

SILVA, 2003) 

Por outro lado, pode-se perceber que os territórios de maior vulnerabilidade 

social concentram as famílias com menores recursos culturais e são, por esse 

motivo, mais distantes da cultura letrada e do universo escolar, portanto o 

desencontro entre os recursos culturais das famílias e a cultura escolar é reforçado 

pelo isolamento da escola no território e pelo déficit de oferta de educação infantil 

para as famílias em alta situação de vulnerabilidade (ÉRNICA; BATISTA, 2012, p. 

653). 

Percebemos, então, que a localização geográfica influencia no alcance de 

oportunidades sem que estas cheguem aos indivíduos que dela necessitam. Na 

educação isso não é diferente: dependendo de onde a instituição se encontra a 

oferta pode ser com maior ou menor qualidade, o potencial transformador e 

impulsionador da escola pode passar a não se concretizar, fazendo com isso que a 

oferta de uma educação de qualidade seja privilégio de uns em detrimentos de 

outros. 

Cabe ressaltar que o capital econômico, cultural social, termos cunhados por 

Bourdieu (1998a), são grandes influências quando se fala de viver uma experiência 

educacional de qualidade. O capital econômico diz respeito às condições 

financeiras, patrimoniais e de renda propriamente ditas que cada sujeito ou família 
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dispõe e que incide, diretamente, nas perspectivas que estes terão do mundo ao seu 

redor e, de acordo com Bourdieu (1998b), ele seria um instrumento auxiliar na 

formação, reprodução e obtenção do capital cultural. 

O capital cultural, segundo Bourdieu (1998c), é o elemento de herança 

familiar de maior repercussão no destino escolar. Este constituído por valores, 

costumes, crenças e ideologias, assim como por elementos que o objetivam e que 

possuem um valor nas relações de troca (FARIA; SILVA, 2009, p. 82). 

Nota-se então que os capitais econômicos e culturais são grandes 

influenciadores e ao mesmo tempo não são comuns entre a população mais pobre, 

“nem todos os agentes têm meios econômicos e culturais para prolongar os estudos 

dos filhos além do mínimo necessário à reprodução da força de trabalho menos 

valorizada em um dado momento histórico” (BOURDIEU, 1998d, p. 75 apud FARIA; 

SILVA, 2009, p. 83). 

Já o capital social, de acordo com Bourdieu (1998e apud FAIA; SILVA, 2009, 

p. 82) envolve um conjunto de trocas simbólicas e de relações que resultam em 

estratégias de investimento social, orientadas consciente ou inconscientemente. 

Essas estratégias podem contribuir para que hajam ganhos materiais ou simbólicos 

e transformar as relações existentes, gerando, assim, a reprodução da ordem 

preexistente. 

Ao tomar esses conceitos como pontos para análise, podemos compreender 

que na escola isso pode ser percebido a partir das decisões dos alunos de dar 

continuidade ou não aos estudos, de ingressar no mercado de trabalho em 

detrimento da trajetória educacional, sendo isto um reflexo da classe social à qual 

pertencem. Fato é que a escassez de recursos econômicos, culturais, sociais e 

territoriais torna incertas as investidas no bom desempenho escolar.  

Os próprios espaços segregados influenciam no acesso a oportunidades. Isso 

traz à tona a necessidade de refletir sobre a produção dos espaços urbanos, aqui 

em especial, sobre a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ.  

 

1.3  Produção do Espaço Urbano em Campos dos Goytacazes 

 

Na analise territorial do espaço, deve ser levado em conta o perfil de cada 

lugar, sua história e o modo como foi se organizando as classes e seus segmentos. 
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Disso resulta, um processo de segregação e de auto-segregação. O primeiro 

involuntário responsável pelo agravamento das condições de pobreza e de 

vulnerabilidades, o segundo sendo o produto de escolhas e recursos para financiá-

las. Desse modo, a vida urbana se desenha nas cidades brasileiras, que se tornam 

espelho de profundas desigualdades e injustiças sócio-territoriais. 

  Dentre as cidades do Norte e Noroeste Fluminense, Campos dos 

Goytacazes/RJ, foi um dos primeiros centros urbanos criados na região, o que a 

tornou principal área de interesse de toda a Capitania (FARIA, 2001, p. 5). Sendo o 

principal centro urbano e pólo de atividades comerciais, foram realizadas diversas 

intervenções urbanísticas, a partir do século XIX, visando sua modernização. 

Algumas delas dizem respeito a construção de canais, estradas de ferro, instalação 

de água e esgoto e a instalação e luz elétrica15, sendo esta a primeira cidade da 

América Latina a obter luz elétrica.  

 
A grande riqueza de Campos no séc. XIX pode ser creditada à 
expansão da produção açucareira, inicialmente apoiados nos 
engenhos a vapor, mais tarde substituídos por usinas. Em 1875, a 
região contava com 245 engenhos de açúcar e, por volta do ano de 
1879, foi construída a primeira usina, batizada como Usina Central 
do Limão. Entretanto, várias dessas antigas usinas fecharam ou 
foram absorvidas pelas maiores em anos recentes, concentrando-se 
a produção em menor número de estabelecimentos (IBGE, 2017). 
 

Já no século XX, os esforços para urbanização tomaram outra roupagem, 

havia uma preocupação com as questões de higiene e saneamento públicos 

(FARIA, 2001, p. 2). O foco era intervir na cidade como um todo, devido ao momento 

da bandeira do “sanitarismo redentor”.  

 
A partir de 1902, a municipalidade iniciou medidas incisivas sobre a 
higiene do espaço público, principalmente nas ruas centrais da 
cidade, normatizando as condutas e o uso deste espaço. Em uma 
sessão extraordinária, os membros da Câmara resolveram proibir a 
permanência de quitandas na área central. (...) Na concepção dos 
comerciantes, a presença de ambulantes denegria a imagem da 
cidade. As decisões da Câmara apoiavam-se nos discursos que 
disseminavam a idéia de que tudo que se relacionava aos pobres era 
considerado desordem (POHLMANN, 2003, p. 74-76). 

 

 A partir desse momento pode começar a ser percebido entre a realidade da 

cidade, o início de uma diferenciação socioespacial, dividindo a cidade em dois 

pólos. De um lado, a área central, valorizada com incremento de ações públicas 
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voltadas à garantia da lógica burguesa de desenvolvimento e progresso. Do outro, 

as áreas vistas como de desvalor, pela falta de investimento e ocupação progressiva 

das classes pobres.  

Vale ressaltar que as áreas mais afastadas eram destinadas a construção de 

presídios, cemitérios, hospitais para atendimento de doenças contagiosas, sendo 

assim, essa lógica de higienização determinava que todas as práticas tidas como 

“sujas”, perigosas e poluidoras deviam estar distantes dos centros da cidade (FARIA, 

2015, p. 4785) 

 Já na década de 40, começou a utilização de critérios racionais e científicos, 

orientados pelo urbanismo moderno, para a melhor configuração espacial da cidade. 

O intuito era organizá-la territorialmente. Tal iniciativa, foi também implementada, 

devido à reivindicação da população, que não estava satisfeita com a polarização do 

espaço urbano. Havia uma necessidade de interligar os bairros centrais com os 

periféricos. Nessa época iniciava-se o fenômeno de expansão territorial (ROLNIK, 

1998; CORRÊA, 1995), que se aliava ao problema da mobilidade espacial 

(SANTOS, 2000) proveniente da dupla divisão da cidade, fazendo com as 

desigualdades começassem a se mostrar mais claramente (FARIA, 2013, p. 4787). 

 Em 1944, a Empresa Coimbra Bueno elabora o Plano Urbanístico de 1944 a 

pedido do prefeito e engenheiro Salo Brand, para corrigir os erros das intervenções 

anteriores que tenderam apenas à valorização e embelezamento das áreas centrais 

e, segundo, orientar a expansão da cidade, integrando, por exemplo, inúmeros 

bairros que não foram considerados pelos planos anteriores, mas ao privilegiar uma 

organização da cidade, aliando beleza e funcionalidade, orientou o sentido de 

expansão da cidade em direção às áreas periféricas (Ibidem, p. 4788). 

 De acordo com Pinto (1987) no período compreendido entre 1950-1960 

ocorre: 

 
“(...) declínio nas lavouras de café e o advento de novas leis 
trabalhistas no campo, a cidade já experimentava as consequências 
do êxodo rural como, por exemplo, uma intensa ocupação da zona 
urbana, promovendo, na mídia e nos grupos próximos ao centro, 
receios e insegurança em relação às ocupações irregulares e aos 
grupos que começam a demarcar, de forma mais visível, o processo 
de favelização campista”. 

 

                                                                                                                                                                                     
15 Mais informações em FARIA (2001). 
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 A partir das reflexões de Vale e Gerardi (2005), há que se considerar que o 

crescimento urbano em Campos dos Goytacazes aparece com sendo difuso, pois o 

entorno da cidade foi sendo ocupado, tomando lugar de várias propriedades rurais. 

Desse modo, a urbanização foi se constituindo em direção a áreas, que no passado, 

eram utilizadas para uso agrícola e os novos habitantes que surgiram a partir desse 

processo de urbanização, não possuíam conexão com as atividades até então 

desenvolvidas.  De modo, que uma linha tênue passa a separar a cidade e o campo. 

