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APRESENTAÇÃO

Este livro apresenta resultados de pesquisa e estudos 
desenvolvidos ao longo do Curso de Aperfeiçoamento em 
Educação, Pobreza e Desigualdade Social, ofertado pela 
Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), no ano de 2018. 

O curso de aperfeiçoamento/extensão foi promo-
vido pela UFG, ofertado pela Faculdade de Educação e 
adveio de uma proposta da SECADI/MEC com o intuito 
de discutir como a pobreza e a desigualdade social podem 
ser refletidas em diversos aspectos e campos da sociedade 
brasileira, seja educacional, social ou comunitária. Insere-
-se no contexto da Política Nacional de Formação dos(as) 
Profissionais da Educação Básica, e da Rede Nacional de 
Formação Continuada dos(as) Profissionais do Magistério 
da Educação Básica Pública (Renafor), instituídas pelo 
Decreto n.º 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e pela Porta-
ria Ministerial n.º 1.328, de 23 de setembro de 2011. Sua 
materialização se efetiva por meio da dimensão que trata 
da formação continuada no âmbito da Iniciativa Educação, 
Pobreza e Desigualdade Social.
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Na UFG o  curso buscou formar, em nível de aper-
feiçoamento/extensão, na temática da Educação, Pobreza 
e Desigualdade Social (EPDS), profissionais da educação 
básica (gestores escolares, professores, coordenadores pe-
dagógicos) e outros envolvidos com políticas sociais que 
estabelecem relações com a educação, para a necessidade 
de romper com práticas escolares que reforçam a condição 
de pobreza e reproduzam as desigualdades sociais. Com 
vistas ao desenvolvimento de práticas que possibilitem a 
transformação das condições de pobreza e de extrema po-
breza de crianças, adolescentes e jovens e, consequente-
mente, promovam condições objetivas que viabilizem um 
justo e digno viver definido socialmente. 

Assim, o livro está organizado de forma a discutir di-
versas temáticas que envolvem o curso, tais como: concei-
to de desigualdade social e sua relação com as políticas 
contemporâneas e com a escola (de Marília Gouvêa de Mi-
randa); Programa Bolsa Família e universalização da edu-
cação básica no Brasil (Clélia Brandão Alvarenga Craveiro 
e Elianda Figueiredo Arantes Tiballi); idéias de Anísio Tei-
xeira sobre democracia, escola pública e educação relacio-
nadas com a escola de tempo integral (Marcilene Pelegrine 
Gomes); perfil dos cursistas participantes do curso, consi-
derando as características principais entre os concluintes 
e evadidos (Daniela da Costa Britto Pereira Lima, Ricardo 
Antônio Gonçalves Teixeira e Karine Nunes de Moraes); 
levantamento bibliográfico acerca do  Programa Bolsa Fa-
mília no âmbito do estado de Goiás e concluídos no perío-
do de 2015 a 2017 (Amone Inácia Alves e Lúcia Maria de 
Assis); processos de acompanhamento e avaliação do Cur-
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so de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade 
Social (EPDS), ofertado na modalidade a distância (Danie-
la da Costa Britto Pereira Lima, Rosselini Diniz Barbosa 
Ribeiro e Karine Nunes de Moraes); discursos de silencia-
mento que ocorrem no âmbito escolar, envolvendo pobreza 
e escolarização, a partir dos relatos de profissionais sobre 
o período em que foram escolarizados (Edna Silva Faria); 
a influência da ação educativa dos professores da rede de 
ensino municipal de Goianira junto a estudantes de baixa 
renda pode contribuir para a (re) produção das desigualda-
des sociais (Priscila Pereira de Almeida R. Souza). 

Continua ainda com estudo que busca discutir as 
concepções de docentes e de coordenadores de escolas 
sobre Pobreza e Desigualdade Social (Ana Paula Freitas 
Ferreira, Eliane Aparecida Leite e Silva, Françoisa Gontijo 
Timóteo e Andréa dos Guimarães de Carvalho); o papel dos 
agentes que compõem a tríade família-escola-técnicos no 
atendimento de beneficiários do Bolsa Família e dinamizam 
a assistência das famílias para que garantam a frequência de 
seus filhos nas escolas (Mercedes Hernandez Moraes Pu-
reza e Elzimar Pereira Nascimento Ferraz); discussão sobre 
o sujeito pobre que vive em meio a desigualdade, demons-
trando também como essa pobreza se apresenta no Brasil 
e no mundo além de apresentar os parâmetros referenciais 
para delimitar determinado grupo como pobre ou extrema-
mente pobre (Matheus Alexandre R. Rocha, Ana Paula Bte-
dini Brandão e Regiane Ávila); subsídios para estudantes e 
profissionais das ciências sociais que desejam iniciar seus 
estudos acerca das concepções de educação e cultura em 
Gramsci (Maria Cristina Cardoso Pereira); por fim, análise 
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das temáticas trabalhadas pelos cursistas nos trabalhos fi-
nais de curso e verificar o alcance de desenvolvimento dos 
conteúdos do Curso de Aperfeiçoamento em Educação, 
Pobreza e Desigualdade Social, ofertado pela Faculdade 
de Educação/UFG (Daniela da Costa Britto Pereira Lima, 
Karine Nunes Moraes e Lívia Soares de Lima Sousa). E fi-
nalizando o livro, o último texto, apresenta um ensaio sobre 
a educação indígena no município de Aruanã com foco no 
Colégio Estadual Dom Cândido Penso, a fim de discutir as 
políticas linguísticas e planejamento educacional do muni-
cípio de Aruanã (GO), caracterizando as unidades de ensi-
no aruanenses como monolíngues e monoculturais.

Partindo da constatação da persistente existência 
da pobreza no país, que afeta, ao longo de nossa história, 
crianças, jovens e adultos, apesar dos avanços registrados 
no período de 2003 a 2014 com políticas específicas para a 
redução da pobreza e da pobreza extrema e de permanência 
na escola, este livro visa apresentar estudos que reflitam a 
pobreza enquanto conceito construído social,  cultural e 
politicamente como resultado das desigualdades sociais, 
numa perspectiva que ultrapasse a visão moralista que im-
pregna a pobreza, repolitizando  e ressignificando concep-
ções, confrontos e resistências no campo da diversidade.

Desejamos uma ótima leitura! 

Karine Nunes Moraes
Daniela da Costa Britto Pereira Lima

Amone Inácia Alves
(Organizadoras) 



CAPÍTULO 1 
EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL1

Marília Gouvea de Miranda

O Curso de Aperfeiçoamento “Educação, pobreza e 
desigualdade social”, promovido pela Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 
do Ministério da Educação (SECADI/MEC), em parce-
ria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), tem por 
finalidade formar os agentes do Programa Bolsa Família 
para que, dentre outros objetivos, venham a contribuir para 
“romper com práticas escolares que reforçam a condição de 
pobreza e reproduzam as desigualdades sociais”. Esse obje-
tivo parte do suposto de que algumas práticas escolares na 
educação pública brasileira venham a reforçar a pobreza e 
a contribuir assim para a reprodução das desigualdades so-
ciais em nosso país. Esse é um pressuposto gravíssimo, de 
que a escola estaria contribuindo para que se perpetuasse 

1 Texto apresentado como conferência na abertura do Curso de 
Aperfeiçoamento “Educação, pobreza e desigualdade social”, uma 
ação de formação continuada a distância decorrente de parceria 
entre a UFG e a SECADI/MEC, em março de 2018.
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a condição daqueles que mais dela necessitam para sair de 
uma situação de pobreza e de vulnerabilidade social.

Há uma infinidade de antecedentes históricos, fun-
damentos teóricos e implicações práticas contida nesse 
pressuposto e para desvendá-lo se abrem vários campos 
e perspectivas de interpretação. Neste texto a análise se 
orienta por meio das seguintes questões: o que entende-
mos por desigualdade social? Por que ela se perpetua e até 
mesmo se aprofunda? Quais são os mecanismos de comba-
te à desigualdade que fundamentam as políticas contem-
porâneas? Qual é o sentido da escola em meio a tudo isso? 

Para que se possa estabelecer as bases de discussão 
dessas questões, é preciso partir de um conceito que é fun-
damental para a análise de todas elas: a noção de igualda-
de. Todos somos iguais porque pertencemos a uma mesma 
humanidade. Essa ideia de uma igualdade essencial entre 
os homens nos parece tão óbvia e natural, que nos esque-
cemos de que ela é uma produção histórica. Devemos essa 
noção ao advento do capitalismo, que, apesar de todos os 
seus males, nos permitiu algumas conquistas civilizatórias. 
Uma delas é a ideia de que pertencemos a um gênero: o 
gênero humano. Isso permite que possamos nos identificar 
com um personagem de um romance escrito em lugares 
muito distantes daqui, em épocas muito remotas, e nos 
reconhecermos profundamente com sua história, seu so-
frimento. Isso porque reconhecemos no outro uma huma-
nidade que é lhe é própria, mas é essencialmente nossa 
também. Assim, há um sentimento de que há uma huma-
nidade à qual pertencemos, a despeito de nossa classe so-
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cial, cor da pele, gênero, região, etnia e de todas as distin-
ções possíveis e imagináveis. 

Mas a humanidade só foi capaz de se pensar como tal, 
ou seja, que existe uma igualdade essencial, substantiva, que 
constitui a todos, com o advento do capitalismo, a partir da 
particularidade histórica do mundo burguês: o mercado glo-
bal. A ideia de igualdade advém desse sentido de pertenci-
mento a uma totalidade. Se essa ideia viria a prosperar numa 
sociedade constituída por relações sociais profundamente de-
siguais é outra discussão que faremos em seguida.

Ainda considerando a ideia de igualdade como um 
princípio formulado com o advento do capitalismo, é funda-
mental compreender que seu desenvolvimento é inseparável 
do desenvolvimento da ideia de liberdade, ou seja, o supos-
to da existência de um indivíduo livre. Se o mundo feudal 
era organizado em castas, ou seja, em segmentos distintos, 
hierarquizados e fixos, o mundo em construção passava a re-
querer que os indivíduos fossem livres e iguais perante a lei, 
independentemente de suas condições sociais e culturais. 
No século XVIII, a democracia burguesa que se prenunciava 
e combatia a sociedade feudal pregava a igualdade diante 
da lei e a liberdade individual. Os homens seriam iguais na 
condição de cidadãos de uma sociedade de iguais perante a 
lei e perante o Estado. Mas aos direitos à liberdade e à igual-
dade se sobrepõe, de modo irrefreável, o direito à proprieda-
de. O cidadão, este personagem na sociedade burguesa, é 
o proprietário, livre e em condições de igualdade perante a 
lei para vender ou comprar toda a sorte de mercadorias, em 
particular a força de trabalho.
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Se o preceito da propriedade se fortaleceu e prospe-
rou sob o capitalismo, o mesmo não ocorreu com o princí-
pio da igualdade e também com o da liberdade. 

O princípio da igualdade, como estabelecido por todo apara-
to de regulação legal, pelo aparato de controle estatal, pelas 
estruturas de controle mundial, pela defesa retórica de prin-
cípios, é fundamental às formas de organização econômica, 
social e política da sociedade capitalista. Contudo, concebi-
da dessa forma, determinada pela propriedade e contrato, a 
igualdade (e também a liberdade) está definitivamente com-
prometida. Essa constatação não é conceitual, mas estrutu-
ral e histórica. A sociedade que se estrutura sobre proprie-
dade privada é, em seu fundamento, desigual. (RESENDE; 
MIRANDA, 2016, p. 34).

É forçoso reconhecer que igualdade e liberdade são 
princípios liberais essenciais para a ordem burguesa, por-
que fornecem as bases legais para que a exploração do tra-
balho seja possível. O mercado requer trabalhadores “li-
vres” para vender sua força de trabalho: desembaraçados 
de qualquer vínculo, apresentam-se livremente no merca-
do como proprietários de sua força de trabalho, em con-
dições de igualdade com qualquer outro que esteja nessa 
mesma condição. 

Que igualdade pode estar em causa? De indivíduos “livres 
proprietários”, que possam se encontrar no mercado como 
“personificação de relações econômicas”, iguais perante a 
lei, com garantia do contrato afiançado pelo direito que re-
gula e controla essas relações. Guardiões das mercadorias, é 
necessário que os indivíduos sejam “livres” para se apropriar 
da mercadoria alheia enquanto aliena a própria para reco-
nhecer-se a si e ao outro como proprietário privado numa 
relação contratual e econômica entre possuidores de merca-
dorias. (RESENDE; MIRANDA, 2016, p. 34).
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A despeito da impossibilidade de efetivação da igual-
dade como um princípio substantivo, afirma-se uma das 
maiores mistificações do mundo capitalista:  o preceito 
da igualdade entre os indivíduos. Isso porque tal precei-
to, como projeto de emancipação humana (a ideia de uma 
igualdade substantiva), é subsumido às condições de ex-
ploração da vida humana em todos os seus aspectos.

Porque, separando o que é legal do que é justo, ou antes, 
transformando o que é legal no que é necessário ao funcio-
namento da e controle da sociedade, o preceito da igualdade 
pode abandonar o “dever-ser” da emancipação em nome do 
“poder-ser” da adaptação e confirmação do que já é; ou seja: 
o preceito da igualdade entre os homens como projeto de 
emancipação é regulado e submetido às possibilidades de 
igualdade formal da sociedade capitalista. (RESENDE; MI-
RANDA, 2016, p. 35).

Diante dessa contradição entre igualdade como um 
preceito apenas formal, contratual, e a igualdade como 
uma condição essencial, substantiva, ainda que ainda 
como possibilidade, como enfrentar a questão da igualda-
de sem abdicar do princípio justo da igualdade substantiva 
necessária ao projeto de emancipação humana? 

Algumas objeções iniciais poderiam ser feitas a essa 
defesa que aqui se faz do princípio da igualdade substan-
tiva. A primeira delas é que a ideia de igualdade substanti-
va nega a existência das diferenças entre pessoas e grupos 
identitários. Nessa linha de argumentação, questiona-se se 
a ideia de igualdade não viria a se sobrepor às diferenças, 
aniquilando o indivíduo em uma igualdade totalitária sem 
liberdade. Por tudo isso, já que não caberia mais falar em 
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igualdade, por ser utópica e até mesmo indesejável, por 
que não mudar esse nome e, daqui para frente, empregar 
o termo equidade em lugar de igualdade? Nessas pergun-
tas imaginárias, se sobreporiam dois pensamentos muito 
recorrentes na atualidade, amplamente repetidos por orga-
nismos multilaterais, por programas de governos, pela mí-
dia e também por muitos intelectuais: o de que a igualdade 
se opõe às diferenças e o de que o conceito de equidade 
substituiria com vantagem o de igualdade, porque este sim 
contemplaria as diferenças.

Sobre o primeiro pensamento, não é verdade que a 
igualdade se oponha às diferenças: o que de fato se opõe à 
igualdade é a desigualdade e o que se opõe à diferença é a 
indiferença. Essa contraposição entre igualdade e diferença 
na sociedade capitalista é mistificadora porque não é esse 
o seu fundamento. É certo que os indivíduos são distintos 
em muitas dimensões que envolvem atributos físicos e psi-
cológicos, circunstâncias regionais e culturais, condições 
sociais e demográficas. Mas, não são as particularidades 
individuais que nos fazem humanos. O que nos faz huma-
nos, nos constitui como ser genérico é o reconhecimento do 
pertencimento a uma universalidade que a todos acolhe: o 
sentido de humanidade. Esse sentido de humanidade nos 
permite reconhecer que, não importa quão distintos sejam 
José, Joseph ou Giuseppe, Maria, Mary ou Marie, a despeito 
de suas particularidades, são e se reconhecem como sendo 
pertencentes a uma universalidade que os qualifica e cons-
titui como um ser humano. Assim, a ideia de igualdade re-
fere-se a uma universalidade que necessariamente supõe as 
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diferenças: a afirmação da igualdade só faz sentido quando 
se refere a uma dimensão que transcende nossas diferen-
ças. A igualdade se converte em desigualdade justamente 
quando se verifica a desigualdade em situações sociais de 
exploração em que uma diferença passa a justificar uma de-
sigualdade e os mecanismos correlatos de discriminação e 
exclusão. Como disse Marx (1847 [s.d.], p. 69): “Um negro 
é um negro. Apenas dentro de determinadas condições ele 
se torna um escravo. Uma máquina de fiar algodão é uma 
máquina de fiar algodão. Ela se transforma em capital ape-
nas em condições determinadas”.

A questão da equidade exige um pouco mais de nos-
sa reflexão. A partir dos anos 1990, identificamos uma ten-
dência a substituir o termo igualdade por equidade, em 
especial quando se pretende orientar e definir políticas de 
alcance social. Por que isso ocorreu? Em poucas palavras, 
as políticas que definem critérios de equidade na educa-
ção dizem mais ou menos o seguinte: nenhuma criança 
deve ser excluída da escola em razão de suas diferenças. 
Ou seja, nenhuma criança deixará de ter acesso à escola 
por ser negra, por morar longe, por ter problemas de saúde 
etc. Nenhuma criança deixará de ter oportunidade de ir à 
escola por conta de suas particularidades. Vejam bem, não 
estamos mais dizendo que todas as crianças terão oportu-
nidade de ir a uma escola de qualidade porque esse é seu 
direito e um dever constitucional do Estado. Há uma mu-
dança na compreensão do comprometimento do Estado 
com a educação nessa mudança. E isso não é pouca coisa, 
porque revela como está sendo tratada a desigualdade.



20

O que está em questão nessa discussão aqui é, por-
tanto, e sobretudo, o problema da desigualdade social. A 
despeito de todas as tentativas de mistificação dessa reali-
dade, é inegável, mesmo para o pensamento conservador, 
que a desigualdade social se aprofunda de forma avassala-
dora e irrefreável no capitalismo contemporâneo. Muitos 
economistas e cientistas políticos em todo o mundo vêm 
alertando para esse grave problema. O aumento das popu-
lações abaixo da linha de pobreza não é uma realidade ape-
nas dos países mais pobres, mas também ocorre em países 
ricos. É nesse cenário de aprofundamento da desigualdade 
social que a crítica ao preceito da igualdade prospera. 

Pode não ser casual que as atitudes, omissões e palavras 
em defesa das diferenças sejam tão enaltecidas no mo-
mento mesmo em que as desigualdades são dramatica-
mente exacerbadas no mundo contemporâneo. É nessa 
perspectiva de defesa do suposto avanço da doutrina de 
direitos cujo ápice seria a extensão de direitos focalizando 
as diferenças que o termo equidade vem ganhando proe-
minência. A ideia de equidade estaria muito mais próxima 
de uma noção de justiça distributiva entre diferentes, bem 
aos moldes de um discurso que privilegia as diferenças. 
(RESENDE; MIRANDA, 2016, p. 37).

O relatório “Recompensem o trabalho, não a rique-
za”, da Oxfan, em 2018, revela o seguinte:

O ano passado registrou o maior aumento no número de bi-
lionários da história: um a mais a cada dois dias. Atualmen-
te, há 2.043 bilionários em todo o mundo. Nove entre dez 
são homens. A riqueza desses bilionários também aumentou 
consideravelmente, em um nível que seria suficiente para 
acabar com a pobreza extrema por mais de sete vezes. De 
toda a riqueza gerada no ano passado, 82% foram parar nas 
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mãos do 1% que está no topo, enquanto os 50% mais pobres 
não viram nada. 

O Brasil é um país profundamente desigual. Dados 
do IBGE de 2017 mostram que 25,4% da população vi-
vem na linha de pobreza, com renda familiar equivalente 
a R$ 387,07 – ou US$ 5,5 por dia, valor adotado pelo 
Banco Mundial para definir se uma pessoa é pobre (OLI-
VEIRA, 2017).

A Oxfan Brasil dedicou, em setembro de 2017, um 
relatório à questão da desigualdade em nosso país, sob o 
título “A distância que nos une: um retrato das desigualda-
des no Brasil”. Diz o relatório:

O Brasil é um país de desigualdades extremas. Como mostra-
do ao longo do relatório, renda, riqueza e serviços essenciais 
são desigualmente distribuídos na sociedade. Via de regra, 
as pessoas com as menores rendas são também aquelas com 
os menores patrimônios, e vivem em situação mais precária 
no que concerne ao acesso a serviços públicos. São também 
aquelas que pagam proporcionalmente mais impostos, que 
mais precisam de gastos sociais, que enfrentam mais desa-
fios de discriminação e estão mais expostas ao vai e vem do 
mercado de trabalho. Por fim, a grande maioria dos brasilei-
ros e brasileiras estão distantes dos processos decisórios de 
políticas que podem reduzir drasticamente as desigualdades 
e lhes garantir direitos. (OXFAM BRASIL, 2017).

Fundamentado em grande parte em dados do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o relatório 
ressalta que, nas últimas décadas, 

[...] o Brasil reduziu desigualdades “a partir da base”: entre 
1988 – ano em que promulgamos nossa Constituição – e 
2015, reduzimos de 37% para menos de 10% a parcela de 
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população brasileira abaixo da linha da pobreza. Conside-
rando os últimos 15 anos, o Brasil retirou da pobreza mais 
de 28 milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que a gran-
de concentração de renda no topo se manteve estável. O 
índice de Gini para a renda dos brasileiros – indicador que 
mede a distribuição de renda na população e que varia de 0 
a 1, sendo mais desigual quanto mais próximo de 1 – teve 
uma queda de 16%, caindo de 0,616 para 0,51512 desde 
1988. Nesse período, também houve importante expansão 
de diversos serviços essenciais, e a notável universalização 
do acesso à educação básica. (OXFAM BRASIL, 2017).

Contribuíram para essa redução, entre outros, “a es-
tabilização da economia e da inflação, o aumento real do 
salário mínimo e da formalização do mercado de trabalho, 
o aumento do gasto social em educação e em programas de 
transferência direta de recursos”. Mas há desafios estru-
turais graves a serem enfrentados ligados à redistribuição 
de renda e riqueza no País, “como o estabelecimento de 
uma política tributária justa, a melhoria da qualidade de 
serviços públicos, a reversão da concentração fundiária, 
além da inclusão educacional de adolescentes e jovens em 
idade universitária (sobretudo jovens negros) – para citar 
alguns”. O relatório expressa preocupação com atual con-
texto, em especial com as medidas tomadas pelo governo 
pós-impeachment de 2016, na direção contrária ao que se-
ria necessário para empreender uma política de redução 
das desigualdades sociais no país, indicando um novo ciclo 
de aumento de desigualdades.

Do ponto de vista da escolaridade, dados do estu-
do do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (apud 
OLIVEIRA, 2017) indicam que, quanto menos escolari-
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dade, mais cedo o jovem ingressa no mercado de trabalho: 
39,6% dos trabalhadores ingressaram no mercado de tra-
balho com até 14 anos, sendo que “este percentual cresce 
para o grupo de trabalhadores que tinha somente até o en-
sino fundamental incompleto, chegando a atingir 62,1% do 
total, enquanto que, para os que têm nível superior com-
pleto, o percentual despenca para 19,6%”. 

Como lembra Katia Maia (2017), da Oxfan: 

A marca da desigualdade brasileira se faz presente em di-
ferentes aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, 
porém é nas periferias, favelas e bairros populares distantes 
dos centros que ela se desenha com profunda nitidez. [...]  

Enfrentar a desigualdade, em escala global e nacional, é o 
mais importante desafio da humanidade no século XXI. Os 
principais problemas sociais e ambientais de hoje, incluin-
do as mudanças climáticas, estão ligados à desigualdade. É 
possível reduzir e vencer a desigualdade, mas para tanto é 
fundamental fortalecer a participação social e a mobilização 
para a incidência em políticas públicas.

Mas como a sociedade contemporânea tem enfrenta-
do a questão da desigualdade? Do ponto de vista teórico ela 
tem sido tratada por vários autores da filosofia política de 
justiça distributiva. Duas referências importantes são cer-
tamente John Rawls, com sua Teoria da Justiça como equi-
dade, e Amarcya Sen, com a teoria das capacidades. O pri-
meiro defende a necessidade de a sociedade contemporânea 
incorporar um conjunto de princípios de justiça, como o da 
igualdade. Trata-se de promover ao menos a adoção de um 
conjunto de igualdades justas de oportunidades para que o 
indivíduo tenha condições de perseguir seus objetivos pes-
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soais. Rawls (2002) considera que a justiça como equidade 
não se trata de uma justiça interpretada como igualdade (no 
sentido de igual tratamento), mas como equidade, a permitir 
tratamentos desiguais, desde que justificados. 

A teoria das capacidades de Amartya Sen, em senti-
do amplo, valoriza as oportunidades efetivas de fazer esco-
lhas e realizar ações visando a objetivos os quais cada um 
tem razões para valorizar. Focado justamente nas situações 
de desigualdades sociais, para Sen a questão da fome está 
não apenas relacionada à falta de alimentos, mas também a 
outros aspectos de ordem socioeconômica. De modo a su-
perar esse círculo vicioso, Sen (2008) propõe a abordagem 
de capacidades (capabilities approach) que contrapõe a vi-
são tradicional da economia e, em termos gerais, enfatiza a 
necessidade de superação da pobreza mediante o fomento 
das capacidades funcionais dos indivíduos. As situações de 
privação dessas capacidades estariam vinculadas a uma série 
de fatores, tais como ignorância, opressão política e carência 
de recursos financeiros. A teoria de justiça distributiva de 
Sen se diferencia da proposta por Rawls, entre outros aspec-
tos, por ser mais multidimensional, por levar em considera-
ção mais aspectos ou variáveis na análise da justiça do que a 
teoria de Rawls. Amartya Sen foi ainda um dos propositores 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) veiculado 
nos Relatórios de Desenvolvimento Humano (RDH), que 
são publicados anualmente pelo Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD) desde 1990. 

Não é o caso de avançar na discussão de suas teorias 
aqui, mas essas são importantes para compreender as prin-
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cipais iniciativas de políticas públicas a partir do final do 
século passado. Uma delas certamente diz respeito às polí-
ticas afirmativas de cotas. Outras são as políticas de trans-
ferências condicionadas de renda, que adotam três compo-
nentes básicos: transferência monetária direta ao cidadão 
ou à família; foco nos segmentos mais pobres; e existência 
de condicionalidades. O Bolsa Família é assim uma política 
de transferência direta de renda. Por agora, na impossibi-
lidade de tratar todas essas questões neste texto, propõe-
-se, sobretudo, reunir condições de enfrentar nossa última 
questão: “Qual é o sentido da escola em meio a tudo isso?”

Em primeiro lugar, o envolvimento da escola reflete 
a multissetorialidade que caracteriza as políticas de trans-
ferências condicionadas de renda, particularmente, salvo 
engano, nos termos do controle da frequência escolar. Para 
além dos conceitos e das teorias, das políticas e das estatís-
ticas que afetam essa discussão, há um conjunto de sujeitos 
em pauta – os homens e as mulheres; as crianças, jovens, 
adultos e velhos que vivem em situação de pobreza ou extre-
ma pobreza – que são invisíveis para essas políticas e estatís-
ticas, mas que para os que atuam na linha de frente podem 
ser chamados pelos seus nomes e ter suas faces reconheci-
das por suas feições: esse aí é o Seu João, essa daí é a Dona 
Maria. Isso tem uma extraordinária importância. Sobre essa 
questão assim afirma Miguel Arroyo em entrevista a Ana 
Maria Alves Saraiva para a revista Em Aberto:

A pergunta fundamental que temos que colocar é: quem 
são esses sujeitos? Na área da educação, são os quase 18 
milhões de crianças e adolescentes na extrema pobreza que 
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fazem parte do Programa Bolsa Família e chegam a cada 
dia às escolas públicas. Se acrescentarmos os que estão na 
pobreza, o que talvez seja em torno de 10 milhões, tere-
mos 60% dos educandos dessas unidades de ensino viven-
do na pobreza. Isso tem que ser o referente. Se a escola 
pública brasileira está chegando a 60% dos educandos po-
bres, a questão fundamental tem que ser: o que significa 
ser gestado, nascer, viver nessa condição? Essa é a questão 
nuclear ao pensar a relação entre pobreza e educação, que 
traz consequências de toda natureza, em termos de corpos, 
humanidades e identidades precarizados. (ARROYO, 2017, 
p. 147-148). 

Arroyo, recorrendo a Paulo Freire, lembra que a hu-
manidade é roubada de todos aqueles que estão submeti-
dos à pobreza extrema. Perante essa opressiva realidade, a 
pedagogia precisa se afirmar como uma ciência da humani-
zação e, para tanto, deve se confrontar com várias questões 
para as quais ainda não tem respostas. 

A pobreza que chega às escolas traz à docência uma inter-
rogação muito radical para a pedagogia: os referentes em 
que justificamos as teorias pedagógicas dão conta? Não. Por 
quê? Porque se considera que o ser humano se desenvolve, 
socializa-se, humaniza-se. As políticas educativas reforçam 
a crença de que todo mundo vai nesse “trenzinho”, desen-
volvendo-se como humano, e prometem que na escola vão 
se tornar mais humanos e sairão da pobreza. Mas a grande 
questão que a pedagogia, a docência, a escola são obriga-
das a entender e a lidar é que existem milhões de crianças 
e adolescentes não só aqui, mas também na América Lati-
na, na África, em condições subumanas de vida. Esses mi-
lhões estão, conforme afirma Paulo Freire, roubados em sua 
possibilidade de serem humanos. Que teoria pedagógica é 
possível reconstruir com base em vivências tão injustas, tão 
brutais da pobreza roubando as possibilidades de milhões de 
crianças e adolescentes de serem humanos? Essa é a gran-
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de pergunta que chega à relação entre pobreza e educação. 
(ARROYO, 2017, p. 148).

Por fim, quero ressaltar que a busca a uma resposta 
a essa pergunta torna-se ainda mais difícil diante de uma 
realidade muito grave e que depende da ação de todos nós: 
a ameaça à democracia e à escolarização pública que ocor-
re em níveis planetários e em graus muito acentuados e 
preocupantes no Brasil pós-golpe de Estado jurídico e par-
lamentar de 2016 e seus desdobramentos, em particular a 
PEC 245, a PEC do Teto, e a eleição de Jair Bolsonaro, que 
promete dar continuidade ao avanço neoliberal em moldes 
ainda mais destrutivos no que se refere às perspectivas de 
arrefecimento da desigualdades sociais em nosso país.

Somos contemporâneos de um mundo em que pre-
valece uma extrema concentração de riquezas e de apro-
fundamento das desigualdades sociais, sob o neoliberalis-
mo em sua versão mais acirrada em defesa do mercado e 
contra os interesses sociais e perante a escalada de gover-
nos autoritários, com posições de direita e flertando com 
o nazifascismo. Nesse cenário, a escolarização pública en-
contra-se irrefreavelmente ameaçada.  
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CAPÍTULO 2 
A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Clélia Brandão Alvarenga Craveiro
Elianda Figueiredo Arantes Tiballi

Considerações Iniciais

Ora, nenhuma utopia influenciou o curso da história por 
seu realismo, mas, ao contrário, pela negação radical das 
fronteiras do real instituído e por oferecer aos agentes so-
ciais a visão de inúmeros possíveis. O utopista desloca a 
fronteira daquilo que os contemporâneos julgam possível.

Marilena Chauí

A universalização da educação básica tem sido in-
sistentemente colocada na pauta das discussões sobre a 
escola pública no Brasil. Ao mesmo tempo, as reivindi-
cações pela melhoria deste nível de ensino surgem de di-
versos setores da sociedade e, seguramente, são muitas as 
diferenças entre o significado político de cada uma des-
sas demandas. Diferem quanto aos setores sociais em um 
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mesmo momento histórico, bem como se alternam quando 
vindas dos mesmos setores em momentos históricos dife-
renciados. Não obstante, essas reivindicações se unificam 
na permanente denúncia que, comprovada pelos índices 
estatísticos, revela o quanto ainda falta para o alcance da 
universalização da educação básica no país. Entretanto, se 
por um lado esta universalização constitui uma reivindi-
cação unânime, por outro, o alcance desse propósito re-
quer análise cuidadosa de sua dimensão política e peda-
gógica. Expandir as vagas e instituir uma prática educativa 
adequadamente correspondente deveriam vir conjugadas. 
Todavia, historicamente, tem se apresentado como dimen-
sões mutuamente excludentes na escola pública brasileira.

Assim, se há um consenso quanto ao significado lógi-
co do termo, a universalização da educação como garantia 
de acesso e permanência de todas as crianças em idade 
escolar no processo de escolarização, essa compreensão 
não é suficiente. A universalização da educação básica, 
do modo como a concebemos, requer uma compreensão 
mais alargada do termo. A educação é processo que se con-
cretiza nas relações sociais que transcendem o espaço e 
o tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos 
que a demandam. A educação escolar, parte constitutiva 
desse processo, exige reflexão sobre princípios e práticas 
que orientam as políticas públicas destinadas à garantia do 
acesso e da permanência do estudante na escola, conside-
rando a diversidade humana, social, cultural e econômica 
dos grupos historicamente excluídos, constituídos por ca-
tegorias que se entrelaçam na vida social: pobres, mulhe-



31

res, negros, indígenas, deficientes, populações do campo, 
os de diferentes orientações sexuais, os sujeitos alberga-
dos, aqueles em situação de rua, em privação de liberdade, 
enfim, todos e todas que constituem a sociedade brasilei-
ra. Supõe compreender principalmente que as diferenças 
apontadas são perpassadas pelos conflitos de classes so-
ciais que estruturam a organização social capitalista.

Essa compreensão exige reconhecer que a universa-
lização da educação básica requer uma escola que ao aten-
der a todos em idade escolar o faça incorporando as práti-
cas socioculturais e introduzindo a diversidade social como 
critério de sua organização pedagógica. Uma organização 
pedagógica que atenta ao princípio da universalização deve 
se assentar no propósito de garantir a todos a formação es-
colar destinada ao exercício da cidadania. Assim, concor-
dando com Saviani, “Educação é ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humani-
dade que é produzida historicamente e coletivamente pelo 
conjunto dos homens”. (Saviani, 2011, p.13). Esta afirma-
ção considera o caráter mediador da educação no interior 
da sociedade e, neste sentido, o autor complementa:

A pressão em direção à igualdade real implica a igualdade 
de acesso ao saber, portanto, a distribuição igualitária dos 
conhecimentos disponíveis. Mas aqui também é preciso le-
var em conta que os conteúdos culturais são históricos e o 
seu caráter revolucionário está intimamente associado à sua 
historicidade. Assim, a transformação da igualdade formal 
em igualdade real está associada à transformação dos con-
teúdos (escolares) formais, fixos e abstratos, em conteúdos 
reais, dinâmicos e concretos. (Idem, 1983, p. 67)
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Esta é a compreensão que orienta a análise empreen-
dida neste artigo, elaborado a partir de uma pesquisa sobre 
o impacto da condicionalidade do PBF na universalização 
da educação básica no Brasil que desenvolvemos como 
pesquisadoras vinculadas ao Núcleo de Pesquisas Educa-
cionais da PUC Goiás. A síntese apresentada neste arti-
go tem o processo de universalização da educação básica 
como tema central e o destrinçar dos nexos que engen-
dram esse processo como propósito. A base empírica deste 
estudo está referendada pelos dados estatísticos disponibi-
lizados pelo IPEA (2014); INEP (2012, 2014, 2015); SE-
CADI (2013, 2014); MDS (2014); MEC/Anuário (2014), 
IBGE (2014) e, ainda, 

O artigo encontra-se organizado em três seções: a 
primeira busca caracterizar o processo de universalização 
da educação básica no Brasil;1 a segunda explicita a condi-
cionalidade da Educação no PBF; e a última visou analisar 
as possibilidades que o Programa oferece aos propósitos de 
universalização da educação frente aos desafios colocados 
para o alcance deste propósito na sociedade brasileira.

Sobre o processo de universalização 
da educação básica no Brasil

É usual na historiografia brasileira considerar que a 
década de 1930 representa um marco cronológico do avanço 

1 A retrospectiva histórica apresentada neste item tem respaldo no 
balanço do conhecimento sobre desigualdade educativa publicado 
na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, no período de 1944 
a 2014, realizado para subsidiar este artigo.
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do processo de industrialização do país e da entrada do Es-
tado na definição de políticas sociais, entre elas a criação do 
sistema público de ensino. Mas, os dados estatísticos produ-
zidos pelo IBGE por meio do Censo Demográfico Brasilei-
ro, complementados pelas pesquisas realizadas pelo INEP/
CBPE e divulgadas no Boletim Educação e Ciências Sociais 
(n.1, 1956, p.12-13) revelam que foi na década de 1950 que 
esse processo se intensificou, exigindo um aprofundamento 
da ação do Estado nas políticas públicas para a reordena-
ção da sociedade em prol da acumulação capitalista, sendo 
a educação fator preponderante naquele processo. 

Até a Proclamação da República (1889), a taxa de 
analfabetismo no Brasil atingia 90% da população de mais 
de quinze anos de idade. Na década de 1930, a taxa caiu 
para 65% e na década de 1950 passou a representar 51%. 
Essa diminuição do analfabetismo correspondeu ao au-
mento numérico da oferta de escolarização registrado no 
período, conforme ilustram os dados abaixo.

