
 
   

 

Escola e desigualdade 2021/2 - Ensino remoto emergencial 

Profa. Gina Glaydes Guimarães de Faria (ginaguimaraes@ufg.br) 

De 09/12/2021 a 14/04/2022 com recesso de 24/12/2021 a 15/01/2022 

Plano de ensino 

Horário: das 14h às 18h (quinta-feira) 
 

Ementa 

O mundo moderno, os processos constitutivos do indivíduo em suas relações recíprocas 

com a sociedade. A escola e a desigualdade frente ao pensamento (neo)liberal. O fracasso 

escolar como objeto de estudo: temáticas, referenciais teórico-metodológicos e 

concepções de escola. Escola, desigualdade e fracasso escolar: tendências atuais, rupturas 

e continuidades. 

 
Apresentação 

A escola é resultado dos processos de organização social que se consolidam no âmbito da 

sociedade urbana e industrial, podendo ser compreendida por meio de dois movimentos inter-

relacionados: as exigências em relação ao conhecimento para o trabalho cada vez mais 

especializado e as promessas de ascensão social por meio da educação escolar. Não por acaso, 

passou a ser cada vez mais reivindicada pela classe trabalhadora.  

Entretanto, simultaneamente ao avanço das relações sociais efetivadas por meio da 

contradição capital/trabalho, vão se explicitando as tensões e oposições entre as promessas de 

uma sociedade igualitária e a intensificação da desigualdade social. Desse modo, o estudo da 

escola, da forma como se institui e é instituída numa sociedade intrinsecamente desigual, tem 

elucidado seus processos excludentes e marcadamente produtores do fracasso escolar.  

 A pesquisa educacional, sob diferentes abordagens teóricas e metodológicas, tem 

estudado o fracasso escolar adotando a discussão sobre a desigualdade como base das pesquisas. 

Estudar as vicissitudes dos processos de escolarização de crianças e jovens oriundos dos 

segmentos mais pobres da população e a urgência ética para solucionar os graves problemas da 

escola pública no Brasil, tende a levar as pesquisas para uma circularidade de explicações 

expressa na busca de fatores que possam ser controlados objetivando a superação do fracasso 

escolar. 

À medida que escola e sociedade são intrinsecamente relacionadas e a desigualdade é 

constitutiva dessa particularidade histórica, há que se refletir sobre a possibilidade de uma escola 

efetivamente igualitária. Refletir sobre essa questão por meio da produção sobre o tema do 

fracasso escolar, pode ser um caminho fértil para se apreender os limites e as possibilidades da 

escola, sobretudo nesse momento em que esta instituição tende a ser concebida cada vez mais 

como um espaço de convivência/socialidade e cada vez menos como espaço do conhecimento.  

Propõe-se, nesta disciplina, pensar a relação escola e desigualdade no âmbito da 

sociedade de classes antagônicas sob a ótica do fracasso escolar, objetivando apreender seus 

princípios teórico-metodológicos e, nesse percurso, identificar como se movimentam as 

explicações sobre a escola.  

 
Metodologia e avaliação 

Os temas serão desenvolvidos mediante aulas expositivas, conforme a bibliografia   indicada. A 

avaliação será realizada por meio da participação do aluno nas análises e sistematização dos 

estudos tendo por base as atividades previstas:  trabalho com periódicos científicos na área da 

educação, sistematização das discussões por meio de produção escrita durante o semestre e 

trabalho final, inspirado nas temáticas tratadas na disciplina. 



 

Conteúdo programático 

1ª aula: 09/12/2021 

Questões introdutórias; apresentação do plano de curso 

CHAUI, Marilena. Democracia e a educação como direito. In: A terra é redonda. 

Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/democracia-e-a-educacao-como-

direito/?doing_wp_cron=1636334204.6934139728546142578125 Acesso: 7 de nov. 

2021. 

Tema 1: Bases históricas da desigualdade  
MARX, Karl. O trabalho alienado. In: Manuscritos económico-filosóficos. Lisboa: edições 70, 

s/d. 