(FARIA; ZACCHI; MOTHE, 2011, p.71)  

Essa faixa de transição construída entre a cidade e o campo formam espaços 

plurifuncionais, onde se misturam atividades rurais e agrícolas, as quais se 

submetem os grandes e rápidos processos de transformação, cujo dinamismo está 

marcado pela cidade (ESTRENA, 2003; VALE; GERARDI, 2005; SOUZA, 2007).  

De acordo com Caldeira (2000), na década de 1980, ocorre a expansão e 

consolidação da ocupação de áreas periféricas, por populações pobres, 

ocasionando a intensificação de outros processos socioespaciais urbanos. 

Entre 1980 e 1991, houve um grande crescimento na cidade devido o êxodo 

rural expulsou os trabalhadores rurais do campo, e essa população acaba parando 

nas periferias, construindo pequenos núcleos, resultando no crescimento de número 

de domicílios (PESSANHA, 2001, p. 6).  

E desde então, o município, vem crescendo em número de habitantes e 

quantidades de territórios isolados, vitimados pela segregação. Quanto ao aspecto 

econômico “a descoberta de petróleo e gás natural na plataforma continental da 

Bacia de Campos tem propiciado o aumento significativo da receita municipal nos 

últimos anos, por meio do recebimento de royalties excedentes e participações 

especiais” (IBGE, 2017). 

O processo de verticalização das áreas centrais e de construção de 

condomínios horizontais fechados nas áreas periféricas se acentuou depois do ano 

de 2000 e, concomitantemente, ocorreu à intensificação do processo de favelização 

demonstrando o aumento do numero de habitantes nas favelas (PESSANHA, 2004).  

Em 2008, o Plano Diretor, que tinha o objetivo de construir uma cidade para 

todos, definiu áreas de interesse de preservação ambiental, mas ampliou o 

perímetro urbano, definindo áreas prioritárias de expansão e flexibilizou leis de 

zoneamento e uso do solo, favorecendo com que determinadas áreas recebessem 

altos investimentos e outras não. Esse fato pode ter agravado o processo de 
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segregação do modelo centro-periferia e de fragmentação, aprofundando 

desigualdades e injustiças socioespaciais. 

 Alguns programas habitacionais foram implantados no município como o 

programa “Morar Feliz” e o programa “Bairro Legal”, apesar de serem programas 

que em tese objetivavam solucionar o problema habitacional, estes favoreceram 

uma urbanização difusa e fragmentada (FARIA; ZACCHI; MOTHE, 2011-, p.82). 

O programa “Bairro Legal” propunha redistribuir e estender os recursos 

urbanos aos bairros periféricos e carentes de recursos como: saneamento básico, 

iluminação e pavimentação das vias, porem a lentidão e baixa qualidade das obras, 

vazamento de água e esgoto acabaram gerando conflitos entre população e poder 

público (FARIA; ZACCHI; MOTHE, 2011, p.82) 

 O programa “Morar Feliz”, por sua vez, grande parte das vezes, remove de 

forma forçada, habitantes de certos assentamentos por estarem teoricamente em 

áreas de risco, os levando para conjuntos habitacionais instalados em áreas 

periféricas, com estrutura precária, longe dos serviços e de oportunidades no 

mercado de trabalho, reafirmando a configuração dual centro-periferia e favorecendo 

a segregação e fragmentação socioespacial. 

De acordo com dados do IBGE (2010), a população estimada no ano de 2017 

é de 490.288 (quatrocentas e noventa mil e duzentos e oitenta e oito) pessoas, as 

características de trabalho e renda mostram que em 2015, o salário médio mensal 

era de 2.6 salários mínimos.  

 
A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era 
de 22.5%. Na comparação com os outros municípios do estado, 
ocupava as posições 16 de 92 e 34 de 92, respectivamente. Já na 
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 460 de 
5570 e 1099 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 
tinha 37.7% da população nessas condições, o que o colocava na 
posição 16 de 92 dentre as cidades do estado e na posição 3058 de 
5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2017). 
 

 Quanto ao território 57.1% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 81.8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 34.2% 

de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

 Atualmente, a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ tem seu espaço urbano 

marcado ainda pela fragmentação espacial, mas também pela presença do modelo 
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dual centro-periferia, onde as áreas centrais passam por um processo de 

verticalização, dotadas de todos os recursos e serviços urbanos, portanto são 

consideradas áreas habitadas por uma classe privilegiada, qualificadas como 

“nobres”. As áreas periféricas são caracterizadas pela presença de favelas, 

loteamentos irregulares, carentes de recursos urbanos e são habitadas por classes 

pobres e estigmatizadas. 

Percebe-se que a cidade passou por processos de transformação ao longo 

dos anos, mas essas transformações não garantiram que as desigualdades, 

construídas ao longo do processo de urbanização fossem eliminadas ou 

minimizadas, pelo contrário, elas se avolumaram e refletem nos dados expressos 

anteriormente, onde o panorama de trabalho e renda encontra-se aquém do ideal e 

onde as moradias não dispõem de condições dignas de habitabilidade. Para Soja 

(2010), a diferenciação espacial gera discriminação territorial, o que torna explícita a 

oposição entre espaços privilegiados e espaços estigmatizados. 
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2 DESIGUALDADES DE OPORTUNIDADES SOCIAIS E EDUCACIONAIS 

 

2.1  Efeito da segregação espacial na fragilização dos vínculos sociais e 

educacionais 

 

No fluxo do trajeto analítico até então, foi possível observar como a produção 

do espaço incide sobre a estrutura de oportunidades que circunda os indivíduos, o 

que o habita.  

A partir das relações construídas entre o capital privado (mercado), o Estado 

e a sociedade podem emergir diversas formas de ocupação do espaço urbano. Isso 

posto observa-se, que os espaços das cidades, se desenham em meio a 

assentamentos sociais onde, de um lado, estão os conjuntos habitacionais, bairros, 

favelas, ocupações, cortiços e de outro, os condomínios alguns deles luxuosos 

(empreendimentos de alto padrão) ocorrendo assim uma elitização de certas áreas 

das cidades e reforçando um cenário de segregação (CUNHA, 2010, p.5). 

Bourdieu (1997) evidencia que a estrutura do espaço social se manifesta sob 

a forma de oposições espaciais, isso quer dizer, que o espaço social se reproduz no 

espaço físico a partir da relação entre a estrutura em que se dividem os indivíduos 

aliada a estrutura de distribuição dos bens e serviços privados ou públicos. Advoga 

que essa relação, por sua vez, produz o efeito de segregação, já que os indivíduos 

estão distribuídos de forma desigual no território e, consequentemente desigual, é o 

acesso a bens e serviços.  

O espaço, produzido dessa forma, cria o cenário de uma cidade partida, 

constituída por esses espaços segregados, onde estão presentes aqueles que não 

têm condições de habitarem decentemente (com acesso a estruturas de 

oportunidades inclusivas), e por outro lado, observa-se a constituição de espaços 

seletivos, frequentados por aqueles que possuem altos níveis de renda (com 

recursos que lhes permitam se “auto-segregar”) (JUNIOR, 2010, p.6). 

Desse modo, a segregação espacial dos grupos mais pobres produz uma 

população homogênea na despossessão, que tem também como efeito sua 

retroalimentação, redobrando essa despossessão (BOURDIEU, 1997, p.166). 

Observa-se que os indivíduos que estão longe das estruturas de oportunidades 

tendem a reproduzirem mecanismos de desigualdades, aos quais se vinculam.  
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Dessa maneira, os indivíduos que são alvos de formas de socialização 

excludente, se vêem cercados por uma realidade desprovida de recursos que lhes 

permitam enfrentar as vulnerabilidades a que estão sujeitos. Vulnerabilidade esta é 

entendida como o desajuste entre ativos e a estrutura de oportunidades, 

provenientes da possibilidade dos atores sociais aproveitarem oportunidades nos 

âmbitos socioeconômicos (KATZMAN, 1999 apud MONTEIRO 2001, p.33). 

Na linha desse raciocínio, Valladares e Coelho (1987) destacam que a 

segregação é uma consequência da natureza do mercado de trabalho e da estrutura 

social, que explicaria, por sua vez, os padrões de alta segregação e as baixíssimas 

condições de vida nas periferias. Entende-se por periferias os espaços urbanos 

ocupados por esses grupos socialmente homogêneos, esquecidos pelas políticas 

estatais e localizados tipicamente nas extremidades da área metropolitana 

(TORRES et al, 2003, p. 93). 

Isso nos leva a considerar que a cobertura do mercado de trabalho faz com 

que o individuo vivencie a vulnerabilidade no âmbito econômico, social, cultural, 

político, aliado a isso, encontram-se os atores que possuem o poder de controlar e 

especular a terra e lucrar com sua venda (os proprietários fundiários), que 

juntamente com o mercado imobiliário, acabam por interferir na produção do espaço, 

constituindo-o de modo desigual e hierarquizado.  

Sendo assim, a junção entre a estrutura social construída pelo controle dos 

territórios e o mercado de trabalho, que reforça a lógica da socialização excludente, 

produz cada vez mais, espaços segregados e indivíduos em precárias condições de 

vida. A segregação espacial acaba sendo um instrumento eficaz utilizado pelas 

classes mais abastadas, para controle das relações no espaço urbano.  