Como crescimento da matrícula geral pelos vários níveis de 
ensino, podem ser feitas as seguintes sumárias constatações: 
o ensino primário teria crescido, de 1932 a 1940, 48,15%; 
de 1940 a 1950, 42,3%; de 1950 a 1963/64, 117,1%. Dentro 
dele, o ensino primário urbano teria crescido do seguinte 
modo: de 1932 a 1940, 30,5%; de 1940 a 1950, 32.2%; de 
1950 a 1963/64, 140,2%; de 1932 a 1964, 439,2%. (ABREU 
& CUNHA, 1966, p. 31)

De um lado, o desenvolvimento capitalista engen-
drava a necessidade de oferecer conhecimentos a camadas 
cada vez mais numerosas, seja pelas exigências próprias da 
produção, seja pelas necessidades de consumo que essa 
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produção acarretava. De outro, o desenvolvimento indus-
trial dos anos 1950, concomitantemente com um profun-
do processo inflacionário desencadeou a elevação do peso 
político do operariado fabril, não apenas pelo seu aumento 
numérico, mas principalmente pela pressão cada vez mais 
acentuada que essa parcela, ao lado do setor médio, tam-
bém descontente, exerceu no sentido de obter melhorias 
em suas condições de vida. Além desses fatores, a mobili-
dade geográfica favorecida pelos pólos de industrialização, 
o sufrágio universal, o serviço militar obrigatório, a inserção 
da mulher no mercado de trabalho, a organização sindical, 
aliados ao processo de industrialização e à urbanização 
da população, também concorreram para a estruturação 
de uma rede nacional de ensino. Esse contexto foi funda-
mental para que se ampliassem as áreas de atividades do 
Estado, tornando-se necessária a ampliação acelerada do 
sistema público de ensino, que se convencionou chamar 
massificação do ensino. (Cf. TIBALLI, 1998)

Esse movimento de expansão do ensino no Brasil, 
ocorrido no decorrer dos anos de 1950 e 1960, foi parte 
constitutiva do período de prosperidade que configurou as 
condições sociais dos países ocidentais nas três décadas 
posteriores ao final da segunda guerra mundial. 

Um dos resultados mais concretos desse estado de abun-
dância foi a montagem de aparatos estatais de serviços e 
de proteção social, englobados sob a designação do Welfare- 
-State ou do Etat-providence. O intento dominante era o da 
promoção da igualdade social através da luta contra as de-
sigualdades... Por certo que a fase de prosperidade por que 
passavam essas sociedades responde em larga medida por 
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esse fenômeno de “explosão escolar”, através da ação políti-
ca do Estado financiando generosamente os gastos públicos 
com instrução.” (Nogueira, 1990, p. 51)

As desigualdades, entretanto, não eram entendidas 
como decorrentes das condições estruturais da sociedade 
brasileira que mantinham a maioria da população em con-
dição de miséria ou de extrema pobreza. Pelo contrário, 
as políticas sociais eram entendidas como propulsoras das 
condições para o desenvolvimento da economia e, neste 
sentido, a educação e a saúde públicas ganharam centra-
lidade nas políticas governamentais destinadas à formação 
de futuros trabalhadores qualificados para o mercado de 
trabalho e para o desenvolvimento industrial do Brasil. No-
gueira explica bem o equívoco:

Porém, de um modo geral, as avaliações a posteriori desse 
conjunto de experiências têm sido negativas. Costuma-se 
mesmo falar em fracasso dessas iniciativas para equalizar as 
oportunidades escolares, principalmente em virtude de seus 
resultados efêmeros (...) a razão disso é que a realidade ates-
tava que à expansão/transformação do aparelho escolar não 
havia correspondido uma modificação das estruturas sociais, 
nem sequer uma redução significativa das desigualdades de 
oportunidades educacionais ou uma alteração importante 
das relações que cada grupo social mantém com a cultura 
escolar. Com efeito, o crescimento não beneficiava igual-
mente a todos, e o mito da igualdade de oportunidades e da 
democratização do ensino passou, então, a ser fortemente 
contestado a partir do final da década de 60, bem como a 
visão da educação como investimento produtivo própria dos 
economistas partidários da teoria do capital humano. O cli-
ma de otimismo cedia lugar ao desencanto... (Idem, p. 53)
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No Brasil, no decorrer da segunda metade do século 
XX, as políticas educacionais expressas na Lei de Diretrizes 
e Bases n. 40024/61 promulgada com a estratégia da “con-
ciliação” e sob a égide da “democracia restrita”, bem como 
o “autoritarismo triunfante” consolidado na “democracia 
excludente” expressa na LDB 5.692/71, segundo Saviani 
(1987), não lograram avanço no processo de universali-
zação da Educação Básica. O século XX transcorreu sem 
registrar outro movimento de universalização da escola pú-
blica brasileira e marcada pelo hiato causado pelo regime 
militar no processo de democratização do país. Assim, até 
o final daquele século, a universalização da educação bá-
sica no Brasil se manteve apenas no discurso educacional, 
como utopia herdada da Revolução Francesa.

Iniciado o século XXI, as transformações das econo-
mias mundiais que provocaram a intensificação das con-
tradições sociais com o aumento significativo da pobreza, 
a crise do WelfareState e a evidente ineficácia das tradicio-
nais políticas públicas de intervenção social modificaram 
o discurso educacional e trouxeram para o centro do de-
bate o tema da pobreza, da desigualdade e da exclusão. A 
centralidade desses temas aparece no debate das Nações 
Unidas que, em 2000, aprovou a Declaração do Milênio, 
estabelecendo como uma de suas metas “(...) reduzir à me-
tade, até o ano de 2015, o percentual de habitantes do pla-
neta cujos ingressos sejam inferiores a um dólar por dia e o 
das pessoas que padeçam fome”. (Naciones Unidas, 2000)

Este propósito das Nações Unidas, atendendo à ne-
cessária atualização das formas de distribuição de renda 
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imposta pelo continuado avanço de globalização da econo-
mia, desencadeou a implantação de Programas de Transfe-
rências Condicionadas de renda (PTCs), em vários países 
da Ásia, da África, da América Latina e do Caribe. 

No Brasil a pobreza, a desigualdade e a exclusão tor-
naram-se temas recorrentes no debate nacional, em razão 
do alarmante número de brasileiros que vivem em situação 
de pobreza e de extrema pobreza e da ineficácia das tra-
dicionais políticas governamentais que, durante décadas, 
tentaram melhorar as condições de vida dos mais pobres e 
diminuir os índices do Gini2 brasileiro. 

Esta mudança no discurso educacional brasileiro 
se fez acompanhada de modificações significativas do co-
mando político do Estado brasileiro, com a retomada das 
eleições diretas em 1982, a aprovação da nova Constitui-
ção de 1988 e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n. 9.394, de 1996. Mas, dois ou-
tros fatores não menos importantes foram preponderantes 

2 “O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, 
é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em 
determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 
mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um 
(alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situa-
ção de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou 
cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a 
riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais 
pobres com os 20% mais ricos. No Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2004, elaborado pelo Pnud, o Brasil aparece com Índice 
de 0,591, quase no final da lista de 127 países. Apenas sete nações 
apresentam maior concentração de renda”. WOLFFENBÜTTEL, 
Andréa. O que é? – Índice de Gini. In: Desafio do desenvolvimento, 
2004, Ano 1, Edição 4, 1/11/2004.http://www.ipea.gov.br/.
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nesse segundo movimento: de um lado, a militância polí-
tica da sociedade civil organizada em movimentos sociais 
que desencadearam ações políticas reivindicatórias, nelas 
incluindo a universalização da educação básica, influen-
ciando, por meio do debate e do enfrentamento político, 
a aprovação do primeiro Plano Nacional de Educação, em 
2001, e do segundo em 2014. De outro, a economia mun-
dializada e controlada por organismos internacionais de 
financiamento interessados na seguridade do mercado de 
consumo de bens e serviços, e principalmente na manu-
tenção e ampliação do mercado consumidor das tecnolo-
gias da informação e da comunicação que exigem escolari-
zação mínima para o manuseio de seus artefatos.

Assim, nos anos finais do século passado, os debates 
sobre pobreza, exclusão, desigualdade educativa e univer-
salização da educação básica intensificaram-se no país em 
um contexto de redemocratização, de abertura política e de 
liberdade de expressão, ampliando o discurso crítico que 
reivindicava a intervenção do Estado para a melhoria das 
condições de vida e de escolarização da população de baixa 
renda e da universalização do ensino fundamental no país. 

Foi, então, desencadeado o segundo movimento de 
transformação da escola pública de ensino fundamental 
no Brasil, com o propósito de sua universalização e, assim 
como o anterior, também este foi marcado pela ampliação 
de vagas, garantindo a matrícula na educação básica de um 
número quantitativamente significativo da população em 
idade escolar que ainda era mantida fora da escola. Uma 
leitura genérica dos dados estatísticos sobre pobreza e es-
colarização dos brasileiros revela que:
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Houve um crescimento substantivo do acesso à educação 
infantil de acordo com os dados da PNAD 2013. De 2004 
a 2013, as taxas de escolarização das crianças de 0 a 3 anos 
e de 4 e 5 anos de idade subiram de 13,4% e 61,5% para 
23,2% e 81,4%, respectivamente (Gráfico 3.1 e Tabela 3.1). 
A taxa de frequência escolar bruta das pessoas de 6 a 14 
anos de idade permaneceu próxima da universalização. Por 
sua vez, a proporção de jovens de 15 a 17 anos de idade que 
frequentava escola cresceu somente 2,5 pontos percentuais, 
passando de 81,8% em 2004 para 84,3% em 2013. (IBGE, 
2014, p. 112).

A taxa de pobreza diminuiu de 35,26% em 2010 para 
15.93% em 2012. (IPEA\IPEADATA, 2014). Houve, por-
tando, um ganho positivo em relação à diminuição do índi-
ce de pobreza e ao aumento da escolarização da população 
brasileira. Estes dados, entretanto, quando analisados iso-
ladamente deixam de revelar que a desigualdade socioe-
conômica é fator determinante da desigualdade educativa 
e que a análise de qualquer destas dimensões da vida so-
cial requer uma compreensão de totalidade da teia social 
que engendra o processo de exclusão, sobretudo quando 
se pretende balizar políticas públicas destinadas à redução 
da pobreza e à universalização da educação. Além disso, 
é preciso considerar que a Meta 1 do PNE, estabelecido 
no Projeto de Lei no 8.035, de 20 de dezembro de 2010 
(BRASIL/PNE, 2010), apesar do avanço observado, prevê 
ampliar para 50% o atendimento escolar das crianças de 
até 3 anos de idade até 2020, e a de universalizar, até 2016, 
do atendimento escolar da população de 4 e 5 anos. 
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Sobre o Programa Bolsa Família

Os vários programas sociais de combate à fome e à 
pobreza instituídos no Brasil a partir de 1980 representa-
vam avanços, mas passaram a revelar sobreposição de ob-
jetivos e ações desintegradas, com duplicidade de esforços 
para um mesmo fim. Visando superar essa sobreposição e 
tornar mais eficazes as políticas públicas de transferência 
de renda e de melhoria das condições de vida, de escolariza-
ção e da saúde da população em situação de extrema pobre-
za, o Governo Federal instituiu o PBF, em 2003, por meio 
do agrupamento de quatro outros: o Programa Bolsa Escola; 
o Programa Auxílio Gás; o Programa Bolsa Alimentação; e o 
Cartão Alimentação. Vinculado ao Ministério do Desenvol-
vimento Social e de Combate à Fome, aos Ministérios da 
Educação e da Saúde, o PBF estabeleceu como objetivos: 
combater a fome, a pobreza e outras formas de privação 
das famílias; promover a segurança alimentar e nutricional 
e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação 
e assistência social, criando possibilidades de emancipação 
sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento lo-
cal. Como contrapartida, o PBF exigiu das famílias que re-
ceberiam a bolsa a manutenção dos filhos na escola, a rea-
lização de exames pré-natais, acompanhamento nutricional 
e vacinas em dia. (Brasil, Lei n. 10.836, 2004)

No âmbito da educação, a condicionalidade do PBF 
vem se constituindo em uma rede nacional de acompa-
nhamento da frequência escolar por meio do Sistema Pre-
sença, que envolve a participação de 5.570 municípios 
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brasileiros e 36 mil coordenadores municipais e estaduais. 
Do total das 190.706 escolas, 173.187 são escolas públicas 
de educação básica. Em termos de matrículas, o Programa 
atingiu um índice de abrangência correspondente a 45,1% 
do total de estudantes de 4 a 17 anos, matriculados em 
2013. (SECADI/Sistema Presença, 2013; INEP/ Censo 
Escolar, 2012). Entretanto, embora os dados estatísticos 
revelem um saldo positivo do PBF, quando esses dados 
são vinculados à questão social da pobreza e da exclusão 
na perspectiva do desenvolvimento social, as análises en-
contradas nos estudos que abordam o tema deixam de ser 
consensuais, dando origem a posições divergentes. Cohn 
explicita duas delas quando afirma que 

A literatura sobre o tema revela (...) [divergências radicais] 
quando (...) busca determinar se os pobres assim o são por-
que não detêm habilidades suficientes para superarem sua 
condição, ou porque mesmo as possuindo enfrentam uma 
organização social cuja estrutura não apresenta canais que 
possibilitam sua mobilidade ascendente. As consequências 
de ambas as vertentes são radicalmente distintas, pois en-
quanto no primeiro caso o foco privilegiado de ação passaria 
a ser o sistema educacional, no segundo demandaria um 
redesenho da estrutura produtiva e a execução de políticas 
públicas promotoras de uma mobilidade social ascendente, 
vale dizer, do que se denomina de políticas do bem-estar. 
(COHN, 2004, p. 10)

Essa polêmica, quando analisada a partir dos estudos 
críticos que superaram a ilusão pedagógica que creditava à 
escola a possibilidade redentora de promoção da mobilida-
de social (Cunha 1975; Charlot 1976; Warde 1977), cede 
lugar ao entendimento de que o PBF e as condicionalida-
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des por ele determinadas devem ser observadas no âmbito 
das políticas de transferência de renda e de superação da 
pobreza, concebendo-as “(...) não como um fim em si, mas 
como um instrumento ou uma estratégia que compõe um 
conjunto de políticas que permitam o enfrentamento con-
sequente da questão social da pobreza.” (CHON, 2004,  
p. 13). Nessa perspectiva, e considerando que um dos ob-
jetivos do PBF é o de contribuir para o rompimento do 
ciclo da pobreza no Brasil, os estudos realizados sobre o 
acesso e a permanência dos estudantes na escola vêm de-
monstrando que a desigualdade social e econômica tem 
dificultado a contribuição do PBF para o processo de uni-
versalização da educação básica neste país. Para Arroyo: 

Ao pensamento sócio pedagógico mais crítico das últimas 
décadas devemos ter levado as análises das desigualdades 
educacionais para além dos supostos determinantes intra-
-escolares e intra-sistema, para os determinantes sociais 
econômicos, políticos, culturais, de gênero, raça, etnia, cam-
po, periferia. Avançando até as determinações dos padrões 
de poder, trabalho, acumulação, concentração-exclusão da 
terra e da renda. Sabemos mais sobre como esse conjun-
to de desigualdades históricas condiciona as desigualdades 
educacionais. Análises demasiado incômodas para a paz das 
instituições educativas gestoras e formuladoras de políticas, 
de avaliações e de análises. Nas últimas décadas avançamos 
em mostrar essas estreitas relações entre desigualdades. Um 
avanço de extrema relevância. (ARROYO, 2010, p.1383)

Reconhecidamente, o PBF caracteriza-se como po-
lítica de transferência de renda, dotado de três condicio-
nalidades: educação, saúde e assistência social. A articu-
lação entre essas três dimensões da condicionalidade é de 
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extrema importância para o processo de escolarização que 
condiciona a universalização da educação no Brasil.

Entretanto, a desigualdade e a dispersão entre índi-
ces de rendimento escolar de uma mesma região, mantidas 
as mesmas condições físicas e materiais das escolas, reve-
lam que não há uma política pública unificada e voltada 
para a redução da pobreza e a melhoria do desempenho 
escolar. Os melhores índices de rendimento escolar foram 
obtidos por crianças que individualmente empreenderam 
esforços próprios para a obtenção desses resultados. A Ta-
bela 1 mostra desacordo entre distribuição do PBF e IDEB 
nas diferentes regiões do país.

Tabela 1: Relação de bolsa do PBF e do IDEB por região do Brasil 
– 2013

REGIÕES BOLSA FAMÍLIA IDEB

Nordeste 7.000.000 4.4

Norte 1.600.000 4.7

Centro-oeste 751.000 5.4

Sudeste 3.400.000 5.7

Sul 1.000.000 5.8

Fontes: Ministério do Desenvolvimento Social/PBF; Ministério da 
Educação/INEP.

Estes dados demonstram que as desigualdades eco-
nômicas e sociais se transformam em desigualdades edu-
cativas quando adentram a escola e segregam os pobres: 
os alunos que participam do PBF compõem o contingente 
dos que estão submetidos a essas desigualdades. O PBF 
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promoveu redução no abandono escolar na ordem de 20%, 
mas não promoveu na mesma proporção a elevação do de-
sempenho escolar do estudante. 

O PBF no processo de universalização 
da educação básica

A avaliação dos resultados do PBF tem indicado que, 
embora a condicionalidade em Educação venha garantindo 
a frequência escolar dos alunos beneficiados, a desigual-
dade educativa ainda não foi superada, ou seja, há fatores 
que garantem a uns a aprendizagem significativa até à con-
clusão do processo de escolarização e a outros a exclusão 
desse processo. Esta avaliação permitiu identificar, ente 
outros, três indicadores centrais que dificultam a maior 
contribuição do PBF para o processo de universalização 
da educação básica: o controle da frequência desprovido 
de programa de apoio ao desempenho escolar; a focaliza-
ção, que, ao estabelecer critérios seletivos para eleger as 
famílias que recebem a bolsa, atende a algumas famílias, 
deixando outras que vivem na mesma situação de pobreza, 
fora do Programa; a intersetorialidade que vem promoven-
do a sobreposição de tarefas institucionais exercidas com 
a mesma finalidade, desconsiderando a especificidade e a 
centralidade da educação no PBF. 

O PBF impactou as escolas públicas brasileiras com 
um contingente de estudantes antes flutuante ou fora dela. 
Por meio do Programa mais de 17 milhões de estudantes 
foram beneficiados, com frequência acompanhada pelo 
Sistema Presença. (SECADI, 2014). Entretanto, a presen-
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ça desses estudantes no cotidiano da escola, em algumas 
delas permanecendo em período integral, colocou a escola 
nos limites de sua atuação institucional. 

A escola que recebe o aluno do PBF é a mesma que 
vem registrando dificuldades históricas para atingir a su-
peração do fracasso e do abandono escolar. Agora, vendo 
adentrar os seus muros uma população antes dela excluí-
da, em decorrência de precárias condições de vida a que 
estava submetida, vê também ampliar as dificuldades em 
cumprir com a sua finalidade social de garantir a todos e a 
todas, um ensino de qualidade. Os dados registrados nos 
estudos são comprobatórios. 

Nos anos finais do ensino fundamental, a taxa de abandono 
escolar continua sendo menor para os estudantes do PBF, 
em comparação com os demais da rede pública (4,4% contra 
4,8%). (...) nos anos iniciais do ensino fundamental, a taxa 
de aprovação dos estudantes do PBF é 7,1 pontos percen-
tuais menores que a média nacional dos demais estudantes 
da rede pública. (CRAVEIRO e XIMENES, 2013, p. 11) 

A condicionalidade da educação no PBF, se conside-
rada à parte do contexto que a instituiu, pode repor a ilusão 
pedagógica de que o problema da pobreza pode ser resol-
vido por meio de programas educativos, especialmente por 
meio da educação escolar. Ainda que o PBF venha contri-
buindo para a melhoria das condições de vida das famí-
lias que se encontravam em situação de extrema pobreza, 
a análise, a exemplo de outros estudos, indicou que sobre 
a condicionalidade da frequência se encontram duas po-
sições opostas. De um lado estão aqueles que consideram 
a educação um direito inalienável, não devendo, portan-
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to, ser submetida a qualquer condicionalidade. Entre eles 
estão também os que consideram que a condicionalidade 
assegura a frequência, mas não assegura, na mesma pro-
porção, o rendimento escolar do aluno. Esses consideram, 
ainda, que o desempenho escolar do aluno implica em inú-
meros outros fatores que ultrapassam a simples presença 
dele na escola. De outro, estão os que consideram que a 
condicionalidade, ao garantir a frequência do aluno, ofere-
ce à escola a oportunidade de escolarizar aqueles que, his-
toricamente, foram mantidos fora dela, bem como os que 
consideram mais importante garantir ao jovem e à criança 
o direito ao processo de escolarização.

Esta polêmica coloca como questão central a uni-
versalização da educação escolar. Todavia, estão corretos 
aqueles que consideram como constitutivas desta questão 
as dimensões que distinguem ao mesmo tempo em que 
entrecruzam a pobreza, a exclusão e a desigualdade edu-
cativa. Se antes a pobreza mantinha excluída da escola o 
estudante que se encontrava nesta condição, era possível 
supor que ela, a escola, fosse a via possível para a mobilida-
de social. Justificava-se a desigualdade educativa pela difi-
culdade de acesso e pelas injustiças sociais. À medida que 
a escola amplia as oportunidades de acesso, permitindo 
adentrar o seu interior as crianças empobrecidas, ela passa 
a ser, ela própria, propulsora da exclusão, inviabilizando o 
processo de escolarização dos mais pobres. Se a escola não 
pode por si só eliminar a pobreza, se esta ilusão pedagógica 
já não convence, ela pode cumprir com o seu papel social 
importantíssimo, que é o de enfrentar os processos escola-
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res internos que promovem, no interior da escola, a desi-
gualdade e a exclusão dos alunos em situação de pobreza. 
Se por um lado a escola não promove a mobilidade social, 
por outro, sem ela essa mobilidade não se viabiliza. 

O capital cultural que a escola agrega ao sujeito e o status 
do diploma no mercado de trabalho são exemplos de que a 
escola tem papel fundamental na promoção da desigualdade 
e da exclusão, quando deixa de cumprir sua responsabilida-
de social de escolarizar a todos. Para que a escola pública 
que recebe o aluno bolsista do PBF cumpra com esta sua 
finalidade, é preciso que ela reconhecia situação de pobreza 
dos jovens e das crianças que ela recebe e que considere 
essa situação na organização do seu trabalho pedagógico. 
(Cf. DUARTE, 2013, p. 84) 

De fato, como afirma Dubet, “(...) o problema da ex-
clusão não é apenas saber, de maneira mais ou menos inci-
siva, quem é excluído, mas de conhecer também os proces-
sos e os efeitos dessa exclusão sobre os atores”. (DUBET, 
2003, p. 40) A conquista da universalização da educação 
básica e da qualidade social e pedagógica da educação es-
colar é condição para a inclusão de todos e todas no pro-
cesso de escolarização e deve fundamentar-se na ética e 
nos valores da liberdade, justiça social, pluralidade, soli-
dariedade e sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno de-
senvolvimento de seus sujeitos nas dimensões individual e 
social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, 
compromissados com a transformação social.

A permanência de estudantes na escola depende do 
reconhecimento do direito ao saber e da superação da invi-
sibilidade pela escola e pela comunidade educacional dos 
novos sujeitos que vêm requerendo outras pedagogias.
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 Por último, vale ressaltar que o PBF não é para to-
dos. Conforme explicitam Soares e Sátyro:

O Programa Bolsa Família não é um direito. Ao contrário, 
encontra-se explicitamente condicionado às possibilidades 
orçamentárias. A lei n.836, de 09 de janeiro de 2004, que 
o cria, estabelece em seu artigo sexto, parágrafo único: O 
poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de be-
neficiários do Programa Bolsa Família com as dotações orça-
mentárias existentes. Ao contrário de uma aposentadoria, de 
um seguro-desemprego ou de um título da dívida pública, o 
Bolsa Família é um programa de orçamento definido. Uma 
vez esgotada a dotação orçamentária, ninguém mais pode 
passar a receber o benefício, pelo menos até que haja crédi-
to suplementar. O PBF, no entanto, conta com critérios para 
a concessão de uma Bolsa Família e estes critérios não defi-
nem apenas uma fila. Os critérios são públicos e definem fa-
mílias como elegíveis ou não, o que gera conceitos estranhos 
aos programas de orçamento fixo, como população elegível 
não coberta. Alguns autores, [...] chegam a caracterizar o be-
nefício do Bolsa Família como um quase-direito. (SOARES 
E SÁTYRO, 2009, p. 11)

A focalização do PBF é, portanto, um fator determi-
nante dos limites deste Programa na promoção da univer-
salização da educação básica. Sua contribuição é efetiva 
neste processo, exercendo um papel indutor da universa-
lização da educação básica, mas não é suficiente se a este 
Programa não for associado outros que tenham efetiva-
mente como propósito a universalização da educação bá-
sica neste país. Este propósito, entretanto, estará sempre 
condicionado à desigualdade social que determina a desi-
gualdade educativa nos países capitalistas.
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Considerações finais 

A discussão desenvolvida neste texto suscita proble-
matizações a serem retomadas em futuros estudos, tradu-
zindo-se em perguntas tais como: qual é a escola que temos 
e qual é a escola que queremos? Qual é a escola que esses 
outros sujeitos, em situação de vulnerabilidade social, exi-
gem? De quais pedagogias esses outros sujeitos precisam 
para se tornarem emancipados e transformados em sujei-
tos da e na transformação social? Nesse sentido, ousemos 
destacar três exigências instigadoras e improrrogáveis.

A primeira delas consiste na pressuposição de que 
urge avançar na integração das políticas públicas em edu-
cação, nas três esferas de governo, no sentido de criar con-
dições mais favoráveis à educação nos territórios e escolas 
em que se concentram os estudantes que se beneficiam 
dos recursos do PBF. É fundamental que as ações sejam 
articuladas, considerando as dimensões de gestão (incluin-
do gestão financeira), formação de gestores, professores 
e todos os profissionais da educação e infraestrutura das 
unidades escolares.  A ideia é cercar essas escolas e terri-
tórios com atenção e incentivos para que possam superar 
as condições de vulnerabilidade que as perpassam, ado-
tando os princípios da educação básica: cuidar e educar 
entendidos em suas multidimensionalidades.   É preciso 
formar os gestores, inclusive para o uso correto dos recur-
sos que serão investidos. É preciso formar os professores e 
outros profissionais para que, juntos, busquem a melhoria 
do processo educacional e das relações escola-família e es-
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cola-comunidade na conquista da qualidade socialmente 
referenciada. É preciso ainda dotar as escolas beneficiadas 
com o Programa de uma infraestrutura que seja capaz de 
acolher, despertar, indagar os estudantes sobre os estudos, 
a vida e o Planeta. Ao garantir o acesso e a permanência 
do estudante na escola, o PBF cria um espaço fértil para 
a universalização da educação. Afinal, são mais de 17 mi-
lhões de estudantes beneficiados pelo Programa.

Em segundo lugar, mas igualmente relevante, situa-se 
a concepção e constituição coletiva da proposta curricular a 
ser definida no Projeto Político-Pedagógico (PPP) pela co-
munidade escolar. É fundamental que o PPP seja entendi-
do como referência para a organização do trabalho pedagó-
gico, cujo foco esteja centrado nas características próprias 
dos seus estudantes, das peculiaridades de seu meio não se 
restringindo às aulas das várias disciplinas. Além dos com-
ponentes curriculares centrais obrigatórios, previstos na le-
gislação e nas normas educacionais, tornam-se relevantes 
outros componentes flexíveis e variáveis que possibilitem 
percursos formativos que atendam aos inúmeros interesses, 
necessidades e características dos educandos. 

A concepção e a organização do espaço curricular e 
físico imbricam-se e alargam-se, considerando que o desen-
volvimento curricular em ambientes físicos, com utilização 
de recursos didático-pedagógicos e equipamentos apropria-
dos, não se reduz às salas de aula: inclui outros espaços da 
escola e de outras instituições escolares, bem como os socio-
culturais e esportivo-recreativos do entorno da cidade e mes-
mo da região. Essa ampliação e diversificação dos tempos e 
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espaços curriculares pressupõem profissionais da educação 
dispostos a reinventar o fazer escolar, numa responsabilida-
de compartilhada com as demais autoridades encarregadas 
da gestão dos órgãos do poder público, na busca de parcerias 
possíveis e necessárias, até porque educar é responsabilida-
de do Estado, da família, e da sociedade.

Uma terceira exigência incide no que se compreende 
por fortalecimento da educação dos sujeitos de direitos, 
o que exige, necessariamente, reconhecimento pelos/as 
gestores/as e educadores/as de que as pessoas em situação 
de pobreza e extrema pobreza necessitam de uma atenção 
diferenciada, que considere o seu contexto e a sua trajetó-
ria. Os/as estudantes beneficiários/as do PBF pertencem a 
famílias em que os pais não são alfabetizados ou são anal-
fabetos funcionais. Trazem consigo uma trajetória de vida 
em que a educação escolar não se traduziu em prioridade.  
Portanto, em grande parte, esses pais não têm condições 
matérias concretas para acompanhar a vida escolar dos fi-
lhos. Diante de uma realidade muitas vezes incompreen-
dida pela escola, esperar que os pais desses estudantes 
acompanhem as tarefas de casa e trabalhos escolares de 
seus filhos ou que, por iniciativa própria, monitorem a fre-
quência escolar das crianças, pode gerar incompreensões e 
cobranças não correspondidas. 

A escola precisa considerar diferentes saberes e dife-
rentes manifestações culturais, empenhar-se para se cons-
tituir, ao mesmo tempo, em um espaço de heterogeneidade 
e pluralidade, situada na diversidade em movimento, no 
processo tornado possível por meio de relações intersubje-
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tivas, fundamentada no princípio emancipador. Essas con-
dições poderão permitir uma aproximação da escola com 
educação escolar básica (fundamental e média), pública, 
laica, universal, unitária. Poderão, portanto, induzir a rea-
lização da universalização da escola básica no Brasil, ainda 
que esta seja uma utopia que permita deslocar as fronteiras 
da escola pública para outros possíveis, conforme propõem 
e Chauí (2008, p. 11) na epígrafe deste texto.
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CAPÍTULO 3 
DEMOCRACIA E DIREITO À ESCOLA PÚBLICA 
COMO PRESSUPOSTOS PARA O ENFRENTAMENTO 
DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS: O 
QUE ANÍSIO TEIXEIRA NOS ENSINA? 

Marcilene Pelegrine Gomes

Introdução

Para que a ideia se realize será necessário amadurecer o sen-
timento de que a justiça social somente será efetiva, num 
regime livre, com igualdade de oportunidades educativas, 
e que esta somente se há de concretizar com uma escola 
que ofereça ao pobre ou rico uma educação que os ponha 
no mesmo nível ante as perspectivas de vida (TEIXEIRA, 
1977, p. 136). 

Atualmente, no Brasil, vivencia-se um contexto polí-
tico e social em que algumas conquistas sociais, já consi-
deradas consolidadas no campo do direito e da cidadania, 
sejam atacadas em nome de um projeto neoliberal e con-
servador de Estado. Nesse contexto, a democracia, o di-



56

reito à educação e o fortalecimento da escola pública para 
todos, pautas de luta dos trabalhadores ocidentais desde o 
século XIX, tornaram-se alvos de ataques e críticas, exigin-
do, no campo social, político e acadêmico um posiciona-
mento crítico que apreenda a realidade brasileira para além 
do aparente imediato. 

Em oposição à esta realidade empírica, neste artigo, 
procurou-se apreender, por meio de um estudo documen-
tal e bibliográfico, como as ideias de Anísio Spínola Tei-
xeira (1900-1971)1 materializadas na defesa de um projeto 
democrático de sociedade em que a educação e a escola 
pública para todos são tomados como aspectos estrutu-
rantes para o desenvolvimento econômico e social do país. 
Essa defesa reverbera na construção do Centro Educa-
cional Carneiro Ribeiro (CECR),2 pioneiro no Brasil, na 
oferta de educação em tempo integral. A construção deste 

1 Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité na Bahia em 12 de julho 
de 1900. Era advogado de formação, contudo, suas atividades pro-
fissionais e a militância política o conduziram à área educacional. 
Espaço em que defendeu contundente a escola pública, laica e 
de qualidade para todos. Anísio realizou estudos de pós-graduados 
nos Estados Unidos, possibilitando-lhe entrar em contato com o 
pensamento pragmático do filósofo John Dewey (1859-1952). As 
ideias de Dewey sobre educação, escola e democracia influenciou 
a produção intelectual do educador baiano (NUNES, 2000). 

2 O CECR foi construído numa região de ocupação urbana, no bair-
ro da Liberdade, local em que a população vivia em situação de 
extrema pobreza e vulnerabilidade social. Na opinião de Anísio 
Teixeira, essa região era estratégica para implantação da experiên-
cia, uma vez que despertaria os moradores para a importância da 
educação para solução dos problemas sociais, portanto, da pobreza 
(TEIXEIRA, 1967).
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Centro fundamentou-se na luta política e pedagógica do 
educador em prol da garantia da educação como um di-
reito de todos e do fortalecimento da escola pública, laica 
e de qualidade, como espaço prioritário para a formação 
humana e para o enfrentamento das desigualdades educa-
cionais e sociais que afetavam/afetam, sobretudo as crian-
ças vulneráveis pela pobreza. Tarefa que só é possível, na 
compreensão de Teixeira, mediada pela ação intencional e 
planejada de um Estado democrático.  

Numa democracia, nenhuma obra supera a de educação. 
Haverá, talvez, outras aparentemente mais urgentes ou ime-
diatas, mas estas mesmas pressupõem, se estivermos numa 
democracia, a educação. Todas as demais funções do estado 
democrático pressupõem a educação. Somente esta não é 
consequência da democracia, mas a sua base, o seu funda-
mento, a condição mesmo para a sua existência.

No presente estudo, as ideias de Anísio Teixeira so-
bre democracia, educação e escola pública serão tomadas 
como emblemas para pensar/problematizar as experiências 
de ampliação da jornada escolar no Brasil contemporâneo, 
especificamente o sentido e a finalidade da escola pública 
de tempo integral para o enfrentamento das desigualdades 
educacionais do país. Ao longo da exposição, procurar-se-
-á responder a seguinte problemática: em que medida as 
experiências de escola de tempo integral, implementadas 
no Brasil a partir da primeira década de 2000, dialogam 
com a ideia de Anísio de educação como direito de todos? 
Essas experiências contribuem para o enfrentamento das 
desigualdades educacionais, característico da dualidade 
educacional brasileira, que afetam sobretudo as crianças 
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socialmente vulneráveis pela pobreza. As obras Educação 
não é privilégio (1977) e Educação é um direito (2009) se-
rão tratadas como fontes bibliográficas e documentais para 
o desenvolvimento do tema e da problemática anunciada.  

Democracia, educação e escola para todos: 
enfrentamento do dualismo educacional

O pensamento educacional de Anísio Teixeira estava 
diretamente articulado à sua defesa de desenvolvimento 
econômico e social do país. No campo econômico, o Brasil 
da década de 1950 e início de 1960, tempo de produção 
das obras utilizadas como referências para este estudo, se 
caracterizava pela consolidação do capitalismo periférico 
impulsionado, principalmente pela industrialização e ur-
banização. No campo educacional, a democratização e a 
universalização do acesso à escola primária ainda se colo-
cavam como desafio no cenário das políticas públicas edu-
cacionais. No campo social, permanecia as relações mar-
cadas pela extrema desigualdade social que, para o autor, 
teria um impacto significativo na produção das desigualda-
des educacionais. 

Após o fim do Governo ditatorial de Getúlio Vargas 
(1882-1954), para um número expressivo de intelectuais, 
a democracia como regime político passou a ser compreen-
dida e defendida como um instrumento político-social para 
a resolução dos problemas nacionais. (NAGLE, 2001). 
Esse cenário inspirou e mobilizou a luta de Teixeira pela 
democracia e pelo direito à educação escolar. Para o autor 
só seria possível o desenvolvimento econômico do país e 
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a consolidação da democracia, nos diferentes espaços so-
ciais e institucionais da sociedade brasileira, com o investi-
mento estatal (nas diferentes esferas de governo) planejado 
e sistemático na escola pública.3 

A ação do Estado, na perspectiva do autor, contribui-
ria substancialmente para o enfrentamento das desigualda-
des educacionais expressas, nas primeiras décadas de repú-
blica, por meio dualismo educacional: uma escola precária 
para as crianças pobres e uma escola de qualidade para 
elite. O dualismo educacional, denunciado por Teixeira 
(1977, 2009), é para ele o resultado de um capitalismo pe-
riférico marcado pela “estratificação” e desigualdade social. 

As escolas refletiram, assim, de acordo com o velho estilo, o 
dualismo social brasileiro, entre os “favorecidos” e os “des-
favorecidos”. [...]. A escola era para a chamada elite. O seu 
programa, o seu currículo, mesmo na escola pública, era um 
programa e um currículo para “privilegiados” (TEIXEIRA, 
1977, p. 29). 

Na concepção do autor, a escola dual brasileira es-
tava diretamente vinculada às desigualdades sociais es-
truturantes do país. Assim, os pobres, pela sua origem 
social, eram excluídos da escola, locus institucionalizado 
para elite. “Por isto mesmo, a escola comum, a escola para 
todos, nunca chegou, entre nós, a se caracterizar, ou a ser 
de fato para todos” (TEIXEIRA, 1977, p. 29), da mesma 
forma, “nenhum sistema de escolas jamais foi criado com 
o propósito de subverter a estratificação social reinante” 

3 Na época, a defesa de Anísio Teixeira era pela democratização e 
universalização do acesso à escola pública primária. 
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(Idem,  p. 27). Daí a necessidade do Estado em atuar na 
defesa de uma “escola comum ou pública” que garanta 
a todos, independentemente da origem social, o direito 
aos conhecimentos produzidos pela humanidade com a 
finalidade de contribuir de forma prática e ativa com o 
desenvolvimento econômico e social do país. Para o edu-
cador, partidário dos ideias liberais norte-americanos, o 
capitalismo, a democracia e a educação sustentariam o 
desenvolvimento econômico e social do país, na medida 
em que favorecessem a garantia de direitos e de igualdade 
social, política e educacional de todos. 