PAULO NETTO, José; BRAZ, Marcelo. Trabalho, sociedade e valor. In: Economia política: uma 

introdução crítica. 8. Ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

2ª aula: 16/12/2021 

Tema 2: Escola, (neo)liberalismo e desigualdade 
APPLE, Michael. Educando à direita: mercados, padrões, Deus e desigualdade. São Paulo: 

Cortez: Instituto Paulo Freire, 2003. 

 

3ª aula: 23/12/2021 

Tema 2: Escola, (neo)liberalismo e desigualdade 
FREITAS, Luiz Carlos de. Três teses sobre as reformas empresariais da educação: perdendo a 

ingenuidade. Cadernos CEDES, Campinas, v. 33, n. 99, p.137-153, maio/ago., 2016. Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/ccedes/a/RmPTyx4p7KXfcQdSMkPGWFy/?lang=pt&format=pdf  

Acesso em 7 nov. de 2021. 

MIRANDA, Marília Gouvea de. O neoliberalismo como ofensiva neoconservadora à educação 

brasileira. Inter-Ação, Goiânia, v. 45, n.1, p.1-15, jan./abr., 2020. Disponível em: 

https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/62691/34786 Acesso em: 21 fev. 2021. 

RESENDE, Anita C. Azevedo; MIRANDA, Marília Gouvea de. Igualdade, equidade e educação. 

In: MIRANDA, Marília Gouvea de (org.). Educação e desigualdades sociais. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 2016. 

 

4ª aula: 20/01/2022 

Tema 3: Fracasso escolar como objeto de estudo 
PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia.  

4ª Edição, revista e aumentada. São Paulo: Intermeios, 2015. [Primeira parte: prefácios, 

introdução e Capítulo 1] 

HOBSBAWM, Eric J. A ciência. In: A era das revoluções: 1789-1848. 35ª ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2015. 

HOBSBAWM, Eric J. Ciência, religião e ideologia. In: A era do capital: 1848-1875. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2004. 

 

5ª aula: 27/01/2022 

Tema 3: Fracasso escolar como objeto de estudo 
PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia.  

4ª Edição, revista e aumentada. São Paulo: Intermeios, 2015. [Primeira parte: Capítulo 2] 

WANDERBROOCK JÚNIOR, Durval. Nasce a Liga Brasileira de Hygiene mental: corpo 

médico, cabeça liberal. In: A educação sob medida: os testes psicológicos e o higienismo no Brasil 

(1914-45). Disponível em: http://www.cch.uem.br/grupos-de-pesquisas/gephe/pesquisa/teses-e-

dissertacoes-defendidas/lista-de-arquivos-teses-e-dissertacoes/durvalwjunior-dissertacao.pdf 

Acesso em 7 nov. 2021. 

 

6ª aula: 03/02/2022 

https://aterraeredonda.com.br/democracia-e-a-educacao-como-direito/?doing_wp_cron=1636334204.6934139728546142578125
https://aterraeredonda.com.br/democracia-e-a-educacao-como-direito/?doing_wp_cron=1636334204.6934139728546142578125
https://www.scielo.br/j/ccedes/a/RmPTyx4p7KXfcQdSMkPGWFy/?lang=pt&format=pdf
https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/62691/34786
http://www.cch.uem.br/grupos-de-pesquisas/gephe/pesquisa/teses-e-dissertacoes-defendidas/lista-de-arquivos-teses-e-dissertacoes/durvalwjunior-dissertacao.pdf
http://www.cch.uem.br/grupos-de-pesquisas/gephe/pesquisa/teses-e-dissertacoes-defendidas/lista-de-arquivos-teses-e-dissertacoes/durvalwjunior-dissertacao.pdf


Tema 3: Fracasso escolar como objeto de estudo 
PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia.  