Verifica-se o agravamento das questões de ordem social, econômica, política 

e ideológicas expressas na pobreza, miséria, violência, exclusão, desemprego, falta 

de moradia, insuficiência de transporte adequado tantas outras variáveis. Portanto, a 

segregação não necessariamente impede os indivíduos de acessar determinados 

locais aos quais estão excluídos, mas dificulta através de barreiras sociais invisíveis, 

que estes participem das dinâmicas e das oportunidades, neles existentes. 

A partir da concepção de que o espaço “importa”, no que se refere ao acesso 

a bens e serviços que compõem a dinâmica territorial, a matriz da “Geografia de 

Oportunidades” contribui para facilitar a compreensão do modo como determinados 

posicionamentos territoriais influem na estrutura, qualidade e acesso a 
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oportunidades e também como os valores, aspirações, preferências e percepções 

subjetivas são resultado das redes sociais locais construídas e revelam que estas 

variam geograficamente, o que seria uma forma de iluminar o caminho para 

entender os efeitos da segregação espacial sobre os indivíduos (FLORES, 2005, p. 

201). 

Outra categoria importante que a matriz da “Geografia de Oportunidades” nos 

possibilita pensar é a Teoria do “Efeito Bairro”, que analisa o efeito final que a 

exposição aos ambientes segregados, de maneira prematura ou durante os anos de 

formação, tem sobre crianças e jovens. Sendo assim, a partir dessa linha de 

pensamento existem condicionantes sociais ligados ao espaço que influem no 

processo de desenvolvimento das crianças e jovens (ibid, p. 199).  

Nessa perspectiva teórica, considera-se, que estes bairros possuem 

características que transpassam as experiências individuais através de mecanismos 

específicos (JENCKS; MAYER, 1990) 

O primeiro mecanismo do “Efeito do Bairro”, de acordo com Flores (2005, p. 

199) está ligado ao processo de difusão de comportamento entre um indivíduo e 

outro. Há uma espécie de “contágio” através do “efeito dos pares”, que propõe que 

a concentração de comportamentos, como inatividade, deserção escolar e gravidez 

na adolescência associada a uma situação de concentração espacial de pobreza, 

tende a aumentar a probabilidade de que uma pessoa constantemente exposta a 

essas condições apresente também comportamentos semelhantes. 

  

Bairros onde a pobreza se concentra concentram também problemas 
de disciplina e condutas de risco – vício de drogas e crimes –, 
atitudes legitimadas entre as crianças, que são contagiadas na 
medida em que desenvolvem a própria identidade e passam do 
comportamento mais funcional para o de maior êxito na escola 
(FLORES, 2005, p.199). 
 

 Outro mecanismo, que esta matriz permite compreender, é a socialização 

coletiva ligada aos adultos que atuam na comunidade como “modelos rol” que 

inspiram os mais jovens.  

Em realidade, onde os adultos são bem-sucedidos tende a mostrar aos mais 

jovens possibilidades de também obterem sucesso no futuro. Constata-se que: 

  
“Uma alta taxa de desemprego no bairro é sinal de que as crianças e 
jovens crescem sem ter um modelo do rol adequado para uma 
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inclusão posterior bem-sucedida no mercado de trabalho” (WILSON, 

1987 apud FLORES, 2005, p. 199).  
 

Há aqui uma consideração do grau de importância da supervisão dos adultos 

para com os jovens em formação e esta é confirmada pelo capital social cujas fontes 

dependem do contexto da comunidade analiticamente diferentes e não menos 

importantes do que as relações mais próximas observadas dentro do domicílio e da 

família (SAMPSON; MORENOFF et.al., 1999). 

 Na proposta analítica do “Efeito Bairro” outra dimensão a ser compreendida é 

a socialização institucional, está também entre os mecanismos da teoria dos 

efeitos dos bairros. Nesse processo, o efeito exercido pelos adultos também é 

enfatizado, mas estes são pertencentes às instituições que atendem a comunidade 

segregada.  

As práticas institucionais tomam roupagens diferentes dependendo de onde 

estão localizadas. Os adultos, nestas instituições, usam critérios distintos de 

funcionalidades baseados na interpretação dos atributos culturais e do potencial de 

seus “clientes” (ibid, p. 200). Por exemplo, em escolas de bairros segregados os 

alunos não são considerados promissores e não são vistos como funcionais para a 

educação universitária e, por este motivo, o nível de educação disponibilizada a 

estes não será o mesmo daquele disponibilizado a realidade de crianças que vivem 

em bairros mistos ou integrados, onde a heterogeneidade (contato com diversas 

expressões da realidade) faz com que as possibilidades sejam diferentes para o 

ensino tendo caráter pressionador, pois, para estes, as oportunidades podem estar 

disponíveis a medida de seus esforços. 

 Portanto, o mecanismo da socialização institucional é um aspecto 

diferencial, quando levado em conta pelas instituições que podem exercer sobre os 

indivíduos, de seu entorno, influência positiva através de suas práticas. Desta forma, 

se, em uma comunidade segregada, as instituições presentes nela constroem uma 

atuação no sentido de enfrentar e ultrapassar as barreiras colocadas pela 

segregação espacial (geradoras da socialização excludente), quando conseguem 

disponibilizar, aos indivíduos, alternativas que proporcionem mobilidade social que, 

por sua vez, pode constituir um incremento ao capital social, econômico e cultural, a 

medida que possibilita alcance de oportunidades aos indivíduos, referentes ao 

mercado de trabalho, a educação, a saúde, a habitação. 
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Nesse sentido os CRAS, como unidades de base territorial presentes em 

áreas segregadas, com o objetivo de atender as comunidades vulneráveis, devem 

exercer o papel previsto pela PNAS e “promover a inclusão social ou melhorar a 

qualidade de vida, resolvendo os problemas concretos que incidem sobre uma 

população em determinado território” (PNAS, 2004, p. 44). Portanto, é essencial 

lembrar que essa e nenhuma outra, instituição sozinha, consegue promover o 

enfrentamento de situações decorrentes da desigual produção do espaço urbano.  

A lógica é que em conjunto com outras unidades da política e também com 

outras políticas públicas é possível construir ações estratégicas, relevantes e 

eficazes. O trabalho conjunto com a política de educação, por exemplo, pode 

proporcionar inúmeros ganhos para a população, através de reuniões com as 

famílias, encaminhamentos para cursos profissionalizantes produzindo novas formas 

de pensar a educação para além da obrigatoriedade, mas como único meio de 

mobilidade possível e disponível para estas populações que se encontram 

segregadas e estigmatizadas. 

No fluxo dessa analise, vale o registro de que estas unidades devem ser 

ocupadas por profissionais conscientes de seus papeis e da realidade dos territórios 

que os circundam, capazes de compreender o paradigma da territorialidade, 

proposto pela PNAS (2004, p. 44), que toma o lugar como lócus importante para a 

captura dos processos de exclusão de modo a promover impactos positivos nas 

vidas dos sujeitos a que se destinam sua atuação.  

De acordo com a PNAS (2004, p. 36), os vínculos sociais devem ser 

fortalecidos através do protagonismo dos membros das famílias atendidas e da 

oferta de serviços locais, que devem visar à convivência, socialização e acolhimento 

de grupos familiares onde os vínculos familiares e comunitários ainda não foram 

rompidos. Há que se destacar que vínculo remete a noção de relação, interação, 

“fazer parte”, inclusão e proteção. Trata-se de elementos fundamentais para que os 

indivíduos mantenham-se afastados da zona de vulnerabilidade e/ou risco. 

Ocorre que em uma sociedade onde os mais pobres são impelidos a viver em 

um tipo de isolamento caracterizado pelo afastamento dos centros de oportunidades, 

o fortalecimento desses vínculos, é essencial para prevenção também do processo 

de desqualificação social, “que os empurra para a esfera da inatividade - e de 

dependência dos serviços sociais”, ocasionando a fragilização ou a ruptura dos 

vínculos sociais (PAUGAM, 2001, p. 66). 



53 

 

Esse processo de desqualificação social nos permite analisar o processo que 

mantém a população mais pobre a margem da sociedade, longe das estruturas de 

oportunidades, relativas tanto ao mercado de trabalho, como a própria educação de 

qualidade. Esse processo de desqualificação, afasta os indivíduos do mercado de 

trabalho e das malhas de outras instituições que são responsáveis pela proteção 

secundária.  

A partir da análise do processo desqualificação relacionado aos vínculos 

sociais, pode-se afirmar, corroborando com o pensamento de Paugam (2001, p. 74), 

que o enfraquecimento desses vínculos diz respeito essencialmente às fases da 

desqualificação social.  

Para o referido autor, estas fases são nomeadas como da fragilidade e a 

dependência. Os processos de fragilidade e dependência, quando trazidos para o 

contexto do território podem ser vistos a partir de contextos onde os indivíduos não 

dispõem de acesso a qualquer tipo de oportunidades, sejam elas, no mercado de 

trabalho ou serviços essenciais como saúde e educação. Inicialmente, verifica-se 

que a fragilidade, oriunda falta de recursos, desaguará na Política de Assistência 

Social, que, em longo prazo, pode gerar a dependência do indivíduo para com a 

referida política. 