Dessa forma, o desenvolvimento econômico e social 
dependia intrinsicamente, na visão do autor, da universa-
lização do direito à educação, na época (décadas 1930, 
1940, 1950) representado pelo acesso à educação primária 
em escola pública, laica e de tempo integral, que forme a 
criança para vida urbana, industrial e democrática.

Assim, embora todos os regimes dependam da educação, 
a democracia depende da mais difícil das educações e da 
maior quantidade de educação. Há educação e educação. 
Há educação que é treino, que é domesticação. E há edu-
cação que formação do homem livre e sábio. Há educação 
para alguns, há educação para muitos e há educação para 
todos. A democracia é o regime da mais difícil das educa-
ções, a educação pela qual o homem, todos os homens e 
todas as mulheres aprendem a ser livres, bons e capazes 
(TEIXEIRA, 2009, p. 106-1007). 

A escola teria por finalidade formar integralmente os 
sujeitos para contribuírem com o desenvolvimento econô-
mico e com o fortalecimento da democracia brasileira. A 
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democracia, segundo Teixeira, não sobrevive ao atraso eco-
nômico e à falta de acesso à escola pública como direito 
de todos e não como privilégio de poucos. Nesse sentido, 
a garantia do acesso das crianças pobres à escola pública 
de qualidade era uma política pública fundamental para 
o desenvolvimento econômico, cultural e social do país. 
Uma educação que forme homens e mulheres livres, ativos 
e capazes, por meio do trabalho e da participação social, 
de contribuírem para a convivência pacífica e democráti-
ca de todos. Portanto, “a forma democrática implica um 
desenvolvimento social e político que tem por base a edu-
cabilidade humana” (TEIXEIRA, 2009, p. 999). O direito 
à educação é, assim, fundante da sociedade democrática e 
também imprescindível à igualdade social. 

Salientamos, entretanto, que entre nós, [...], as resistências 
aristocráticas da nossa história não permitiram que a escola 
pública, de educação comum, jamais se caracterizasse inte-
gralmente. Toda a nossa educação se conservou seletiva e de 
elite (TEIXEIRA,1977, p. 46).

A luta para garantia do acesso universal à educação 
e à escola tornou-se, para Teixeira, objeto de reflexão aca-
dêmica e de luta política ao longo de sua trajetória profis-
sional e política, do Manifesto dos Pioneiros da Educação4 

4 O Manifesto dos Pioneiros da Educação foi um documento redi-
gido e defendido por 26 educadores, entre eles Anísio Teixeira, em 
1932, com o título A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e 
ao governo. O documento tinha como objetivo estabelecer as dire-
trizes para uma política nacional de educação (GOMES, 2016).
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à atuação na Universidade de Brasília (UnB).5 Luta que 
reverberou na defesa de uma escola pública de tempo in-
tegral que incidisse necessariamente na educação integral 
das crianças, principalmente das crianças pobres. Para tan-
to, seria necessário, entre outras coisas, romper com a lógi-
ca de escola como espaço de formação do “privilegiado” e 
com o dualismo escolar estruturante da educação nacional 
desde o período colonial. 

O rompimento com esta lógica exigia, na visão de 
Teixeira, a instauração de uma “nova política educacional” 
premida pelo esforço de construção de um sistema articu-
lado de educação pública nos estados e municípios com 
autonomia federativa para contratação de professores, de-
finição e organização da estrutura curricular, construção e 
manutenção de prédios, etc. Para Anísio Teixeira, a Cons-
tituição de 1946, ao determinar percentuais mínimos para 
o financiamento da educação brasileira – 10% para a União 
e 20% para os estados e municípios, tornou-se um instru-
mento legal importante para a implementação dessa “nova 
política educacional”. Essa nova organização administrati-
va teria, portanto, mais capacidade de intervir e resolver os 
problemas locais e regionais que impediam a universaliza-
ção da escola primária pública, tais como: falta de vagas; a 
precariedade dos prédios escolares; a escola fragmentada 

5 Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e a outros intelectuais brasileiros, no 
governo do presidente Juscelino Kubitschek (1902-1972), fundam 
a Universidade de Brasília (UnB). A Universidade foi criada pela 
lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961 e teve como principal 
missão social a defesa dos princípios de gratuidade e igualdade, 
bandeiras de luta de Anísio.



63

em três ou mais turnos; a rotatividade do professorado e a 
baixa remuneração salarial (TEIXERA, 1977).

Para assegurar o direito à educação para população 
urbana, sobretudo a vulnerável pela pobreza, Teixeira de-
fendeu a ideia de uma escola pública organizada para o 
atendimento “à infância desvalida”. Essa escola necessa-
riamente deveria funcionar em tempo integral, com um 
currículo articulado por meio de atividades teóricas e prá-
ticas que possibilitassem às crianças vivências pedagógicas 
ativas, participavas e democráticas.

A escola tem, pois, de se fazer, verdadeiramente, uma comu-
nidade socialmente integrada. A criança aí irá encontrar as 
atividades de estudo, pelas quais se prepare nas artes propria-
mente escolares (escola-classe), as atividades de trabalho e de 
ação organizatória e prática, visando a resultados exteriores e 
utilitários, estimuladores da iniciativa e da responsabilidade, 
e ainda atividades de expressão artística e de fruição de pleno 
e rico exercício de vida. [...]. Tal escola não é um suplemento 
à vida que já leva a criança, mas a experiência da que vida que 
vai levar a criança em uma sociedade em acelerado processo 
de mudança (TEIXEIRA, 1977, p. 131) (grifo do autor).

Para o autor, a escola organizada em tempo integral, 
além dos conteúdos escolares (artes, ciências e linguagem), 
deve proporcionar vivências e experiências que favoreça a 
ação e o convívio social numa sociedade democrática. Nes-
se sentido, é importante destacar que, a luta pela escola 
pública de tempo integral com vistas à extensão dos tem-
pos e dos espaços de aprendizagem das crianças pobres, 
consideradas por Teixeira como “infância abandonada”, 
marcou os escritos, as reflexões e as ações do educador 
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baiano em seus diferentes espaços de atuação profissional 
e de militância política (TEIXEIRA, 1977, 2009).

A partir da crítica à escola fragmentada em turnos, 
instituída pelas reformas educacionais paulista da década 
de 1920 e 1930 e ao ensino tradicional, Teixeira (1977) 
defendeu uma educação pública de tempo integral que 
instruísse de forma ativa, livre e aberta as crianças pobres, 
preparando-as para vida na sociedade industrial.

[...], entre nós, quase toda a infância, com exceção de filhos 
de famílias abastadas, podia ser considerada abandonada. 
Pois, com efeito, se tinham pais, não tinham lares em que 
pudessem ser educados e se, aparentemente, tinham escolas, 
na realidade não as tinham, pois as mesmas haviam passado a 
simples casas em que as crianças eram recebidas por sessões 
de poucas horas, para um ensino deficiente e improvisado. 
No mínimo, as crianças brasileiras, que logram frequentar 
escolas, estão abandonadas em metade do dia. E este aban-
dono é o bastante para desfazer o que, por acaso, tenha feito 
a escola na sua sessão matinal ou vespertina. Para remediar 
isto, sempre me pareceu que devíamos voltar à escola de tempo 
integral (TEIXEIRA, 1977, p. 144, grifo nosso).

Sobre o sentido da escola comum, o autor afirma ain-
da que

[...] não pode ser uma escola de tempo parcial, nem uma esco-
la somente de letras, nem uma escola de iniciação intelectual, 
mas uma escola sobretudo prática, de iniciação ao trabalho, 
de formação de hábitos de pensar, hábitos de fazer, hábitos de 
trabalhar e hábitos de conviver e participar em uma sociedade 
democrática, cujo soberano é o próprio cidadão. [...]. A esco-
la primária, por este motivo, tem de ser instituição essencial-
mente regional, enraizada no meio local, dirigida e servida por 
professores da região, identificados com os seus mores, seus 
costumes (TEIXEIRA, 1977, p. 36).
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A defesa da regionalização da escola comum de tem-
po integral, enraizada no seio da comunidade, com profes-
sores provindos e selecionados na e para a comunidade, 
está diretamente articulada à defesa do regime federativo 
de governo e da autonomia dos estados e municípios na or-
ganização dos seus sistemas de ensino. Portanto, à defesa 
de uma política educacional descentralizada fundamenta-
da na “efetivação do princípio democrático de divisão do 
poder” (TEIXEIRA, 1977, p. 39).

As ideias de educação e escola de tempo integral de 
Anísio Teixeira, no contexto de “Otimismo Pedagógico e 
Entusiasmo pela Educação6” (NAGLE, 2001), ganharam 
destaque no debate educacional na década de 1930, in-
fluenciando a reforma educacional na cidade do Rio de Ja-
neiro no período de 1931 a 1935, no governo progressista 
de Pedro Ernesto Rego Batista (1884-1942). Na década de 
1950, a proposta de ampliação do tempo escolar mediante 
Escolas Classe e Escolas Parque foi implantada no esta-
do da Bahia, na gestão do governador Otávio Cavalcante 
Mangabeira (1947-1951), dando vida ao Centro Educacio-
nal Carneiro Ribeiro (CECR).

A convite do governo baiano, Teixeira assumiu a Se-
cretaria de Educação e Saúde com a missão de enfrentar os 
problemas de saúde, assistência social e instrução pública 
das crianças consideradas em situação social de “infância 
abandonada” (TEIXEIRA, 1959). Percebe-se que, nesse pe-
ríodo histórico, as propostas referentes à escolarização pri-
mária estavam atreladas à saúde e à assistência social, haja 

6 Ver Nagle (2001).
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vista a própria estrutura organizacional das secretarias de 
governos e do Ministério da Educação e da Saúde Pública, 
instituído pelo presidente Getúlio Vargas em novembro de 
1930. Assim, na perspectiva de enfrentamento da pobreza 
e da desigualdade social, a escola pensada por Teixeira teria 
uma tripla função: instrução, saúde e assistência social.

Para o enfrentamento dos problemas referentes à 
instrução, saúde pública e assistência social das crianças 
em situação de “abandono”, o governo baiano idealizou 
e implementou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
complexo composto por uma Escola Classe com 12 salas e 
uma Escola Parque. Nas dependências da Escola Classe, 
os alunos tinham aulas de linguagem, aritmética, ciências 
e estudos sociais; na Escola Parque tinham oficinas com 
foco na profissionalização, nas artes e na convivência so-
cial. Para Teixeira (1959), o CECR representava “o começo 
de um esforço pela recuperação, entre nós, da escola pú-
blica primária”. Nas suas palavras: 

Desejamos dar, de novo, à escola primária, o seu dia letivo 
completo. Desejamos dar-lhe os seus seis anos de curso. E 
desejamos dar-lhe seu programa completo de leitura, arit-
mética e escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais 
artes industriais, desenho, música, dança e educação física. 
Além disso, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, 
forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a 
criança para a sua civilização – esta civilização tão difícil por 
ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil e 
complexa por estar em mutação permanente. E, além disso, 
desejamos que a escola dê saúde e alimento à criança, visto 
não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono 
em que vive (TEIXEIRA, 1977, p.140-141).
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Anísio Teixeira deixava claro que o modelo de escola 
de tempo integral por ele idealizado e implantado na Bahia 
era uma modelo “caro”; deveria ser alto o custo da constru-
ção, da manutenção e do funcionamento dessas escolas, 
“porque são custosos e caros os objetivos a que visa”. Afir-
mava ainda que o custo inicial com o projeto representava 
“[...] apenas um terço do que virá a ser o Centro comple-
to. Custará, não apenas os sete mil contos que custaram 
estes três grupos escolares, mas alguns quinze mil mais” 
(TEIXEIRA, 1977, p.143-144). A certeza de que a escola 
pública de qualidade e tempo integral exigia um alto in-
vestimento político e financeiro fez com que o educador 
defendesse uma nova redistribuição de recursos públicos 
para educação por meio da criação de fundos específicos 
(AMARAL, 2001).

A proposta de Anísio Teixeira, seja pelo seu alto va-
lor financeiro ou pela radicalidade pedagógica, não teve 
continuidade nos governos baianos posteriores à gestão 
de Otávio Mangabeira e foi definitivamente descaracte-
rizada durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). 
Para os militares, Anísio Teixeira era um comunista cujas 
ideias políticas e pedagógicas não poderiam ser dissemina-
das nacionalmente, pois ameaçam a “ordem” estabelecida 
(SMOLKA; MENEZES, 2000).

No governo do presidente Juscelino Kubitschek 
(1956-1961), o ideal arquitetônico e pedagógico de Anísio 
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Teixeira7 foi retomado na organização do sistema educacio-
nal do Distrito Federal. Para tanto, em 1960 foi inaugura-
do na capital federal, Brasília, o Centro de Educação Ele-
mentar para atendimento em tempo integral de crianças e 
adolescentes. O Centro foi estruturado em pavilhões de: 
jardim de infância, Escola Classe, artes industriais, edu-
cação física, atividades sociais, biblioteca escolar e servi-
ços gerais. Segundo Teixeira (1961), a estrutura física e 
a organização pedagógica do Centro funcionariam como 
uma “Universidade Infantil”, contribuindo para a formação 
integral e autônoma das crianças e dos adolescentes aten-
didos em regime de tempo integral. 

O autor defendia que, embora importante, a exis-
tência de infraestrutura física e de equipamentos didático- 
-pedagógicos adequados à educação de tempo integral não 
era suficiente para assegurar um processo de ensino-apren-
dizagem condizente com a formação integral das crianças 
e dos adolescentes. Para o educador baiano, tanto na ex-
periência da Bahia como na de Brasília foi indispensável a 
constituição de um quadro de professores com habilitação 
específica e compromisso social e político com a implemen-

7 Em 1957, Anísio Teixeira, na ocasião Diretor do INEP, foi desig-
nado pelo governo federal para elaboração do plano educacional 
de Brasília. No processo de elaboração do Plano foi retomada a 
proposta de Escola Parque implantada em Salvador, na perspectiva 
de generalizá-la para todo o sistema público educacional da nova 
capital. Segundo Teixeira (1961, p.195-198), o Plano, organizado 
sob o título “Plano de Construções Escolares de Brasília”, foi sub-
metido ao Ministério da Educação e Cultura e, após aprovação, 
encaminhado à Comissão Urbanizadora da Nova Capital (NOVA-
CAP) para execução. 
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tação da experiência, tendo a criança e o adolescente como 
sujeitos ativos e fundamentais nos processos pedagógicos. 

Só um educador profissional, preparado para o mister, com 
tempo e sossego, em uma instituição especial, como a esco-
la, poderá arcar com a tremenda responsabilidade do mo-
mento e da época. Mas, está claro, esta instituição tem que 
contar com meios à altura das dificuldades crescentes de 
sua função (TEIXEIRA, 1977, p. 143).

Kubitschek e Anísio Teixeira acreditavam que o mo-
delo de Escola Classe e Escola Parque, se adotado em 
Brasília, poderia servir de referência para todo o país. Para 
eles, “[...] o plano de construções escolares para Brasília 
obedeceu ao propósito de abrir oportunidade para a Ca-
pital federal oferecer à nação um conjunto de escolas que 
pudessem constituir exemplo e demonstração para o siste-
ma educacional do país” (TEIXEIRA, 1961, n.p.).

Contudo, a história da educação brasileira evidencia 
que nem a experiência da Bahia, tampouco a de Brasília, 
constituíram-se em políticas públicas capazes de mobilizar 
adesões nos territórios em que tiveram origem ou nos de-
mais da federação. As ideias de Teixeira não atingiram os 
propósitos anunciados devido, principalmente, à desconti-
nuidade dos projetos no processo de alteração dos gover-
nos e o golpe militar de 1964; ou seja, foram importantes 
políticas de governos, mas não tiveram sustentação política 
e civil para se converterem em projetos de Estado. O ideal 
de Anísio Teixeira de enfrentar a desigualdade social por 
meio de uma educação integral de tempo integral não se 
concretizou como possibilidade histórica de superação das 
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contradições do Estado e da sociedade brasileira. Contu-
do, a sua defesa de uma sociedade democrática e igualitá-
ria, evidenciada nos seus escritos e ações, ainda continua 
como emblema para lutas presentes e futuras. 

Experiências de educação de tempo integral no Brasil 
contemporâneo: o que aprendemos com Anísio Teixeira?

O pensamento político e pedagógico de Anísio Teixei-
ra marcou a história da educação brasileira e ainda perma-
nece suscitando debates acadêmicos e políticos em torno da 
educação e da escola pública. Do conjunto das ideias formu-
ladas pelo autor, a defesa do projeto de uma escola pública 
de tempo integral para o atendimento, sobretudo às crianças 
das camadas populares, ainda encontra ressonância no de-
bate e nas políticas educacionais contemporâneas. 

A progressiva ampliação da jornada escolar, já sinali-
zada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 
nº 8.069/1990, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, pelo Plano Nacional 
de Educação (PNE 2001-2010), Lei nº 10.172/2001 e 
pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024, Lei n. 13. 
005/2014, converteu-se numa ideia forte no âmbito das 
políticas educacionais federais, estaduais e municipais 
para o ensino fundamental, principalmente, para o atendi-
mento das crianças em situação de risco social. No Brasil, 
a primeira década do século XXI foi marcada pela expansão 
da oferta de vagas em educação de tempo integral, seja por 
meio de escolas de tempo integral ou pela ampliação do 
tempo escolar das crianças em situação de vulnerabilidade 



71

social ou com dificuldades de aprendizagem por meio do 
programa do federal Mais Educação (BRASIL, 2009) e, 
atualmente, o Novo Mais Educação (BRASIL, 2016). 

A expansão da oferta de educação de tempo inte-
gral se efetivou de maneiras diversas, materializada por 
meio de experiências próprias das redes municipais e es-
taduais de educação ou induzidas pelo governo federal, 
conforme o Programa Federal Mais Educação (PME)8 
(CAVALIERE, 2009; MAURÍCIO, 2009). Segundo Moll 
(2012), entre as diversas e diferentes formas de organi-
zação e funcionamento da educação de tempo integral, 
há em comum entre elas a defesa de que os projetos e as 
propostas implementadas são herdeiros dos ideais e das 
ideias pedagógicas de Anísio Teixeira. 

No final da década de 1990, com a aprovação da LDB, 
abriram-se precedentes para que as legislações nacionais 
posteriores começassem a inserir pontos importantes para 
a ampliação da jornada escolar no ensino fundamental. A 
LDB, em seu artigo 34, prevê “A jornada escolar no ensino 

8 O Programa Mais Educação (PME) foi formulado no governo do 
Presidente Lula e integra o conjunto de ações que compõem o 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Instituído pela 
Portaria Interministerial n. 17, de 24 de abril 2007, e regulamen-
tado pelo Decreto n. 7.083, de 27 de janeiro de 2010, o PME 
tem como objetivo central “induzir a ampliação da jornada escolar 
e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral” 
(BRASIL, 2007) para atendimento às crianças e adolescentes com 
baixo desempenho escolar e em situação de vulnerabilidade social. 
Portanto, a ideia fundante é oferecer educação de tempo integral 
para essas crianças e não para a totalidade dos alunos matriculados 
nas instituições escolares.
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fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 
efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado 
o período de permanência na escola” (BRASIL, 1996).

Os PNE (2001-2010; 2014-2004) retomaram e am-
pliaram as metas para o atendimento em tempo integral no 
ensino fundamental. Essas metas podem ser verificadas no 
Quadro 2. 

Quadro 2: Ampliação do tempo escolar nos PNE (2001-2010; 2014-
2024) 

Nível de 

ensino

PNE (2001-2010) PNE (2014-2024) 

Objetivo e meta Meta

Ensino 

Fundamental

21. Ampliar, 

progressivamente, a 

jornada escolar visando 

expandir a escola de 

tempo integral, que 

abranja um período de 

pelo menos sete horas 

diárias, com previsão de 

professores e funcionários 

em número suficiente. 

6. Oferecer educação em 

tempo integral em, no 

mínimo, cinquenta

por cento das escolas 

públicas, de forma a 

atender, pelo menos, vinte 

e cinco por cento dos(as) 

alunos(as) da educação 

básica.

Fonte: BRASIL/PNE (2001a; 2014).

No PNE (2001-2010), o direito à educação de tem-
po integral foi estendido, prioritariamente, para “as crian-
ças das camadas sociais mais necessitadas”. Nessa mesma 
direção, o PNE (2014-2024) estabeleceu como uma das 
estratégias da Meta 6: 

6.2 instituir, em regime de colaboração, programa de cons-
trução de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário 
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adequado para atendimento em tempo integral, priorita-
riamente em comunidades pobres ou com crianças em 
situação de vulnerabilidade social (BRASIL, 2014b, p. 59, 
grifo nosso). 

Dessa forma, nos dois PNE aprovados nas últimas 
duas décadas, reforça-se a premissa de que o atendimento 
de tempo integral deve, prioritariamente, ser direcionado 
às crianças pobres em situação de vulnerabilidade. Esse 
recorte social como prerrogativa legal pode, contraditoria-
mente, contribuir para reiterar e justificar, no horizonte das 
políticas públicas, a construção de um projeto pobre de 
escola para o atendimento a esses sujeitos (BRANDÃO, 
2009; LIBÂNEO, 2014; PINTO, 2014), haja vista que 
historicamente no Brasil há uma percepção negativa da 
pobreza (ARROYO, 1988).

Reconhecendo a situação de pobreza que ainda per-
siste no país e atinge milhões de crianças (BRASIL, 2013), 
compreende-se o sentido social e político de priorizar esses 
sujeitos nas políticas de ampliação da jornada escolar. En-
tretanto, esse recorte social pode contribuir para reiterar 
a lógica de escola dualista arraigada nas políticas para o 
ensino fundamental de que, para as crianças pobres e so-
cialmente vulneráveis, qualquer escola e qualquer forma 
de organizar os tempos e os espaços escolares justifica-se, 
levando-se em conta a realidade social da família. Essa ló-
gica oculta que a situação de exclusão dessas crianças e 
de suas famílias foi historicamente produzida – por isso, 
não será resolvida por meio de ações pontuais e contin-
gentes de escolarização e de assistência social; por outro 
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lado, revela as disputas políticas e ideológicas em torno da 
natureza, do sentido, da função e dos limites da escola pú-
blica numa sociedade estruturada na desigualdade social 
(BRANDÃO, 2009).

Acerca do PNE (2014-2024) é importante salientar 
que, ao estabelecer na Meta 6 a oferta de educação em 
tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento das 
escolas públicas, o Plano determina como uma das estraté-
gias para essa efetivação a que se segue: 

6.1. promover, com o apoio da União, a oferta de educação 
básica pública em tempo integral, por meio de atividades 
de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, in-
clusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a sete horas 
diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressi-
va da jornada de professores em uma única escola (BRASIL, 
2014b; grifo nosso). 

Portanto, o PNE 2014, por um lado, abre preceden-
tes para que as atividades de ampliação da jornada escolar 
ocorram em espaços externos à escola e, por outro, acena 
para integralização da carga horária do professor em uma 
única escola, pressuposto importante defendido por Anísio 
Teixeira, para efetivação do atendimento em tempo inte-
gral das crianças e adolescentes.

Na contemporaneidade, diferentemente do contex-
to histórico vivenciado por Teixeira, a ampliação do tempo 
escolar retorna ao cenário das políticas para o ensino fun-
damental, amparada por um ordenamento jurídico que in-
duz os estados e municípios a adotarem, por conta própria 
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ou por meio de programas do governo federal, experiên-
cias de (re)organização dos tempos e espaços nas escolas 
públicas.9 É importante observar que as experiências de 
escola de tempo integral implantadas no Brasil no século 
XX não contavam com um ordenamento jurídico nacional 
que direcionasse ou induzisse os estados e os municípios à 
ampliação da jornada escolar. Essas experiências nasceram 
e se constituíram como casos localizados e circunscritos a 
determinados contextos, governos e territórios.

Atualmente, no cenário educacional brasileiro, ob-
serva-se, segundo Coelho e Portilho (2009), a implantação 
de experiências híbridas de educação de tempo integral 
sem um contorno político-filosófico específico, experiên-
cias que “retratam a pluralidade de políticas, projetos e ex-
perimentos que vêm se consolidando pelo país, nos últimos 
dez/vinte anos” (COELHO; PORTILHO, 2009, p. 96).

Segundo Gomes (2016), o mapeamento das expe-
riências de ampliação da jornada escolar no ensino funda-
mental nas redes públicas brasileiras (estaduais e munici-
pais), no período de 2001 a 2016, evidenciou as seguintes 
características: 

 · projetos implementados com nomenclaturas e 
principalmente com carga horária diferentes, va-
riando de 4h50min a mais de 8 horas;

 · utilização de atividades esportivas, artísticas e 
de reforço escolar para integralização da carga 
horária; 

9 Ver Gomes (2016).
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 · maximização do uso da sala de aula para o desen-
volvimento do currículo escolar; 

 · organização do trabalho pedagógico fracionado 
em turno e contraturno (80,1% das experiências 
foram organizadas dessa forma); 

 · precariedade das instalações físicas e dos equipa-
mentos de usos pedagógicos; 

 · professores horistas com carga horária fragmen-
tada para organização das atividades atinentes à 
ampliação da jornada escolar; 

 · tendência a priorizar o atendimento integral às 
crianças com maior vulnerabilidade social; 

 · a modalidade mais utilizada para oferta de educa-
ção de tempo integral foi a jornada ampliada em 
escolas de tempo parcial; 

 · desafio para manutenção do quadro de pessoal 
necessário (professores e funcionários adminis-
trativos) ao funcionamento da escola em regime 
de tempo integral; 

 · pouca sustentabilidade financeira das propostas/
experiências em curso, com dependência dos re-
cursos oriundos do PME e do Fundeb. 

Na contramão do que defendia Teixeira, as experiên-
cias de educação de tempo integral nas redes públicas, im-
plementadas no Brasil nas últimas duas décadas, não estão 
articuladas à defesa da escola pública de tempo integral. 
Ampliou-se a jornada escolar dos alunos. Contudo, as esco-
las continuam, na maioria dos casos, funcionando em tur-
nos fragmentados com professores horistas e infraestrutura 
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precárias. Nesse sentido, não há uma mudança significa 
no currículo e na proposta pedagógica das escolas. Segun-
do Cavaliere, frente à impossibilidade de conter a deman-
da por escolas de tempo integral, os governos estaduais e 
municipais têm elaborado e implementado seus próprios 
projetos. Na perspectiva da autora, essa “autonomia” dos 
governos se explica “[...] em função de idiossincrasias po-
líticas, de possibilidades financeiras ou de concepções po-
lítico-ideológicas acerca da educação e do serviço público 
em geral” (CAVALIERE, 2014b, p. 183).

A pesquisa “Educação integral / educação integrada 
e(m) tempo integral: concepções e práticas na educação 
brasileira” (BRASIL, 2010), desenvolvida pelo MEC/SE-
CAD com objetivo de mapear as experiências de amplia-
ção de jornada no ensino fundamental nas redes públicas 
de ensino, apresenta elementos importantes para se com-
preender as políticas em curso no Brasil. A pesquisa foi 
orientada em cinco eixos de investigação: tempo, espaço, 
atividades, sujeitos e gestão, e abarcou 39,2% dos muni-
cípios brasileiros, sendo que destes, “504 (22,9%) vêm 
desenvolvendo, no seu conjunto, 800 tipos de experiên-
cias de jornada escolar ampliada” (BRASIL, 2010a p. 7), 
considerando, para tanto, o tempo superior a quatro horas 
diárias de permanência da criança em atividades escolares.

Os dados apresentados na pesquisa evidenciam que 
22,9% dos municípios brasileiros implementaram experiên-
cias de ampliação da jornada escolar no ensino fundamen-
tal ao longo da década de 2000. Estes municípios estão as-
sim distribuídos: a) 45% na região Sudeste; b) 23% no Sul 
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e Nordeste; c) 8,5% entre as regiões Norte e Centro-Oes-
te. Assim, a região Sudeste destaca-se em termos quantita-
tivos concernentes a estas experiências; o Sul e o Nordeste 
em um movimento de expansão no número de matrículas; 
e as regiões Norte e Centro-Oeste acompanham, em ritmo 
mais lento, o movimento nacional de ampliação de ofertas 
de atividades de ampliação tempo escolar.

Cavaliere (2014b) e Pinto (2014) indicam que, 
mesmo existindo inúmeras e diferentes experiências de 
educação em tempo integral, o PME se tornou referên-
cia nacional para a ampliação da jornada escolar no ensino 
fundamental, a qual incidiu diretamente na organização 
dos tempos e dos espaços de aprendizagem, seja na escola, 
seja em outros espaços do bairro e da cidade. Essa hegemo-
nia pode ser explicada pela forma de operacionalização do 
programa junto aos sistemas de ensino, que não exige alte-
rações substantivas nos espaços físicos da escola, na con-
tratação de profissionais da educação, na reorganização do 
trabalho pedagógico e na proposta pedagógica dos sistemas 
ou das escolas na perspectiva da educação integral. Na ló-
gica de implementação do PME, amplia-se formalmente o 
tempo da criança na escola. Todavia, substancialmente não 
se amplia o papel social da escola como espaço de conhe-
cimento e de aprendizagem, ou mesmo do enfrentamento 
das desigualdades educacionais, conforme defendia Anísio 
Teixeira, que a ampliação do tempo escolar com qualidade 
pressupõe grande investimento financeiro na organização 
de um espaço físico em que professores e alunos pudes-
sem conviver, ensinar e aprender com dignidade.
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Apesar de existiram experiências de ampliação da 
jornada escolar anteriores ao Mais Educação, na análise 
de Maurício (2013), há evidências empíricas de que esse 
Programa federal estimulou o debate e a expansão do aten-
dimento em tempo integral nas redes públicas estaduais, 
municipais e distrital de educação em todo o território na-
cional. Nesse sentido, não obstante os limites e as possibi-
lidades do PME, ele contribuiu, no horizonte das políticas 
públicas, para colocar a educação integral como um tema 
importante no debate político e acadêmico do século XXI. 
Entretanto, de acordo com Gomes (2016), as políticas para 
ampliação da jornada ainda reproduzem a lógica de impro-
visação e adaptação dos espaços e das propostas pedagó-
gicas. Portanto, apesar de muitas experiências evocarem o 
nome de Anísio Teixeira no campo das políticas públicas, 
há muito a ser apreendido e efetivado para que o acesso, 
a permanência e aprendizagem na escola pública de tem-
po integral sejam garantidos como direito de todos e como 
fundamento de uma sociedade de fato democrática. 

Considerações finais 

Transcorridos mais de cinco décadas da publicação das 
obras de Anísio Teixeira, mesmo que com a democratização 
e a universalização do acesso à escola pública, a realidade 
educacional brasileira denuncia que ainda há muito a ser as-
segurado no campo do direito à educação e à escola pública 
de qualidade. Os escritos e as reflexões deixadas pelo autor, 
mesmo quando anunciadas nos discursos dos formuladores 
de políticas de educação de tempo integral nas diferentes 
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esferas da gestão pública, não foram materializadas nas ins-
tituições escolares, na reorganização dos tempos e dos es-
paços na perspectiva da garantia do direito à aprendizagem 
como direito de todos e não como privilégio de poucos. 

A evocação das ideias de Teixeira, descolada da com-
preensão e da leitura rigorosa de suas obras, reduz a ri-
queza de seu pensamento e de suas ações em prol de uma 
“escola comum, laica e para todos”. O uso fragmentado das 
ideias do educador, referenciadas na atualidade para a legi-
timação e validação de experiências de tempo integral, ca-
minham na contramão das ideias anunciadas e defendidas 
por este sujeito. 

As experiências de ampliação da jornada escolar nas 
últimas duas décadas são resultado de ações pontuais ca-
racterizadas por “arranjos” que evidenciam a falta de priori-
dade a essa questão, expressa na ausência de uma política 
sistêmica de Estado para educação de tempo integral em 
escolas de tempo integral. Assim, o ideal de Anísio Teixeira 
em começar uma “transformação social” pela escola ainda 
não foi confirmado pela história. Essa premissa possibilita 
compreender as descontinuidades das políticas para o en-
sino fundamental por meio de projetos e programas frus-
trados de escola de tempo integral. 
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CAPÍTULO 4 
Perfil dos Cursistas do Curso de 
Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social ofertado em Goiás
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Karine Nunes de Moraes

Introdução

O Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social, na modalidade Educação a Distân-
cia (EaD), insere-se no contexto da Política Nacional de 
Formação dos(as) Profissionais do Magistério da Educa-
ção Básica e da Rede Nacional de Formação Continuada 
dos(as) Profissionais do Magistério da Educação Básica 
Pública (Renafor), instituídas pelo Decreto nº 6.755, de 29 
de janeiro de 2009, e pela Portaria Ministerial no 1.328, de 
23 de setembro de 2011. Respondendo, também, ao pre-
conizado na Lei no 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, 
que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Sua 
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materialização se efetiva por meio da dimensão que trata 
da formação continuada no âmbito da Iniciativa Educação, 
Pobreza e Desigualdade Social (EPDS).

A Iniciativa EPDS se vincula à Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI/MEC), por meio da Diretoria de Políticas de 
Educação em Direitos Humanos e Cidadania e da Coor-
denação Geral de Acompanhamento da Inclusão Escolar 
(DPEDHUC/CGAIE), por meio do Programa de Forma-
ção Continuada de Gestores(as) da Educação do Programa 
Bolsa Família1 (PBF), com a finalidade de contribuir para 
o fortalecimento da rede nacional dos profissionais da edu-
cação envolvidos com o acompanhamento da frequência 
escolar, no âmbito PBF (MEC, 2013).

O curso de aperfeiçoamento EPDS, ofertado pela 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, 
no ano de 2018, buscou relacionar a educação e contextos 
empobrecidos, discutindo o significado das condições de 
vivência da pobreza, extrema pobreza e das desigualdades 
sociais de crianças, adolescentes e jovens e as possibili-
dades de transformação via estabelecimento de práticas 
político-pedagógicas. O curso teve como público-alvo, de 
acordo com a ordem de prioridade: a) coordenadores e/ou 
auxiliares estaduais, municipais do Programa Bolsa Família 
(PBF) na educação do estado de Goiás; b) equipe gestora 
e professores(as) de escolas que já informam a frequên-

1 O Programa Bolsa Família é um programa do governo federal de 
transferência de renda condicionada ao instituído pela Lei no. 
10.836, de 09 de janeiro de 2004, regulamentado pelo Decreto no. 
5.209, de 17 de setembro de 2004.
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cia escolar dos beneficiários do PBF; e c) demais interes-
sados na temática – para estes, a prioridade foi dada aos 
que atuam em escola com maior número de estudantes 
inscritos no PBF. Em caso de empate, a vaga seria desti-
nada ao candidato que: a) comprovasse o maior tempo de 
atuação na educação básica do sistema público de ensino; 
2) comprovasse ser servidor (gestor ou docente) efetivo da 
rede pública de educação básica. Todos os inscritos, con-
siderada a ordem de prioridade, atenderam aos seguintes 
critérios mínimos: a) ter concluído pelo menos o Ensino 
Médio; b) ter disponibilidade de pelo menos 10h sema-
nais para estudos durante o Curso; c) ter disponibilidade 
para participar dos dois encontros presenciais na cidade 
polo Goiânia; e d) não estar matriculado em outro curso de 
aperfeiçoamento público gratuito.

Passado o processo de inscrição e seleção para o 
curso de aperfeiçoamento, dada a grande demanda, foram 
cadastrados 355 alunos, sendo um total superior à meta 
pactuada de 300 cursistas matriculados.

O presente artigo tem por objetivo analisar o perfil dos 
cursistas participantes da formação, considerando as carac-
terísticas principais entre os concluintes e evadidos, bus-
cando refletir sobre as motivações de estudantes que optam 
por fazer um curso na modalidade a distância, bem como 
compreender o perfil dos cursistas interessados na temáti-
ca educação, pobreza e desigualdade social, sendo estes os 
principais problemas enfrentados e motivos de desistência 
para o repensar de modelos/procedimentos pedagógicos na 
oferta de próximos cursos com a mesma temática.



87

Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza 
e Desigualdade Social no estado de Goiás

O Curso a distância de Aperfeiçoamento em Edu-
cação, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS) foi ofertado 
pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Goiás em parceria com a Secretaria de Educação Conti-
nuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/
MEC) no estado de Goiás durante o ano de 2018, perfa-
zendo 180 horas, com dois encontros presenciais (um ao 
início e outro ao término do curso).

A proposta do curso foi: a) possibilitar a apropriação 
de conhecimentos científicos a respeito da pobreza e das 
desigualdades sociais em suas relações com questões ét-
nicas, raciais, de gênero e de espaço; b) analisar a consti-
tuição dos direitos civis, políticos e sociais, caracterizados 
de modo amplo como “direitos humanos”; c) relacionar os 
conhecimentos sobre pobreza, desigualdades sociais e di-
reitos humanos com as políticas educacionais e outras po-
líticas sociais voltadas para a alteração do quadro de pobre-
za e pobreza extrema no Brasil.; d) analisar o papel social 
da escola, seu currículo, suas práticas e as implicações em 
relação à manutenção ou à transformação da condição de 
pobreza de crianças, adolescentes e jovens que a frequen-
tam; e) sensibilizar os profissionais da educação básica e 
outros envolvidos com políticas sociais, que estabelecem 
relações com a educação, para a necessidade de romper 
com práticas escolares que reforçam a condição de pobreza 
e reproduzem as desigualdades sociais; f) promover o reco-
nhecimento das realidades locais no que se refere às con-
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dições de pobreza e pobreza extrema e sua relação com a 
educação; g) fomentar iniciativas voltadas para a alteração 
das condições de pobreza e pobreza extrema, especialmen-
te a criação e o fortalecimento de redes com tal objetivo; 
e h) propor e desenvolver um projeto de pesquisa sobre a 
temática Educação, Pobreza e Desigualdade Social.