4ª Edição, revista e aumentada. São Paulo: Intermeios, 2015. [Segunda parte: a teoria e a pesquisa; 

Capítulos 1 a 4] 

CHARLOT, Bernard. “O fracasso escolar”: um objeto de pesquisa inencontrável. In: Da relação 

com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed, 2000. [Capítulos 1 e 2] 

 

7ª aula: 10/02/2022 

Tema 3: Fracasso escolar como objeto de estudo 
PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia.  

4ª edição, revista e aumentada. São Paulo: Intermeios, 2015. [Capítulos 5 a 7; anexos; 25 anos 

depois; posfácio] 

 

8ª aula: 17/02/2022 

Tema 4: Fracasso escolar: balanços da produção 
ANGELUCCI, Carla B. et al. O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): 

um estudo introdutório. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n.1, jan./abr., 2004.  Disponível 

em: https://www.scielo.br/pdf/ep/v30n1/a04v30n1.pdf  Acesso em: 5 mar. 2017 

FARIA, Gina Glaydes Guimarães de. Os ciclos do fracasso escolar: concepções e proposições. 

[Tese de doutorado] – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008. 

PAULILO, André Luiz. A compreensão histórica do fracasso escolar no Brasil. Cadernos de 

Pesquisa, São Paulo, v. 47, n. 166, p.1252-1267, out./dez., 2017. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-166-1252.pdf Acesso em: 8 mar. 2018 

 

9ª aula: 24/02/2022 

Tema 5: Escola e desigualdade: tendências, rupturas e continuidades na produção 

acadêmica 

a) Sobre a pesquisa bibliográfica: finalidades e procedimentos de análise 
LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamaso. Procedimentos metodológicos 

na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katályses, 

Florianópolis, p. 37-45, abr., 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v10nspe/a0410spe.pdf   Acesso em: 5 jan. de 2017. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 24ª Edição rev. e atual. 

Cortez Editora, São Paulo, 2016.   

b) Proposta de trabalho:  Escola e desigualdade: um estudo bibliográfico, conforme indicações do 

projeto (SIGAA) 

Valor: 3,0 pontos 

Prazo final para entrega do relatório: 31/03/2021 

Temáticas, levantamento bibliográfico, elaboração do roteiro de análise 

 

10ª aula: 03/03/2022 

Tema 5. Escola, desigualdade e fracasso escolar: tendências, rupturas e continuidades 

na produção acadêmica 

CATINI, Carolina. O trabalho de educar numa sociedade sem futuro. Disponível em: 

https://blogdaboitempo.com.br/2020/06/05/o-trabalho-de-educar-numa-sociedade-sem-

futuro/ Acesso: 8 nov., 2021. 
COLLARES, Cecília Azevedo Lima. Ajudando a desmistificar o fracasso escolar. Disponível em: 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_06_p024-028_c.pdf Acesso em: 7 de novembro 

de 2020. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Pandemia, mercantilização da educação e resistências 

populares. Germinal: marxismo e educação em debate, Salvador, v.13, n.1, p. 636-652, 

abr., 2021. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/ep/v30n1/a04v30n1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-166-1252.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rk/v10nspe/a0410spe.pdf
https://blogdaboitempo.com.br/2020/06/05/o-trabalho-de-educar-numa-sociedade-sem-futuro/
https://blogdaboitempo.com.br/2020/06/05/o-trabalho-de-educar-numa-sociedade-sem-futuro/
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_06_p024-028_c.pdf


https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/44442/24642 Acesso 

em 7 nov. 2021. 
MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso; COLLARES, Cecília Azevedo Lima. Inteligência 

abstraída, crianças silenciadas: as avaliações de inteligência. Psicologia USP, São Paulo, v. 8, n. 

1, p. 63-89, 1997. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/pusp/a/9d6dVgGJPJZhfk8J99TMyLQ/?lang=pt Acesso em: 7 abr. 2021. 

 

11ª aula: 10/03/2022 

Tema 5. Escola, desigualdade e fracasso escolar: tendências, rupturas e continuidades 

na produção acadêmica 

CARVALHO, Marília Pinto de. Teses e dissertações sobre gênero e desempenho escolar 

no Brasil (1993-2007): um estado da arte. Pro-posições. v. 23, n. 1. Campinas, jan./abr.. 