Paugam (2001) aduz que a fragilização tem relação com a vulnerabilidade de 

renda, onde os indivíduos excluídos do mercado de trabalho (quando permanecem 

nessa condição por um período longo) podem se direcionar aos serviços sociais, 

como forma de buscar o aparato de que necessitam frente à escassez de recursos 

que lhes permitam responderem as suas necessidades. Quando os recursos se 

revelam insuficientes e ineficazes, tais indivíduos podem atingir a outra fase- a de 

dependência. Trata-se da impossibilidade de desligamento dos serviços sociais, 

visto que poucos recursos que dispunham na fase da fragilidade, já não se 

encontram mais disponíveis. 

Como efeito da dependência e da fragilidade, tende a ocorrer à ruptura dos 

vínculos sociais, nele cessam-se todos os tipos de aparato, num momento em que 

as pessoas enfrentam problemas em todos os setores da vida. Há então, o 

enfraquecimento de vínculos (sempre proporcional ao grau de afastamento ou não 

acesso dos indivíduos as oportunidades socioeconômicas e territoriais). 

 A matriz da “Geografia de Oportunidades” sugere que em espaços afastados 

dos centros urbanos, longe das estruturas de oportunidades, os indivíduos 
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encontram-se inclinados a desenvolver a fragilidade e dependência. Fora das 

malhas da proteção social, se deparam com situações em grau crescente de 

marginalidade, onde a miséria torna-se sinônimo de dissociação e desfiliação 

institucional (PAUGAM, 2001, p. 76) 

Para o referido autor, a dissociação é a fase onde os indivíduos já se 

encontram na extrema fase de miséria e vulnerabilidade, onde suas expectativas já 

foram frustradas e as instituições já não são para eles um recurso viável. A 

socialização excludente das oportunidades e a falta de perspectiva fazem com que 

os indivíduos entrem num ciclo de reprodução da pobreza, pois tendem a se desligar 

dos vínculos institucionais, por não encontrar nele, alternativas reais de mobilidade, 

o que os levam para a desfiliação institucional. 

Nesta fase de desfiliação institucional há o enfraquecimento da relação 

desses indivíduos com as instituições que desempenham importante papel na 

integração social. No fluxo desse raciocínio, Castel (1998) aponta quatro zonas que 

caracterizam a situação de marginalidade e que leva a desfiliação institucional dos 

indivíduos. Sabemos que essa situação de marginalização é gerada pela falta de 

proteção social dessas famílias, grupos ou indivíduos, o que produz 

enfraquecimento dos vínculos e desfiliação institucional. 

A 1ª (primeira) zona, de acordo com Castel (1998) é a zona da integração. 

Nela, podemos encontra o trabalho estável e a forte integração relacional, apesar de 

serem constituídos por indivíduos pobres, esses possuem segurança no emprego e 

uma forte rede de dependência. Isso garante que os indivíduos não sejam alvo de 

grandes problemas e encontrem-se numa região de certa estabilidade.  

Porém, se esses indivíduos perdem essa estabilidade, entram na zona de 

vulnerabilidade que é a 2ª (segunda) zona descrita por Castel (1998), onde se 

encontra o trabalho precário e o fraco apoio relacional, constituído por trabalhadores 

independentes, que não dispõem de nenhuma reserva ou garantia financeira, estes 

estão em constante ameaça de se tornarem integrantes da terceira zona. (PAUGAM, 

2001, p. 21) 

A 3ª (terceira) zona é a da desfiliação onde há um duplo processo de 

desligamento, pela ausência de trabalho e isolamento relacional. Nesta zona 

encontram-se aqueles que apesar de poderem trabalhar são vitimas da falta de 

oferta de trabalho e, como consequência, tidos como marginais. Ocorre o 
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desligamento, tanto do mercado de trabalho como do âmbito relacional. Esses 

indivíduos, por falta de alternativas, já se direcionam a zona da assistência.  

Essa 4ª (quarta) zona diz respeito ao estágio onde as alternativas não estão 

mais presentes e o único aparato que se vê é nos programas e serviços por ela 

oferecidos. Aqui a socialização institucional traça um viés de exclusão onde 

indivíduos a que destinam sua atuação, não se sentem amparados por ela nem 

socializados de forma que possam alcançar mobilidade social. 

A partir da analise das zonas da desfiliação pode-se perceber o quanto a 

socialização institucional é importante no processo de prevenção do rompimento de 

vínculos sociais dos indivíduos atendidos pelas unidades referenciadas pela PNAS, 

com o intuito de desenvolverem atividades que possam contribuir para o rompimento 

do ciclo de reprodução da pobreza e segregação.  

No fluxo dessa análise, Granovetter (197316 apud MARQUES, 2007) 

estabelece a diferenciação entre “vínculos fortes” e “vínculos fracos”. Trata-se de 

importante contribuição, para compreensão desse processo e, razão pela qual a 

interação com grupos sociais heterogêneos, pode implicar em “oportunidades de 

acesso a contatos e recursos de informação com qualidade mais elevada” 

(KAZTMAN e FILGUEIRA, 2006, p.78). 

Desse ponto de vista, “vínculos fracos” são aqueles que conectam indivíduos 

com experiências e formações diversas, portanto esses se ligariam a outros grupos, 

rompendo com as chamadas “ilhas de isolamento”. Já os “vínculos fortes” estariam 

relacionados a indivíduos com identidades comuns integrantes de um mesmo circulo 

social.  

Para que haja as conexões de “vínculos fracos” importantes para difusão de 

inovações nas redes relacionais é imprescindível que haja relação de confiança e 

identificação entre os membros dessa comunidade, trazendo a tona o papel dos 

“vínculos fortes”, que seriam o suporte de sustentação dessas conexões mais 

diversas. Podemos supor que através das relações de “vínculos fracos” os 

indivíduos são expostos à inovação, mas para abraçá-la dependem do aval de suas 

relações de “vínculos fortes” ou os “vínculos fracos”, também podem ser pensadas, 

                                                           
16 GRANOVETTER, M. A força dos laços fracos. IN: American Journal of Sociology, University 

Chicago Press, Chicago, v. 78, edição 6, p.1930-1938. 1973. 
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como redes eficientes no transporte de informação, mas não tão eficientes para 

provocar uma decisão (KAUFMAN, 2012, p.209). 

Na perspectiva dos “vínculos fracos”, podemos pensar as instituições, como 

por exemplo, a escola, que desempenha a função de proporcionar inovação aos 

indivíduos que a acessam. Os vínculos educacionais são diferenciais quando 

falamos de uma oferta de educação igual e de qualidade a todos os indivíduos, mas, 

na prática, o que podemos visualizar é uma educação ofertada através de uma 

perspectiva territorial que significa que toda dinâmica institucional, leva em conta o 

território onde está inserida e também os atributos de sua clientela. Isso nos leva a 

retomar a ideia do “Efeito Bairro” (ou efeito vizinhança), onde um de seus 

mecanismos é a socialização institucional, que considera que o indivíduo pode ser 

afetado pela qualidade dos serviços que são oferecidos na vizinhança. Através 

desse mecanismo, focalizam a qualidade, quantidade e diversidades de instituições 

presentes na vizinhança que tenham a capacidade de suprir as demandas das 

crianças e adolescentes dos bairros (RIBEIRO; KOSLINSKI, 2002, p. 359). 

Apesar da escola se constituir enquanto aparelho institucional aberto a todos 

e, que em tese, deveria proporcionar as mesmas condições de aprendizagem, não é 

isso que historicamente temos verificado.  Seu acolhimento ocorre de forma 

desigual, já que a combinação entre pobreza e desigualdade mina o direito à 

educação da grande maioria da população, tornando a educação de qualidade um 

privilégio (GUADANHIM, 1999, p. 32). Nesse contexto, a socialização institucional se 

torna extremamente excludente e produz vínculos educacionais fragilizados ou até 

mesmo contribui para sua ruptura. 

As fragilidades nos vínculos dentro do campo educacional se deve a extrema 

desigualdade encontrada na relação com outras políticas públicas, como, saúde, 

assistência social, trabalho/renda, saneamento básico, cultura, planejamento urbano 

e nas condições de oportunidades que as circundam. No caso da escola, observa-se 

que o desempenho escolar e, consequentemente, a relação dos alunos com a 

escola depende das condições gerais da sociedade e Estado frente às demandas de 

grupos e classes sociais (GUADANHIM, 1999, p. 32). 

Portanto, as escolas de bairros pobres sofrem constantemente a realidade da 

negligência e violência, por meio de situações como: abuso sexual, o uso de drogas, 

evasão escolar, entre outras. Enquanto espaços segregados acabam criando suas 

próprias regras para lidar com tais situações. Ocorre que os indivíduos de áreas 
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segregadas, tendem a não visualizar a educação como campo de emancipação e 

meio de mobilidade social, visto que pelos elementos observados, ela de fato, não 

tem assim se constituída. 