O curso se torna relevante a partir da assertiva de 
Arroyo (2010, p. 1839) ao salientar que, “a visão das desi-
gualdades e dos coletivos feitos desiguais como problema 
se alimenta das formas de pensá-los. Podemos observar mu-
danças nas formas de pensá-los que carregam para as políti-
cas socioeducativas uma visão reducionista das desigualda-
des”, demonstrando necessidade de superá-las, para além da 
visão da marginalização e de problemas de carência, natu-
rais ou históricas, ou seja, numa perspectiva de inclusão, “de 
abrir as portas, de permitir o acesso àqueles mantidos fora 
dos recintos do convívio social e cultural. O termo acesso de 
todos à escola se torna a motivação mais repetida” (p.1390).

Assim, além do trato teórico entre educação, pobre-
za e desigualdade social, o curso trata também da repre-
sentatividade e condicionalidade escolar estabelecida no 
Brasil e relacionada ao Programa Bolsa Família (PBF) e 
às alterações quanto à permanência das escolas decorren-
tes desse Programa, na perspectiva defendida também por 
Garcia e Yannoulas (2017), de que a pobreza não pode ser 
vista “como um problema puramente técnico ou explicado 
pelas condições individuais de cada sujeito, mas como um 
problema de caráter estrutural, socialmente constituído e 
não ‘natural’” (p. 30). 
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Em termos de conteúdo, a formação for organizada 
em três módulos, com acréscimo do trabalho final de curso 
(TFC), distribuídos da seguinte forma:

Quadro 1: Organização das horas e módulos de estudos do Curso de 
Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social 

Aula inaugural

MÓDULO 
INTRODU-

TÓRIO
40 H

MÓDULO I
60 H

MÓDULO 
II

60 H

TRABALHO 
FINAL DE 
CURSO E 
AULA DE 

ENCERRA-
MENTO

20 H 

AULA INAUGU-
RAL PRESEN-
CIAL + INTRO-
DUÇÃO À EAD 
(OFICINA DO 

MOODLE)

Pobreza, 
Desigualda-
des e Edu-

cação

Escola: espa-
ços e tempos 

de reprodução 
e resistências 

da pobreza

Pobreza e 
Currículo: 
uma com-

plexa articu-
lação

Elaboração e 
Apresentação 
dos trabalhos 

finais

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Projeto Político-Pedagó-
gico do Curso.

A elaboração dos módulos teve como base o material 
do curso original disponibilizado pela SECADI/MEC do 
tipo especialização e adaptado à demanda de oferta do tipo 
aperfeiçoamento. Assim, a equipe tecnológica e as profes-
soras formadoras, com o apoio das professoras pesquisado-
ras e coordenação geral do curso, definiram os módulos e 
conteúdo que seriam contemplados e elaboraram as ativi-
dades previstas de cada módulo, tendo como base as ativi-
dades assíncronas (Fórum e envio de Tarefa) no ambiente 
virtual Moodle, construído especificamente para o Curso 
conforme figura a seguir:
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Figura 1: Página de abertura do Módulo Introdutório

Fonte: Moodle do Curso.

Devido a algumas dificuldades apresentadas pelos 
cursistas no decorrer da formação, principalmente relacio-
nadas ao tempo e utilização de tecnologia/acesso à internet, 
a coordenação do curso, juntamente com a equipe pedagó-
gica, definiu por realizar revisão da necessidade obrigatória 
da apresentação do TFC, deixando livre aos cursistas que 
assim o desejassem finalizar, porém, caso não finalizassem, 
ficariam com a média ponderada reduzida ao final do cur-
so. Mesmo assim, dos 127 concluintes, 74 deles fizeram o 
TFC.
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Perfil do Cursista: entre concluintes e evadidos do curso

Realizar um estudo que trate do perfil de estudantes 
na ótica deste estudo tem dois papéis preponderantes: con-
tribuir para refletir sobre o estudante que opta por fazer uma 
formação a distância e compreender o perfil dos cursistas 
interessados na temática educação, Pobreza e Desigualdade 
Social, percalços enfrentados e motivos de desistência para 
o repensar de modelos/procedimentos pedagógicos na oferta 
de próximos cursos com a mesma temática.

Lima e Borges (2018) defendem que estudar o perfil 
do estudante que faz um curso a distância é importante 
porque apresenta informações fundamentais para o aper-
feiçoamento dos ambientes de aprendizagem virtual, assim 
como na criação de estratégias didático-pedagógicas e de 
atividades avaliativas compatíveis com a modalidade e o 
perfil interessado sobre a temática em voga. 

Assim, este item tem por objetivo analisar o perfil dos 
participantes do curso e a sua relação entre os concluintes 
e evadidos. Para a apresentação dos dados e análise, faz-se 
necessário compreender o processo de cadastro e matricu-
lados no curso. Dos alunos matriculados que fizeram algu-
ma atividade, tivemos: 107 evadidos (45,7%) e 127 con-
cluintes (54,3%), totalizando 234 cursistas (100%). Dados 
esses representados no gráfico a seguir: 
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Figura 1: Status dos alunos matriculados
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

Dos 355 alunos matriculados no curso, 121 (34,1%) 
não acessaram a plataforma do curso (Moodle), ou aces-
saram a plataforma sem qualquer interação ou relação de 
atividades do curso. Assim, por definição, foram conside-
rados como desistentes e, portanto, excluídos do processo 
de formação. Ressalta-se, porém, que, antes de da exclusão 
desses matriculados, foram feitos vários contatos na tenta-
tiva de incentivá-los a continuar o curso. Embora muitos 
alunos tenham retomado a formação, registramos 121 ca-
sos de desistência, cujos principais motivos se encontram 
na Figura 2 a seguir:
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Figura 2: Motivos de desistência do Curso

52

46

15

2

1

1

1

3

0 10 20 30 40 50 60

FALTA DE TEMPO 

NÃO LOCALIZADO

DIFICULDADE COM O MOODLE

FALTA DE ACESSO À INTERNET

FALTA DE RETORNO DO TUTOR(A)

NÃO CADASTRADO NO MOODLE

PROBLEMA DE SAÚDE

(vazio)

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

Ressalta-se que 46 dos 121 alunos desistentes não 
foram localizados nos contatos disponibilizados e não res-
ponderam às mensagens enviadas via e-mail, WhatsApp 
e outros. 

O número de alunos evadidos no curso foi de 107, 
cujo percentual foi de 45,7%, número este calculado a par-
tir da seguinte fórmula:

Assim, o percentual de alunos concluintes foi de 
54,3%. Acerca dos evadidos do curso, dos 107 alunos, 90 
(84,1%) são do sexo feminino e 17 (15,9%) são do sexo 
masculino. O gráfico seguinte apresenta a distribuição da 
faixa etária desses alunos por sexo.
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Figura 2: Faixa etária por sexo dos alunos evadidos do curso
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

Dos 107 alunos evadidos do curso, 42 (39,3%) mo-
ram na Região Metropolitana de Goiânia. Segue, no mapa 
seguinte, os municípios onde moram os alunos.

Mapa 1: Municípios e Mesorregiões de moradias dos alunos eva-
didos do curso

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.
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Sobre os motivos apresentados pelos alunos acerca 
da evasão, destaca a falta de tempo (48,6%), seguidos da 
dificuldade com o Moodle (4,7%) e falta de acesso à in-
ternet (4,7%). Observe um alto número de alunos não lo-
calizados ou que não responderam aos contatos feitos (52 
alunos, ou seja, 48,6%).

Figura 4: Motivos da evasão do curso
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

Dos alunos evadidos, três disseram possuir deficiên-
cia visual. Sobre os motivos, dos três alunos, um disse que 
evadiu do curso por falta de tempo e os outros dois por não 
terem conseguido localizar o curso na plataforma disponi-
bilizada.

Em termos de nível de formação, 49,5% dos alu-
nos possuem nível máximo de Ensino Superior completo, 
18,7% especialização, 11,2% Ensino Superior incompleto 
e 11,2% Ensino Médio completo.
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Figura 5: Nível educacional dos alunos evadidos do curso
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

Em termos de nota final, nenhum dos alunos que 
evadiram conseguiram nota igual ou superior a 6,0, nota 
mínima para aprovação no curso. Assim, em termos de dis-
tribuição, o gráfico seguinte mostra as notas nos intervalos.

Figura 6: Distribuição de notas dos alunos evadidos
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.
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Como exposto, dos 234 alunos que cursaram a for-
mação proposta, 127 (54,3%) concluíram o curso, sendo 
100% destes aprovados e certificados pela Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Goiás. Vejamos, 
pois, o perfil dos alunos concluintes.

Quanto à questão etária, 63,0% dos alunos encon-
tram-se na faixa de 30 a 49 anos de idade, 16,5% possuem 
idade menor que 30 anos, enquanto 20,5% na faixa de 50 
anos ou mais. Em termos de distribuição da faixa etária por 
sexo, a figura seguinte expõe os dados.

Figura 7: Faixa etária por sexo dos alunos concluintes
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

No tocante ao nível educacional dos concluintes, 
14,2% dos estudantes possuem nível médio (ensino médio 
ou superior incompleto), 55,1% nível superior completo e 
30,7% pós-graduação (lato e stricto sensu). Ver detalhes no 
gráfico da figura seguinte.
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Figura 8: Maior nível de formação dos cursistas aprovados

8 10

70

21

10

4 2 2

Ensi
no

 M
éd

io

Ensi
no

 Sup
eri

or 
inc

om
ple

to

Ensi
no

 Sup
eri

or 
co

mple
to

Espe
cia

liz
açã

o

Mest
rad

o c
on

clu
ido

Mest
rad

o e
m an

da
men

to

Dou
tor

ad
o c

on
clu

ído

NÃO IN
FORMADO

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

É importante ressaltar que, dos alunos concluin-
tes, 40,9% residem na Região Metropolitana de Goiânia. 
Seguem os municípios de residência de todos os alunos 
concluintes.
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Mapa 2: Municípios e Mesorregiões de moradias dos alunos con-
cluintes do curso

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

Dos alunos concluintes, três disseram possuir defi-
ciência visual e um, deficiência física, sendo todos do sexo 
feminino, na faixa etária de 39 a 59 anos de idade. 

Na categoria inscrita dos concluintes, observa-se que 
existe um equilíbrio entre os inscritos que atuam na escola/
educação e os que atuam na assistência social ou no Pro-
grama Bolsa família, conforme Tabela 1 a seguir:
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Tabela 1: Categorias dos inscritos concluintes

Categoria inscrita na formação Freq %

Coordenador ou auxiliar do Programa Bolsa Família na 

educação, atuante no estado de Goiás
32 25,2%

Pessoal técnico das Secretarias de Educação, Assistência 

Social e da Saúde, no acompanhamento dos usuários do 

Programa Bolsa Família no estado de Goiás

27 21,3%

Professor que atua em escolas da rede pública do estado 

de Goiás
25 19,7%

Profissional que atua na educação básica no estado de 

Goiás
15 11,8%

Operador escolar do Sistema Presença de escola do esta-

do de Goiás que já informa a frequência escolar dos bene-

ficiários do Programa Bolsa Família

9 7,1%

Professor que atua em escolas da rede pública do estado 

de Goiás e que já informa a frequência escolar dos bene-

ficiários do Programa Bolsa Família

3 2,4%

Gestor escolar de escolas do estado de Goiás que já in-

forma a frequência escolar dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família

1 0,8%

NÃO INFORMADO 15 11,8%

Total Geral 127 100%

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Curso.

Em relação à quantidade de alunos contemplados 
pelo Programa Bolsa Família e que são acompanhados ou 
atendidos pelos cursistas, há uma grande quantidade infor-
mada, conforme a Figura 10 a seguir: 
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Figura 10: Quantidade de alunos contemplados pelo PBF na escola 
acompanhados pelos cursistas
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da ficha de ins-
crição do cursista.

A Figura seguinte expõe que mais da metade dos alu-
nos possuem nota igual ou superior a 9,0, enquanto 17% 
possuem nota menor que 7,0. Veja distribuição completa 
a seguir:

Figura 11: Gráfico de Pareto para distribuição das notas dos alunos 
concluintes
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102

Conclusão

A pesquisa realizada sobre o perfil dos matriculados 
no curso de aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desi-
gualdade Social, indicou como principais motivações para 
se fazer um curso na modalidade a distância a importância 
da temática e a necessidade de formação continuada para 
melhorar o desempenho nas atividades desenvolvidas re-
lacionadas ao acompanhamento da frequência dos benefi-
ciários do PBF.  

Quanto ao perfil dos concluintes do curso, estes são, 
em sua maioria, pessoas do sexo feminino, residentes na 
região metropolitana de Goiânia, na faixa etária entre 30 
e 49 anos, com nível superior completo e pós-graduação. 
Destaca-se que entre os concluintes do curso houve um 
equilíbrio entre os que atuam na escola/educação e os que 
atuam na assistência social ou no Programa Bolsa Família. 
Quanto ao perfil dos desistentes do curso, são semelhantes 
ao dos concluintes, sendo, em sua maioria, pessoas do sexo 
feminino, residentes na região metropolitana de Goiânia, 
com faixa etária entre 30 e 49 anos, com nível superior 
completo. Sobre os principais motivos apresentados pelos 
alunos acerca da evasão, se destaca a falta de tempo, segui-
dos da dificuldade de uso do ambiente virtual do curso – o 
Moodle – e falta de acesso à internet. 

As dificuldade apontadas sinalizam para a necessi-
dade de repensar os modelos/procedimentos pedagógicos 
na oferta de próximos cursos com a mesma temática e en-
frentar a dificuldade dos cursistas com as tecnologias de 
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EaD, além da necessidade de maior apoio dos sistemas de 
ensino no que se refere à carga horária do profissional para 
participarem de curso de formação continuada.
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CAPÍTULO 5 
O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS PESQUISAS 
REALIZADAS NO PERÍODO DE 2015 A 2017: DILEMAS 
E PERSPECTIVAS DE UM CAMPO EM DISPUTA

Amone Inacia Alves
Lúcia Maria de Assis

1 Introdução

O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado pela Lei 
nº 10.836/2004, unificando e ampliando diversas ações 
de transferência de renda do Governo Federal. Tem como 
principais objetivos o combate à fome, à pobreza e outras 
formas de privação das famílias; a promoção da segurança 
alimentar e nutricional; o acesso à rede de serviços públi-
cos de saúde, educação e assistência social; a emancipação 
sustentada dos grupos familiares e o desenvolvimento lo-
cal. O Programa é vinculado ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS) e visa a promoção 
do acesso à renda de forma condicionada, ou seja, está as-
sociado à oferta de serviços de educação e saúde e à parti-
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cipação em programas emancipatórios para a melhoria da 
qualidade de vida das populações de baixa renda1

Neste capítulo, são apresentados os resultados de es-
tudos realizados no âmbito do estado de Goiás e concluídos 
no período de 2015 a 2017, buscando identificar a condi-
cionalidade educação do PBF.2 Realizou-se, inicialmente, 
uma pesquisa bibliográfica no site da Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDDT), utilizando-se o 
descritor “O Programa Bolsa Família no Estado de Goiás”, 
por meio do qual se obteve um total de sete trabalhos. Prio-
rizou-se as análises que tratam da relação entre o PBF e a 
frequência escolar das crianças beneficiárias do Programa. 

Provocadas pela temática que o curso incitou, seja 
com o material produzido pelos autores dos textos básicos, 
seja pelas provocações oriundas do ambiente virtual de 
aprendizagem, iniciamos esse estudo articulando os diver-
sos estudos já realizados e selecionados, às questões con-
ceituais sobre a educação e as suas relações com a pobreza 
e a desigualdade social.

Destaca-se a ausência de pesquisas realizadas sobre 
o Programa Bolsa Família e a escolarização das crianças 
beneficiárias no Estado de Goiás, no site da Biblioteca Di-
gital de Dissertações e Teses, o que sinaliza uma importan-

1 Para maiores informações sobre a estrutura do PBF consultar 
http://portal2.tcu.gov.br/portal.

2 Essa pesquisa é resultado de estudos desenvolvidos no âmbito do 
Curso de Extensão intitulado Educação, Pobreza e Desigualdade 
Social – EDPS – desenvolvido pela UFG em parceria com a SE-
CADI/MEC, no qual atuam as autoras: professora-pesquisadora e 
professora-formadora da pesquisa/curso, respectivamente.

http://portal2.tcu.gov.br/portal


106

te lacuna a ser preenchida por projetos de pesquisa que se 
debrucem sobre este assunto. 

Desde o início da pesquisa buscou-se conhecer e 
compreender o PBF, o alcance dessa política pública no 
estado de Goiás, sobretudo tendo em vista os diversos e 
controvertidos pontos de vista acerca do Programa, com 
especial destaque àqueles que consideram o PBF uma po-
lítica de cunho “populista” e “eleitoreiro”, usada “para com-
pra de votos”.3 

Do outro lado, estão aqueles que defendem as políti-
cas de transferência de renda como sendo necessárias em 
um contexto de grandes desigualdades sociais, culturais e 
econômicas, como é o caso do Brasil, hoje considerado o 
nono país mais desigual do mundo entre os 189 países ana-
lisados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-

3 Tais afirmações foram fartamente divulgadas pelos diversos candi-
datos e partidos políticos que disputaram as eleições, em especial 
aqueles que se opunham ao Partido dos Trabalhadores. Esta nar-
rativa também é reiterada e repercute sistematicamente na grande 
mídia “hegemônica”, que defende abertamente o Estado Mínimo 
para a classe trabalhadora e para os pobres e máximo para os gran-
des empresários e banqueiros (SOUZA, 2017).
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vimento (PNUD), considerando o Coeficiente Gini. Além 
disso, segundo levantamento da ONG britânica Oxfam,4 

nos últimos anos houve queda na renda per capita dos bra-
sileiros. Em 2017, os 40% mais pobres tiveram variação de 
renda inferior à média nacional. Está aumentando a propor-
ção de população em condição de pobreza. Diante do con-
gelamento dos gastos sociais5 a perspectiva é de um agra-
vamento das desigualdades no Brasil (MAIA, 2018, p. 32).

Neste cenário, este estudo se mostrou pertinente 
para contribuir no debate acerca da importância do PBF, 
bem como o seu papel no processo de escolarização dos 
beneficiários. Por ser uma pesquisa bibliográfica, serão 
apresentados os resultados obtidos de modo a responder 
as seguintes indagações: O que é o Programa? O que tem 
sido escrito sobre ele? Qual a relação desse programa com 
a educação, a pobreza e a desigualdade social?

O texto está organizado em duas partes. Inicialmen-
te, são apresentadas as relações entre pobreza e desigual-
dade social, arregimentando autores que têm se dedicado 
ao estudo desta temática aliando-os ao PBF. Na segunda 

4 De acordo com estudo realizado por esta ONG divulgado em 2018, 
após 15 anos de queda contínua, a desigualdade de renda no Brasil 
voltou a crescer no ano de 2017. O estudo intitulado “País Estagna-
do: um retrato das desigualdades sociais brasileiras”, foi divulgado 
em 26 de novembro de 2018 e mostra que “no ano passado (2017), 
15 milhões de brasileiros viviam na extrema pobreza, o equivalen-
te a 7,2% da população, segundo os critérios estabelecidos pelo 
Banco Mundial (renda per capita inferior a 1,90 dólar por dia). 
O número é 11% superior àquele de 2016, quando os miseráveis 
somavam 13,3 milhões e representavam 6,5% dos habitantes.

5 A autora refere-se à EC 95/2016 que congelou os recursos do po-
der executivo até 2036.
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parte, apresenta-se o resultado da pesquisa realizada junto 
ao Banco Digital de Dissertações e Teses (BDTD), apre-
sentando os principais resultados das pesquisas realizadas, 
com especial destaque ao PBF no Estado de Goiás.

2 Pobreza, desigualdade e o programa Bolsa 
Família: construindo os conceitos 

Inicialmente, faz-se necessário compreender os prin-
cipais conceitos que envolvem a investigação, de modo 
a identificá-los nas dissertações e teses encontradas.  
Na leitura realizada com o material do curso Educação, Po-
breza e Desigualdade Social, faz-se necessário rever alguns 
conceitos, em se tratando da forma como essas questões 
são tratadas na sociedade. A primeira questão a ser obser-
vada neste estudo é a percepção do senso comum de que 
pobre é aquele que se encontra destituído de valores, prin-
cipalmente morais, o que o habilita para um mundo margi-
nalizado, à parte na sociedade capitalista, onde a liberdade 
de oportunidades deveria possibilitar a todos iguais condi-
ções de acesso aos bens materiais.

A visão que vigora dentre os grupos mais conservado-
res é que pobre é carente, logo inferior no alcance de êxito 
tanto escolar como profissional. A percepção assistencia-
lista também tem seu lugar ao tratar da pobreza. É muito 
comum as práticas de caridade, distribuição de cestas ali-
mentícias, remédios e brinquedos, sobretudo em períodos 
eleitorais, embora a legislação se mostre rígida a essas be-
nesses de determinados políticos.
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Ao imputar aos pobres uma condição valorativa, a 
educação para “os valores do trabalho, da dedicação e da 
perseverança, desde a infância” (ARROYO, 2017, p.10) 
supostamente resolveria a questão investindo apenas em 
uma formação profissional e moralizante de suas condutas 
e práticas no universo da pobreza. Passa a fazer sentido a 
cobrança das autoridades por essas pessoas de mais esco-
las para a solução desse problema. 

Arroyo (p. 10) afirma ainda que a própria mídia “ven-
de” a pobreza, associando-a à violência e aos mais variados 
crimes, como tráfico de drogas, furtos e roubos. Assim, o 
pobre acaba sendo, ao mesmo tempo, negado quanto aos 
seus direitos e criminalizado por sua condição. As favelas, 
os subúrbios e periferias carregam essa marca de espaços 
sociais onde estão localizados os pobres também de espí-
rito. Nesse contexto, cabe inquirir: a quem interessa a po-
breza? Por que os discursos elaborados atendem tão bem a 
uma visão limitadora como essa? 

Será que é porque é mais fácil limitar o discurso, do 
que aprofundar nos estudos sobre o tema? Pois, ao reduzir 
esse problema à contaminação dessas representações so-
ciais dos pobres, fica mais fácil apresentar soluções mági-
cas que não toquem na distribuição de renda, principal no 
fulcro no debate de cunho neoliberal.

Esse julgamento moral da pobreza coaduna com a 
perspectiva meritocrática, que, ao reduzi-la ao âmbito da 
moralidade, isenta a discussão sobre a desigualdade social, 
o fosso entre ricos e pobres no Brasil.
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Segundo o IBGE (apud Oliveira, 2018), cerca de 50 
milhões de brasileiros, ou seja, 25,4% da população, vivem 
na linha da pobreza e têm renda familiar de US$ 5,5 por 
dia, equivalente a R$ 387,07, valor adotado pelo Banco 
Mundial para definir se uma pessoa é pobre. Assim, po-
breza envolve uma questão complexa que diz respeito ao 
modo como se produz riqueza e a forma como essa riqueza 
é dividida entre as classes sociais no Brasil.

A pesquisa noticiada pela Agência Brasil (EBC) mos-
trou que a pobreza possui uma localização geográfica e de 
cor. Segundo a notícia, encontra-se “o maior índice de po-
breza na Região Nordeste, onde 43,5% da população vive 
abaixo do índice apontado como limítrofe para alguém ser 
considerado pobre” (p. 3). Com relação à cor, estão entre 
os negros e pardos os que possuem a menor quantidade de 
tempo de escolaridade, o desemprego e as menores opor-
tunidade sociais.

É importante salientar que o ganho médio de pessoas 
que compõem o grupo de 1% mais rico da população, 
equivale a seis vezes o ganho do grupo composto por 
metade da população pobre no país. Isso significa dizer 
que são 889 mil pessoas que recebem o rendimento médio 
de R$ 27.000 por mês, enquanto 44,4 milhões de pessoas 
têm a renda média de R$ 747,00, o que é inferior ao salário 
mínimo. (VENTURINI, 2017)

Com relação à escolaridade, a pesquisa realizada 
pelo IBGE (apud Oliveira, 2018) revelou que está entre 
os mais pobres a evasão escolar e a interrupção do ciclo 
da escolaridade. A pesquisa mostrou que 39,6% dos traba-
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lhadores ingressaram no mercado de trabalho com até 14 
anos. Esse dado é importante para reforçar a importância 
de políticas públicas voltadas à educação básica, de modo 
a impedir que situações como essa prevaleçam.

Diante deste cenário, é oportuno indagar: como os 
governos têm buscado reduzir a pobreza e a desigualda-
de social? Como as políticas públicas podem enfrentar o 
cenário nefasto da não permanência das crianças e ado-
lescentes na escola até a conclusão, com êxito, da escola-
ridade obrigatória?

Diante dessas questões, torna-se importante enten-
der como surgiu o Programa Bolsa Família (PBF), criado 
em 2004, com a finalidade de aglutinar políticas públicas 
para combater a pobreza e miséria absoluta, através de um 
programa de transferência de renda direta a famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social. Campello (2007) destaca 
que, no seu surgimento, o PBF

não nascia só. Nascia como parte de uma estratégia integrada 
de inclusão social e de desenvolvimento econômico. Um mo-
delo de desenvolvimento com inclusão, que se assentava em 
um conjunto relevante de iniciativas, tais como a política de 
valorização real do salário mínimo, os programas de fortaleci-
mento da agricultura familiar, a defesa e proteção do emprego 
formal e a ampliação da cobertura previdenciária. Articula-
do às demais iniciativas que emergiram no início do governo 
Lula, o PBF conheceu uma trajetória de sucesso, contribuin-
do efetivamente para melhorar as condições de vida e ampliar 
as oportunidades para milhões de famílias brasileiras. (p. 15)

A compreensão do PBF requer uma contextualiza-
ção de diversos programas sociais anteriores, que, de forma 
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integrada, convergiram para uma mesma linha de ação: o 
enfrentamento da pobreza.  

Pesquisas realizadas sobre a eficácia desses progra-
mas, como Campello (2013), Hoffman (2007) e Arroyo 
(2017) mostram que a intervenção do Estado em situações 
como essas contribui positivamente para a diminuição de 
desigualdade social em contextos diversos, interferindo 
positivamente não apenas na distribuição de renda como 
também na realidade escolar dos beneficiários.

Uma das inovações dessa política pública refere-
-se ao fato de que ela possui como condicionalidades: a 
frequência escolar, que cumpre o quesito educação, e o 
cartão de vacinação, atestando a condicionalidade saúde. 
Dessa forma, o PBF conseguiu ser um importante instru-
mento de garantia de direitos, o que gerou eficácia quanto 
à rede de proteção social.

Percebeu-se que após quase duas décadas de implan-
tação dessas políticas, foi possível aferir alívio da pobreza 
absoluta. Com a abrangência nacional de 549 municípios, 
atingindo as cinco regiões do país, inclusive aquelas de di-
fícil acesso, o PBF materializa-se por meio de um cadastro 
realizado pelo candidato ao benefício (Cadastro Único), no 
qual são previstos os enquadramentos do acesso ao bene-
fício, como: atualização do cadastro único e renda prevista 
per capita de 85,01 a 170 reais por mês para famílias em si-
tuação de pobreza, ou renda por pessoa de até 85,00  reais 
por mês, para famílias em extrema pobreza.

Por pobreza e miséria e a sua relação com a desigual-
dade social, Barros e Mendonça (2001, p. 27) as entende 
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como aquelas situações de carência em que os indivíduos 
não conseguem manter um padrão mínimo de vida con-
dizente com as referências socialmente estabelecidas em 
cada contexto histórico. Assim, afirmam que nem sem-
pre países que possuem situações de desigualdade têm 
pobreza, mas que em países onde existem pobres, há 
desigualdade social. Compreender o Brasil nesse contexto 
é um esforço interpretativo de não só analisar o cenário 
da desigualdade, mas entender o fosso que separa ricos e 
pobres e a distribuição de renda.

É importante destacar ainda que o Brasil tem, his-
toricamente, negligenciado seus pobres, negando-lhes o 
acesso ao Estado e subtraindo direitos. O acesso aos ser-
viços básicos, como Educação e Saúde, embora garantidos 
pela Constituição de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação de 1996, ainda não têm sido universalizados, 
na contramão da luta pela igualdade jurídica e substantiva.

Programas que focam nas políticas de transferência de 
renda no Brasil são recentes, sendo considerado pioneiro, o 
Projeto de lei nº 80, apresentado ao senado pelo então sena-
dor Eduardo Suplicy, em 1991, cujo objetivo seria o de gerar 
um imposto de renda “correspondente a 50% da diferença 
entre aquele patamar de renda e a renda da pessoa, caso 
ela estivesse trabalhando, e 30% no caso em que a pessoa 
tivesse rendimento nulo” (SUPLICY, 2002). Esse projeto foi 
implantado pelo governo federal, sendo o pioneiro programa 
com esse teor de atendimento às populações mais pobres.

Convém assinalar que a década de 1990 é profícua 
quanto à apresentação de projetos desse porte, como o Pro-
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grama Bolsa Escola, sob o governo de Cristóvam Buarque 
no Distrito Federal. Segundo Ramos (2018, p. 16), a partir 
de 1996 muitos municípios passaram a adotar medidas se-
melhantes, como Vitória, Santos, Belo Horizonte, Jundiaí, 
Boa Vista, Franca e Salvador.

Em 2001, o então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso sancionou a Lei nº. 10.219 de 11 de abril, que 
criou o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada 
à educação – “Bolsa Escola”, no âmbito do Ministério da 
Educação. Esse programa visava atender famílias que pos-
suíssem crianças com idade entre seis e quinze anos, cujas 
matrículas fossem em estabelecimento de ensino funda-
mental regular, com frequência escolar igual ou superior a 
85% (oitenta e cinco por cento). Outros programas foram 
criados no combate à pobreza e miséria, como o Auxílio 
Gás,6 com recursos da arrecadação da CIDE. Foram cria-
dos diferentes programas, cada um restrito a uma secre-
taria ou Ministério, agindo setorialmente e de forma frag-
mentada (Ramos, 2018, p.16).

A criação do Cadastro Único foi importante não ape-
nas para centralizar os programas, mas para que estes fos-
sem mais fáceis quanto à gestão de recursos. Esse Cadas-
tro refere-se ao registro que o beneficiário realiza para se 
inscrever nos programas sociais. Com base nessa inscrição 
é que torna possível o governo conhecer melhor a “realida-

6 O “Auxílio-Gás” destinava-se às famílias com renda mensal per 
capita máxima equivalente a meio salário mínimo que fossem 
beneficiárias do Bolsa Escola ou Bolsa Alimentação e/ou fos-
sem integrantes do Cadastramento Único para Programas So-
ciais do Governo Federal. 
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de socioeconômica dessa população. Nele são registradas 
informações como: características da residência, identifi-
cação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e 
renda, entre outra” (MDS, 2018).

A partir destas constatações é pertinente conhecer 
como este programa tem sido estudado nas universidades 
da região Centro-Oeste, em seus Programas de Pós-Gradua-
ção. Para conhecer os resultados destes estudos, as autoras 
recorreram à BDTD para identificar e analisar como o PBF 
tem sido estudado e quais tem sido os resultados destas in-
vestigações. Em especial, em que medida eles respondem 
às indagações levantados pelo curso EPDS, ora em pauta.

3 Os estudos sobre o PBF nas dissertações 
e teses da região Centro-Oeste.

A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disserta-
ções (BDTD) foi criada em 2002 pelo Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), no âm-
bito do Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB), 
e se constitui em um importante repositório de pesquisas 
desenvolvidas no Brasil.

O portal do BDTD apresenta as seguintes finalidades 
que a habilitam a ser um repositório:

Estudar experiências existentes no Brasil e no exterior de 
desenvolvimento de bibliotecas digitais de teses e disser-
tações; Desenvolver, em cooperação com membros da co-
munidade, um modelo para o sistema; Definir padrões de 
metadados e tecnologias a serem utilizadas pelo sistema; 
Absorver e adaptar as tecnologias a serem utilizadas na 
implementação do modelo; Desenvolver um sistema de 
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publicação eletrônica de teses e dissertações para atender 
àquelas instituições de ensino e pesquisa que não possuíam 
sistemas automatizados para implantar suas bibliotecas digi-
tais; Difundir os padrões e tecnologias adotadas e dar assis-
tência técnica aos potenciais parceiros na implantação das 
mesmas. (BDTD, 2018)

O BDTD possui um acervo com várias dissertações e 
teses defendidas nos programas de pós-graduação desde o 
início dos anos 2000, já há quase duas décadas, contendo 
os temas, autores, orientadores e textos completos de diver-
sas pesquisas do país. Possui ainda, várias informações que 
subsidiam o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu nas universidades brasileiras.

Pesquisas com essa proposta têm sido realizadas no 
Brasil, como por exemplo em Souza (2016), que busca ma-
pear a pesquisa educacional realizada pelas universidades 
brasileiras, a fim de compreender a sua natureza teórica e 
metodológica. A autora citada realizou uma pesquisa sobre 
como as universidades que produziram conhecimento so-
bre os movimentos sociais de trabalhadores desde o surgi-
mento dos bancos de dados, no período de 1987 a 2015. 
Para tanto, localizou como os estudos educacionais foram 
realizados no Brasil desde a expansão da pós-graduação, 
até a consolidação dos programas.

É neste sentido que a mesma metodologia é adota-
da neste estudo. A partir dos estudos teórico-conceituais 
apresentados na primeira parte do texto, faz-se a seguir um 
levantamento de dados obtidos no site supracitado, uti-
lizando a expressão chave “o Programa Bolsa Família do 
Estado de Goiás”. Observou-se que alguns estudos fazem 
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uso dessa expressão nas palavras-chave, mas, ao analisar 
o resumo, percebe-se que elas não estão na centralidade 
da discussão, e por isso foram descartadas. Identifica-se, 
no texto, o ano da conclusão da pesquisa e a universidade 
onde o trabalho foi defendido.

Percebe-se que essa temática começou a aparecer no 
banco em 2009, sendo que os 07 trabalhos encontrados 
foram defendidos em programas de pós-graduação (PPGs) 
de universidades majoritariamente públicas:

Quadro 1: Anos dos trabalhos defendidos, áreas, tipos e universidades

Ano de 

defesa
Área Tipo Universidade

2009
Ciências 

Sociais
Mestrado Universidade de Brasília

2010 Sociologia Doutorado Universidade de Brasília

2011
Ciências 

Humanas
Mestrado Universidade Federal de Goiás

2012 Política Social Doutorado Universidade de Brasília

2013 Agronegócio Mestrado Universidade Federal de Goiás

2014 Sociologia Mestrado
Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás

2015
Ciências 

Humanas
Mestrado

Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás

Fonte: BDTD, 2018.

Com exceção de um estudo, todos os demais foram 
desenvolvidos na área de ciências humanas e apenas dois, 
da PUC-GO, não foram defendidos em universidade pú-
blica. Embora a maioria das dissertações e teses tenham 
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concentrado seus esforços na área de ciências sociais e hu-
manas, as temáticas foram em torno dos seguintes temas:

Gráfico 1: Quantidade de trabalhos e temas que tratam do PBF em 
Goiás

Abordagens sobre o PBF

segurança alimentar política pública agricultura familiar igualdade social

Fonte: BDTD, 2018.

Esse gráfico mostra que grande parte das disserta-
ções e teses selecionadas neste estudo e que abordam o 
PBF, se dedicam principalmente em compreendê-lo no 
contexto da oferta de política pública, analisando a con-
dicionalidade educação, os beneficiários, a erradicação da 
fome etc. No quadro dois, são apresentados os trabalhos 
analisados. 
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Quadro 2: O PBF citado nos resumos do BDTD

Autor (a) Títulos dos trabalhos
Excertos dos resumos das 

dissertações e teses

MENDONÇA, 

Jordana Carlos 

de.

O Programa Bolsa Famí-

lia e sua relação com a 

segurança alimentar e o 

direito humano à alimen-

tação adequada. 

Conclui-se que os programas de 

distribuição de renda, como o 

Bolsa Família, são eficazes para 

a redução imediata da pobreza e 

da fome, porém não são eficien-

tes para o alcance de autonomia 

das famílias beneficiárias.

FIGUERÓ, 

Ana Lúcia.

Entre o assistencialismo 

e emancipação: uma aná-

lise da relação entre o Es-

tado e a sociedade civil, a 

partir das experiências do 

Programa Bolsa Família 

no entorno do Distrito 

Federal

O referente programa, neste 

contexto, possui um projeto que 

reúne elementos inovadores da 

política social, procurando con-

ciliar temas polêmicos, como a 

focalização da política de trans-

ferência de renda, por um lado, 

e parceria e estímulo à participa-

ção da sociedade civil, por outro, 

numa proposta de política de 

grande alcance. No entanto, no 

contexto mais geral das discus-

sões sobre o tema, o problema 

recai na redução das propostas 

iniciais do programa à política 

de transferência de renda, igno-

rando as demais dimensões do 

programa.
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Autor (a) Títulos dos trabalhos
Excertos dos resumos das 

dissertações e teses

RODRIGUES, 

Ludmila Araú-

jo de Sá Teles.