2012, p. 147-161. Disponível em:   

https://www.scielo.br/j/pp/a/CfdFzLZGn874BKwzvVmR3Kj/abstract/?lang=pt. Acesso 

em: 18 mai. 2021. 

IANNI, Octavio. O preconceito racial no Brasil. Estudos avançados, São Paulo, v.18, n. 50, 

2004. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/ea/a/3MbV9sNNtfNchV7F7JdVkBH/?lang=pt&format=pdf Acesso em: 

8 nov. 2022. 

PATTO, Maria Helena Souza Patto. A família pobre e a escola pública. Psicologia USP, São 

Paulo, v. 3, n. 1, p. 107-121, 1992. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicousp/v3n1-2/a11v3n12.pdf 

Acesso em 25 de maio de 2021. 

SAVIANI, Dermeval. Democracia, educação e emancipação humana: desafios do atual momento 

brasileiro. Psicologia escolar e educacional, São Paulo, v.21, n.3, p.653-662, set./dez. 2017. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/pee/a/Q7rcHqS3xNZKzV9MykSG79q/?format=html&lang=pt Acesso 7 

nov. 2021. 

 
12ª aula: 17/03/2022 

Ciclo de debates I  

• Desigualdades educacionais em tempos de pandemia de COVID-19 (Educação 

Superior; Educação Básica) 

• Patologização/medicalização da educação 

 

13ª aula: 24/03/2022 

Ciclo de debates II 

• Questões étnico-raciais e de gênero 

• Ações afirmativas na educação superior 

 

14ª aula: 31/03/2022 

Ciclo de debates III 

• Escola e formação: tensões e contradições 
 

15ª aula: 07/04/2022 

Tema 6: Escola e a igualdade substantiva 
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. In: O desafio e o fardo do tempo histórico. 

São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

16ª aula: 14/04/2022 

Orientações para a produção do trabalho final; encerramento da disciplina. 
 

 

https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/44442/24642
https://www.scielo.br/j/pusp/a/9d6dVgGJPJZhfk8J99TMyLQ/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ea/a/3MbV9sNNtfNchV7F7JdVkBH/?lang=pt&format=pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicousp/v3n1-2/a11v3n12.pdf
https://www.scielo.br/j/pee/a/Q7rcHqS3xNZKzV9MykSG79q/?format=html&lang=pt


Referências complementares 

DUBET, François. O que é uma escola justa? A escola das oportunidades. São Paulo: Cortez, 

2008. 

Faria, Gina Glaydes Guimarães de; MIRANDA, Marília Gouvea de. O fracasso escolar e suas 

interpretações: da marginalidade à diversidade cultural. Educativa, Goiânia, Disponível em: 

http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/3960/2285 Acesso: 7 de nov. 2021. 

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas "estado da arte". 

Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n.79, 2002, vol.23, n.79, p.257-272, ago., 2002. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/vPsyhSBW4xJT48FfrdCtqfp/abstract/?lang=pt  Acesso 

em 15 mai. 2021. 

FORQUIN, Jean Claude. (Org.). Sociologia da educação: dez anos de pesquisa. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1995. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Os delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual no 

campo educacional. In: GENTILI, Pablo. (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao 

neoliberalismo em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira 

década do século XXI. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 16, n. 46, p. 235-254, abr. 2011.   

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782011000100013&lng=pt&nrm=iso . Acesso em 28 jan. 2017.   

GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da. Neoliberalismo, qualidade total e 

educação: visões críticas. 8. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. 

GÒMEZ VARGAS, Maricelly et al. El estado del arte: uma metodología de investigación. Revista 

Colombiana de Ciencias Sociales, Medellín, v.6, n.2, p.423-442, jul./dic., 2015. Disponível em 

https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/1469/pdf_26 Acesso 

21 fev. 2020  

HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 

2014. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos Impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1991. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA. Censo Escolar - Divulgados dados sobre impacto da pandemia na educação. 

Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgados-

dados-sobre-impacto-da-pandemia-na-educacao Acesso 07 de nov. 2021. 

LAHIRE, Bernard. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. São Paulo: 

Editora Ática, 2004. 

LIBANEO, J. C. Políticas educacionais no Brasil: desfiguramento da escola e do conhecimento 

escolar. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 46, n. 159, p. 38-62, jan./mar. 2016. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/cp/v46n159/1980-5314-cp-46-159-00038.pdf   Acesso em: 5 mar. 

2017.  

MARCHESI, Álvaro; GIL, Carlos Hernández. (Orgs.). Fracasso escolar: uma perspectiva 

multicultural. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. In: Trabalho assalariado e capital & salário, preço 

e lucro. São Paulo: Expressão popular, 2010. 

MARX, Karl. Formações econômicas pré-capitalistas. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1991. 

http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/3960/2285
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FERREIRA,+NORMA+SANDRA+DE+ALMEIDA
https://www.scielo.br/j/es/a/vPsyhSBW4xJT48FfrdCtqfp/abstract/?lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782011000100013&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782011000100013&lng=pt&nrm=iso
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/1469/pdf_26
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgados-dados-sobre-impacto-da-pandemia-na-educacao
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgados-dados-sobre-impacto-da-pandemia-na-educacao
https://www.scielo.br/pdf/cp/v46n159/1980-5314-cp-46-159-00038.pdf


MEIRA, Marisa Eugênia Melillo. Para uma crítica da medicalização na educação.  Revista 

Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, São Paulo, v. 16, n. 1, 

p.135-142, jan./jun. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pee/v16n1/14.pdf  Acesso 

em: 8 nov. 2021. 

MIRANDA, Marília Gouvea de (org.). Educação e desigualdade sociais. Campinas, SP: Mercado 

de Letras, 2016. 

MIRANDA, Marília Gouvea de. Em que se sustenta a educação dos terraplanistas e criacionistas? 

Retratos da Escola, v.14, n.30, p. 689-699, set./dez., 2020. Disponível em: 

http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde Acesso em: 21 fev.2021 

NOGUEIRA, Alice Maria; ROMANELLI, Geraldo; ZAGO, Nadir (orgs.). Família e escola: 

trajetórias de escolarização em camadas médias e populares. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

PATTO, Maria Helena Souza. O fracasso escolar como objeto de estudo: anotações sobre as 

características de um discurso. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 65, p. 72-77, maio, 1988.  

Disponível em: http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/1198/1204 Acesso: fev. 

2017. 

PATTO, Maria Helena Souza. Mutações do cativeiro (caminhos da semiformção). In:  Mutações 

do cativeiro: escritos de psicologia e política. São Paulo: Hacker Editores/Edusp, 2000. 

PATTO, Maria Helena Souza. “Escolas cheias, cadeias vazias” Nota sobre as raízes ideológicas 

do pensamento educacional brasileiro. Estudos Avançados, v. 21, n.61, p.243-266, 2007. 

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a16v2161.pdf  Acesso em: mar. 2017 

PATTO, Maria Helena Souza. Estado, ciência e política na Primeira República: a desqualificação 

dos pobres. Estudos Avançados, São Paulo, v. 13, n. 35, p. 167-198, 1999. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9468/11036 Acesso em: mar. 2017. 

PATTO, Maria Helena Souza. (Org.). Introdução à psicologia escolar.  3. ed. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 1997. 

RESENDE, Anita C. Azevedo. Para a crítica da subjetividade reificada. Goiânia: Editora UFG, 

2009. 

ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda Teodora. As pesquisas denominadas do 

tipo “estado da arte” em educação. Diálogo Educ., Curitiba, v. 6, n. 19, p. 37-50, set./dez. 

2006. Disponível em: 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/24176. Acesso 

em: 05 mai. 2021. 

SAVIANI, Dermeval. História das Ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2007. 

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 2008. 
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