 Fato a ser observado é o quanto o isolamento territorial e a alta concentração 

de pobreza dos bairros segregados, inviabilizam ou precarizam as oportunidades de 

vida dos sujeitos. Observa-se, por exemplo, que os professores não são estimulados 

a trabalhar em bairros distantes. Disso também deriva sua rotatividade nessas 

instituições, onde os alunos por sua vez, tendem a ser subestimados pelos 

professores, como se já estivessem fadados ao baixo rendimento escolar, diante do 

retrato da realidade. Como visto anteriormente, tais alunos tendem a não ser 

considerados público-alvo para ingresso no ensino superior.  

 
As fontes de desigualdade de oportunidades educacionais 
parecem se encontrar, em primeiro lugar, no próprio lar e nas 
influências culturais que o cercam; depois, elas se encontram 
na ineficácia das escolas em remover o impacto do lar no 
desempenho e na homogeneidade cultural das escolas que 
perpetua as influências sociais do lar e de seus ambientes 
(COLEMAN, 1996, p. 73-74). 
 

Desse modo, a socialização institucional no âmbito escolar ou demais 

instituições prestadoras de serviços construam uma prática qualitativa ou não. Isso 

significa que instituições como os CRAS ou outras instituições da própria Política de 

Assistência Social, que atuem em territórios segregados, podem exercer impacto 

que positivo de maneira que auxilie indivíduos/famílias a terem os vínculos 

educacionais fortalecidos ou reconstruídos.  

 Portanto, é importante que se compreenda o funcionamento da política e das 

instituições a ela relacionadas, para apreender o grau de fragilidade e/ou 

dependência entre estas e os usuários, especificamente no âmbito do Programa 

Bolsa Família (PBF). E também para que se compreendam as características 

territoriais que fragilizam os indivíduos.  

 

2.2 Beneficiários do Programa Bolsa Família em descumprimento com as 

condicionalidades da educação no CRAS/Chatuba 

  

Ao iniciar pela prerrogativa, que a assistência social é um direito do cidadão e 

dever do Estado, e parte da Política de Seguridade não contributiva, que, com 
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função de prover “os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas” (PNAS, 2004, p. 31). É preciso apreender como essa política intervém nos 

territórios e como seus usuários, são atingidos pela segregação socioespacial. 

A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada um marco no processo 

de democratização e descentralização, possibilitando que as esferas do governo 

tivessem fontes de autoridade e financiamento autônomas e independentes.  

Em 1993 entra em vigência a LOAS que trata da organização da Assistência 

Social e dá outras providências. Nela a assistência social é dada como um direito do 

cidadão e um dever do Estado, tendo como um de seus objetivos “a proteção social, 

que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos” (LOAS, 1993, art. 2º, inciso I). A partir daí, a proteção passa a ser garantida 

em lei abrindo espaço para a efetivação desse direito.   

Nos anos 2000, o combate a pobreza se torna proeminente e com ele os 

programas de transferência de renda com suas condicionalidades e caráter 

focalizado são difundidos como forma de enfrentamento e defendidos, por proporem 

ao mesmo tempo, a distribuição de renda e o alivio da pobreza. No entanto, a 

proteção social não pode ser reduzida ao acesso a renda, pois também tem sua 

função de fomentar os processos capazes de garantir direitos universais 

(VAITSMAN et.al., 2009, p.733). 

Em um país marcado por desigualdades e exclusão social observa-se que as 

alternativas postas para enfrentamento não se efetivaram na diminuição desses 

fenômenos. Ocorre que a proteção social, sendo somente uma forma de 

proporcionar renda mínima para sobrevivência e participação da lógica do mercado, 

produz indivíduos que não se reconhecem como parte dessa sociedade e não se 

reconhecem na esfera pública, o que os tornam, inseguros e os conduzem a oferta 

de serviços da PNAS. 

Fato é que a proteção social se constitui como regularidade histórica, onde 

tímidos avanços e grandes retrocessos desenharam sua história. Contudo, focar na 

importância dos mecanismos protetivos, para a análise das diversas situações de 

vulnerabilidade e risco social, que por sua vez influencia no fortalecimento ou 

enfraquecimento de vínculos sociais. Vale pontuar, que no que tange as 

oportunidades de recursos e acessos, três esferas que ofertam proteção social e 
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merecem ser destacados, comunidade (da qual família faz parte), o Estado e o 

mercado. 

Em relação à família, nas sociedades que não dispõem de sistema de 

políticas sociais mais efetivos e abrangentes, como o Brasil, as condições de 

subsistência das famílias são determinadas por seu nível de rendimentos 

(CARVALHO; ALMEIDA, 2003, p. 115).  

Ao longo do tempo e através de estudos foi comprovada a importância da 

família como elemento-chave não apenas para a “sobrevivência” dos indivíduos, 

mas também para a proteção e a socialização de seus componentes, transmissão 

do capital cultural, do capital econômico e da propriedade do grupo, bem como das 

relações de gênero e de solidariedade entre gerações (CARVALHO; ALMEIDA, 

2003, p. 109). 

No âmbito do Estado via PNAS/2004, o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários é um dos meios utilizados para prevenção de vulnerabilidades e/ou 

riscos sociais. A referida política tem como publico alvo, cidadãos e grupos que se 

encontram nestas situações. Trata-se de indivíduos que tenham seus vínculos 

afetivos fragilizados ou perdidos, com o objetivo de prover serviços de proteção 

social, para que esse quadro seja combatido.  

Com essa proposta, o objetivo da PNAS é fortalecer os vínculos familiares, 

comunitários e institucionais, para que se disponha de integral proteção social a 

indivíduos que são acometidos por diversas facetas da vulnerabilidade social. Essa 

compreensão fundamenta a proposta da PNAS/2004 e na LOAS/1993. 

 O perfil do usuário da PNAS/2004: 

 
Cidadãos que se concentram em situações de vulnerabilidades e 
riscos, como por exemplo, famílias e indivíduos com perda ou 
fragilidades de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 
étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 
deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 
políticas públicas; uso de substancias psicoativas; diferentes formas 
de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social (PNAS, 2004, p.33). 
 

Percebe-se, que se trata de uma política focalizada na população que sofre 

com as cruéis expressões da questão social, com o não acesso a oportunidades, 

segregação e exclusão. Como forma de atender a população a qual se destina suas 
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ações, a referida política se organiza na forma de dois níveis: a proteção social 

especial e a proteção social básica.  

A proteção social especial se divide em média e alta complexidade e é 

direcionada: 

  
Atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação 
de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos 
físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substancias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de 
rua, situação de trabalho infantil, entre outras (PNAS, 2004, p.37). 

 

Portanto se destina a uma população em que os vínculos sociais já foram 

rompidos e a situação de risco social já se instaurou. Já a proteção social básica, 

objetiva prevenir situações de risco social e fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários, seus serviços são direcionados a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social (PNAS, 2004, p.33).  

Neste nível de proteção estão previstos serviços, programas e projetos locais 

de acolhimento, convivência e socialização de famílias/indivíduos, executados de 

forma direta pelos CRAS, que de acordo com a PNAS/2004 é uma unidade publica 

estatal, localizada em áreas de vulnerabilidade social. 

De acordo com a Cartilha de Orientações Técnicas dos CRAS, de 2009, este 

vem a ser uma unidade pública do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de 

proteção básica no seu território de abrangência. Nos territórios onde se instalam as 

unidades da política, as oportunidades são escassas.  

Através da matriz da “Geografia de Oportunidades”, podemos perceber que o 

próprio lugar influência nessa escassez. São territórios segregados que apresentam 

várias faces da vulnerabilidade social. Nesse sentido, a oferta de serviços 

necessários para o enfrentamento das demandas, é de suma importância, que os 

profissionais tenham conhecimento sobre o território de alcance e das 

particularidades encontradas em cada um deles, assim como das famílias a que se 

destinam suas ações.  

A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo 

social por excelência, para que as ações e serviços da política de assistência social, 

sejam efetivas (MDS, 2009). Tomando a família como núcleo central dentro da 

política, reconhece-se que é dever estatal o cuidado para com estas, pois ela é o 
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“núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e 

protagonismo social”, e também “espaço privilegiado e insubstituível de proteção e 

socialização primarias dos indivíduos” (PNAS, 2004, p.42). 

Mesmo a família sendo socialmente reconhecida como núcleo de proteção 

primária dos indivíduos, verifica-se a responsabilidade das instituições, na oferta de 

proteção secundária. Ambas as ofertas de proteção são necessárias e 

complementares. Entretanto, ocorre que o Estado que é possuidor de maior poder 

de alcance, no campo da proteção, se esquiva ou minimiza suas ações e, isso 

sobrecarrega a famílias (cujos recursos são ainda mais limitados). 

O outro eixo estruturante do SUAS é a territorialização. Esse eixo diz 

respeito à centralidade tida pelo território, como lócus onde se encontra as reais 

demandas dos sujeitos e são expressas as vulnerabilidades e/ou riscos por eles 

sofridos. Esse conceito constitui “um dos caminhos para superar a fragmentação na 

prática” dessa política. Sua proposta é de que não se tenha mais um olhar 

fragmentado sobre as determinações do território. Cabe a compreensão da dinâmica 

de produção do mesmo e o quanto esta rebate na estrutura de oportunidades ao 

quais os sujeitos se vinculam (PNAS, 2004, p.44) 

Essa forma de tratar a oferta de serviços e ações nos territórios propõe o 

reconhecimento das diferenças que existentes entre eles e as desigualdades que 

atingem determinados lugares, com mais intensidade que outros, os mais atingidos 

são aqueles que se encontram segregados espacialmente e longe geográfica e 

socialmente das estruturas de oportunidades. Reconhece-se então que “Geografia 

de Oportunidades” de cada território é diferente e as políticas, programas, projetos e 

serviços devem ser pensados de acordo com demanda do lugar e dos indivíduos, de 

cada grupo ou família, pois só assim estas serão efetivamente respondidas.  