Programa de transferên-

cia de renda e compor-

tamento eleitoral; um 

estudo do Bolsa Família 

Federal

o que o estudo mostra é que o 

programa de transferência de 

renda não pode ser compreendi-

do como o único propulsor elei-

toral no Governo Lula. Em um 

dos casos estudados a variação 

do percentual de votos recebidos 

pelo presidente não se altera de 

maneira considerável devido ao 

advento da política e no outro 

existe na verdade uma retração 

dos votos.

FERREIRA, 

Laura Maria 

Darques.

Bolsa Família como polí-

tica de Estado e o princí-

pio da Vedação ao Retro-

cesso Social

Na presente pesquisa, defen-

de-se que o Programa Bolsa Fa-

mília deve ser entendido como 

uma política de Estado, visto ser 

uma política pública assistencial 

imprescindível à efetivação dos 

direitos sociais. Como política 

de governo, transforma-se em 

instrumento de direcionamento 

de votos, estigmatização de indi-

víduos e enfraquecimento da de-

mocracia (revitalização do voto 

de cabresto).
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Autor (a) Títulos dos trabalhos
Excertos dos resumos das 

dissertações e teses

BITTEN-

COURT, Blen-

da Domingues

Infância, trabalho e so-

cialização em Itapuranga 

– GO: agricultura fami-

liar em contexto de mu-

danças

O objetivo da dissertação é com-

preender, a partir da perspectiva 

dos agricultores familiares, as 

transformações nas formas de 

socialização das crianças e jo-

vens, no contexto de ampliação 

das leis de proteção à infância, 

implantação de políticas de erra-

dicação do trabalho infantil e va-

lorização crescente dos estudos 

escolares.

ABRÃO, Lu-

ciano Rogério 

do Espírito 

Santo

O processo de espaciali-

zação das desigualdades 

sociais: uma abordagem 

histórico-geográfica e ju-

rídica dos programas as-

sistenciais no município 

de Catalão (GO).

Pautado, sobretudo, pelas de-

mandas da transferência de ren-

da condicionada, notadamente o 

Bolsa Família, o SUAS inova na 

aparência, mas essencialmente 

segue confirmando as caracterís-

ticas de um Estado liberal, tanto 

na concepção quanto na imple-

mentação, pois mantém a disjun-

ção entre a política e economia 

no enfrentamento na focalização 

das expressões da questão social.
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Autor (a) Títulos dos trabalhos
Excertos dos resumos das 

dissertações e teses

SILVA, Maísa 

Miralva da

A concepção da política 

de assistência social e sua 

efetivação em municípios 

goianos: o novo jargão e 

o conservadorismo reni-

tente

Constatou-se que, mesmo no 

contexto da hegemonia neolibe-

ral, ocorreram avanços no tem-

po estudado, mas a herança do 

conservadorismo expõe as con-

tradições da institucionalização 

do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). A perspectiva 

de superação das formas tradi-

cionais de gestão dos serviços, 

programas, benefícios e projetos 

da assistência social, trazida pela 

PNAS e NOB/SUAS, tem sido 

interditada pelos limites dos con-

ceitos adotados, pelas condições 

em que se materializa e, ainda, 

pelo contexto de contrarrefor-

mas que confronta e derrui a 

lógica do direito. Nas realidades 

municipais estudadas prevalece 

o tecnicismo, a fragmentação, o 

assistencialismo, com desprofis-

sionalização e voluntarismo.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Ao analisar os trabalhos encontrados, observa-se que 
o PBF é localizado no âmbito da sociedade civil na reivin-
dicação de políticas de estado de transferência de renda, 
fazendo com que se assuma cada vez mais o protagonismo 
frente ao Estado. Embora reconheçam o valor que essa so-
ciedade civil conquistou ao longo dos anos, os autores das 
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dissertações e teses analisadas veem impasses na materia-
lização das políticas.

Em primeiro lugar, as análises dos estudos mostraram 
que, apesar das inúmeras conquistas que o PBF possibili-
tou aos beneficiários, ainda paira um viés conservador so-
bre as políticas públicas sociais, que tende a enquadrá-las 
como política de governo e não de Estado, o que dificulta 
a sua institucionalização e favorece a sua descontinuidade, 
fragmentação e não diálogo entre os entes federados. Desta 
maneira, ainda que na tentativa de superar os governos neo-
liberais dos anos 1990, acabou por dificultar a concretização 
da intersetorialidade entre os programas. Em segundo lugar, 
destaca-se que, por estarem conscritas aos governos, aca-
bam tornando reféns dos políticos, sendo o PBF uma moeda 
de troca em período eleitoral, como afirma Ferreira (2015), 
ocasionando a “revitalização do voto de cabresto”.

Por fim, os autores destacaram a visão assistencialista 
que ainda permeia os programas de transferência de renda, 
dentre eles, o Programa Bolsa Família. Asseveram que, ape-
sar de serem assertivos quanto à erradicação da pobreza e 
possuírem capilaridade nos municípios goianos estudados, 
abarcando um grande número de beneficiários, ainda são 
vistos como assistência social, caridade e benevolência.

Considerações finais

O presente estudo mostrou que as condições de po-
breza e desigualdades sociais e econômicas brasileiras ain-
da estão longe de uma solução. Mostrou também que o pe-
ríodo de vigência dos governos Lula e Dilma, (2003-2010 
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e 2011 a 2016), respectivamente, houve uma significativa 
redução da extrema pobreza como resultado das políticas 
sociais adotadas, dentre elas o PBF. O Programa tornou-se 
referência no mundo e reconhecido pelo Banco Mundial 
como eficaz no combate à fome, sendo inclusive recomen-
dado como modelo para reduzir as desigualdades sociais em 
outros países em desenvolvimento. Entretanto, após o gol-
pe parlamentar, jurídico e midiático de 2016 (Souza, 2017), 
que precipitou a saída de Dilma Rousseff da presidência 
sem que tenha cometido crime de responsabilidade, o Bra-
sil foi tomado de assalto pelo grupo político que perdeu as 
eleições em 2014, que passou a colocar em prática um pla-
no de reformas que havia sido derrotado nas urnas, carac-
terizado pela perda de direitos sociais (reforma trabalhista), 
pela perda de autonomia dos professores (Escola sem Par-
tido), pela perda da qualidade social da educação básica 
(Reforma do Ensino Médio) dentre tantas outras.

O horizonte segue sombrio, uma vez que o governo 
eleito em outubro de 2018 está alinhado a uma pauta ultra 
liberal na política econômica (pautado nos princípios neoli-
berais) e conservadora nos costumes, assumindo o discurso 
da “bancada da Bíblia”, (pautado nos princípios moralizan-
tes) contrário às discussões de gênero nas escolas, aos direi-
tos das mulheres, dos indígenas e da comunidade LGBTs. 
É favorável ao Estado mínimo para as políticas sociais e má-
ximo para o capital especulativo. Reafirma o apoio a todas 
as perdas elencadas acima e é contra as políticas sociais e 
inclusivas. Neste contexto o futuro do PBF ainda é incerto. 
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CAPÍTULO 6 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO 
DE APERFEIÇOAMENTO  EDUCAÇÃO, POBREZA E 
DESIGUALDADE SOCIAL OFERTADO EM GOIÁS

Daniela da Costa Britto Pereira Lima 
Rosselini Diniz Barbosa Ribeiro

Karine Nunes de Moraes

Introdução

Este artigo tem como objetivo abordar os processos 
de acompanhamento e avaliação do Curso de Aperfeiçoa-
mento Educação, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS), 
ofertado na modalidade a distância, pela Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Goiás, no período 
de março a setembro do ano de 2018. O Curso faz parte 
do Programa de Formação Continuada de Gestores/as da 
Educação do Programa Bolsa Família (PBF), da Secreta-
ria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
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Inclusão1 (SECADI), do Ministério da Educação (MEC), 
vinculado à Diretoria de Políticas de Educação em Direitos 
Humanos e Cidadania e Coordenação Geral de Acompa-
nhamento da Inclusão Escolar.

Esse Programa de Formação Continuada a Distância 
busca instituir uma formação que possibilite a problema-
tização dos aspectos políticos, éticos e sociais implicados 
na transferência de renda a partir da condicionalidade da 
educação do PBF. Desse modo, busca-se contribuir para o 
desenvolvimento dos sistemas de ensino, voltados para a 
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção de 
direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, vi-
sando à efetivação de políticas transversais e intersetoriais. 

A Iniciativa EPDS tem como objetivo sensibilizar os 
profissionais da educação básica e outros envolvidos com 
políticas sociais que estabelecem relações com a educação 
para a necessidade de romper com práticas escolares que 
reforçam a condição de pobreza e reproduzem as desigual-
dades sociais. Essa Iniciativa foi organizada em torno de 

1 Os programas e ações da Secretaria de Educação Continuada, Al-
fabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) buscam viabilizar o 
pleno acesso à escolarização e à participação de todos os estudan-
tes, com redução das desigualdades educacionais, com equidade e 
respeito às diferenças. Assim, voltam-se para a formação inicial e 
continuada de profissionais da educação, o desenvolvimento de ma-
teriais didáticos e paradidáticos específicos, a promoção de melhoria 
da infraestrutura física e tecnológica para as escolas, a indução da 
oferta de ações de alfabetização e elevação da escolaridade de jovens 
e adultos, o acompanhamento da frequência escolar de estudantes 
em situação de vulnerabilidade social, além da articulação institu-
cional para a implementação de diretrizes do Conselho Nacional de 
Educação referentes aos públicos e temáticas da Secretaria.
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três dimensões, a saber: a) Formação Continuada; b) Pes-
quisa Acadêmica; e, c) Difusão do Conhecimento. 

Neste artigo abordaremos a dimensão Formação 
Continuada e, para isso, o texto foi organizado em quatro 
partes. Na primeira parte, contextualizamos a discussão 
sobre educação, pobreza e desigualdade social no Curso 
de Aperfeiçoamento, destacando os objetivos de cada um 
dos módulos e sua organização didática. Na segunda parte, 
abordamos a formação a distância e a tutoria, refletindo 
sobre seus desafios e os processos pedagógicos envolvidos. 
Na terceira parte, destacamos a atividade de supervisão de 
tutoria e as ações empreendidas na manutenção do envol-
vimento entre tutores e cursistas, de modo a minimizar a 
taxa de evasão. Na quarta parte, destacamos aspectos re-
lacionados à avaliação na perspectiva dos cursistas, con-
siderando os objetivos do curso, o conteúdo e o material 
disponibilizados, a distribuição da carga horária, o ambien-
te virtual de aprendizagem utilizado e a aprendizagem e 
aproveitamento pessoal para a prática profissional.   

Educação, pobreza e a desigualdade social no 
contexto do Curso de Aperfeiçoamento 

A pobreza e a desigualdade social são problemas 
graves que atingem muitas populações na atualidade, por 
isso, inicialmente, são enfrentadas no campo das políticas 
públicas sociais através de programas para sua erradica-
ção. Todavia, a persistência da pobreza em países, como é 
o caso do Brasil, precisa ter como horizonte mais amplo a 
igualdade de oportunidades e a redistribuição da riqueza 
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socialmente produzida pela nação, com vistas à promoção 
de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Neste sentido, o Curso de Aperfeiçoamento Educa-
ção, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS) parte da pre-
missa de que é preciso, primeiramente, reconhecer que a 
pobreza e as desigualdades sociais existem com a conse-
quente exclusão social vivenciada por muitos estudantes 
e  estão presentes nas situações do cotidiano, sobretudo, 
nos espaços escolares (BRASIL, 2018). O Curso teve o 
objetivo de promover a formação continuada de profissio-
nais que atuam na educação básica e estabelecem relações 
com a educação em contextos empobrecidos, com vistas 
ao desenvolvimento de práticas que possibilitem a trans-
formação das condições de pobreza e de extrema pobreza 
de crianças, adolescentes e jovens e, consequentemente, 
promovam condições objetivas que viabilizem um justo e 
digno viver definido socialmente. Refletir sobre a pobreza 
e a desigualdade social permite repensar os currículos e as 
práticas educativas, de modo a garantir o direito ao conhe-
cimento, às ciências e às tecnologias (BRASIL, 2018).

Destacam-se, ainda, como objetivos específicos do 
Curso: a) possibilitar a apropriação de conhecimentos 
científicos a respeito da pobreza e das desigualdades so-
ciais em suas relações com questões étnicas, raciais, de gê-
nero e de espaço; b) analisar a constituição dos direitos ci-
vis, políticos e sociais, caracterizados de modo amplo como 
“direitos humanos”; c) relacionar os conhecimentos sobre 
pobreza, desigualdades sociais e direitos humanos com as 
políticas educacionais e outras políticas sociais voltadas 
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para a alteração do quadro de pobreza e pobreza extrema 
no Brasil; d) analisar o papel social da escola, seu currícu-
lo, suas práticas e as implicações em relação à manutenção 
ou à transformação da condição de pobreza de crianças, 
adolescentes e jovens que a frequentam; e) sensibilizar os 
profissionais da educação básica e outros envolvidos com 
políticas sociais, que estabelecem relações com a educa-
ção, para a necessidade de romper com práticas escola-
res que reforçam a condição de pobreza e reproduzem as 
desigualdades sociais; f) promover o reconhecimento das 
realidades locais no que se refere às condições de pobreza 
e pobreza extrema e sua relação com a educação; g) fo-
mentar iniciativas voltadas para a alteração das condições 
de pobreza e pobreza extrema, especialmente, a criação e 
o fortalecimento de redes com tal objetivo; h) propor e de-
senvolver um projeto de pesquisa sobre a temática Educa-
ção, Pobreza e Desigualdade Social. 

O Curso foi desenvolvido na modalidade a distância, 
contando com duas atividades presenciais: uma aula inau-
gural presencial com a realização de oficina voltada para in-
trodução à Educação a Distância (EaD) e uso de Ambien-
te Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA (Moodle) e 
outra final com apresentação dos projetos desenvolvidos 
no Trabalho Final de Curso (TFC). Esta formação, em ní-
vel de aperfeiçoamento, se insere no contexto da Política 
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica e da Rede Nacional de Formação Conti-
nuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 
Pública (Renafor). Possui carga horária de 180 horas, com 
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duração de 06 meses e foi estruturado em três módulos, 
a saber: Módulo Introdutório – Pobreza, Desigualdades e 
Educação (40 horas); Módulo I – Escola: espaços e tempos 
de reprodução e resistências da pobreza (60 horas); Módu-
lo III – Pobreza e Currículo: uma complexa articulação (60 
horas); e Trabalho Final de Curso (20 horas).

O Módulo Introdutório tem como objetivos: a) reco-
nhecer a pobreza e a desigualdade como consequências de 
um sistema social e econômico excludente e não uma ques-
tão de mérito dos indivíduos ou “escolha pessoal”; e, b) com-
preender as relações entre a pobreza, a desigualdade social 
e a educação. Destaca-se, portanto, a garantia do direito à 
escolarização de qualidade e da preservação da função social 
da escola, desvinculando-a de visões moralistas, disciplina-
doras e ingênuas quanto aos processos sociais, econômicos 
e políticos imbricados à apropriação da riqueza. Nessa pers-
pectiva, compreende-se o processo histórico de produção da 
pobreza e a importância das políticas sociais para a garantia 
do direito à vida, preconizado na Constituição Federal de 
1988, reconhecendo o papel da escola tanto para a sua re-
produção como para a sua superação. 

O Módulo 1 tem como objetivos: a) localizar a escola 
como espaço de reprodução da cultura e de emancipação 
dos sujeitos; e, b) identificar os diferentes projetos esco-
lares. Assim, problematiza a infância, a adolescência e a 
juventude em vivências de pobreza, evidenciando a cul-
tura escolar e a segregação de crianças e jovens pobres, 
assim como desvela a precarização dos espaços e tempos 
escolares na reprodução da pobreza e resistências a ela, 
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com destaque para as temáticas que envolvem as relações 
corpo, gênero, etnia, raça, sexualidade e práticas culturais 
emancipatórias. 

O Módulo 2 tem como objetivos: a) identificar os 
temas pobreza e desigualdade nos currículos; e, b) com-
preender o currículo como espaço de disputa. Desse 
modo, discute a escola e a organização dos seus tempos 
e espaços, problematizando a noção de territorialidade e 
o pertencimento sociocultural. Também analisa a relação 
cultura, escola e pobreza por meio da discussão sobre os 
saberes e as experiências dos coletivos sociais, o currícu-
lo, a organização escolar, a diversidade, o conhecimento, a 
ciência e a pobreza.

Esta breve apresentação nos remete à complexida-
de da proposta formativa, aos seus desafios, aos processos 
pedagógicos envolvidos e à avaliação do Curso na pers-
pectiva dos cursistas, aspectos estes que serão objeto de 
análise a seguir.

Formação a distância e tutoria no 
Curso de Aperfeiçoamento

A educação a distância foi normatizada pela primeira 
vez no Brasil por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu 
artigo 80, discriminando-a como modalidade de ensino. A 
partir daí, uma série de regulamentações foram estabele-
cidas, estando hoje em vigor o Decreto n. 9.057, de 25 de 
maio de 2017, que em seu artigo 1º a conceitua como



134

modalidade educacional na qual a mediação didático-peda-
gógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com 
a utilização de meios e tecnologias de informação e comu-
nicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, 
com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre ou-
tros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e 
profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 
diversos (BRASIL, 2017, p. 1). 

Porém, no Curso de Aperfeiçoamento Educação, Po-
breza e Desigualdade Social (EPDS/SECADI/MEC), ofer-
tado pela Faculdade de Educação, da Universidade Fede-
ral de Goiás a cursistas estabelecidos no estado de Goiás, 
utilizou-se do conceito de Lima (2014) que amplia a ótica 
da EaD numa perspectiva de formação que contemple a 
formação para a autonomia, de forma crítica e privilegie o 
desenvolvimento do cursista na perspectiva da práxis, ou 
seja, como

[...] uma prática social educativa-dialógica de um trabalho 
coletivo, de autoria e colaborativo, articulada para o desen-
volvimento de uma arquitetura pedagógica e de gestão, in-
tegrada ao uso significativo das tecnologias de informação e 
comunicação, voltada para a formação crítica, autônoma e 
emancipadora (LIMA, 2014, p. 60).

Desde a sua regulamentação no Brasil, a modalida-
de tem sido usada como estratégia para a oferta de cursos 
de graduação, especialização, aperfeiçoamento e extensão, 
além de cursos semipresenciais de formação stricto sensu 
profissional de formação de professores, tanto na rede públi-
ca quanto privada de ensino e pelos órgãos governamentais.  

A necessidade de acesso à formação continuada nos 
dias atuais requer uma formação que demande menor cus-
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to e maior amplitude de cursistas, tendência crescente de 
conhecimento efêmero, com flexibilidade, versatilidade e 
alcance robusto, o que tem impulsionado o crescimento da 
oferta de cursos na modalidade EaD, porém esses devem 
ter mecanismos de garantia da qualidade (ICDE, 2015). 

A oferta de um curso na modalidade a distância pos-
sui certas especificidades, próprias da modalidade, dentre 
elas a natureza do trabalho pedagógico. Mill (2014) consi-
dera que o trabalho na EaD é realizado de modo coletivo 
e cooperativo, todavia fragmentado, uma vez que há vários 
tipos de equipes e cada um de seus integrantes desempe-
nha uma parcela específica do trabalho. A esse conjunto 
articulado de trabalhadores, necessário ao desenvolvimen-
to das atividades na EaD, Mill (2014) denominou de poli-
docência. No dizer do autor,

o termo polidocência é uma categoria explicativa para ana-
lisar a condição docente na EaD, geralmente coletiva (co-
laborativa/fragmentada). Ou seja, a polidocência não é a 
docência na EaD e sim uma forma de analisá-la em suas 
particularidades (MILL, 2014, p. 25).

Mill (2014) delineia a categoria de polidocentes na 
EaD, afirmando que,

de forma descritiva, o grupo de profissionais da polidocência 
é composto de professor-tutor (ou professor-conteudista), 
tutores virtuais, professor-aplicador (ou professor-forma-
dor), projetistas educacionais (ou designers instrucionais), 
tutores presenciais, equipe multidisciplinar e equipe coor-
denadora (MILL, 2014, p. 26).

No contexto deste artigo, as categorias polidocentes 
de tutoria e de supervisão de tutoria serão objeto de estu-



136

do, visando compreender as especificidades das funções 
desses profissionais, bem como a implicação de seu traba-
lho para a avaliação na perspectiva dos cursistas.

No que diz respeito à função de tutoria, compreen-
de-se a importância de duas características fundamentais 
na atuação do tutor: ter domínio do conteúdo técnico-cien-
tífico e habilidade para estimular a busca por resposta dos 
participantes (EMERENCIANO; SOUSA; FREITAS, 
2007). O tutor virtual ou tutor a distância é o responsá-
vel pelo acompanhamento da participação dos estudantes, 
auxiliando-os no desenvolvimento de suas atividades. Se-
gundo Mill (2014), o tutor é o mediador entre o aluno e o 
conhecimento, entre a tecnologia e o professor. O autor, 
ainda, explica a complexidade da tutoria:

o grupo de tutor é formado por tutores virtuais e tu-
tores presenciais. O papel dos tutores virtuais é mais 
direcionado ao conteúdo da disciplina e, por isso, nor-
malmente são especialistas na área da disciplina ou 
do curso em que trabalha. O trabalho do tutor virtual 
acompanha os alunos em seus estudos, buscando me-
lhores formas de ensinar-aprender e orientando os es-
tudantes em suas dificuldades (MILL, 2014, p. 38).

No Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social, os tutores tiveram papel fundamen-
tal para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, pois 
atuaram diretamente com os alunos na orientação, no es-
clarecimento de dúvidas, no acompanhamento e media-
ção do processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista 
a qualidade formativa e a avaliação em uma perspectiva 
contínua e processual do desenvolvimento dos estudantes. 
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Além das atividades pedagógicas desenvolvidas no Ambien-
te Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) – Moodle, os 
tutores mantiveram ação intensificada de contato com os 
alunos por telefone/ e-mail/ WhatsApp, na tentativa de es-
tabelecer o vínculo com os cursistas e minimizar a evasão.

Na atuação da tutoria é imprescindível o pleno envol-
vimento com a equipe de EaD e a gestão mediadora e orien-
tadora da sala de aula virtual para a criação de um ambiente 
colaborativo, efetivo e de compartilhamentos que possibili-
tem a construção do conhecimento dos estudantes.

A supervisão de tutoria e seus desafios 

As atividades de supervisão de tutoria no Curso de 
Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade So-
cial compreenderam o monitoramento da participação de 
cursistas e tutores no ambiente Moodle, a avaliação dos 
processos no âmbito da tutoria, o auxílio aos tutores pre-
senciais e a distância em suas ações e a proposição de ins-
trumentos para o acompanhamento dos cursistas, visando 
o bom andamento do curso. Neste sentido, todas as ações 
empreendidas tiveram o objetivo de manter o envolvimen-
to entre tutores e cursistas para o alcance dos objetivos 
propostos, minimizando a taxa de evasão. 

Dentre as atividades de maior relevância na supervi-
são de tutoria, destacam-se:

 · a sistematização das participações dos cursistas e 
intervenções dos tutores em cada atividade pro-
posta; 
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 · o monitoramento do desempenho do tutor e das 
turmas, identificando, analisando e reportan-
do situações-problema à coordenação do curso, 
quando necessário; 

 · a realização de reuniões presenciais ou por 
webconferências para ajuste do acompanhamento 
junto aos cursistas; 

 · a comunicação com os tutores por meio de men-
sagens no ambiente Moodle/telefone/e-mail/
WhatsApp; 

 · o fornecimento de suporte técnico-pedagógico ao 
tutor; 

 · a análise das fichas de acompanhamento dos mó-
dulos desenvolvidos pelo tutor; 

 · a recomendação de intervenções pedagógicas 
para melhoria do desempenho das turmas; 

 · a resolução de problemas de comunicação entre 
tutores e cursistas;   

 · a valorização das ações empreendidas pelos tu-
tores; 

 · a resposta aos questionamentos e solicitações 
dos tutores e demandas de cursistas em relação 
aos tutores.

O maior desafio foi a falta de acesso dos cursistas. 
Diante dessa situação, todos os alunos sem acesso ao am-
biente Moodle foram mapeados e contatados, visando 
compreender os motivos da falta de participação, desta-
cando-se: (1) problemas de saúde graves levando à desis-
tência do aluno; (2) falta de tempo para a realização das 
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atividades em função da carga horária de trabalho; (3) falta 
de acesso à internet; (4) dificuldade de acesso em função 
da alteração de senha. 

A sistemática de monitoramento e acompanhamento 
dos tutores e cursistas permite a rápida proposição de in-
tervenções. Ao longo de cada módulo, as sistematizações 
quanto às participações dos cursistas e tutores em cada 
fórum, objetivaram maior intervenção e feedbacks por parte 
dos tutores, bem como os monitoramentos acerca do de-
sempenho dos tutores e das turmas possibilitaram a iden-
tificação, a análise e a resolução de possíveis problemas 
junto à coordenação do curso e à coordenação pedagógica.

Avaliação do Curso de Aperfeiçoamento 
na perspectiva dos cursistas 

Ao fazer uso de avaliação de cursos a distância, esta 
possui como objetivo buscar informações essenciais que 
caracterizem a sua oferta com o intuito de promover ofer-
tas melhores. Porém, se torna necessário esclarecer que a 
EaD é, antes de tudo, educação e que o centro da sua ava-
liação deve ser o aprendizado significativo e os processos/
recursos utilizados (RAMA, 2015).  

Considerando que o Curso em análise foi ofertado em 
Goiás pela primeira vez e pode vir a ser ofertado novamente 
em forma de especialização, a equipe gestora se preocupou 
em realizar uma avaliação da sua oferta do tipo aperfeiçoa-
mento na perspectiva dos cursistas participantes. 

Dentre os 127 concluintes, 92 responderam a ficha de 
avaliação que contemplou um quadro de itens estabelecidos 
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com campo para justificar a resposta, se necessário, com o 
objetivo de avaliar a tutoria, realizar uma autoavaliação sobre 
a dedicação e desenvolvimento do cursista e, por fim, regis-
trar sugestões e/ou opiniões acerca do curso realizado. 

Com relação à avaliação do Curso, temos os seguin-
tes dados:

Tabela 01: Avaliação dos cursistas sobre o Curso

Questões
Respostas dos cursistas

SIM PARCIALMENTE NÃO

O curso atingiu seu objetivo? 85% 15% 0%

O conteúdo/material teórico foi 

satisfatório?
96% 4% 0%

A carga horária foi bem distri-

buída?
71% 29% 0%

O ambiente Moodle atendeu 

suas expectativas?
70% 28% 2%

Você diria que seu aproveita-

mento neste curso foi bom?
73% 25% 2%

Você acha que poderá aplicar 

os conhecimentos adquiridos 

durante o curso na sua prática 

profissional? 

96% 4% 0%

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos questionários de ava-
liação. 

Dentre os elementos avaliados (curso, conteúdos, 
carga horária, ambiente Moodle, aproveitamento e uso na 
prática dos conteúdos), nota-se que no geral os critérios fo-
ram bem avaliados, porém a distribuição da carga horária, 
o ambiente virtual do curso – Moodle e o aproveitamento 
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pelos cursistas foram os aspectos que mais tiveram opção 
como parcialmente atendidos.

As justificativas para as respostas da Tabela 01 trou-
xeram elementos importantes para repensar o Curso e seu 
planejamento (como limitadores) e elementos de potencia-
lidades percebidos pelos cursistas. Dentre os limitadores, 
destaca-se um maior número de respostas dos cursistas 
que trataram:

 · da grande quantidade de conteúdo e tempo consi-
derado curto para realização das atividades, care-
cendo melhoria na distribuição da carga horária;

 · do número de encontros presenciais para sanar 
as dúvidas, embora o curso tenha disponibilizado 
tutoria presencial;

 · das dificuldades para lidar com tecnologia e 
Moodle;

 · do uso das férias como período letivo do curso.

Com relação aos aspectos de potencialidade, desta-
cam-se:

 · a excelente qualidade do conteúdo, referencial 
teórico e vídeos;

 · a compreensão do significado da Pobreza e De-
sigualdade Social e a possibilidade de uso des-
se conhecimento adquirido no curso em sala de 
aula e na escola;

 · a ampliação do conhecimento sobre o Programa 
Bolsa Família e seus usuários/beneficiários.

Quando analisamos as justificativas, observa-se que 
as dificuldades para lidar com um curso a distância ficaram 
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muito presentes no grupo participante e a quantidade de 
material relacionado ao curto tempo para a realização das 
atividades. Sem dúvida alguma, o Curso possui material 
teórico e de apreciação de vídeos em quantidade substan-
ciais, porém salientamos que o conteúdo em si não é de 
fácil compreensão, pois surpreende em inovação ao que 
é estudado em cursos de Licenciatura ou Serviço Social. 
Como bem explana Arroyo (2010), apesar da temática da 
desigualdade estar mais envolvida nas políticas públicas 
educacionais, a busca por resultados tem ignorado as pes-
quisas científicas que tratam da temática, ficando um tanto 
inexplorada ou utilizadas com foco estrito por aqueles que 
formulam as políticas públicas e, consequentemente, aos 
que as implementam. 

Para avaliar a tutoria, foram estabelecidas as seguin-
tes questões para que fossem atribuídas notas de 0 a 5 
(sendo 0 não atendeu e 5 atendeu plenamente): clareza 
e objetividade ao expor o assunto; habilidade na interme-
diação no ambiente Moodle; conhecimento do conteúdo; 
disponibilidade de atendimento; relacionamento com o 
grupo; devolutiva das atividades. 

A maioria dos cursistas deu nota 5 para todas as 
questões, nenhum cursista deu nota 0 e apenas dois cur-
sistas deram nota 1 nos itens “Habilidade na intermediação 
no ambiente Moodle” e “Relacionamento com o grupo”. A 
maior parte das notas 2 e 3 foram dadas para as questões 
da devolutiva das atividades e habilidade na intermediação 
no ambiente Moodle. 
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A definição dos tutores passou por processo seletivo 
e a maioria não tinha experiência expressiva como tutor 
em cursos a distância. “O que caracteriza este trabalha-
dor é sua função de acompanhar os alunos no processo de 
aprendizagem, que se dá, na verdade, pela intensa media-
ção tecnológica (MILL et al., 2008, p. 112-113). O que se 
percebe é que essa mediação, “nova”, com o uso da tecno-
logia e, no caso do ambiente virtual de aprendizagem Moo-
dle, apresenta-se como quebra de paradigma de uma fun-
ção docente que trabalha mais na perspectiva expositiva da 
presencialidade para a atuação, a orientação do processo e 
a mediação pedagógica da ação discente. Esse é o desafio 
de ser professor virtual que acaba por ocasionar baixa ava-
liação justamente no quesito mediação on-line.

Outro fator preponderante está relacionado ao fato 
de que todos os tutores que atuaram como responsáveis de 
turmas são professores ou técnicos-administrativos da Uni-
versidade Federal de Goiás foram remunerados por meio 
do pagamento de bolsas, como atividade extra, o que não 
compreendemos como ideal, mas o possível para a oferta 
de um curso que consideramos altamente relevante para 
a formação docente e dos profissionais que atuam com o 
Programa Bolsa Família. Assim, 

[...] a bolsa torna-se uma atividade remunerada a mais do 
docente, mas sem reverter em direitos trabalhistas, já que 
é considerada como bolsa pesquisa, isenta de impostos e 
despesas patronais. Esse modelo também pode massificar 
e fragmentar, segundo um modelo fordista, o trabalho 
docente, mais do que fortalecer o trabalho coletivo (LIMA, 
FARIA e DESIDÉRIO, 2013, p. 60).
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Mais da metade dos cursistas, quando questionados 
na avaliação sobre a sua dedicação e desenvolvimento, con-
sidera satisfatória e a maioria parabeniza o curso e a sua ofer-
ta. Um terço deles considerou que poderia ter sido melhor 
a sua atuação. As principais justificativas para isso foram: a 
falta de tempo, problemas familiares ou pessoais, a grande 
quantidade de material para leitura e o curto tempo para 
realização das atividades. Alguns destaques ainda foram fei-
tos pontualmente quanto à complexidade do tema do curso 
e à dificuldade de acesso à internet, no entanto elogiaram a 
iniciativa da criação do Fórum de recuperação, a equipe e a 
tutoria. Poucos sentiram falta de atenção da tutoria. 

Como sugestões, 85% dos respondentes sugeriram 
a oferta em nível de especialização e mestrado, vários so-
licitaram oportunizar novamente a continuidade do curso 
ou a sua oferta para novos cursistas, diminuir material de 
leitura e apoio, ter mais momentos presenciais, disponibi-
lizar material impresso e oferta para Redes Municipais e de 
Assistência Social.

Considerações finais

O processo de acompanhamento e avaliação do Cur-
so de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade 
Social apontou a importância da oferta para a formação 
continuada de docentes e dos profissionais que atuam com 
o Programa Bolsa Família. Essa importância se deve ao fato 
de que é imprescindível compreender as relações que se 
estabelecem entre a educação em contextos empobrecidos 
e desenvolvimento de práticas que possibilitem a transfor-
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mação das condições de pobreza e de extrema pobreza para  
promover condições objetivas de superação das desigual-
dades sociais. Refletir sobre a pobreza e a desigualdade so-
cial permite repensar os currículos e as práticas educativas, 
de modo a garantir o direito ao conhecimento, às ciências e 
às tecnologias produzidas coletivamente em diferentes es-
paços sociais e, em especial, nas instituições educacionais 
brasileiras em seus diferentes níveis, etapas e modalidades. 

No Curso, com os objetivos de: a) localizar a escola 
como espaço de reprodução da cultura e de emancipação 
dos sujeitos, b) identificar os diferentes projetos escolares. 
a) identificar os temas pobreza e desigualdade nos currícu-
los; e, b) compreender o currículo como espaço de dispu-
ta, fez-se imprescindível a socialização de conhecimentos 
científicos a respeito da pobreza, das desigualdades sociais 
e direitos humanos, relacionando-os com as políticas edu-
cacionais e sociais voltadas para a alteração do quadro de 
pobreza e pobreza extrema no Brasil. Também foi funda-
mental analisar o papel social da escola, seu currículo, suas 
implicações em relação à condição de pobreza de crianças, 
adolescentes e jovens que a frequentam, de modo a sensi-
bilizar os profissionais da educação básica e outros envol-
vidos com políticas sociais, para a necessidade de romper 
com práticas escolares que reforçam a condição de pobreza 
e reproduzem as desigualdades sociais. 

Dada a complexidade da proposta formativa, o seu 
acompanhamento e avaliação indicaram a importância de 
um projeto político pedagógico bem estruturado, a neces-
sidade de adequação do conteúdo e material didático ao 
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nível e à modalidade do curso ofertado, a relevância do 
trabalho de supervisão e acompanhamentos dos tutores, 
bem como a avaliação continuada e da aprendizagem dos 
cursistas ao longo do desenvolvimento do curso.
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CAPÍTULO 7 
POBREZA E ESCOLA: DISCURSO E SILENCIAMENTO 
NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Edna Silva Faria 

Introdução

A presença da pobreza no contexto social é visível nos 
ambientes urbanos e rurais, intensificando as marcas das 
desigualdades existentes no país, evidenciada pelo gran-
de número de pessoas vivendo em condições subumanas. 
Esse movimento de exclusão não se restringe aos contextos 
das ruas, porém se instala também no interior das escolas, 
por estas reproduzirem o que a sociedade vive e do modo 
como se organiza, assim a pobreza e a exclusão convivem 
no ambiente escolar. 

O contexto escolar espelha circunstâncias de pobreza 
e exclusão, não alheias aos fatores internos a esse ambiente, 
mas que podem também serem intensificadas, por exemplo, 
pela organização do cotidiano escolar, pela adoção de um 
currículo que fortalece atividades conteudistas, restritas e 
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terminam por formalizar o ambiente escolar como um local 
de segregação e não de inclusão. Nessa perspectiva, pode 
acontecer também que esse espaço  promova um silencia-
mento sobre várias circunstâncias que interferem direta-
mente no aprendizado, por exemplo, a questão da fome e 
da pobreza, gerando um certo apagamento das implicações 
desses fatores na aprendizagem escolar. 

Partindo dos relatos de professores que participaram 
do Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desi-
gualdade Social e considerando a complexidade dos temas 
que perpassam as questões envolvidas, este artigo tem como 
objetivo discutir sobre os discursos de silenciamento envol-
vendo pobreza e escolarização que ocorrem no âmbito esco-
lar, a fim de demonstrar como esses discursos ocultam ou 
intensificam as situações de pobreza e desigualdade social 
no interior de unidades educacionais da rede pública.