 Nesse panorama, os vínculos sociais construídos e fortalecidos, tornam-se 

determinantes da prática de dependência dos programas de transferência de renda. 

Ocorre que a fragilização e a ruptura dos vínculos, e a consequentemente 

desfiliação institucional faz, com a dependência dos usuários para com a política e 

os programas de transferência de renda ofertados, seja mais frequentemente 

notada, tendo como maior incidência os beneficiários do Programa Bolsa Família 

(PBF).  

No fluxo desse raciocínio, cabe destacar que a reflexão deste trabalho é 

originária da experiência de estágio supervisionado no 2º (segundo semestre) do 
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ano de 2015 e todo o ano de 2016 no CRAS/Chatuba. O referido centro é 

constituído por uma equipe técnica composta por 6 (seis) profissionais da área da 

saúde, sendo 5 (cinco) assistentes sociais, 1 (uma) psicóloga, além de 2 (dois) 

assistentes administrativos. Faz parte também da dinâmica da instituição a equipe 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, composta por 2 (duas) 

orientadoras sociais. 

Com esta composição, o CRAS/Chatuba atua nesta unidade de proteção 

básica de médio porte (conforme indicado e descrito pela NOB RH/SUAS), visto que 

têm referenciadas mais de 5000 (cinco mil) famílias, cujo financiamento de suas 

atividades advém dos fundos da Assistência Social (definido no âmbito das três 

esferas do governo). No âmbito Federal, tal financiamento deriva do Fundo Nacional 

de Assistência Social – FNAS (criado pela LOAS, Decreto nº 1605/95) que objetiva 

proporcionar recursos para financiar programas, projetos e apoiar serviços. 

A unidade tem como foco principal de trabalho o Programa de Atenção 

integral à família (PAIF) e de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), ambos tem um caráter preventivo e protetivo, de modo que assegurem 

direitos, ampliem o universo informacional e proporcionem novas vivências as 

famílias usuárias (PNAS, 2004).  

Em consonância com a proposta de territorialização o CRAS/Chatuba 

abrange 16 (dezesseis) bairros, sendo estes: Parque São Benedito, João Maria, IPS, 

Parque Maciel, Capão, Carvão, Cantagalo, Parque Aurora, Alphaville, Chatuba, 

Parque Rui Barbosa, Doutor Beda, São Lino, Parque Rosário, Parque João Seixas e 

Turf Club, tendo suas ações e serviços voltados para a realidade apreendida dos 

mesmos, atende e recebe as mais diversas demandas, porém, a maioria diz respeito 

a busca de inserção nos programas de transferência de renda, compara o PBF. 

No ano de 2016, foi feita uma pesquisa documental durante o período do 

estagio supervisionado com a análise 100 (cem) cadastros, com o objetivo de 

apreender a realidade dos usuários. Investigou-se quais seriam as demandas mais 

visualizadas pela instituição e a mesma possui estrutura capaz de respondê-las. 

Observou-se que o perfil dos usuários atendidos pela referida unidade é constituído 

em sua maioria por mulheres, que com frequência direcionam-se a unidade em 

busca de serviços, como pode ser percebido no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 - Perfil dos usuários 
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Fonte: Pesquisa de estágio supervisionado, 2015. 

 

O gráfico acima demonstra que o percentual de usuários do sexo feminino é 

de 90%, bem superior aos 10% de usuários do sexo masculino, atendidos pelo 

CRAS/Chatuba.  

Esse fato nos faz remete a presença majoritária das mulheres dentro da 

política de assistência social, sendo as que frequentemente procuram as unidades, 

fazendo com que os próprios programas reconheçam o protagonismo feminino, “as 

transferências condicionadas de renda priorizam o repasse de renda às mulheres e 

envolvem-nas em uma rede de obrigações com as ações estatais” (MARIANO; 

CARLOTO, 2009, p. 903). Esse é um dado importante em uma sociedade marcada 

por desigualdades, onde cada vez mais mulheres se tornam principais provedoras 

de suas casas, rompendo com a velha organização familiar, onde estava destinada 

a cuidar das responsabilidades domésticas, enquanto ao homem era destinada a 

responsabilidades de prover formas de sobrevivência a família. 

Quando observado o nível de escolaridade desses usuários percebe-se que 

este é baixo, sendo que 56% deles não chegaram a completar o ensino 

fundamental, 20% deles cursaram o ensino médio, mas somente 4% concluíram o 

curso e só 12% foram alfabetizados. 
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Gráfico 3 - Nível de escolaridade 
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        Fonte: Pesquisa de estágio supervisionado, 2015. 
  

Esse recorte remete a uma realidade nacional, quando a não eficácia da 

educação como política pública, em formas de acesso democrático. Tal realidade faz 

perpetuar o ciclo intergeracional da pobreza. 

 
O nível de aspiração escolar do filho depende da imagem social que 
a família tem dela mesma. Esta imagem é o produto complexo, não 
somente do status sócio-profissional do pai, mas igualmente da 
história da família e da história escolar dos membros da família 
nuclear (BOUDON,1979, p.101). 
 

 Mas não devemos cair no equivoco de culpabilizar a família como causado 

baixo rendimento escolar dos filhos, visto que como vimos à própria socialização 

institucional (pela via da escola) propicia que os indivíduos não encontrem nela um 

lugar seguro que lhe viabilize a mobilidade social. 

Verifica-se que a baixa escolaridade reflete no vínculo de trabalho dos 

usuários, registrando uma realidade onde 48% exercem algum tipo de trabalho 

(informal), caracterizado pelos extras/bicos, 40% estão totalmente desempregados, 

vivendo muitas vezes de auxilio financeiro de parentes ou até mesmo de programas 

de transferência de renda (como única fonte de sustento) e 12% encontram-se 

aposentados. 

A renda familiar para sustentar os filhos não passa de meio salário mínimo 

mensal para a maioria deles, sendo que, 48% declaram não ter nenhuma renda 

mensal fixa, 44% que vivem com até meio salário mínimo mensal e 8% deles 

declaram viver com um valor que gira em torno de meio salário até um salário por 

mês17.  

                                                           
17 Vale ressaltar que os valores descritos de renda per capita mensal foram tirados da autodeclaração 
dos usuários. 
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Gráfico 4 - Renda Familiar 
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Fonte: Pesquisa de estágio supervisionado, 2015. 

 

Trata-se de uma população que vive em extrema pobreza. O conceito aqui se 

reduz a ausência ou escassez de renda, trabalha com essa noção, apenas como 

indicadores.  

O Relatório do Banco Mundial de 1990 explica: 

 
Define a pobreza como a incapacidade de manter um padrão de vida 
mínimo. Para tornar útil esta definição, três questões devem ser 
respondidas. Como medir o padrão de vida? O que significa um 
padrão de vida mínimo? E, tendo identificado os pobres, como 
expressar a severidade da pobreza na sociedade como um todo por 
uma única medida ou índice? (The World Bank, 1990, p. 26). 

 

 Desta forma se reafirma que as questões relativas à renda se tornam um 

adendo para o indicativo de pobreza. Fora percebido que a partir dessa realidade 

que as demandas mais frequentemente apresentadas são relacionadas a 

Programas de Transferência de Renda, sendo elas: sendo 32% para o Programa 

Bolsa Família (PBF), 12% para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 4% 

para o Programa Renda Mínima (PRM) e 44% destinadas ao antigo Cheque 

Cidadão (programa extinto no município) e os outros 8% dizem respeito à busca por 

benefícios eventuais. 
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Gráfico 5 – Demandas 
 

 

Fonte: Pesquisa de estágio supervisionado, 2015. 
 

Chega-se a conclusão de que a população usuária é constituída por famílias 

pobres, vulneráveis pelo baixo nível educacional e de renda, sendo, dependentes de 

programas de transferência de renda, sejam esses de âmbito municipal, estadual ou 

federal. Mas entre os programas de transferência de renda mais requisitados pelos 

usuários está o PBF. Trata-se do carro chefe da PNAS e que possui caráter de 

transferência de renda imediata a famílias pobre e extremamente pobre através da 

verificação de renda per capita. 

Idealizado em 2003, o PBF foi implementado em 2004, através da Lei 10.836, 

como um dos eixos do programa Fome Zero (atualmente vinculado ao Ministério de 

Desenvolvimento social e Agrário - MDSA) (BUENO, 2005, p.36).  

Apesar de ser um programa que tem em seu cerne a garantia do direito a 

alimentação, tendo sua atuação conjunta com saúde e educação, por meio de suas 

condicionalidades, é certo que o valor monetário recebido por essas famílias, não 

produz mudança estrutural em suas vidas, mesmo que sua função seja importante 

não é capaz de prever emancipação dessas famílias.  

Sendo assim, ao disponibilizar uma transferência de renda mensal ínfima a 

famílias com renda per capita de até R$ 170,00 (cento e setenta reais), sendo estes 

valores de R$ 39,00 (trinta e nove reais) para crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, 

R$ 46,00 (quarenta e seis reais) para adolescentes de 16 (dezesseis) ou 17 

(dezessete) anos e o beneficio básico de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) (famílias 

com renda per capita até R$ 85,00), acabam condicionando essas famílias a viverem 

de forma precária. A falta de parceria com o mercado de trabalho não possibilita 

mudanças estruturais no território, na vida desses sujeitos. 
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Alves e Mesquita (2007, p. 2) afirmam que este programa foi reconhecido 

como tendo uma política intersetorial, transversal e focalizada ao promover o acesso 

à renda de forma condicionada, aliada à oferta de serviços de educação e saúde e a 

participação em programas emancipatórios que visam à melhoria da qualidade de 

vida da população de baixa renda. 

Para ingresso no programa (Decreto 3877/2001) é necessário o Cadastro 

Único para Programas Sociais (CadÚnico)18. Trata-se de um sistema de coleta de 

dados e caracterização sócio-econômica, criado para identificar todas as famílias 

com perfil dos programas sociais do governo federal. Aliado a esse mecanismo de 

atendimento, destaca-se as condicionalidades como elemento estrutural do 

programa. Para permanência no programa as condicionalidades focam na saúde e 

educação.  

Conforme os idealizadores do programa tais condicionalidades representam 

contrapartidas com vistas a certificar o compromisso e a responsabilidade das 

famílias atendidas e representam o exercício de direitos para que estas possam 

alcançar autonomia e, consequente inclusão social sustentável (BRASIL, 2005 apud 

ALVES, MESQUITA, 2007, p. 2).  

O debate que gira em torno das condicionalidades e sobre sua legitimidade, 

parte do princípio de cobrança de um compromisso firmado com os pais e 

responsáveis dessas crianças e adolescentes, onde estes se tornam únicos 

responsáveis pelo cumprimento dos critérios de saúde e educação, porém muitas 

vezes, estes sujeitos vivenciam a falta de acesso ou acesso precário a bens e 

serviços, portanto, individualizar, responsabilizar e punir pelo não cumprimento das 

condicionalidades se mostra um equívoco.  

Medeiros el al. (2007, p. 17), por exemplo, questionam se os impactos 

gerados pelas condicionalidades seriam resultados direto da cobrança de 

contrapartidas ou uma tendência independente. Conforme os autores, o fluxo 

escolar e a permanência da criança na escola já sofreriam um impacto positivo 

apenas pela garantia de uma renda, mesmo com um programa de transferência de 

renda incondicionado (OLIVEIRA; BRANDÃO, 2014, p. 185).  

Pelo fato dessas famílias viverem uma realidade cercada por inúmeras 

dificuldades como fragilização de vínculos sociais e segregação espacial, estas não 

                                                           
18 Mais informações em http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve. Acesso 
em: Outubro de 2017. 

http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve
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possuem instrumental suficiente para romper barreiras, neste caso a própria escola 

ou do setor de saúde, visto que a “Geografia de Oportunidades” não nos proporciona 

a mobilidade social. Tais famílias/indivíduos experimentam também uma 

socialização institucional que reafirma o paradigma de exclusão (SOARES; 

SÁTYRO, 2010, p. 37). 

Quanto às condicionalidades da saúde, é requerido que crianças entre 0 

(zero) e 6 (seis) anos devam estar em dia em seu acompanhamento nos postos nas 

pesagens. O objetivo é que estas sejam amparadas e acompanhadas pelos serviços 

de saúde. No âmbito das condicionalidades da educação (foco desta analise), 

destaca-se que as crianças de 7 (sete) à 17 (dezessete0 anos devem atingir o 

percentual de freqüência estabelecido pelo programa, que é de 85% para aqueles 

com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos e 75% para aqueles entre 16 (dezesseis) 

e 17 (dezessete) anos.  

Desse modo, o beneficiário é responsabilizado pelo processo educacional de 

seus filhos, pois ao exigir uma contrapartida dos beneficiários, os programas de 

transferência de renda monetária introduzem, a difícil escolha entre romper com a 

noção de direito incondicional (à medida que os compromissos tornam os 

beneficiados co-responsáveis pela superação de suas dificuldades) e adotar a 

estratégia de exigir contrapartidas com a perspectiva de atacar, de uma só vez, 

várias dimensões da pobreza. Esta última vertente visa suprir uma deficiência de 

longa data, atendendo a um conjunto de carências jamais consideradas no rol das 

políticas e programas brasileiros (MONNERAT et al, 2007, p. 1460). 

Observa-se que o beneficiário é qualificado como co-responsável por suas 

dificuldades e também pela superação delas, de outro lado, o Estado se abstém ou 

é ineficaz quanto ao provimento de condições para que essas famílias possam 

acessar um direito que é delas, sendo muitas vezes culpabilizadas por falhas da 

própria política.  

Não se deve fechar os olhos para o fato de que mesmo sendo um mecanismo 

eficaz para incentivar a frequência escolar, as condicionalidades não devem ser via 

de mão única, onde só a família é responsabilizada por todo processo educacional, 

mas esta deve dispor de condições para que essas contrapartidas sejam viáveis, 

caso contrário, essas contrapartidas/condicionalidades passam a ir de encontro com 

o que fora preconizado, como objetivo do próprio programa, excluindo a população 
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mais pobre exercendo um poder de controle sobre a mesmo, diluindo a perspectiva 

de direito e retomando ao âmbito assistencialista e caritativo (BUENO, 2009, p.39). 

Para que essas contrapartidas sirvam como meio de pressionar a demanda 

por serviços de educação e saúde, podendo gerar ampliação da oferta e acesso da 

população pobre, há a exigência de compromissos para efetivação de um direito 

social, o que pode comprometer os próprios princípios de cidadania (SENNA et al., 

2007, p. 90).  

Esses indivíduos devem dispor de uma estrutura de oportunidades que os 

possibilitem acessarem esse direito, e para que estes possam enxergar a saúde e a 

educação como um direito, e não como uma obrigação a ser cumprida, como forma 

de permanência no programa. 

Considerada a importância das condicionalidades, no incentivo a frequência 

escolar, há que se enfatizar que a melhoria da estrutura física das escolas, a 

ampliação da oferta de uma educação de qualidade (que não se mostra de forma 

concreta) se constitui grande diferencial para a experiência educativa que 

proporcione o aproveitamento das oportunidades educacionais.  

Sendo assim, as escolas devem dispor de meios para que suas atividades 

sejam realizadas com êxito, necessitam que seus profissionais sejam continuamente 

qualificados para percebem as necessidades de seus alunos, de forma que se utilize 

da educação como instrumento gerador de liberdade e autonomia. A escola deve ser 

reconhecida como lugar de mobilidade e inclusão social, que proporciona 

possibilidades de transformação da realidade de seus alunos, através de sua 

atuação, fortalecendo e reconstruindo vínculos institucionais fragilizados ou 

rompidos. 

O gráfico abaixo mostra a porcentagem de acompanhamento de frequência 

escolar nos meses de junho e julho do ano de 2017, feito pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social, este mostra que 87,47% dos beneficiários foram 

acompanhados, sendo que 96,16 % alcançaram a porcentagem de frequência 

exigida pelo programa.  
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Gráfico 6 – Acompanhamento de frequência escolar 
 

 
Fonte: Informe nº 76 SENARC, 2017. 

 

De acordo com informe nº 76, de 5 de outubro de 2017 do MDS, aqueles que 

não conseguiram alcançar o percentual justificaram a ausência em sua maioria, 

devido cancelamento de matrícula. Desse modo, já haviam se desligado da 

instituição, mesmo em idade escolar, estagnado os estudos e também por 

desinteresse ou desmotivação dos pais, por estradas intransitáveis, pela falta de 

transporte, pela distancia entre residência e escola, por motivos de gravidez/pós-

parto, entre outros. Esse monitoramento de condicionalidades nos auxilia a mostrar 

o quanto as condições do território e de vida no território contribuem para o 

descumprimento das condicionalidades (neste caso em destaque a condicionalidade 

da educação).  

No âmbito da condicionalidade da educação há que se estabelecer relação 

entre a educação e sua perspectiva de direito (dever conjunto entre família, 

comunidade e Estado). Há que se ter em vista que a condicionalidade aparece como 

um mecanismo de garantia do acesso aos direitos sociais básicos, como os de 

educação e saúde, promovendo assim o rompimento da pobreza intergeracional 

(BUENO, 2009, p.39). 

Por outro lado existe a faceta punitiva dessa condicionalidade demonstrada 

nas sanções aplicadas a partir do descumprimento delas, que vão de uma 

advertência, que não retêm o pagamento e bloqueio, suspensão e até cancelamento 

do beneficio.  

De acordo com a Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 2012: 
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• A advertência seria o primeiro registro de descumprimento, e 
como já mencionado não impede o pagamento; 

• O bloqueio do beneficio por um é o efeito que vem do segundo 
registro de descumprimento sem recurso (meio pelo qual a família 
justifica baixa frequência que ocasionou descumprimento); 

• A suspensão, advinda do terceiro registro de descumprimento 
e dura dois meses, e é renovada se ocorrerem novos efeitos, se 
permanece dentro da suspensão por 12 meses junto como 
acompanhamento familiar ou se depois de 12 meses no 
acompanhamento familiar ocorreu um novo efeito. 
 