Este trabalho fundamenta-se nos preceitos de Miguel 
Arroyo (2017), Maria Conceição Calmon Arruda (2014), 
Eveline Algebaile (2009) e Michel Foucault (2009), ao 
tratarem de pobreza, educação, discurso e poder, e adota 
como procedimento metodológico a revisão bibliográfica e 
análise de corpus. Organiza-se, portanto, em duas partes: 
a primeira, em que se discutem aspectos relacionados aos 
temas orientadores do Curso, quais sejam: pobreza, educa-
ção e desigualdade social e, ainda, sobre discurso e poder, 
dois elementos que perpassam todas as relações sociais. A 
segunda parte será dedicada à análise dos dados colhidos 
nos relatos dos cursistas para se demonstrar como ocorre o 
silenciamento desses temas.
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1 Pobreza, educação e desigualdade 
social: relações discursivas

A organização das sociedades vem, ao longo do tem-
po, realçando distinções entre os indivíduos que a ela 
pertencem, ou buscando meio de tornar esses sujeitos 
acessíveis a bens comuns. Contudo mesmo com o esfor-
ço empreendido por várias nações, organizações sociais 
ou outras entidades, as diferenças sociais são marcantes 
e apresentam consequências avassaladoras para as comu-
nidades em que as distinções se acentuam, sendo a po-
breza uma dessas consequências que ainda atinge grande 
número de pessoas no mundo, como mostram dados no 
relatório1 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 
da ONU, apontando que 13% da população mundial ainda 
vive em extrema pobreza, 800 milhões de pessoas passam 
fome e 2,4 bilhões não têm acesso a saneamento básico.

Embora o Relatório aponte melhorias, os dados de-
monstram como ainda é preocupante a questão da fome e 
da desigualdade social, evidenciando-se um fosso existente 
em comunidades e países, pontuando a urgência do em-
prendimento e do fortalecimento de ações e movimentos 
que visem à garantia de acesso social e de melhoria da qua-
lidade de vida a essas comunidades, inclusive como me-
lhoria no processo de aprendizagem, aspecto diretamente 
afetado pela baixa qualidade de vida. O Brasil é citado no 

1 O relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é um 
documento que acompanha o progresso regional e global rumo às 
metas estabelecidas pelos países-membros das Nações Unidas em 
setembro de 2015.
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Relatório e os dados apresentados sobre a situação da desi-
gualdade social mostram quão distante o País encontra-se 
dos índices positivos de igualdade e qualidade de vida para 
a sua população.

A questão da pobreza no Brasil não é recente e não 
se restringe às regiões mais pobres e marginais do terri-
tório brasileiro. Inserido num contexto mundial, o Bra-
sil é uma nação em que tais aspectos sociais mostram-se 
presentes, seja em uma cidade de grande porte em uma 
pequena vila, num ponto mais longínquo desse imenso 
território. Nesse contexto, embora haja registros da dimi-
nuição da pobreza em locais pontuais, tal questão social 
ainda se faz presente nos mais diversos contextos e envol-
ve uma grande parcela da população, que se encontra em 
uma situação de exclusão social e de distanciamento dos 
direitos resguardados pela Carta Magna. 

Mesmo sendo parte do cotidiano das cidades brasilei-
ras, em que se observam, no dia a dia, pessoas em situação 
de miséria e fome, a pobreza é assunto relegado a segundo 
plano por diversos setores, ignorado por outros e considera-
do também como aspecto que define e distingue o sujeito 
em sociedade, originando, nesse contexto, discursos de que 
isso é uma opção de vida, demarcando os limites de acesso, 
de inclusão e de exclusão a crianças, jovens, adolescentes 
e adultos a uma educação de qualidade e a melhores con-
dições de vida, intensificando os limites entre os que têm 
acesso e os que se mantêm à margem da sociedade. Assim 
fortalecem-se discursos que desqualificam a escola pública, 
relegando-a a um papel de repositório de crianças e jovens 
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descompromissados, sem vontade de aprender, estigmatiza-
dos como indiferentes e desinteressados, por isso não mere-
cem uma aprendizagem com qualidade.

Os discursos sobre incompetência escolar voltam-se 
para todos os que fazem parte desse contexto, marcados 
pelas diferenças sociais detectadas nos referidos contextos. 
As fronteiras sociais estabelecidas pelas organização das 
classes não se restringe a determinado setor de serviços, 
mas instala-se em todos os níveis e não é diferente no con-
texto escolar público que, devido a circunstâncias de na-
tureza diversa, cristaliza ações fortalecedoras do processo 
de exclusão e promove um silenciamento sobre esse tema, 
assim a precariedade das condições de aprendizagem tor-
na-se um elemento intensificador da exclusão escolar para 
os sujeitos nessa condição, pois muitas vezes são tomados 
como os responsáveis pela não aprendizagem, ou nos dize-
res de Arroyo (2017, p. 15):

A presença de milhões de crianças e adolescentes extrema-
mente pobres nas escolas nos obriga a superar essas visões 
tão limitadas a do pobre como imoral e não qualificado para 
o trabalho. Para compreender esses sujeitos, é necessário dar 
maior centralidade às condições sociais e materiais de suas vi-
vências e sobrevivências como seres humanos. Os percursos 
escolares trazem as marcas das trajetórias de vida, das condi-
ções sociais que lhes são dadas para produzir suas existências.

Essa é uma realidade de grande parte das escolas bra-
sileiras, intensificadora a condição de não aprendizagem 
dos estudantes pobres, que não têm acesso ao básico para 
a sobrevivência, assim a escola se torna, para além de um 
lugar reservado aos estudos, um espaço onde se garante ao 
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menos uma refeição diária e, por consequência, a sobre-
vivência. Nessas condições, a aprendizagem fica restrita a 
segundo plano e nem sempre se garante que ela aconte-
ça, pois saciar a fome é mais importante que aprender. Os 
casos apontam para outro dado relevante: os altos índices 
de evasão, a não permanência na escola, o atraso no fluxo 
escolar e também o imenso número de reprovações. 

A história da educação no Brasil ressalta a grande 
influência de um sistema capitalista que movimenta não 
apenas a sociedade e estabelece seu modo de funciona-
mento, mas também dita as regras no ambiente educacio-
nal, normatizando o conjunto que o compõem, ressaltan-
do, muitas vezes a pobreza e fazendo com que esta seja 
a grande vilã no fracasso individual dos estudantes, como 
apresenta Silva (2016, p. 107):

A não especificidade do fenômeno da pobreza, portanto, não 
elimina sua condição particular no capitalismo e, com maior 
intensidade, sua expressão generalizada no capitalismo de-
pendente. Como fenômeno aparente, a pobreza se revela 
como fator derivado do fracasso individual, da incapacidade 
de satisfação de necessidades primárias pela via do merca-
do. Contudo, admite-se alguma intervenção do Estado para 
seu enfrentamento no limite da preservação do mercado 
consumidor interno, justificativa de ordem econômica.

A comprometedora demanda social faz parte do coti-
diano de muitos brasileiros, afastados cada vez mais de uma 
trajetória escolar de sucesso, historicamente restrita a um 
determinado grupo da sociedade. Com objetivos imediatis-
tas que visam a reduzir esses índices alarmantes, governos 
criam projetos de intervenção e de combate à pobreza a fim 
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de minimizar um pouco o impacto negativo na sociedade. 
Alguns desses projetos são voltados às crianças em idade es-
colar, por exemplo o Programa Bolsa Família, uma ação pon-
tual que associa o recebimento de um bolsa à permanência 
da criança ou jovem no ambiente educacional.

Segundo informações disponíveis no sítio do Progra-
ma Bolsa Família, o Programa “contribui para o combate à 
pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em ou-
tubro de 2003 e possui três eixos principais: complemento 
da renda, acesso a direitos e articulação com outras ações”. 
Famílias que têm filhos de 0 a 17 anos e se encontram na 
faixa de renda estabelecida pelo Programa têm direito a re-
cebimento do benefício, cuja manutenção está atrelada à 
permanência dos filhos na escola. O tempo de permanência 
no Programa é relativo e está sujeito a condições específicas.

A oferta de um benefício mensal, por meio de um 
Programa dessa natureza, não garante a saída da condição 
de pobreza e muito menos a diminuição desta, pois o pro-
blema não é atacado na raiz, naquilo que é a base: maior 
igualdade social. O benefício, em muitos casos, garante às 
famílias o mínimo necessário para a sobrevivência, tornan-
do-se um reforço para a alimentação, vestuário e outras 
necessidades das famílias, funcionando como garantia de 
manutenção das condições básicas de vida, fruto de uma 
condição estabelecida pelas relações financeiras, que esti-
mula a manutenção da pobreza. Quanto a esse fator, Silva 
(2016, p. 107) destaca:

A pobreza tornou-se pauta importante também para a política 
educacional no Brasil. Marcada pela elitização e privatismo, 
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a construção de um sistema universal de educação no nível 
da educação básica por parte do Estado representou e repre-
senta uma ação em direção à educação da população pobre. 
Não sendo a pobreza uma condição residual pelas particulari-
dades de nossa inscrição na sociedade do trabalho capitalista, 
o lema da educação para todos, próprio da educação básica, 
significa a educação de todos os brasileiros pobres.

Por estar atrelado à permanência na escola, o rece-
bimento do benefício condiciona-se à frequência que, por 
sua vez não necessariamente é garantia de aprendizagem 
e talvez nem de qualidade na aprendizagem. A frequência 
às aulas é acompanhada mensalmente por um técnico das 
secretarias de educação municipais e estaduais, respon-
sável por verificar os índices de presença e de ausência 
dos alunos inscritos no Programa. Esse acompanhamento 
é fundamental para que a família permaneça no Programa, 
porém requer uma atenção continuada a fim de que os be-
neficiários estejam ativos e frequentes na escola. Algebaile 
(2013, p. 200) destaca que:

as políticas públicas são âmbitos em permanente movi-
mento de institucionalização. Isto significa que sua inves-
tigação e análise requerem que sejam levadas em conta as 
forças sociais e políticas que constituem ‘elemento ativo’ 
(GRAMSCI, 2000 e 2002) nessa institucionalização, seja 
por sua atuação deliberada na disputa dos sentidos e formas 
assumidos pelas políticas, seja pelo fato de que as próprias 
forças sociais são o objeto por excelência da ação organizada 
e sistemática do Estado (grifo da autora).

Esses fatores levam a uma reflexão quanto à peculia-
ridade do fato que permeia o cotidiano escolar: a pobreza, 
elemento muitas vezes silenciado relegado a segundo plano 
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ou pelas políticas educacionais, produzindo um resultado 
desigual e mantendo ou intensificando as desigualdades de 
condições de aprendizagem. Em decorrência dessas ações, 
acaba-se por normalizar a exclusão escolar, sedimentando, 
por meio de discursos negativos, a visão desqualificadora 
da escolarização pública. Tais discursos reforçam o apaga-
mento dos fatores de carência e exclusão, de má formação 
escolar, de incompetência e de desinteresse. Desse modo, 
as difenças se potencializam e o distanciamento entre as 
desigualdades escolares tornam-se fatores fundamentais 
para as políticas desenvolvidas nesses contextos, polarizan-
do a educação, desconsiderando as condições sociocogni-
tivas dos alunos, atuando diretamente na confirmação e na 
reprodução da desigualdade social e, nos dizeres de Alge-
baile (2013, p. 204): “… é importante ter atenção, primei-
ramente, para o fato de que, não raramente, a escolar foi 
(e ainda é) um ‘recurso’ fartamente utilizado para o atendi-
mento ‘a conta-gotas’ das demandas sociais, resultando de 
projetos que de forma alguma podem ser reputados apenas 
à debilidade do poder político local”.

Sabe-se que o grande desinteresse apresentado por 
parte dos alunos em sala de aula é um dos argumentos para 
se justificarem as dificuldades de aprendizagem, porém ra-
ramente se reflete sobre o que sustenta o desinteresse ou 
incapacidade de aprender e, muito menos associa-se às 
condições de vida dessas pessoas. Esses fatores são uma 
realidade nas muitas unidades escolares brasileiras, cujo 
público é composto por crianças, jovens e adolescentes em 
condição precária de vida e de pobreza e tais restrições im-



157

pedem o bom desempenho escolar, potencializando a difi-
culdade de aprendizagem.

O problema da baixa qualidade de ensino tem di-
mensão e proporções comprometedoras, é histórico e 
notório, afeta diretamente a sociedade, contudo não ne-
cessariamente é culpa da escola, muitas vezes orientada 
por políticas educacionais que intensificam as diferenças, 
tornando-a mais segregadora e excludente, devido às pro-
postas adotadas por governos, a documentos norteadores e 
projetos político-pedagógicos desconectados da realidade 
escolar bem como currículos distanciados da vivência e co-
tidiano dos alunos, nos dizeres de Sacristán (2013, p. 10):

o currículo é inerente a todas as instituições educacionais 
e se desenvolve de múltiplas formas, pois essas institui-
ções trabalham e defendem uma cultura que se expressa 
por meio dele. Assim, a compreensão que temos sobre o 
currículo é determinante nas nossas ações pedagógicas, nas 
escolhas que fazemos e nas estratégias que adotamos. Pode-
mos afirmar que “currículo é tudo que acontece na escola” 
(grifo do autor).

É preciso considerar, ainda, que a condição de vida 
de muitos desses sujeitos constituintes da escola é uma 
condição que os coloca em situação desigual de aprendiza-
gem. Crianças e jovens oriundos de classes menos favore-
cidas ingressam na escola em situação de desigualdade, já 
no início da escolarização, por virem de uma condição de 
vida inadequada, com precariedade de moradia, de vesti-
menta, de alimentação e também de saúde, muitas vezes 
sem ambiente adequado para estudo e sem opções sau-
dáveis de lazer. Se a condição de vida é precária, também 
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precária será a relação com bens culturais, como livros, re-
vistas, filmes e outros, desse modo a escola torna-se uma 
oportunidade de ter acesso a esses bens. Não obstante, a 
escola também apresenta problemas graves em seu interior, 
a maioria deles associada a questões políticas que, por sua 
vez, interferem de maneira direta no processo de aprendi-
zagem, fortalecendo as diferenças e desigualdades sociais. 
É preciso, então, que as ações estejam voltadas para uma 
minimização desses problemas, a fim de de que se garanta 
o direito básico previsto na Constituição Federal.

2 Discursos de professores e contexto escolar: 
silenciamento em torno da pobreza

Se a pobreza faz parte do ambiente escolar, é impor-
tante que faça parte das estratégias de garantia de quali-
dade em educação. Considerando a necessidade de que 
a pobreza seja tema discutido nas relações escolares, este 
artigo se constrói a partir do trabalho realizado como tutora 
no curso de aperfeiçoamento “Educação, Pobreza e Desi-
gualdade social”, desenvolvido pela Faculdade de Educa-
ção da Universidade Federal de Goiás, no período de 06 
meses – de maio a outubro de 2018, com carga horária 
de 180 horas. O curso foi desenvovido na modalidade a 
distância e direcionou-se a profissionais da educação e aos 
profissionais que atuam com programas sociais, como o 
Bolsa Família. Organizado em 5 partes, estruturou-se da 
seguinte maneira: Aula Inaugural – um encontro presencial 
com oficina de introdução à plataforma Moodle, em que o 
curso seria desenvolvido e realizado; Módulo Introdutório, 
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com duração de 40 horas, cujo tema tratou da “Pobreza, 
Desigualdades e Educação”; Módulo I, com duração de 60 
horas e o conteúdo abordado foi “Escola: espaços e tempos 
de reprodução e resistências da pobreza”; Módulo II, com 
duração de 60 horas, dedicou-se ao tema “Pobreza e currí-
culo: uma complexa articulação”; a parte final voltou-se à 
elaboração e apresentação dos trabalhos finais.

Durante o desenvolvimento do curso, em uma das 
atividades previstas, solicitou-se aos cursistas que rela-
tassem, em uma breve narrativa, como foi a relação expe-
rienciada com a pobreza no período de escolarização. Os 
depoimentos mostraram-se bastante reveladores quanto ao 
tratamento do tema pobreza e desigualdade social na es-
cola, apresentando-se como material relevante para uma 
discussão sobre como a escola relaciona-se com a pobreza.

Partindo-se do pressuposto de que a desigualdade so-
cial e pobreza são mascaradas no ambiente escolar, identi-
ficando-se uma desconexão entre pobreza e escolarização, 
este artigo trata dos discursos de silenciamento que ocor-
rem no âmbito escolar, a fim de demonstrar como ocultam 
ou intensificam as situações de pobreza e desigualdade so-
cial no interior de unidades educacionais da rede pública, 
a partir da análise de narrativas de dezesseis cursistas par-
ticipantes que responderam a essa atividade. Desse grupo, 
há participantes com faixa etária entre 25 e 40 anos, dois 
são do sexo masculino e os demais são do sexo feminino, 
os sujeitos residem em cidades do interior do Estado de 
Goiás, trabalham em Secretarias de Educação e/ou unida-
des escolares da rede pública municipal e estadual, onde 
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atuam como técnicos do programa Bolsa Família. Nesta 
sessão, portanto, analisam-se os discursos constantes nas 
narrativas desses sujeitos, intentando compreender como a 
própria escola silencia um dos maiores problemas com os 
quais convive cotidianamente.

A discussão aqui realizada subsidia-se em uma das 
atividades componente das Unidades 1 e 2 – o Fórum de 
Discussão e apresentava como proposta:

Na unidade 1 deste módulo, serão abordados os seguintes 
temas: “indagações acerca do conceito de currículo” e “cur-
rículo e pobreza: limites e possibilidades”. Já na unidade 2, 
serão estudados os temas: “aprofundando a relação entre 
pobreza e currículo”, “entraves para avançar na relação cur-
rículo-pobreza” e “a pobreza, produto da irracionalidade dos 
pobres”. Para participação neste fórum será fundamental a 
leitura prévia dos itens 1 e 2 do material de estudo, bem 
como assistir os vídeos indicados no Saiba Mais.

A proposta deste Fórum de Discussão é que todos/as par-
ticipem relatando como sua trajetória escolar abordou a 
questão da desigualdade e pobreza.  Neste módulo temos 
visto que a desigualdade e pobreza têm sido temas que es-
tão presentes na nossa sociedade, mas pouco tem sido apre-
sentado no currículo escolar. Vamos refletir sobre isso? Sua 
participação é muito importante e precisamos saber se você 
já estudou sobre isso na escola e que memórias tem sobre 
essas leituras.

“Como a sua trajetória escolar abordou a questão da de-
sigualdade e pobreza? Descreva suas memórias e relacio-
ne com as possibilidades de mudança na educação e no 
currículo a esse respeito” (grifo do autor). 

Cada participante da turma deveria redigir uma nar-
rativa recuperando sua história de vida escolar, relatando 
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de que modo a escola onde estudara tratava o tema da po-
breza e da desigualdade social. A narrativas foram analisa-
das observando os critérios: A – local e rede onde o cursista 
estudou; B – se a escola tratava do assunto pobreza e fome; 
C – papel do currículo nessa formação e na relação com 
pobreza e fome; D – local onde cursou ensino superior e 
relação com pobreza e fome. A fim de se resguardar a iden-
tidade dos autores das narrativas, esses foram nomeados 
com a incicial N, seguido de um número correspondente à 
ordem da resposta, assim: N1 – respondente 1, N2 – res-
pondente 2 e daí por diante. Das dezesseis narrativas sele-
cionadas, os enunciadores afirmam que a escola onde estu-
daram jamais tratou do tema e todas as narrativas relatam 
condições de dificuldade no acesso aos estudos, a material 
educacional e mesmo ao processo formativo. Essas marcas 
discursivas apontam para uma trajetória em que a pobreza 
esteve presente, de maneira direta ou indireta, mas tam-
bém mostram elementos de superação. Após a descrição 
da proposta, segue-se a análise das narrativas, de acordo 
com a ordem apresentada acima.

Com relação ao local onde o cursista estudou, dos 
dezesseis relatos, quinze afirmaram ter estudado em esco-
la da rede pública municipal, sendo que dessas, quatorze 
eram periféricas. Apenas uma cursista informa ter estuda-
do o ensino fundamental I em escola da rede privada e, 
no ensino fundamental II, em um colégio de rede pública 
municipal. Os enunciados destacam a condição de forma-
ção em uma unidade escolar pública, como demonstrado:
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N1 - Na minha vida escolar até o Ensino Médio não ouvi falar 
sobre o tema desigualdade e pobreza. Não que ela não existis-
se porque nasci e cresci em uma cidade pequena, simples do 
interior de Goiás, onde as pessoas eram pobres e havia muita 
desigualdade. Hoje estou cursando Pedagogia, estou sim estu-
dando um pouco sobre desigualdade e pobreza.

N2 - Na minha trajetória escolar não ouvi falar sobre o tema 
desigualdade e pobreza. Eramos uma família muito pobres e 
com poucas oportunidades, lembro-me que íamos para a escola 
com chinelos bem estragados e usavamos sacolas plasticas (sic) 
para carregar os materiais escolares.

N4 - De forma mais detalhada meu Ensino Fundamental I foi 
de certa forma bem tranquilo, pois por mais que tenha sido em 
uma escola pública tive o privilegio de estudar em uma escola 
com ótima estrutura física, material e humana. Mas como essa 
escola era localizada em um bairro periférico da cidade perce-
bia que muito dos meus colegas de sala não tinham condições 
financeiras favoráveis, pois percebia que muitas vezes que o 
que importava realmente durante todo aquele período do dia 
era o lanche oferecido pela instituição.

N5 - Para começar a minha trajetória eu vou esclarecendo que 
meus avós eram analfabetos e meus país também. Meu pai ler 
(sic) silabando e sabe fazer contas.A minha mãe não era alfabe-
tizada. Com o passar do tempo ensinei a ela assinar o próprio 
nome. Bom eu mora em uma fazenda vi para a cidade com 8 
anos de idade. Quando fui para a escola já estava com 9 anos.

N6 - Para compreendermos está (sic) trajetória é necessário 
começar esclarecendo que, meus avós são analfabetos e meus 
pais estudaram até a 4º série. Com 07  (anos) comecei a fre-
quentar o grupinho escolar, que tinha nas terras do meu pai, 
morávamos na zona rural, interior de goiás (sic).

N10 - Sempre estudei em escola pública. Fiz de 1ª a 4ª série 
numa escola próxima a minha casa. A maioria dos estudantes 
eram de classe média ou baixa. Não havia muita distinção e os 
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professores também não demonstravam interesse nesse assunto, 
ou seja, pareciam concordar com a classe social de cada um, 
não havendo este interesse em ajudar os mais necessitados.

Os excertos ilustram as dificuldades enfrentadas pe-
los cursistas no início da vida  estudantil, os quais, em cer-
ta medida, reproduzem o histórico de dificuldades que os 
próprios pais enfrentaram. Embora os discursos ressaltem 
a imensa dificuldade de acesso e permanência, como assi-
nalam N2 e N5, os relatos demonstram a superação viven-
ciada pelos narradores, apontando que, mesmo havendo 
empecilhos para ingressar em uma escola, é extremamente 
importante ter acesso e fazer parte dela. Desses discursos, 
observa-se também, nesses enunciados, o protagonismo 
dos sujeitos enunciadores, pois seus relatos evidenciam 
um dado relevante: o esforço individual para se alcançar 
um resultado positivo na escola, como cita N10. 

Ao silenciar o tema da pobreza e da desigualdade 
social, a escola torna-se conivente com a percepção e os 
discursos recorrentes de que “se a escola é para os po-
bres, não interessa se é boa, o que se tem já está bom e o 
aluno não precisa de mais do que isso”, validando o senso 
comum distintivo de igualdade de direitos e qualidade de 
vida para um grupo social específico. Assim justifica-se 
uma série de problemas que ocorrem repetidamente no 
ambiente escolar, reforçando a concepção de que aluno 
pobre não precisa aprender com qualidade, qualidade 
restrita a específica classe social.

Se a dificuldade de ingresso a uma escola é uma rea-
lidade para as populações mais pobres, o que se verifica no 
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processo de permanência também não foge a essa regra. 
No que se refere ao aspecto B – se a escola discutia sobre 
pobreza e fome, os autores das narrativas informam que 
conviviam com a pobreza, sendo tanto a de si mesmos, ou 
a dos colegas e a escola não tratava desse assunto, embora 
fosse fato vivenciado por todos os estudantes, exemplifica-
dos nos trechos subsequentes:

N8 - Na minha trajetória escolar não ouvi falar sobre o tema 
desigualdade e pobreza. Não que ela não existisse porque nasci e 
cresci em uma cidade que as pessoas eram pobres e havia muita 
desigualdade. Hoje trabalho em uma escola e percebo que po-
breza e desigualdade continuam sem fazer parte do currículo 
escolar mesmo tendo tantos alunos que recebem Bolsa Família 
e questiono o porquê que as escolas permanecem tanto tempo 
fugindo da realidade social em que os alunos vivem e preferem 
um currículo descontextualizado com a vivência dos educandos.

N10 - Sempre estudei em escola pública. Fiz de 1ª a 4ª série 
numa escola próxima a minha casa. A maioria dos estudantes 
eram de classe média ou baixa. Não havia muita distinção e os 
professores também não demonstravam interesse nesse assunto, 
ou seja, pareciam concordar com a classe social de cada um, 
não havendo este interesse em ajudar os mais necessitados.

N12- O curriculo (sic) da época ainda abordava algumas coisas, 
da vivência em sociedade, na disciplina Estudos Sociais, isso na 
4 série. No entanto, questões como a distribuição de renda so 
(sic) foram discutidas em meu Ensino Médio, sob a forma de 
curriculo oculto, quando a professora de Sociologia dizia que os 
programas sociais ajudavam os pobres, os marginalizados a ali 
permanecerem e não mudarem para mudar seu estatus social.

As narrativas acima demonstram como a escola, na 
maioria das vezes, lida com a pobreza: pelo silenciamento 
e apagamento desse tema, como consequência, fortalece-
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-se o discurso de que o aluno não aprende porque é pobre 
e, por ser pobre, não quer aprender. Essa visão deturpa a 
realidade, omitindo um grande poblema que se mantém no 
interior das escolas, desse modo não se vê a pobreza como 
o entrave para aprendizagem.

Acrescenta-se ainda que o conhecimento da reali-
dade permite intervenções mais adequadas e eficazes no 
combate às dificuldades inerentes ao coletivo de alunos em 
situação de pobreza que frequentam a escola e são benefi-
ciados por programas sociais. Esse olhar voltado para a rea-
lidade também permite uma atuação mais emancipatória, 
composta por práticas mais reflexivas e próximas de seus 
atores, a partir de um currículo mais aberto e voltado para 
essa realidade.

É inegável que o currículo é elemento primordial o 
direcionamento da escolarização que se pretende para os 
estudantes, desse modo quanto mais atualizado e próximo 
à realidade dos que frequentam a escola, mais se torna ade-
quado e interessante para a formação. É preciso conside-
rar, também, conforme apresenta Arroyo (2008, p. 12): “os 
currículos tem ignorado a pobreza e os (as) pobres como 
coletivos, e isso resulta exatamente no oposto do que se 
promete, pois contribui para manter os indivíduos atolados 
em formas de viver distantes”. 

Essa reflexão direciona a vários pontos quanto ao pa-
pel do currículo escolar, principalmente quando voltado para 
comunidades empobrecidas e carentes, cujas limitações so-
ciais interferem diretamente na produção de aprendizagem 
e de saberes, conforme ressalta Arroyo (2008, p. 22): 
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essa nova postura é iniciada quando: Reconhecer os coleti-
vos empobrecidos como sujeitos de saberes, reconhecer es-
ses “outros” saberes, outros modos de pensar, outras leituras 
de si e de mundo, outras culturas passará a ser central na 
construção de currículos que se articulem com a pobreza, 
que dialoguem com os coletivos empobrecidos e seus filhos 
e filhas no percurso escolar, não como atolados na irraciona-
lidade, mas trazendo outra racionalidade.

O ambiente escolar é locus de construção de conhe-
cimentos e saberes e, quanto mais variado e diverso, mais 
libertador se constitui, desse modo pressupõe-se que os 
conteúdos ali tratados devem estar ao alcance de todos 
que participam do processo de aprendizagem, indepen-
dentemente de condição social, por isso os conteúdos não 
podem ser exclusivos de determinado grupo a fim de que 
não se tornem excludentes, nos dizeres de Sacristán (2000,  
p. 19): “O conteúdo é condição lógica do ensino, e o currí-
culo é, antes de mais nada, a seleção cultural estruturada 
sob chaves psicopedagógicas dessa cultura que se oferece 
como projeto para a instituição escolar. Esquecer isto su-
põe introduzir-se por um caminho no qual se perde de vista 
a função cultural da escola e do ensino”.  

Quanto mais um currículo construído em rede e vol-
tado para o coletivo, mais alcance terá, orientado ao in-
teresse daqueles a quem se direciona e dos quais precisa 
surgir, a fim de que sejam contempladas as necessidades 
de aprendizagem desse coletivo, considerando os saberes 
que previamente constituem sua história de vida e os sabe-
res que precisam desenvolver para serem sujeitos plenos, 
empoderados a partir de seu lugar, nos dizeres de Foucault 
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(2009, p. 30): “Seria talvez preciso também renunciar a 
toda uma tradição que deixa imaginar que só pode haver 
saber onde as relações de poder estão suspensas e que o 
saber  só pode desenvover-se fora de suas injunções , suas 
exigências e seus interesses”.

Quanto ao item C, referente ao papel do currículo 
nessa formação e na relação com pobreza e fome, foi una-
nimidade entre os respondentes que os currículos esco-
lares não abordam cirncustâncias relacionadas à fome e 
à pobreza, pelo contrário, afirmam haver um apagamento 
sobre o tema ou fica relegado a um segundo plano, como 
se verifica nos excertos a seguir:

N4 - Lendo o seu relato recordei-me de um texto de Ruth Ma-
chado Louzada Rocha que se chama “Quando a escola é vidro” 
que retrata de forma metafórica como é estar presente na escola 
todos os dias e não se sentir participante daquele espaço, pois, 
como disse, infelizmente os currículos escolares ainda são distan-
tes da realidade das nossas crianças e jovens. Também trabalho 
em uma escola e percebo que a temática pobreza e desigualdade 
só entra em cena quando se quer expor esteriótipos ou questões 
morais relacionadas as crianças e a sua condição social. 

N12 - Acredito que hoje, temos mais possibilidades de conversar 
a respeito, principalmente, quando se contextualiza e se vive 
um contexto de crise. Infelizmente, so nos lembramos dos outros 
quando estavamos vivenciando suas mazelas. Devemos vencer as 
barreiras curriculares de trabalhar sobre as interfaces da pobreza 
apenas nas disciplinas como Geografia, Sociologia, Filosofia e 
expandi-as, afinal, ela se reflete em outra questões como a sa-
neamento básico e as doenças relacionadas. Acredito, também 
que não se trabaha muitas vezes por que, ser pobre ainda é visto 
como uma situação de imundeza, escória, como vimos nos outro 
módulo. A solução então não é esquecê-la, ou mudar seu nome 
é faar abertamente sobre os porquês das desigualdades.
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Diretamente relacionado ao item B, que se associa 
à questão do currículo, as narrativas provam o quão mui-
tos currículos escolares estão distantes da realidade que 
circunda o universo escolar. Em algumas circunstâncias, 
esses temas são tratados por disciplinas específicas, como 
se dissessem respeito a apenas uma parte da sociedade e 
não de toda a sociedade, em conjunto. Desse modo, as de-
sigualdades, que são fonte da exclusão e da discriminação, 
terminam por se consolidar e relegar aos pobres a condição 
de perdedores e de destituídos de seu direito de aprender.

No último item, que aborda o ensino superior, os in-
formantes apontaram que cursar o Ensino Superior foi uma 
luta e também uma grande vitória, pois representou uma 
superação de toda a dificuldade enfrentada na infância e 
na adolescência para permanecerem estudando e conse-
guirem concluir as etapas do ensino. Eles apontam ainda 
ter sido nessa fase escolar que viram tratar especificamente 
da pobreza e da fome, como exemplificado a seguir:

N1 - Hoje estou cursando Pedagogia, estou sim estudando um 
pouco sobre desigualdade e pobreza.

N6 - Após, uns três anos estudando nesse colégio, percebi 
que não era o suficiente, então convenci meus pais que eu 
deveria mudar para Goiânia, não foi um processo fácil, mas, 
novamente tive sucesso. Aqui conclui o ensino fundamental 
e o médio. Fiquei novamente fora da sala de aula por 03 
(anos). Depois desse período fui cursar Serviço Social, 
na PUC. No curso de serviço social era abordado com 
frequência a temática, pois, fazia parte do currículo do curso. 
Portanto, comecei a ter uma compreensão sobre pobreza e 
desigualdade social e que ela é fruto de relações históricas 
sociais injustas. Na faculdade fui apresentada a autores com 
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Karl Marx e Antonio Gramsci.  Não posso deixar de dizer o 
quanto cadernos de cárcere marcaram minha vida.

N15 - Em 2014 depois de 9 anos afastada dos estudos iniciei 
o curso de Pedagogia no Instituto Federal de Goiás, o que foi 
um “reboliço”  na concepção que eu tinha de mundo. Lembro 
que no primeiro período do curso uma professora perguntou 
o que achávamos do Programa Bolsa Família, minha resposta 
foi, mais ou menos assim: “Ah eu não concordo, acho que de-
veriam dar emprego, e oportunidades e não o dinheiro”. Mais 
na frente no curso eu me envergonhei dessas palavras, porque 
estudando e me aprofundando sobre as relações sociais molda-
das sob o capitalismo, pude entender que mesmo que o direito 
esteja para todos, as condições e oportunidades de fazer valer o 
direito não são universais.

Não diferente do item C, referente ao papel do cur-
rículo na formação e na relação com a pobreza, o item D 
aborda a condição de ingresso e permanência no Ensino 
Superior. Nos excertos que ilustram esse aspecto, mostra-
-se a presença do tema nos currículos formativos, especifi-
camente em cursos com formação em área pedagógica ou 
social. Mesmo assim há um caráter positivo, uma vez que 
promove debate e discussão, uma reflexão nos profissionais 
que atuarão com essa faixa de ensino.

A presença de temas como a pobreza e fome nos 
currículos pode provocar uma mudança no pensamento, 
tal qual aponta a cursista N15, pois funciona como uma 
quebra de paradigmas e auxilia na percepção de que po-
breza não é uma escolha do indivíduo, mas uma imposição 
mercadológica e financeira que gera muitos lucros e man-
têm uma estratificação social histórica e discriminatória, 
atingindo diretamente a escola e os que ali estão.
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O currículo é uma forma de entender o mundo, de 
compreendê-lo, assim mostra-se como um caminho que a 
escola percorre, dos valores assumidos, aquilo que é obje-
to de seu compromisso e o que deseja alcançar a promo-
ver para a comunidade em que está inserida e da qual faz 
parte. Assim, pensar um currículo que considere todas as 
possibilidades de inclusão dos que convivem diretamente é 
uma das maneiras de se garantir acesso ao direito de apren-
der e de aprender com qualidade.

Como se observou, a partir dos excertos apresenta-
dos, no ambiente escolar ainda permanece um silencia-
mento acerca da pobreza, da desigualdade social, da fome 
e da exclusão. Esse silenciament fortalece-se devido a fa-
tores vários, dentre eles as políticas públicas educacionais 
ainda fragmentadas e excludentes, o preconceito e indi-
ferença marcantes no ambiente escolar, as distinções de 
concepções de escolar inclusiva e democrática, a formação 
profissional e de muitos problemas ali instalados.

Considerações Finais

A pobreza é ainda uma realidade marcante no Brasil, 
atingindo as regiões mais diversas e estabelecendo limi-
tes de acesso a alguns direitos garantidos na Constituição 
Federal, desse modo os índices de pobreza são altamente 
significativos e atinge uma grande parte da população ne-
gligenciada em seus direitos básicos de qualidade vida.

Essa questão é marcante também no cenário da rede 
pública de ensino que, além dos problemas inerentes ao 
seu objeto, recebe um sem número de estudantes oriundos 
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de classes sociais muito baixas, em que a pobreza não é 
uma escolha de vida, mas a própria vida. Esses estudantes 
são carentes de elementos básicos e encontram na escola 
uma oportunidade de verem contempladas tais necessi-
dades, também incrementados por programas sociais im-
plementados pelos governos, a fim de minimizar a pobreza 
das famílias, destacando-se o Programa Bolsa Família, que 
alcança pessoas de todas as regiões e intenta garantir a per-
manência de crianças e jovens nas escolas.

As dificuldades enfrentadas por uma considerável 
parcela da população brasileira na forma de ingresso e 
permanência precisam fazer parte das políticas públicas 
educacionais, principalmente considerando as regiões em 
que a pobreza é mais intensificada. Isso requer uma mu-
dança nas concepções educacionais, envolvendo matrizes, 
currículos, gestão e condições de vida, de saúde e de de-
senvolvimento pessoal, social e urbano. Faz-se necessário, 
também, que a própria escola se perceba como lócus de 
mudança, de possibilidade de superação, de inovação e 
não da manutenção de preconceitos e de estagnação.
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CAPÍTULO 8 
A EDUCAÇÃO E A (RE)PRODUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR

Priscila Pereira de Almeida R. Souza

As mazelas da Questão Social: a 
pobreza enquanto fenômeno. 

Vivemos em uma sociedade marcada pela desigual-
dade social, de gênero, racial e renda, vivenciamos cada 
vez mais a degradação continua das condições de vida para 
uma parte da população. 

Nesse sentido para aprofundarmos nosso enfoque na 
desigualdade social, se faz necessário uma análise de como 
surgiu à questão social1 e posteriormente na reprodução 

1 “Por questão social, queremos significar o conjunto de problemas 
políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária 
impôs no curso da constituição da sociedade capitalista. Assim a 
questão social está fundamentalmente vinculada ao conflito entre 
o capital e o trabalho” (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 21). 
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social para que possamos compreender como ela pode se 
dar no âmbito escolar.

A “questão social” é indissociável a sociedade capita-
lista, uma vez que é no campo das contradições que ela se 
reproduz. Sendo assim o Estado nasce com a finalidade e 
função do desenvolvimento capitalista de uma nação, me-
diando às lutas sociais e políticas a fim de tratar da gestão 
e regulação da vida em sociedade. Atuando de forma con-
traditória, em que ao mesmo tempo intervém nas desigual-
dades sociais tem que reproduzir os interesses do capital e 
manter a ordem social (NETTO, 2009).