Para observância da condicionalidade o acompanhamento familiar se mostra 

necessário quando o descumprimento se torna recorrente, o que demonstra a 

necessidade de superação das situações de vulnerabilidade ou risco vivenciadas 

pelas famílias, cabendo auxiliar no fortalecimento e recuperação da função protetiva 

da família, com vistas à autonomia e emancipação.  

É fundamental que se estabeleça vínculos com os indivíduos e grupos para 

construção de um comprometimento entre profissional e família. É importante 

enfatizar que essas ações devem levar em conta a não culpabilização da família, 

pois as causas que produzem a baixa frequência escolar não advêm somente do 

âmbito familiar, e sim de um conjunto de acontecimentos, como distanciamento 

geográfico da escola, desmotivação, dificuldade de acesso, enfermidades e a não 

percepção da escola como fonte de mobilidade, que se refletem nesse 

descumprimento da condicionalidade e tudo deve ser levado em consideração na 

elaboração do plano de ação. 

Nota-se que a utilização do mecanismo das condicionalidades é uma forma 

política de controle, amparada pelo consenso e pela coerção, categorias teorizadas 

por Gramsci (pensador que estabeleceu visões sobre o Estado e a sociedade civil), 

já que o programa parte do consenso acerca da importância da educação oferecida 

pelo Estado e aplica a coerção – a força – ao cancelar o pagamento do benefício à 

família que não cumpre a regra – a condicionalidade (RANINCHESKI; SILVA, 2013, 

p. 113). 

Vale ressaltar que o consenso é adquirido não pelo fato de reconhecerem 

fundamentalmente a importância do processo educacional, mas porque aceitam 

essas regras por se constituírem consenso na sociedade e por manterem-se “sob a 

pressão coercitiva devido às necessidades elementares da sua existência e às de 

sua família” e se esse consenso é quebrado pelo descumprimento das 
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condicionalidades. Isso não ocorre por pura discordância das mesmas ou por uma 

autoconsciência libertadora, mas se dá pelas condições em que esses indivíduos 

vivem (RANINCHESKI; SILVA, 2013, p.119) 

Ocorre que famílias/ indivíduos que habitam em territórios atingidos pela 

segregação e norteados por processos de socialização excludente encontram-se 

vulnerabilizados e isso produz fragilidade e dependência. Ao pactuarem as 

condicionalidades não demonstram uma crença no caráter inclusivo da escola, mas 

o cumprimento pela própria noção de obrigação aliado a necessidade de 

permanecer no programa, que muitas vezes é sua única fonte de renda. 

Observamos o quanto o lugar importa e o quanto as condições de vida, nele 

proporcionadas, irão incidir no desenvolvimento escolar e refletir por sua vez, no 

cumprimento ou descumprimento das condicionalidades.  Fato, é que não se deve 

desconsiderar, que a forma desigual como os territórios são produzidos e 

apropriados e caracterizados pela segregação socioespacial e residencial, conduz 

indivíduos/famílias a não disporem de recursos para que tenha acesso qualitativo à 

estrutura de oportunidades, responsável pelos processos de inclusão e exclusão. 

 A matriz conceitual da “Geografia de Oportunidades” demonstrou-se 

fundamental para a compreensão do quanto o lugar importa na configuração das 

demandas por acesso a bens e serviços, por parte de que os habita. 

Aliada a elementos econômico-sociais, os mecanismos de segregação 

socioespacial incidem sobre os mecanismos geradores de socialização excludente. 

Tais mecanismos conduzem a fragilização e/ou ruptura de vínculos sociais, 

enfraquecendo a possibilidade de alcance da mobilidade social (categoria chave de 

analise da cidadania) e favorece a dependência aos Programas de Transferência de 

Renda e a PNAS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou identificar a influência das condicionalidades 

geográficas sobre as estruturas de oportunidades no que se refere ao 

descumprimento de condicionalidades da educação no Programa Bolsa Família, 

pelos usuários referenciados no CRAS/Chatuba.  

O pressuposto que conduziu a análise foi o de que o território é um diferencial 

quando se trata de acesso a estrutura de oportunidades e tende a incidir sobre a 

qualidade e possibilidade desse acesso.  

O que se verificou foi, que em áreas segregadas socioespacialmente, os 

indivíduos são acometidos por diversas facetas da vulnerabilidade, o que por sua 

vez dificulta ou impede o alcance da mobilidade social. Ao recortar a escola como 

eixo analítico, isso pode ser percebido, já que a mesma, não dispõe de uma 

proposta equitativa de educação, reforçando a condição de indivíduos ao processo 

de socialização excludente. 

Observou-se que a distribuição do território segue a lógica do mercado 

fundiário e imobiliário, com aval do Estado. Portanto, é por meio dos interesses dos 

segmentos abastados que o poder dita as regras da dinâmica espacial e promove a 

exclusão de um número considerável de indivíduos, que afastados para às margens 

das cidades, são fadados a viver longe das estruturas de oportunidades, presentes 

nos centros urbanos.  

Através da produção do espaço em Campos dos Goytacazes/RJ foi possível 

observar os elementos constituintes dessa dinâmica excludente. 

A cidade se encontra dividida entre centro urbano, áreas periurbanas e rurais, 

onde os indivíduos não desfrutam das mesmas oportunidades em termos de 

qualidade e quantidade. 

 O efeito dessa segregação espacial, e falta de equidade sobre os sujeitos, é 

refletida nos vínculos sociais que são, em sua maioria, frágeis ou já foram rompidos, 

tornando os indivíduos dependentes de políticas e programas como o Bolsa Família. 

Tal dependência não ocorre por mera falta de vontade ou esforço, mas pela 

estrutura presente ao seu redor, caracterizada pela ausência de proteção social 

advinda do Estado e do mercado de trabalho, sobrecarregando a família, que faz 

parte dessa tríade da proteção, e por esse motivo, não deve ser única fonte 

responsável por ela. 
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A estrutura de oportunidades explica-se pela composição entre o 
mercado, a sociedade e o Estado e a capacidade dos lugares, 
seriam os territórios de sobrevivência, onde se consideram as 
possibilidades de acesso e as condições habitacionais, sanitárias, de 
transporte, de serviços públicos, entre outros fatores que indiquem, 
diretamente, o acesso diferencial à informação, às oportunidades e, 
consequentemente, aos direitos (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p.146-
147). 

 

 Os indivíduos em vulnerabilidade, sendo esta em específico derivada do 

espaço, se veem podados em possibilidades, aquilo que dispõem para enfrentar a 

vida não se faz suficiente. A pobreza, fome, miséria, violência e exploração ainda 

são significantes poderosos a construir nossas sociedades.  

A partir da realidade do CRAS/Chatuba, percebeu-se que por ser uma 

unidade voltada ao atendimento de famílias em situações de vulnerabilidade, seus 

usuários tem perfil de pobreza ou extrema pobreza, onde em sua maioria buscam 

aparato nos programas de transferência de renda, com o Programa Bolsa Família, 

que tem como condicionalidade a frequência escolar, onde seu descumprimento 

pode gerar bloqueio, suspensão e até cancelamento do beneficio.  

Pensar sobre as condicionalidades da educação nos remete a estabelecer a 

interseção entre as condições do entorno da escola, visto que tais determinantes 

territoriais, aliado a outros determinantes como socioeconômicos e culturais, incidem   

sobre a baixa frequência, baixo rendimento e evasão dos alunos. Além do fato de 

que alguns deles não conseguirem acessar a escola por dificuldade de 

deslocamento.  

  A análise desenvolvida levou a compreensão do quanto o grau de influência 

dos adultos (familiares ou membros da comunidade) serve de modelo para crianças 

e jovens, sobretudo no estímulo ou desestímulo a educação formal. Se estes 

acreditam na escola como via de mobilidade e ascensão social, acaba gerando uma 

reação em cadeia: aqueles que estão ao seu redor, que passam a acreditar em 

possibilidades reais de alcance de melhorias através da educação e quando não 

veem na educação uma real possibilidade, o efeito é contrário, baseiando-se no   

descrédito de educação como meio eficaz de mobilidade. 

 Na realidade do CRAS/Chatuba pode-se perceber que os adultos referentes, 

em sua maioria, possuem baixo nível escolar e, consequentemente se constituem 

modelos para as crianças e os jovens em seu entorno. Porém não se deve culpa-los, 

já que estes também foram alvos de processos de socialização excludente que se 
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retroalimenta e manifesta-se sobre a forma reeditada de diversas vulnerabilidades, 

fragilizações e ruptura de vínculos sociais.  

Por fim, conclui-se que a forma como os espaços são produzidos e 

reproduzidos influencia na forma como se dará a experiência dos indivíduos com as 

estruturas de oportunidades, sendo assim, em espaços segregados, estigmatizados 

e excluídos, os indivíduos terão experiências muitas vezes negativa pela dificuldade 

imposta pela lógica econômica aliada a lógica socioespacial desigual e excludente. 
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