O Estado está acima e fora dos interesses da sociedade, de-
mostrando que ele está conectado de forma orgânica aos 
interesses da classe dominante e que a percepção de que 
ele é um ente suprasocial compõe a racionalidade própria 
do sistema capitalista. (ACANDA apud TEJADAS, 2012, 
p. 60).

O Estado torna-se uma criação dos ricos para preser-
var a desigualdade e a propriedade, tornando os homens 
desiguais, mas ao mesmo tempo iguais por convenção e di-
reitos fixados em lei. Somente um Estado alicerçado no di-
reito, representado pela vontade geral seria capaz de atuar 
entre pobreza e riqueza presentes no seio da sociedade ci-
vil (BEHRING, 2000 e TEJADAS, 2012). 

Um dos grandes desafios colocados historicamente 
para a política pública no Brasil é combinar crescimento 
econômico com distribuição de renda. O desenvolvimen-
to que se deseja não se pode pautar só em crescimento 
econômico, portanto não se pode esperar que só o cresci-
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mento econômico, seja capaz de trazer o desenvolvimento 
social.  A relação da politica social com o desenvolvimento 
teria que manter este parâmetro como aborda CASTRO & 
RIBEIRO (2009):

Um modelo de desenvolvimento que incorpore a busca pela 
igualdade – igualdade de oportunidade, igualdade de capa-
cidades, igualdade de resultados – implica promover o aces-
so dos grupos sociais historicamente excluídos às condições 
produtivas, aos benefícios do crescimento econômico e às 
garantias de um sistema de proteção social. Nesse sentido, 
é importante reconhecer e incorporar, como um dos pilares 
do processo de desenvolvimento do país, o fortalecimento 
do sistema nacional de políticas sociais. (p. 68)

É nesse cenário que as expressões da questão social 
surgem e tomam formas cada vez mais expressivas em nos-
sa sociedade, nos deparamos com as diversas faces da desi-
gualdade social, pessoas em situação de pobreza; cidadãos 
sem acesso aos bens socialmente produzidos; privados de 
viverem dignamente, limitados de terem condições dignas 
e a direitos básicos, como saúde, educação; trabalho; mo-
radia e o acesso de oportunidades (Mattei, 2017).

[A] “questão social” é mais do que pobreza e desigualdade. 
Ela expressa a banalização do humano, resultante de indife-
rença frente à esfera das necessidades das grandes maiorias 
e dos direitos a elas atinentes. Indiferença ante os destinos 
de enormes contingentes de homens e mulheres trabalhado-
res submetidos a uma pobreza produzida historicamente (e, 
não, naturalmente produzida), universalmente subjugados, 
abandonados e desprezados, porquanto sobrantes para as ne-
cessidades médias do capital. (IAMAMOTO, 2009, p. 22). 
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As desigualdades sociais surgem devido à má distri-
buição de renda no país, ou seja, a concentração de renda 
na mão de uma minoria que controla os bens de consumo 
e de produção. No Brasil é muito mais complexo do que 
imaginamos, somos um país rico de fontes e recursos natu-
rais e desiguais na distribuição de suas riquezas conforme 
aponta o Índice de Gini2 referente ao rendimento médio 
mensal real efetivamente recebido pelos trabalhadores, 
onde a ponta o Brasil tendo um índice de 0,524 conforme 
dados apontados pelo IBGE. (PNAD Contínua 2017)

Existe uma má distribuição de renda, existe a pobre-
za, esta é diretamente ligada à desigualdade e a exclusão 
social. As transformações societárias reforçaram o que se 
hoje apresenta no cenário mundial. Conforme Santos; Me-
nezes, (2009) diante da modernidade, não há como uma 
parcela da sociedade se posicionar como dominante sem 
que sacrifique ou subjugue de maneira subumana outra, 
para que possa assim se afirmar.  

Quando entendemos que a desigualdade é a priva-
ção ou má distribuição de oportunidades, bens; serviços e 
acessos às políticas públicas ficará mais fácil à compreen-
são do termo, ao olharmos para a concepção de pobreza a 
qual sempre está vinculada a ausência de renda, e pararmos 
para analisar de forma crítica entenderemos que não é só a 
ausência de renda que coloca as pessoas em situação de po-

2 É um instrumento para medir o grau de concentração de renda em 
determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos 
dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a 
um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a 
situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda.
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breza e sim a falta de oportunidades, a escassez de materiais 
e condições dignas e justas para viverem (ARROYO, 2017).

Segundo Towsend (2006, apud Mattei, 2017, p. 29-31) 
 no cenário mundial se discute três concepções de pobre-
za: subsistência, necessidades básicas e privações rela-
tivas; A primeira concepção define aos que são considera-
dos pobres quando suas rendas não são capazes de prover 
os meios de sobrevivência física; a segunda correlacionada 
aos serviços dos equipamentos sociais, ou seja, aos serviços 
prestados a comunidade por fim a concepção que emergiu 
ao final do século XX, para o autor as privações relativas 
agregam as privações de renda e simultaneamente as pri-
vações dos recursos materiais e sociais.

[...] considera como pobre as pessoas que são desprovidas 
de renda e de outros recursos necessários para se manterem 
em condições de vida adequadas – em termos de dieta ali-
mentar, de acesso aos bens materiais e aos serviços sociais 
básicos, além de outras comodidades – as quais permitem 
a essas mesmas pessoas participarem das sociedades, cum-
prirem suas obrigações e estabelecerem relações sociais de 
acordo com os costumes vigentes em cada local. (TOW-
SEND apud MATTEI, 2017, p. 31).

A pobreza não só gera exclusão social, ela vai muito 
mais além quando não permite que a pessoa enquanto in-
divíduo, sujeito de direitos tenha autonomia e condições 
para a construção de sua história, mas como seria possível 
a construção de sua subjetividade, quando as transforma-
ções da vida social incidem sobre eles de maneira negativa, 
ações que são determinadas pela forma de pensar desta 
sociedade capitalista.
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Desde marcados por um conjunto de carências, muitas vezes 
desqualificados pelas condições em que vivem e trabalham, 
enfrentam cotidianamente o confisco de seus direitos mais 
elementares, buscam, na prestação de serviços sociais pú-
blicos, alternativas para sobreviver (YAZBEK, 2010, p. 95). 

Diante do exposto, enquanto não se pensar uma ma-
neira para mudar essa realidade social tal sofrida uma grande 
maioria ainda estarão em situação de vulnerabilidade social, 
vivendo abaixo da linha da indigência, sem ao menos terem 
a oportunidade de sair dessa condição. O Brasil é marcado 
pela segregação e desigualdade social desde os primórdios 
do tempo e pouco se tem avançado nesse debate. 

Nesse sentido buscaremos fazer uma reflexão sobre 
o papel de um dos mais importantes equipamentos so-
ciais, a e escola. Com o intuito de termos uma resposta 
para como podemos perceber, ou melhor, como que se dá 
a reprodução das desigualdades no âmbito escolar? Uma 
vez que este espaço de atuação permite os profissionais ali 
inseridos trabalharem de forma propositiva a fim de criar 
condições de superação e criticidade sobre todo esse pro-
cesso de desigualdade.

A escola e a (re)produção das desigualdades sociais

A escola configura-se como um espaço institucional 
no qual se permite constituir o papel de mediadora, sendo 
das mais diversas interações, sobretudo entre os professo-
res e alunos e na relação entre eles, mas afinal qual a fun-
ção da educação em nossa sociedade? Como ela funciona? 
Qual o papel da escola? Essas respostas são de extrema im-
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portância para que possamos entender diversas questões 
pertinentes à educação.

Émile Durkheim (1858 – 1917) “pai da sociologia” 
e pioneiro da sociologia da educação. Durkheim (1984) 
abordou a questão do fato social, ou seja, um conjunto de 
fatos sociais, imersos numa totalidade que lhes dá organi-
cidade, não sendo um fato individual ou psicológico, mas 
sim social existindo exteriormente ao indivíduo.

Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer so-
bre o indivíduo uma correção exterior; ou então, ainda, que 
é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando 
uma existência própria, independente das manifestações in-
dividuais que possa ter.  (DURKHEIM, 1984, p.11).

Para Durkheim (1984) a educação não deixa de ser, 
um mecanismo de imposição da herança social que cada 
indivíduo deve assimilar e reproduzir em sociedade. Como 
uma instituição fundamental, devido ao seu papel conser-
vador da coesão social.

Toda educação consiste num esforço contínuo para impor 
às crianças maneiras de ver, sentir e de agir às quais elas não 
chegariam espontaneamente [...] Desde os primeiros anos 
de vida, são as crianças forçadas a comer, beber, dormir em 
horas regulares; [...] mais tarde obrigamo-las a aprender a 
pensar nos demais, a respeitar usos e conveniências, força-
mo-las ao trabalho. (DURKHEIM, 1984, p. 5).

Nessa perspectiva, cada indivíduo ou família não 
pode escolher qualquer tipo de educação. Ao contrário, o 
sistema educacional é imposto como um fato social a todos 
aqueles que pertencem à sociedade, assim sendo educados 
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nos moldes por ela impostos. Assim, a educação passa a ser 
uma ação sistemática sobre as novas gerações com o obje-
tivo de conservação do que já foi construído socialmente 
pelos homens.

De forma ampla Libâneo (1994) traz um conceito so-
bre educação, que tem como questão a inevitabilidade da 
ação educativa sobre os indivíduos, senda essa uma condi-
ção essencial do ser social.

Em sentido amplo, a educação compreende os processos 
formativos que ocorrem no meio social, nos quais, os in-
divíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável 
pelo simples fato de existirem socialmente; neste sentido, 
a pratica educativa existe numa grande variedade de insti-
tuições e atividades sociais decorrentes da organização eco-
nômica, política e legal de uma sociedade, da religião dos 
costumes, das formas de convivência humana. (LIBÂNEO, 
1994, p.17).

Diferente disso é a educação na sociedade capitalis-
ta, que concentra hegemonicamente, a educação das no-
vas gerações em uma instituição voltada para isso: a escola. 

Libâneo (1994) já afirmava que o projeto educacio-
nal de cada sociedade está vinculado às diferentes formas 
de organização em que esta se encontra, portanto, o fe-
nômeno educativo sempre se relacionou a um projeto de 
sociedade. 

De acordo com a pedagogia histórico – critica de 
Saviani (2000) o objetivo da educação é reproduzir, indi-
vidualmente, a humanidade produzida coletivamente, ou 
seja, o processo humanizador passa pela necessidade de 
que cada um de nós apropriemos de elementos constituti-
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vos da humanidade, que, por sua vez, são produtos coleti-
vos e históricos.

[A] natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele 
produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequente-
mente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e in-
tencionalmente, em cada individuo singular, a humanidade 
que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de 
homens. (SAVIANI, 2000, p.11). 

Humanizar-se, portanto, é apropriar-se das produ-
ções humanas. Se a humanização passa pela apropriação 
dos produtos sociais existentes, é possível afirmar que, em 
nossa sociedade, todos os indivíduos são igualmente hu-
manizados? Pois bem, o processo de humanização é de-
sigual na sociedade capitalista, revelando-se um processo 
histórico e socialmente determinado.

A partir do final da década de 60 e início de 70 Pierre 
Bourdieu sociólogo francês trouxe grandes contribuições 
para a sociologia da educação. Bourdieu (2007) vai explicar 
como as desigualdades se mantinham perante a escola por 
meio da teoria da reprodução.

Os estudos bourdieusianos nos permite compreen-
der como se dá essa relação dialética e como elas se repro-
duzem por meio de práticas de dominação que persistem 
independentes de nossas consciências ou vontades, viven-
do em um ambiente desigual, onde indivíduos possuem di-
ferentes níveis de acesso aos bens econômicos e culturais. 

Para Bourdieu (2007), devido a uma transferência 
cultural continuamos a pensar no sistema de ensino como 
um fator de mobilidade social, quando o que se presencia 
é uma conservação social de uma ideologia dominante. As-
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sim, a escola cumpre a função de reprodução das estrutu-
ras sociais. 

Como um espaço social que deveria ser neutro, que 
tem a chance de possibilitar uma igualdade de oportunida-
des, no entanto na perspectiva de Bourdieu (2007) a escola 
é vista como mais um dos mecanismos de manutenção da 
estrutura de classes utilizados pelas elites para manterem 
sua posição de superioridade, perdendo seu papel de insti-
tuição transformadora e democratizadora. 

A classe dominante impõe sua cultura aos domina-
dos de maneira que o indivíduo não se opõe a essa relação, 
ate mesmo por não perceber tal situação tornando mais 
fácil a aceitação, naturalização e internalização dos fatos, 
criando uma correlação entre reprodução, legitimação das 
desigualdades sociais e escolares, exercendo assim uma 
violência simbólica.

Temos presenciado uma política educacional que 
não se afirma como emancipadora, não assegura modos 
que permitam as pessoas de pensarem e agirem de forma 
autônoma, mas cada vez mais assegura a reprodução de um 
sistema que aprisiona o cidadão, que acaba por naturalizar 
as desigualdades tanto escolares como sociais. 

A escola acaba exercendo um papel moralizante para 
essas pessoas que estão em situação de pobreza, pois não 
possuem voz, nem conhecimento que os permita sair dessa 
condição que lhes é imposta de subalternidade. 

Os relatos a seguir surgem das experiências e vivên-
cias dos profissionais da educação inseridos na Escola José 
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Luís Bittencourt, no município de Goianira; situada no se-
tor Triunfo II. 

Uma olhar na Escola Jose Luís Bittencourt

Trata-se de uma pesquisa descritiva/quantitativa, de 
acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem 
como objetivo primordial a descrição das características de 
uma população, fenômeno ou de uma experiência, buscan-
do estudar as características de um grupo social.

Tendo como instrumento de coleta de dados ques-
tionário semi-estruturados divido em três partes: aspectos 
de identificação do entrevistado; aspectos relacionados aos 
educandos e questões especificas do projeto, contendo 19 
(dezenove) perguntas abertas e fechadas. A amostra se deu 
em um grupo de 28 profissionais da educação onde 16 pro-
fissionais se dispuseram a participar/responder, no entanto 
as devolutivas dos questionários foram de 11 participantes.

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal José 
Luiz Bittencourt situado no Residencial Triunfo II, no mu-
nicípio de Goianira – GO. Inaugurada em 17 de fevereiro 
de 2010. Nesse ano de 2018 a unidade passou por refor-
mas e ampliação contando com 23 salas de aulas. É uma 
escola que atende cerca de 1.750 (hum mil e setecentos e 
cinquenta) alunos, dos quais 333 (trezentos e trinte e três) 
são beneficiários do Programa Bolsa Família – PBF.

No primeiro momento foi necessária uma pesquisa 
e revisão bibliográfica para que fosse possível fazer uma 
fundamentação teórica. Sempre relacionando aos conteú-
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dos abordados no curso Educação pobreza e Desigualdade 
Social – EPDS.

Pois bem, o objetivo da pesquisa é o de investigar 
como se dá a ação dos professores municipais (da escola 
em questão) junto a estudantes de baixa renda e como tais 
ações podem interferir na vida dos estudantes.

A importância de serem funcionários efetivos gera 
um maior conforto, mas também uma preocupação com a 
pratica/compromisso desses profissionais diante da sala de 
aula. Como se tem dado esse processo educativo?

Em Pedagogia da Autonomia, Freire (1997, p.15) 
afirma que: “[...] formar é muito mais do que puramente 
treinar o educando no desempenho de destrezas [...] ensi-
nar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilida-
des para a sua produção ou a sua construção”.

Portanto, o processo educativo, é a ação socialmente 
de transmissão dos conhecimentos de uma geração às de-
mais que surgem.  

Como já mencionado os questionários são compos-
tos por 19 (dezenove) perguntas, sendo as cinco primeiros 
relacionadas a dados pessoais como idade, formação, tem-
po de vinculo com a instituição, para melhor compreensão 
faremos uso a partir das questões de números de por retra-
tar o objeto de estudo em questão. 

Os dados a seguir são os resultados coletados por 
meio dos questionários aplicados aos professores. Tratando 
do perfil relacionado aos educandos obtivemos os seguintes 
dados:
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Tabela 01: Perfil relacionado aos educandos

Questão 7 – Perfil social dos alunos

A maioria é de baixa renda 08

A maioria é de classe média 01

A maioria é de classe alta -

Equilíbrio entre baixa renda e classe média 02

Equilíbrio entre baixa renda e classe alta -

Equilíbrio entre classe média e alta -

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.

De acordo com Prahalad e Hart (PRAHALAD; 
HART, 2002; PRAHALAD, 2005), deve-se considerar 
como baixa renda pessoas que vivem com menos de US$2 
por dia, enquanto quem vive com menos de US$1 por dia 
é considerado como uma pessoa extremamente pobre.

Entretanto, conforme uma publicação da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV uma definição mais abrangente tem 
sido utilizada nos estudos sobre baixa renda, os quais con-
sideram pertencentes a esse grupo quem vive com menos 
de US$8 por dia, de acordo com a UNDP (United Nations 
Development Programme). 

Dentre essas visões, a corrente principal afirma que a 
baixa renda é composta pelas classes C, D e E. Entretanto, há 
uma grande divergência entre a renda de cada classe, princi-
palmente a C. De acordo com a ABEP (2010), a renda média 
familiar estaria entre R$933 e R$1.391. Já para Marcelo Neri 
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(Centro de Políticas Sociais – FGV, 2008) essa renda está 
entre R$1.115 e R$4.807. De acordo com Neri, a classe C é 
responsável por 49,22%. Já a classe D conta com 24,35% da 
população, tendo sua renda inicial em R$768 mensais. Por 
fim, a classe E equivale a linha de pobreza no Brasil, conten-
do pessoas com renda inferior a R$768 mensais.

Como afirma Arroyo (2015, p. 1),

[...] as escolas estão repletas de meninos e meninas pobres, 
mas, muito mais do que isso, é preciso também atentar para 
as exigências que essas vivências da pobreza, da precarieda-
de material extrema, fazem às nossas práticas. (apud AN-
DRADE; ARRUDA, p. 26, 2017).

Oito dos profissionais tem a percepção de que os 
alunos que ali se encontram inseridos estão na condição 
de baixa renda. Alunos pertencentes a famílias que vivem 
privação de bens socialmente produzidos, devido a uma es-
tratificação de classe e má distribuição de renda.

Tabela 02: Perfil relacionado aos educandos

Questão 8 – Em geral os alunos de baixa renda não conseguem se organizar 

para fazer as tarefas de casa por falta de apoio/suporte dos responsáveis

Concordo plenamente 03

Concordo parcialmente 07

Nem concordo, nem discordo -

Discordo parcialmente 01

Discordo plenamente -

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.
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Se olharmos para a vertente de que essas crianças, 
não conseguem acompanhar o desenvolvimento da turma 
ou terem um rendimento satisfatório devido à ausência de 
apoio ou até mesmo instrução/orientação na hora de fazer 
as atividades de casa é preocupante. 

Entretanto, podemos levantar uma série de hipóte-
ses para justificar essa ausência, muitos dos pais podem 
estar no trabalho para suprir as necessidades desta família, 
neste caso a criança fica sob cuidado de outros ou até mes-
mo sozinhas; como também, os pais podem estar cansados 
de um dia de trabalho e não possuem disposição para tal 
acompanhamento acreditando que o profissional de sala 
o instruiu e passou o conhecimento necessário para que 
realizasse tal atividade.

Podem existir casos de pais que lhes faltam instru-
ção, penso eu que poucos profissionais se preocupam com 
essa realidade, se esquecem de olhar a particularidade e 
individualidade de cada aluno, para que possam realmente 
atender suas necessidades. 

Tabela 03: Perfil relacionado aos educandos

Questão 9 - Em geral os alunos de baixa renda não realizam as tarefas esco-

lares por falta de ambiente, espaço ou mobiliários em sua residência.

Concordo plenamente -

Concordo parcialmente 03

Nem concordo, nem discordo -

Discordo parcialmente 04

Discordo plenamente 04

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.
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Tabela 04: Desempenho escolar do aluno

Questão 10 - Alunos de baixa renda, em geral, tem pior desempenho em se 

comparado com outros alunos. 

Concordo plenamente -

Concordo parcialmente 06

Nem concordo, nem discordo 01

Discordo parcialmente 01

Discordo plenamente 02

Não respondeu 01

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.

Tabela 05: Desempenho escolar do aluno

Questão 11 - Não percebo a relação entre baixa renda e desempenho escolar

Concordo plenamente 02

Concordo parcialmente 06

Nem concordo, nem discordo -

Discordo parcialmente 01

Discordo plenamente 02

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.

As questões de número 08 a 11 tratam do desempe-
nho escolar do aluno, como já mencionado, o desempenho 
escolar pode ser afetado por falta de acompanhamento es-
colar por parte dos familiares, por ausência material (sem 
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condições dignas de espaço e sem materiais de uso escolar) 
e até mesmo os currículos propostos pela educação.

Mas a parte preocupante é que quando se percebe 
que as pessoas estigmatizam o desempenho dos alunos por 
uma questão de cultura em que acreditam que o aluno por 
ser pobre terá um desempenho ruim, que possui falta de 
interesse nos estudos, a culpabilidade é colocada no sujei-
to enraizados na condição social e cultural.

Como aponta Ferreiro (2002) (apud ASSIS, LEITE), 
que a escola, ao longo da história ocupa-se em homogenei-
zar e não sabe lidar com a diversidade. O resultado pode 
ser visto por meio do fracasso escolar, tão presente nas ca-
madas populares. José Gimeno Sacristán afirma que: 

O mecanismo de normalização que define o êxito (para os 
que se incluem na norma) e a exclusão (para os que ficam 
fora da norma) se viu reforçado no momento em que a 
escolarização tornou-se realmente obrigatória para todos. 
Quando a escolarização universal não é real, a exclusão 
dos que não superaram a norma não é necessária, pois os 
candidatos à exclusão nem sequer comparecem às escolas. 
Quando a frequentam, mas permanecem nelas por pou-
co tempo e as abandonam, acontece à mesma coisa. Mas 
quando a obrigatoriedade torna-se efetiva, aparece à ideia 
de fracasso escolar como marca interna, tornando-se uma 
espécie de atipicidade que se transforma em uma forma de 
exclusão que afeta, agora, os que permanecem dentro das 
escolas. (GIMENO SACRISTÁN, 2001, p. 79 in ASSIS, 
LEITE, p. 26, 2017).
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Tabela 06: Desempenho escolar do aluno

Questão 12 - Percebo que o PBF contribuiu efetivamente para que o aluno 

de baixa renda frequente a escola

Concordo plenamente 02

Concordo parcialmente 07

Nem concordo, nem discordo 01

Discordo parcialmente 01

Discordo plenamente -

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.

Tabela 07: Desempenho escolar do aluno

Questão 13 - Percebo que o PBF contribuiu efetivamente para que o aluno 

de baixa renda seja mais assíduo na escola

Concordo plenamente 05

Concordo parcialmente 06

Nem concordo, nem discordo -

Discordo parcialmente -

Discordo plenamente -

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.

Conforme as questões12 e 13 algumas das condicio-
nalidades do PBF como acompanhamento no campo da 
saúde, assistência e educação para recebimento ou manu-
tenção do benefício é a frequência escolar.
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O acompanhamento faz parte das condicionalidades do Bolsa 
Família, que são compromissos assumidos pelos beneficiários 
e pelo poder público. Para o diretor de Condicionalidades do 
MDS, Eduardo Pereira, o objetivo é estimular o acesso à edu-
cação, a permanência dos alunos na escola e ajudar as famí-
lias a quebrarem o ciclo da pobreza (BRASIL, MDS, 2017)

Acompanhe os dados referenciados pelo Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, 
levantados no período de agosto e setembro na região do 
Centro Oeste e no município de Goianira-GO. A notícia 
no site foi intitulada como “Bolsa Família registra fre-
quência escolar em dia de 95% dos alunos acompanha-
dos” (Fonte site MDS-CF).

Tabela 08: Acompanhamento das condicionalidades da Educação – 
Centro-Oeste.

Fonte: MDS, notícias 2017.3 

3 Disponível em: http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/
novembro/bolsa-familia-registra-frequencia-escolar-em-dia-de-
-95-dos-alunos-acompanhados. 

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/novembro/bolsa-familia-registra-frequencia-escolar-em-dia-de-95-dos-alunos-acompanhados
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/novembro/bolsa-familia-registra-frequencia-escolar-em-dia-de-95-dos-alunos-acompanhados
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/novembro/bolsa-familia-registra-frequencia-escolar-em-dia-de-95-dos-alunos-acompanhados
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Tabela 09: Acompanhamento das condicionalidades da Educação –
Goianira.

Fonte: MDS, notícias – pesquisa realizada em setembro 2017.

Conforme dados obtidos junto ao órgão da Secretária 
de Educação de Goianira, no dia 11/08/2018, a qual tem 
competência sobre as informações pertinentes à condicio-
nalidade na educação e faz o controle das frequências, o 
número informado foi de 333 (trezentos e trinte e três be-
neficiários no Programa Bolsa Família). 

Tabela 10: Avaliação pelos professores

Questão 17 – Em geral, como avalia o PBF?

Excelente -

Bom 05

Regular 03

Ruim 01

Péssimo 01

Não respondeu 01

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.

Foi solicitado aos entrevistados que justificassem 
suas respostas, nesse sentido tivemos as seguintes afirma-
tivas dentro de cada item avaliado:
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Quadro 1: justificativas das Categorias 

Bom

“é uma oportunidade para as famílias terem o mínimo de digni-

dade e sobrevivência”. 

“A ajuda é válida”.

“positivo, pois mantém a frequência da criança na escola”.

“pois nem todos tem profissão”. 

1 – Não justificou sua resposta.

Regular

“mesmo tendo assiduidade, o real motivo é o recebimento da 

bolsa”. 

“acredito que deveria ser por tempo determinado”.

“[...] porém, quem realmente precisa muitas das vezes não é 

comtemplado, o que é percebido quando crianças falam do uso 

do dinheiro para comprar “sandálias caríssimas” e não artigos de 

extrema necessidade”.

Ruim

“Ajuda as vezes, mas não qualifica ou estimula o desenvolvimen-

to das famílias [...] e não acrescenta no desenvolvimento escolar 

das crianças.”

Péssimo

“Acho o valor muito baixo, uma forma de enganar o povo [...] não 

concordo com paternalismo e sim com uma distribuição de renda 

por capita mais justa”.

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás – UFG / EPDS – 2018.

Tabela 11: Conhecendo a ação dos professores

Questão 18 - Você diria que seus alunos são pobres?

Sim 02

Não 02

Em partes 07

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás (Educação e a (re)pro-
dução das desigualdades socias no âmbito escolar.) – UFG / EPDS 
– 2018.
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Após responderem essa pergunta, foi solicitado que 
conceituassem pobreza. Para que possamos ter uma me-
lhor compreensão faremos a apropriação das categorias 
utilizadas por Towsend (2006 apud Mattei, 2017) que se 
dividem em três: subsistência, necessidades básicas e 
privações relativas. 

[...] considera como pobre as pessoas que são desprovidas 
de renda e de outros recursos necessários para se manterem 
em condições de vida adequadas – em termos de dieta ali-
mentar, de acesso aos bens materiais e aos serviços sociais 
básicos, além de outras comodidades – as quais permitem 
a essas mesmas pessoas participarem das sociedades, cum-
prirem suas obrigações e estabelecerem relações sociais de 
acordo com os costumes vigentes em cada local. (TOW-
SEND p. 31 apud MATTEI, 2017).

Quadro 2: Categorias Pobreza

Sim 1 – Subsistência; 1– necessidades básicas

Em partes 5 – Subsistência; 1–Privações relativas; 1– não concei-

tuou; ainda atribuíram a falta de interesse, de amor e de 

profissionalismo. 

Não 1 – falta de interesse e 1– não conceituou

Pesquisa: Bolsa Família no Estado de Goiás (Educação e a (re)pro-
dução das desigualdades sociais no âmbito escolar.) – UFG / EPDS 
– 2018.

A primeira concepção define aos que são considera-
dos pobres quando suas rendas não são capazes de prover 
os meios de sobrevivência física; a segunda correlacionada 
aos serviços dos equipamentos sociais, ou seja, aos serviços 
prestados a comunidade, por fim, a concepção que emer-
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giu ao final do século XX, para o autor as privações relativas 
agregam as privações de renda e simultaneamente as priva-
ções dos recursos materiais e sociais.

Ao buscarmos conhecer as ações do depoente e da 
escola em que trabalha para a diminuição da pobreza e da 
desigualdade social foi possível levantar as seguintes con-
tribuições:

Quando perguntado você acredita que a escola e seus 
atores podem contribuir para a diminuição da pobreza e desi-
gualdade social? Justifique. 

Todas as entrevistadas responderam sim, quanto a 
justificação tivemos as seguintes respostas: “por meio de 
palestras”; “ensino de qualitativo”; “através do conheci-
mento” “educação de qualidade e igualdade de oportuni-
dades para todos”; “estímulos para irem além”; “conscien-
tização dos direitos” “conscientização do papel da escola e 
dos governantes”; 

Outra questão perguntada foi: A escola em que você 
trabalha tem contribuído para que não haja reprodução das 
desigualdades sociais dentro da escola? Comente sua resposta.

A grande maioria das professoras disse que “sim”, 08 
delas utilizaram as seguintes respostas: “pois todos são tra-
tados de forma igualitária, mesmo sendo de classes sociais 
distintas”. E que essas ações ocorrem por meio de “proje-
tos, conversas, ações envolvendo a família e a sociedade, 
no desenvolvimento de habilidades”. 

Tivemos três participantes com opiniões diferentes 
sendo elas: “Acredito que visivelmente não” (a participante 
atua entre 7-10 anos na unidade); “Não conheço nenhum 
projeto na escola” (atua entre 1- 3 anos na unidade) e “ a 
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desigualdade continua, pois as salas são superlotadas e a 
falta de material para trabalhar não nos deixa alternativas” 
(atua entre 1- 3 anos na unidade),

Para Torres (2003) o funcionalismo na escola é a de 
socialização das crianças pela internalização das normas, 
valores, comportamentos e etc., volta se na teoria da repro-
dução cultural, ou seja, a adaptação das novas gerações aos 
padrões constituídos. 

Mas não é essa ação que queremos, nessa perspectiva, 
o modelo de escola tem que ser aquela que se comprometa 
com a transformação social e se posicione diante das desi-
gualdades sociais, lutando para acabar com esse círculo vi-
cioso de reprodução, construir junto dos atores sociais uma 
sociedade mais justa e igualitária, repensando novas formas 
de disseminar a cultura, de se relacionar com a comunidade 
e de contribuir com novas práticas (LEITE, 2017).

A partir das releituras de Paulo Freire no que tange 
aos estudantes compreender o mundo em que vivem, para 
que possam refletir sobre seus lugares no mundo e tem um 
posicionamento crítico a partir dessa realidade. 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos 
que a educação não é a chave das transformações do mun-
do, mas sabemos também que as mudanças do mundo são 
um fazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação 
não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exa-
tamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço 
de nossos sonhos. (FREIRE, 1991, p. 126).

Cabe à comunidade escolar direcionar o fazer pe-
dagógico, colocando o aluno como sujeito dessa constru-
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ção, que o possibilite ver a sala de aula como espaços de 
diálogo. 

Ao perguntarmos se Sua escola tem proposta de apoio 
pedagógico aos seus estudantes de baixa renda? Se sim, conte 
como ocorre e se tem a participação efetiva dos estudantes. 

07 participantes responderam que não ou desconhe-
cem; 02 optaram por não responder e as outras duas disse-
ram “acontece em sala de forma paralela” e “que não clas-
sificam em baixa renda, de acordo com o PPP promovem a 
inclusão e a aprendizagem” 

Referente ao planejamento os profissionais respon-
deram as seguintes questões: Na ocasião do planejamento 
de atividades pedagógicas, você se pergunta sobre as condi-
ções do estudante de baixa renda para realizá-las? Três res-
ponderam que “não”, duas não responderam; sete disseram 
que “sim”.

Na ocasião do planejamento de atividades pedagógi-
cas, você se pergunta se aquela aprendizagem irá contribuir 
para a melhoria das condições de vida dos estudantes de baixa 
renda? Seis disseram “sim”, duas não responderam e três 
disseram que “não”.  

Na ocasião, as respostas dos itens a cima podia ser 
comentada, nesse sentido três professoras deram as se-
guintes declarações: 

Professor 1: “preocupa e que busca comtemplar o desenvolvi-
mento de todos”

Professor 2: “muitas atividades são pensadas na facilidade ou 
dificuldade que o aluno terá  para realizar devido a falta de 
recursos” 
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Professor 3: “busco comentar e dar o meu melhor, porem a 
realidade nos barra e nos deixa sem opção [...] trabalhamos 
sempre no limite”

A última pergunta comtemplava a seguinte indaga-
ção: em nossa sociedade, é comum pessoas serem discrimina-
das por causa de sua aparência e seus hábitos. Você já presen-
ciou situações de desvalorização do estudante e de sua classe 
na escola em que trabalha? Se sim, conte-nos como foi. Duas 
não responderam, quatro disseram não ter presenciado e 
cinco fizeram diferentes relatos de situações.

“O aluno foi abandonado pela mãe, e os colegas o olhou com 
diferença.” “outro por falta de materiais escolares” – A profes-
sora possui menos de 1 ano na unidade.

“uma criança sempre vestia a mesma roupa e as vezes suja” – A 
professora possui 3 anos na unidade.

“piadas dos próprios colegas” – A professora possui entre 7 e 
10 anos na unidade.

“Os alunos estão acostumados a verem os colegas com “roupas 
rasgadas, encardidas, manchadas, chinelos remendados” que 
ninguém ri fazem piadas”. – A professora possui entre 4 e 6 
anos na unidade.

Por fim, houve um espaço para que caso quisessem 
poderiam registrar/completarem alguma informação que 
achasse relevante, tivemos três professoras que falaram, 
uma utilizou o espaço e fez o seguinte relato ou desabafo: 

“Infelizmente nos educadores compromissados sofremos em 
demasia. Não é possível haver educação total dentro de sa-
las lotadas e insalubres. O que se tem ocorrido a meu ver, 
que muitas escolas como a minha tem se tornado não lugar 
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de educar e sim depósito de crianças e isso é muito triste e 
desestimulante” (A professora possui entre 1 e 03 anos na 
unidade)

E três outras professoras me procuraram em um dos 
dias de visitação a unidade e fizeram relatos:

Professora 1: “Foi muito bom você fazer essa pesquisa aqui, 
quem sabe alguns colegas de trabalho acordam e vejam o que 
está em volta”

Professora 2: “Você escolheu a escola errada, aqui as crianças 
viajam e vão até a praia, coisa que nem eu ou alguns colegas 
fazem”

Professora 3: “Eu era muito pobre, recebia o PBF e o que vejo 
são pessoas desinteressadas, despreocupadas. Eu dava faxina e as 
vezes nem tinha trabalho, as pessoas me colocavam para baixo. 
Meus dois filhos que foram minha motivação para querer mudar 
de vida, as pessoas diziam começar faculdade é fácil quero ver 
você sair de lá, hoje sou formada, pós-graduada, sou a única na 
escola que é efetivada em duas prefeituras, meus filhos apreen-
deram que podemos mudar de vida.

A experiência foi muito gratificante, os relatos dos 
profissionais; as respostas dos questionários o interesse de 
alguns em participar e contribuir para que essa produção 
fosse feita.

Considerações

O aprendizado ao longo do curso contribuiu e con-
tribuirá ainda muito para o meu processo de formação e 
desenvolvimento. A relação entre os conteúdos propostos 
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no currículo e a relevância dos assuntos foi de extrema im-
portância e relevância social.

O que se pode compreender que há uma grande au-
sência no diálogo, à escola é um importante veiculo de di-
fusão do respeito e da formação de atitudes, a final a sala 
de aula é um locus onde se encontram todas as diferenças 
sociais, econômicas culturais e étnicas.

No caso da educação, promove-se uma política de universa-
lização da escolarização, todos são chamados a participar do 
sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o cará-
ter monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se 
refere ao conteúdo do currículo quanto às relações entre os 
diferentes atores, às estratégias utilizadas nas salas de aula, 
aos valores privilegiados etc. (CANDAU, 2008, p. 50).

A escola não somete se cala, mas reproduz a discri-
minação em suas ações, exemplo disso são as expectativas 
criadas pelos professores em relação aos seus alunos, bus-
cando um modelo ideal, que muitas das vezes é ausente 
nessa realidade escolar.

É bastante comum que em relação ao aluno proveniente 
das camadas economicamente menos favorecidas se de-
senvolva uma expectativa de desempenho baixo. Também 
a criança e o adolescente provenientes de grupos étnicos 
socialmente discriminados recebem o mesmo tipo de tra-
tamento. (BRASIL, 1997, p. 32).

É por meio dessa ação educativa que são produzi-
das e valorizadas determinadas formas de representação da 
realidade, crenças e valores, padrões de relações de com-
portamento sociais e individuais que irão imprimir de ca-
racterísticas particulares à cultura de uma dada sociedade. 
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O trabalho educativo tem como papel o de desconstruir 
o discurso de dominação é se despir de um olhar sobre o 
aluno, como aquele no qual o vemos somente o aluno, para 
um olhar atento ao que ele nos demanda enquanto edu-
cadores e agentes transformadores capazes de possibilitar 
uma consciência mais critica no sujeito. 
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CAPÍTULO 9 
POBREZA, DESIGUALDADE SOCIAL E SEUS 
REFLEXOS NA EDUCAÇÃO: DISCUSSÕES SOB A 
PERSPECTIVA DE DOCENTES – ESTUDO DE CASO

Ana Paula Freitas Ferreira
Eliane Aparecida Leite e Silva

Françoisa Gontijo Timóteo
Andréa dos Guimarães de Carvalho

Introdução

A formação de professores que sejam capazes de 
atender às demandas da coletividade tem sido motivo de 
intensos debates nas últimas décadas, principalmente no 
que se refere a contextos nos quais é crescente a demanda 
por recursos didáticos e educacionais, cenários estes em 
que a pobreza e a desigualdade social têm se ampliado, 
sendo, em certas situações, encaradas como um dos fa-
tores agravantes no processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos que se encontram nessa realidade.
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fato que pobreza e desigualdade social são questões 
que sempre estiveram presentes na humanidade, sendo tó-
picos frequentemente abordados, direta ou indiretamente, 
por exemplo, em livros didáticos que permeiam temas his-
tóricos como o da escravidão e das condições indígenas; 
também em conteúdos de geografia, salientando elemen-
tos descritivos de países desenvolvidos e de subdesenvol-
vimento, dentre outros temas que abrem espaços para dis-
cussões reflexivas, em que ambas, pobreza e desigualdade 
social, podem ser exploradas (LEITE; MARINHO, 2016).

Mas quais seriam as causas que sustentam, mesmo 
no decorrer dos anos, a prevalência da pobreza e da desi-
gualdade na sociedade? Se são questões tão presentes em 
áreas de planejamento governamental, como política, so-
cial, educacional, de saúde, entre outras, por que as ações 
sugeridas ou aplicadas – como Bolsa Família, Ensino Pro-
fissionalizante – não conseguem superar ou minimizar os 
efeitos advindos da pobreza e da desigualdade? O que se-
ria, então, essa pobreza e essa desigualdade que limitam 
e desafiam os saberes e práticas didático-pedagógicas de 
educadores? Que dificultam que docentes auxiliem os alu-
nos em suas superações, tornando-se futuros cidadãos ati-
vos e respeitados na sociedade?

Este estudo tem como objetivo responder a esses 
questionamentos à luz de docentes e coordenadores edu-
cadores de três escolas estaduais de diferentes regiões de 
Goiás: uma na cidade de Goiânia, uma em Bom Jesus e 
outra na cidade de Miscelânea. Serão discutidos concei-
tos de pobreza e desigualdade social, suas raízes históricas, 
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que teimam em permear a evolução da sociedade, e suas 
relações políticas, sociais e educacionais imbricadas nas 
práticas pedagógicas escolares.

Concepções sobre pobreza e desigualdade social e suas 
relações com as propostas docentes e curriculares

De acordo com Salvador (2016, p. 2), a pobreza e a 
desigualdade social estão articuladas aos aspectos econô-
micos do país, dada a distribuição desigual de renda que 
é vivenciada em todos os cantos do Brasil. Em paralelo, 
há uma percepção de desigualdade de oportunidades, de 
escolaridade, de cultura etc.

Salvador (2016, p. 2) expõe uma falsa visão da socie-
dade, segundo a qual muitos acreditam que

A desigualdade tende a se acumular. Os que vêm de família 
modesta têm, em média, menos probabilidade de obter um 
nível alto de instrução. Os que possuem baixo nível de es-
colaridade têm menos probabilidade de chegar a um status 
social elevado de exercer profissão de prestígio e ser bem 
remunerados. Assim também se acredita que por meio de 
uma educação democrática pode-se combater ou reduzir a 
pobreza e a desigualdade social no Brasil.

Essa ideia remete às influências atuantes de uma 
estrutura capitalista que há muito controla as relações de 
produção no mercado e que persiste em nosso cotidiano. 
Em ambientes educacionais, as práticas adotadas pare-
cem, ainda, reforçar esse modelo, em lugar de desenvolver 
ações voltadas para processos de emancipação e libertação 
dos cidadãos.
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Para Freire (1973), a educação pode optar por en-
tre dois caminhos: o primeiro contribui para o processo de 
emancipação humana; o segundo domestica e ensina um 
ser a tornar-se passivo diante da realidade que já está pos-
ta. Dessa forma, a educação deve contar com agentes que 
se posicionem diante da realidade, que optem pela cons-
trução de um saber comprometido com a maioria popular, 
ou ficar nas mãos de agentes alheios a essas questões, que 
cooperam para a manutenção das desigualdades.

Apesar dessa visão objetiva, a opção das escolas pare-
ce claramente ser a de seguir os padrões neoliberais delibe-
rados pelo Estado, mostrando dependência das demandas 
do mercado de trabalho, conduzindo um processo educa-
tivo fragmentado, descolado da realidade, sem sentido, vi-
sando apenas sua aplicação à lógica dominante, geradora 
de passividade e de submissão aos valores consumistas. 
Por outro lado, essa educação se apresenta, contraditoria-
mente, com um discurso de formação de sujeitos críticos e 
de cidadãos ativos na sociedade.

Cabe, portanto, refletir sobre o que, de fato, seja a fi-
nalidade da educação, a fim de entender quais são seus li-
mites e quais as possibilidades de utilizá-la como ferramenta 
auxiliar no combate à pobreza e à desigualdade social.

Arroyo (2016), ao discutir o que os professores da 
Educação Básica poderiam fazer acerca da temática po-
breza e desigualdade, destaca que, primeiramente, é pre-
ciso reconhecer que elas existem. Para ele, distinguir essa 
existência é algo diretamente relacionado ao fato de levar 
em conta a existência dos pobres nas escolas brasileiras, o 
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que pode trazer importantes reflexões tanto para a gestão 
educacional quanto para a prática pedagógica.

O autor afirma que as vivências da pobreza – ou seja, 
as experiências da falta de condições materiais necessárias 
– podem ser diversas e se manifestarem de diferentes ma-
neiras. Nesse sentido, Arroyo afirma que é comum a postura 
de relacionar a pobreza à carência, considerando os pobres, 
desse modo, como pessoas carentes, pobres de espírito, po-
bres de valores e incapazes de estudar e de aprender.

Podemos observar que a pedagogia e a docência tendem 
a considerar, sobretudo, supostas carências intelectuais e 
morais que os (as) estudantes pobres carregariam para as 
escolas. Essas são carências de conhecimentos, de valores, 
de hábitos de estudo, de disciplina, de moralidade. Desse 
modo, reforça-se uma concepção moralista sobre os pobres 
que se encontra há muito tempo em nossa cultura política 
e pedagógica: a pobreza moral dos pobres produzindo a sua 
pobreza material. (ARROYO, 2016, p. 7).

Os argumentos de Arroyo (2016) apontam que os 
docentes devem refletir sobre essa visão moralista que se 
perpetua na cultura escolar, perguntando-se se ela real-
mente existe, e o porquê de persistir uma visão que reduz a 
pobreza a uma questão moral. Faz-se necessário, segundo 
Arroyo (2016), desencadear ações para suprir as carências 
materiais que chegam às escolas, cooperando para a supe-
ração dessa visão que traz consequências para a sociedade, 
como: persistência da exclusão social de minorias, critici-
dade de incapacidade de os sujeitos considerados pobres 
superarem desafios sociais e profissionais, sentimento de 
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inferioridade por se sentir menos inteligente do que os su-
jeitos em condições sociais diferentes, dentre outros.

Leite e Marinho (2016, p. 5) corroboram com Arroyo 
quando apresentam seus estudos relacionando desigualda-
de social e pobreza a fatores de violência nas escolas públi-
cas. Os autores relatam a importância atribuída à dimensão 
econômica como definidora das situações de desigualdade 
social. Não se trata, porém, de negar a importância do as-
pecto econômico, mas de explorar outras possibilidades, 
como noções de exclusão, estigma social e identificações 
subordinadas. Nesse sentido, pobreza e desigualdade, assim 
como a violência, também poderão ser localizadas em outras 
dinâmicas que não apenas os gráficos e os índices interna-
cionais (embora sejam indicativos importantes para o deba-
te). Os autores concluem que a pobreza se estabelece não 
pela quantidade de bens materiais e simbólicos consumidos 
ou não consumidos, mas pela reciprocidade que esses bens 
geram a partir das relações sociais que desencadeiam.

Em se tratando das consequências dessa visão mora-
lista da pobreza, da desigualdade social no âmbito escolar 
e de suas relações com a proposta curricular atual, Arroyo 
(2016, p. 7) acrescenta que as vivências e sofrimentos 
advindos da pobreza e da desigualdade, bem como dos 
processos históricos de suas produções, são complexos. 
Tentar tratar essas vivências e essa história nos currículos 
é uma tarefa extremamente desafiante para docentes e 
educadores. Talvez por isso a pobreza, suas vivências, os 
pobres e a história de sua produção tenham estado ausen-
tes tanto nos currículos de Educação Básica quanto nos 
de formação de profissionais.
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Para Arroyo (2016), essa realidade impõe uma reflexão 
necessária sobre as vivências e a história da pobreza no âm-
bito escolar, incorporando-as aos currículos. Um caminho 
para articular os desafios de superação da pobreza a partir de 
propostas curriculares mais efetivas pode começar por iden-
tificar, em um primeiro momento, experiências e práticas de 
escolas que adotam esse modelo, seja na Educação Básica 
ou na licenciatura. A ideia, segundo o autor, é procurar com-
preender o currículo na prática, ou seja, se professores-edu-
cadores tratam esse assunto no cotidiano de sala de aula e 
como incorporam o conceito e o entendimento de pobreza e 
de desigualdade social nos currículos, nos temas de estudo 
e no material didático (ARROYO, 2016, p. 8).

As formas como os currículos abordam a pobreza 
e os pobres – seja contemplando-os, seja ignorando-os –, 
tanto na formação de professores como na Educação Bá-
sica, refletem-se nas maneiras adotadas pelas escolas para 
tratar os alunos pobres, suas famílias e suas comunidades. 
Esquadrinhar esse entendimento é um desafio que, segun-
do Arroyo (2016), precisa ser encarado de frente, visando 
procurar, em conjunto, alternativas que viabilizem de fato 
uma escola de qualidade para toda a sociedade. Essas são 
necessidades dos tempos atuais para que, mesmo em longo 
prazo, mudanças nesse olhar sobre os temas da pobreza 
e das desigualdades efetivamente alterem a situação de 
formação dos sujeitos, levando-os a serem cidadãos mais 
dignos e portadores do sentimento de pertença a uma so-
ciedade comum.
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Superação de realidades – ações políticas afirmativas

Articulando as problemáticas de que este texto trata 
com as tentativas de ações políticas afirmativas para supe-
ração dessa realidade, destaca-se o Programa Bolsa Famí-
lia, tópico também discutido nos resultados deste estudo 
de caso.

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal 
que visa auxiliar famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza (BRASIL, 2004), mas que, todavia, ainda carrega 
uma visão assistencialista, que se perpetua pela falta de re-
conhecimento da existência da pobreza e da desigualdade 
social no Brasil e do processo histórico que envolve esses 
fenômenos.

Há diversas críticas que rotulam de assistencialistas as po-
líticas de transferência de renda, como o Bolsa Família. 
Contudo, se a vida é o primeiro direito do ser humano e 
garanti-la é o dever mais elementar do Estado, não pode ser 
considerado assistencialismo algo que efetive essa garan-
tia. Nesse sentido, o Programa Bolsa Família assume como 
inspiração política que o reconhecimento do direito à vida 
é um dever público, logo, a ser traduzido em políticas de 
Estado, como uma responsabilidade pública, para além do 
tradicional assistencialismo. (ARROYO, 2016, p. 19).

A presença de milhões de crianças em situações ex-
tremamente pobres nas escolas faz com que seja impera-
tivo romper com essa visão e compreender a centralidade 
das condições sociais e materiais que vivenciam enquanto 
seres humanos. A proposta de organização da escola em 
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ciclos de formação humana entende o aluno como peça 
central da organização escolar, e não os conteúdos.

Conceber a escola na perspectiva dos ciclos de formação for-
çou que se repensasse a estrutura fragmentada do tempo es-
colar, até então regulada pelo calendário que divide o tempo 
em ano, semestre, bimestre. Dessa forma, mudou-se a orien-
tação com base nos ciclos de formação humana, muito mais 
amplos e diversificados. (LEITE; MARINHO, 2016, p. 23).

As Redes Municipais de Educação têm suas escolas 
organizadas por ciclos de formação e desenvolvimento hu-
mano.

[...] a RME norteia-se por princípios interdependentes, que 
devem orientar as ações nas instituições. São eles: gestão 
democrática, trabalho coletivo, inclusão, formação integral, 
centralidade dos processos educativos nos educandos, res-
peito aos tempos da vida, aos diferentes ritmos de apren-
dizagem e desenvolvimento humano e, ainda, flexibilização 
dos tempos e espaços. (GOIÂNIA, 2016, p. 18).

Mediante o exposto, entende-se que a organização 
escolar por ciclos de formação humana e desenvolvimento 
humano pode ser menos desigual que outras formas de or-
ganização curricular.

Metodologia

Este estudo de caso contou com duas etapas: 1) pes-
quisa bibliográfica; 2) aplicação de questionário direciona-
do a dezessete profissionais da Educação, sendo quatorze 
docentes e quatro coordenadores de três escolas do Estado 



213

de Goiás, em três diferentes municípios: Goiânia, Bom Je-
sus e Miscelânea.

Pádua (2012) ressalta que a pesquisa bibliográfica é 
a que antecede todos os outros tipos de pesquisa. Afirma 
igualmente que essa modalidade permite que o pesquisa-
dor não fique preso somente aos materiais encontrados, 
abrindo possibilidades para que, utilizando-se do método 
científico, acrescente algo ao conhecimento existente.

Sobre os questionários, Pádua (2012) destaca que é 
preciso limitá-los com cuidado, tanto em relação ao seu 
tamanho quanto no que tange à finalidade pretendida, de 
forma que possa ser respondido em um período curto, de 
no máximo 30 minutos, e esteja de acordo com as hipóte-
ses que o pesquisador deseja verificar.

Análise dos resultados

a) Escola Municipal de Goiânia

A Escola Municipal de Goiânia está situada na Re-
gião Noroeste da cidade, e a pesquisa foi realizada no pe-
ríodo vespertino. Todos os seus professores são efetivos, e 
mais de 50% deles atuam há mais de quatro anos na escola.

Ao analisar as concepções dos docentes sobre os dis-
centes, mais de 70% consideram que os alunos da escola 
são de baixa renda. Em relação às tarefas escolares, mais 
de 50% declararam que os alunos de baixa renda não con-
seguem se organizar para fazer as tarefas de casa por falta 
de apoio/suporte dos responsáveis, e mais de 40% concor-
dam parcialmente que os alunos de baixa renda não reali-
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zam as tarefas escolares por falta de ambiente, espaço ou 
mobiliários adequados em sua residência.

Quanto ao desempenho dos alunos, mais de 55% 
concordaram parcialmente que os alunos de baixa renda, 
em geral, têm pior desempenho se comparados com ou-
tros alunos. Em sua maioria, os respondentes concordam 
que o Programa Bolsa Família contribui efetivamente para 
que o aluno de baixa renda frequente a escola e seja mais 
assíduo. Ao avaliarem o Programa, mais de 60% considera-
ram-no como bom, justificando, em grande parte, que ele 
viabiliza a permanência do aluno na escola, incentivando-o 
a não faltar, uma vez que há monitoramento constante da 
frequência escolar pelo programa.

Ao definir de forma resumida o que entendiam por 
pobreza, praticamente todas as respostas dos participan-
tes da pesquisa relacionaram-na à impossibilidade de os 
indivíduos acessarem itens para além do básico, como ali-
mentação, educação, saúde e outros. Sobre seus entendi-
mentos a respeito de desigualdade social, percebeu-se que 
a explicam como algo proveniente da má distribuição de 
renda no país e da falta de investimento em áreas como 
Saúde e Educação. Também a definiram como a divisão 
da sociedade em camadas; um desequilíbrio social que im-
possibilita muitos cidadãos de terem acesso à educação, 
saúde, transporte público, lazer e outros.

b) Escola de Bom Jesus

Com base nos dados coletados na Escola de Bom 
Jesus, é possível descrever que se trata de uma institui-
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ção frequentada por crianças de classe média e baixa. A 
maioria dos alunos tem dificuldades na realização de suas 
atividades escolares e no aprendizado de conteúdos. Ge-
ralmente, são crianças com pais considerados analfabetos 
funcionais, de classe média, que dedicam-se ao trabalho 
para proporcionar aos filhos uma vida de conforto. Já os 
pais com baixa renda buscam na escola uma forma de os 
filhos não terem uma vida sofrida, relatando que veem na 
Educação uma solução para a vida dos seus filhos.

A escola não desenvolve projetos específicos que 
abordem temas sobre pobreza e desigualdade social. Con-
tudo, todas as professoras entrevistadas relataram trabalhar 
textos, poemas e vídeos que retratam a questão, mas não 
de forma continuada no decorrer do ano.

Durante as entrevistas, os professores ainda alega-
ram observar maior rendimento escolar em crianças que 
contam com acompanhamento em casa, e que os livros 
didáticos pouco ou nada contribuem para as discussões so-
bre a desigualdade social.

Os alunos, ao serem entrevistados, foram bem claros 
ao dizer que esses temas são muito importantes, deven-
do ser trabalhados em todas as disciplinas, e não somen-
te mediante a ocorrência de algum caso de discriminação 
ou preconceito. Acreditam que a maioria dos pobres vive 
na pobreza por falta de ajuda do governo, que não oferece 
condições de vida e trabalho dignos que possam levar à 
ascensão social.

A coordenadora da escola declarou que os alunos de 
baixa renda apresentam mais dificuldade em fazer as tare-
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fas em razão de seus pais ou responsáveis não possuírem 
esclarecimentos suficientes para ajudar os filhos. Comple-
tou dizendo que o desempenho escolar depende muito do 
grau de interesse do aluno: muitas vezes, o aluno é de bai-
xa renda, mas apresenta interesse pelas aulas. Segundo a 
coordenadora, o Programa Bolsa Família contribui para a 
assiduidade desses alunos.

c) Escola Municipal de Miscelânea

Na Escola Municipal de Miscelânea, os resultados 
colhidos foram similares aos das outras duas escolas, des-
tacando que os temas de pobreza e desigualdade social são 
abordados somente junto a conteúdos que discutem aspec-
tos raciais e étnicos – e, mesmo assim, de forma assistemá-
tica. Também foi evidenciado o auxílio do Programa Bolsa 
Família como instrumento coadjuvante para manter os alu-
nos de baixa renda na escola, oportunizando-lhes melho-
rias na aprendizagem de conteúdos escolares.

Considerações finais

Com base nas informações coletadas, é possível per-
ceber que, para os participantes entrevistados, a pobreza 
está presente em suas escolas e pode ser visualmente iden-
tificada em quase metade dos discentes pela forma que 
se vestem, por sua higiene, dentre outros fatores, gerando 
sentimentos de desigualdades (de acesso a oportunidades 
e de posse material) e desentendimentos, como brigas e 
bullying. Além disso, os respondentes relataram que os dis-
centes apresentam baixo desempenho escolar e dificulda-
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des para executar suas tarefas em casa por falta de apoio ou 
suporte dos responsáveis.

Na escola de Miscelânea, esses temas são abordados 
somente junto a conteúdos que discutem aspectos raciais e 
étnicos, porém, nas três escolas os entrevistados reconhe-
ceram a necessidade de discutir tais temas continuamente 
no decorrer do ano.

O Programa Bolsa Família foi citado como instru-
mento colaborador para o acesso e a permanência dos alu-
nos nas três escolas pesquisadas, o que mostra que, apesar 
das resistências da sociedade, tal programa faz-se necessá-
rio à realidade de alunos considerados expostos à pobreza 
e à desigualdade social na escola. Nesse sentido, aponta-se 
ainda que é preciso desconstruir a ideia errônea de merito-
cracia que muitas pessoas carregam por não conhecerem 
os resultados reais desse programa na vida das crianças, 
inclusive em âmbito escolar.

Mediante esses resultados, percebe-se a necessi-
dade de desencadear nos profissionais docentes novas 
motivações e ações que lhes permitam colaborar para a 
mudança dessa realidade de pobreza e desigualdade so-
cial que teima em prevalecer nas escolas, repensando 
suas práticas docentes cotidianas, expondo trabalhos de 
reflexão prática de superação desses temas aplicados no 
dia a dia dos alunos e renovando seus olhares a respeito 
de como abordar as propostas curriculares por meio de 
alternativas que viabilizem, de fato, uma escola de qua-
lidade para toda a sociedade. Esse modelo de escola é 
mister para que, mesmo em longo prazo, mudanças no 
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olhar a respeito dos temas aqui tratados aconteçam, e 
efetivamente transformem o cenário da formação desses 
indivíduos, tornando-os cidadãos mais dignos e com sen-
timento de pertença a uma sociedade comum.
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CAPÍTULO 10 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E FAMILIAR NA INTERSECÇÃO 
DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

Mercedes Hernandez Moraes Pureza
Elzimar Pereira Nascimento Ferraz

Introdução  

A pobreza está presente em nossa sociedade de ma-
neira ampla e contínua, apesar dos intensos avanços nos 
diferentes campos científicos. Desta forma, é importante 
reconhecer que pobreza consiste numa produção da de-
sigualdade social, como consequência da má distribuição 
de renda no Brasil. Também é fundamental desmistificar a 
concepção na qual ser pobre é uma questão subjetiva e/ou 
fatalista, visão esta, tão criticada por Paulo Freire (2014). 
Pobres são pessoas consideradas socialmente inferiores e 
que passam por constante processo de precarização social 
e manutenção da subserviência a uma classe com poderes 
e privilégios (ARROYO, 2018). É imprescindível relacio-
ná-los às pessoas discriminadas, marginalizadas e excluí-
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das socialmente, tais como: mulher, indígena, negro, ribei-
rinhos, sem-terra, sem-teto, desempregado, dentre outros 
trabalhadores segregados das atividades econômicas, mes-
mo as mais simples e fundamentais.

Em nosso país, a população que vive em situação de 
pobreza é vítima de uma negligência histórica do estado na 
distribuição de recursos. Entretanto, em 2003, pela Me-
dida Provisória nº 132, transformada posteriormente na 
Lei nº 10.386/2004, foi criado o Programa Bolsa Família 
(PBF), numa junção de diferentes ações governamentais 
em nível nacional, com o objetivo de combater a misé-
ria através da transferência de renda e inclusão social de 
milhões de famílias. Em 2013, uma publicação científica 
(CAMPELO, 2013) demonstrava o alcance desta política 
pública, que após uma década já beneficiava mais de treze 
milhões de famílias.  

Esta referida obra comemorativa contempla o percur-
so da mobilização, articulação e de desafios em construir 
um cadastro único para atingir as famílias que realmente 
precisam melhorar as condições de vida, principalmente 
acabar com a fome. Durante esta trajetória histórica da 
complexa gestão do programa, foi preciso superar muitos 
mitos, por exemplo, a visão de que as famílias não saberiam 
gestar o dinheiro e ainda aumentariam a prole para recebe-
rem mais. Nestes quinze anos de existência, resultados de 
pesquisas desmistificaram visões pejorativas, e o Programa 
Bolsa Família se consolidou como uma política de estado, 
diminuindo a desigualdade de renda e dando mais autono-
mia às famílias (CAMPELO, 2013).
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O Programa Bolsa Família fortaleceu-se pela efetiva-
ção de investimento financeiro e capacitação técnica das 
equipes responsáveis em seus municípios. Além disso, o 
PBF se expandiu, multiplicando frentes de inclusão social 
através de diversos fomentos, cursos profissionalizantes, 
redução de tarifas etc. O desenvolvimento deste trabalho 
do PBF exige parcerias com a Educação, Saúde e Assistên-
cia Social, pois envolve registros, em sistemas específicos, 
de informações sobre as famílias em situação de vulnerabi-
lidade, a frequência escolar e a agenda da saúde, possibi-
litando monitoramento individualizado e um mapeamento 
real das necessidades dos beneficiários. Exige também o 
empenho de profissionais que lidam diretamente com in-
tempéries, como: o cadastro único desatualizado, baixa fre-
quência escolar e dificuldades das famílias para garantirem 
a frequência de seus filhos nas escolas.

A criança bolsista estuda em escola pública. É 
esta escola que recebe o aluno pobre, e, portanto, preci-
sa dar-lhe centralidade no processo educativo. A escola, 
considerando a sala de aula do século XXI, ainda possui 
formato arcaico, desinteressante, e que não proporciona 
envolvimento e desejo pelo conhecimento científico, está 
organizada em tempos diferentes dos seus frequentado-
res, numa postura colonialista de ensinar. Onde está a 
escola que promove a liberdade de expressão individual, 
vivência de valores éticos, e exercício da cidadania? E que 
faça sentido como demonstra o documentário: quando 
sinto que já sei (2014). Nesta esteira, Freire alerta para 
que a escola não discrimine ainda mais os marcados pela 
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desumanização. Portanto, cabe a escola o papel impor-
tante de humanização.  

Além dos profissionais da escola, os funcionários das 
secretarias, e as famílias contempladas com o PBF possuem 
responsabilidades específicas no desenvolvimento do Pro-
grama, principalmente no combate à desumanização. Po-
rém, a maior delas centra-se nas relações humanas para se-
rem fortalecidas, pois a escolarização não garante emprego, 
status, melhoria na qualidade de vida. O que está em xeque 
é uma desigualdade social que desrespeita a diversidade.

Com o intuito de investigar a relação entre a parte 
técnica e a familiar, foram utilizados três questionários. Um 
direcionado aos profissionais da educação que acompanham 
o Programa Bolsa Família, outro para órgãos oficiais e um 
questionário respondido por beneficiários do Programa. 
Neste capítulo, refletimos sobre o papel dos agentes que 
compõem a tríade família-escola-técnicos. Como os pro-
fissionais, no atendimento de beneficiários, dinamizam a 
assistência das famílias para que garantam a frequência de 
seus filhos nas escolas. Como percebem avanços e entraves? 
Quais os maiores desafios dos profissionais da educação e 
das famílias em desenvolver e impulsionar o Programa Bolsa 
Família? No Primeiro momento são apresentadas condicio-
nalidades do PBF, no segundo momento a perspectiva de 
profissionais e família acerca do desenvolvimento do Pro-
grama. 
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1. O Programa Bolsa Família e suas condicionalidades

Criado em 2003, o Programa tem suas origens histó-
ricas a partir dos anos 2000, com a transferência de renda 
para um único programa, visando superar a fome e a condi-
ção de extrema pobreza das famílias. Surge fundamentado 
na análise acerca dos programas sociais implementados e 
consolidados no Brasil a partir da década de 1990.

Assim, estudos realizados no final de 2002 sobre o 
desempenho dos programas sociais, por uma equipe de 
transição de governo e apresentados no relatório, consta-
tou-se que a permanência destes programas isoladamente 
prejudicaria o desenvolvimento dos mesmos o que justifi-
cava a necessidade da unificação em prol de uma imple-
mentação real e mais efetiva, visando a melhoria do atendi-
mento aos beneficiários. Dentre os problemas destacados 
no relatório, estava a

Existência de programas concorrentes e sobrepostos nos 
seus objetivos e no seu público – alvo; ausência de uma 
coordenação geral dos programas, propiciando o desperdí-
cio de recursos; a ausência de planejamento gerencial dos 
programas; a dispersão de comando em diversos Ministé-
rios; a insuficiência de orçamentos alocados e o não alcance 
do público alvo conforme os critérios de elegibilidade dos 
programas. (SILVA e SILVA, 2007, p. 61).

Para reverter a situação, foi aprovada a unificação 
dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás 
e Vale Alimentação e, posteriormente, a inclusão do PETI 
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). Atual-
mente, destina-se às famílias pobres, cuja renda mensal 
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per capta seja de até R$ 178,00 por pessoa, independente-
mente da composição familiar e às famílias extremamente 
pobres, cuja renda mensal per capta seja até R$ 89,00 e 
que tenham em sua composição gestante, nutrizes, crian-
ças entre zero e doze anos ou adolescentes até 17 anos. 
Além da renda per capta familiar, o número de integrantes 
da família, de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e a 
existência de gestantes compreendem outros importantes 
critérios para o recebimento do benefício, cujo valor pode 
variar de acordo com a composição da família.

A ampliação do público atendido, através da inclu-
são de famílias sem filhos, quilombolas, indígenas e mo-
radores de rua, é um dado relevante. O site do Ministério 
do Desenvolvimento Social apresenta os tipos de bolsas e 
respectivos valores. O quadro abaixo demonstra que o be-
nefício é variável e transferido de acordo com os seis tipos 
de benefícios oferecidos pelo programa: 

Quadro 1: Tipos de benefícios do Programa Bolsa Família

Tipo de benefício Valor em reais Famílias beneficiadas

Benefício Básico R$ 89,00

Famílias extremamen-

te pobres (renda men-

sal por pessoa menor 

de até R$ 89,00)

Benefício Variável R$ 41,00

Famílias com crianças 

ou adolescentes de 0 a 

15 anos de idade
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Benefício Variável à 

Gestante
R$ 41,00

Famílias que tenham 

gestantes em sua com-

posição;

Benefício Variável 

Nutriz
R$ 41,00

Famílias que tenham 

crianças com idade en-

tre 0 e 6 meses em sua 

composição

Benefício Variável 

Vinculado ao Ado-

lescente

R$ 48,00

Famílias que tenham 

adolescente entre 16 

e 17 anos – limitado a 

dois benefícios por fa-

mília

Benefício para Su-

peração da Extrema 

Pobreza:

Calculado 

caso a caso

Famílias do Programa 

que continuem em si-

tuação de extrema po-

breza (renda mensal 

por pessoa de até R$ 

89,00)

Fonte:<http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/legislacao#b_
start=0>. Elaborado pelas autoras.

A respeito destes benefícios, é importante ressaltar 
que o benefício variável à gestante permite o pagamento 
de nove parcelas consecutivas, a partir da data do início do 
pagamento do benefício, desde que a gestação tenha sido 
identificada no Sistema Bolsa Família na saúde até o nono 
mês. Já o Benefício Variável Nutriz, permite o pagamento 
de seis parcelas mensais consecutivas, a partir da data do 
início do pagamento do benefício, desde que a criança 
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tenha sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês 
de vida. Entretanto, tais benefícios explicitados acima são 
limitados a cinco integrantes por família, sendo necessário 
o cadastramento de todos no Cadastro Único, de modo que 
possam ser devidamente identificados para o recebimento 
dos benefícios. Isso pode ser feito pelo endereço eletrônico 
disponibilizado: <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/
o-que-e/beneficios/beneficios. 

Segundo o Art. 4° do Decreto lei n° 5.209/04, o Pro-
grama Bolsa Família tem como objetivos promover o acesso 
à rede de serviços públicos, em especial de saúde, educação 
e assistência social, combater a fome e promover a seguran-
ça alimentar e nutricional, estimular o desenvolvimento das 
famílias beneficiárias e combater a pobreza. Pauta-se na ar-
ticulação de três dimensões essenciais à superação da fome 
e da pobreza: promoção do alívio imediato da pobreza, por 
meio da transferência direta de renda à família, reforço ao 
exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e de 
educação, por meio do cumprimento das condicionalidades 
e coordenação de programas complementares.

Na área da educação, as condicionalidades exigem 
da família a matrícula e manutenção das crianças e ado-
lescentes na escola, exigindo frequência mínima de 85% 
da carga horária mensal para crianças e adolescentes até 
15 anos e 75% de frequência mensal para os adolescentes 
entre 16 e 17 anos. Cabe ressaltar a análise, após uma dé-
cada, de que

Na educação, esperava-se que as condicionalidades redu-
zissem os indicadores de evasão e regularizassem a trajetória 
escolar, permitindo melhores médias de frequência e apro-
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vação e menor defasagem idade-série para as crianças das 
famílias beneficiárias. Ao longo de dez anos, tais objetivos 
foram alcançados. As condicionalidades contribuíram para 
a redução das taxas de crianças fora da escola, tanto para 
meninos quanto para meninas, em todas as faixas entre os 6 
e os 16 anos. (CAMPELO, 2013, p.19).

Na área da saúde, a família que possui crianças me-
nores de sete anos, gestantes e nutrizes em sua composi-
ção, precisa cumprir uma agenda de saúde e nutrição que 
inclui a manutenção da carteira de vacinação em dia, rea-
lização de exames pré-natal, acompanhamento do estado 
nutricional das crianças e participação em atividades edu-
cativas ofertadas pelas equipes de saúde.

A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania é res-
ponsável pela implementação da Política Nacional de Ren-
da de Cidadania, que promove a transferência direta de 
renda a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza 
em todo o Brasil. Tem como principal objetivo promover 
a conquista da cidadania por parte dessa população. Na 
área de assistência social, crianças e adolescentes com até 
15 anos, retirados do trabalho infantil pelo Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), devem participar 
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) do PETI e obter frequência mínima de 85% da 
carga horária mensal.

O Cadastro Único, regulamentado pelo Decreto  
nº 6.135/07 e coordenado pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS), é obrigatoriamen-
te utilizado para seleção de beneficiários e integração de pro-
gramas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família. 



229

As informações contidas podem também ser utili-
zadas pelos governos estaduais e municipais para obter o 
diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, pos-
sibilitando a análise das suas principais necessidades. En-
tretanto, a realização do cadastro não significa a inclusão 
automática da família no Programa Bolsa Família ou em 
outros programas sociais e a inclusão só é concretizada se 
a família estiver dentro dos critérios, como renda per capta 
e se tiver os documentos essenciais.  

É importante ressaltar que famílias com renda su-
perior a meio salário mínimo também podem ser inscritas, 
desde que sua inserção esteja vinculada à inclusão e/ou 
permanência em programas sociais implementados pelo 
poder público nas três esferas do Governo. A gestão do 
Programa Bolsa Família ocorre de forma partilhada entre 
União, Estados e Municípios, cada qual com sua devida 
responsabilidade sobre o desenvolvimento do programa e 
sendo o Município responsável pela implementação des-
centralizada através da sua adesão ao Termo de Adesão, 
no qual fica estabelecido o comprometimento do muni-
cípio com a criação de uma Instância de Controle Social 
e a identificação do gestor municipal. O termo de adesão 
foi instituído pela portaria GM/MDS n° 246/05 e define 
os compromissos a serem assumidos, pela prefeitura, na 
gestão do PBF (cadastramento das famílias, monitoramen-
to das condicionalidades, gestão de benefícios e oferta de 
programas complementares). 

Tendo como referência o Programa Bolsa Família, 
entendemos que a escola, em sua função social produz nos 
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indivíduos a humanidade, alcançando sua finalidade quan-
do os indivíduos se apropriam dos elementos culturais ne-
cessários a sua humanização. Para Saviani (2000), tanto a 
escola como as demais esferas sociais devem proporcionar 
a procura, a reflexão, buscando razões para a explicação da 
realidade, uma vez que é através da reflexão e do diálogo 
que surgem respostas aos problemas. Saviani (2000, p. 35) 
questiona: 

(...) a educação visa o homem; na verdade, que sentido terá 
a educação se ela não estiver voltada para a promoção do 
homem? Uma visão histórica da educação mostra como esta 
esteve sempre preocupada em formar determinado tipo de 
homem. Os tipos variam de acordo com as diferentes exi-
gências das diferentes épocas. Mas a preocupação com o 
homem é uma constante.

Nesta direção, Arroyo (2018) interroga acerca da fun-
ção da escola pública e dos educadores diante de milhões 
de alunos pobres. O papel da escola na atuação contra a 
exclusão traz a perspectiva de um ensino que questione e 
problematize o currículo. Arroyo alerta para a inversão de 
ações: primeiro tem que frequentar a escola para depois se 
alimentar. Não teria que ser o inverso? Viver bem primeiro 
para depois ir à escola? A função da pedagogia é acompa-
nhar o processo de humanização das crianças que estão na 
escola, e que são oprimidas (ARROYO, 2018).

2 - Os profissionais que acompanham 
o Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família é realizado com a parti-
cipação do Governo Federal, Estados e Municípios. Em 
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relação à gestão do Programa, o Art. 8º da Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004 estabelece que:

A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públi-
cas e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, 
por meio da conjugação de esforços entre os entes federa-
dos, observada a intersetorialidade, a participação comuni-
tária e o controle social.

Assim, observa-se que a gestão do PBF envolve os 
três níveis de governo, sendo a União, os Estado e os mu-
nicípios parceiros na execução do programa. Em âmbito 
local, o controle e a participação social do Programa Bolsa 
Família serão realizados por um conselho ou por um co-
mitê instalado pelo Poder Público municipal. Os entes fe-
derados devem oferecer serviços educacionais e de saúde 
e os municípios são responsáveis ainda pela inscrição das 
famílias pobres no Cadastro Único. 

De acordo com o site1 do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, a aliança com Estados e 
municípios permite aumentar o valor dos benefícios, am-
pliar a cobertura da população assistida, bem como facilita 
o acesso das famílias integrantes do Programa aos micro-
créditos, qualificação profissional e alfabetização. 

A responsabilidade pela gestão do Programa Bolsa 
Família cabe à Secretaria Nacional de Renda de Cidada-
nia. Este órgão do Ministério do Desenvolvimento Social 
estabelece o relacionamento com os entes federados para 
a implementação do programa, negocia termos de coope-

1 Ver: http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas-old/
secretaria-extraordinaria-para-superacao-da-extrema-pobreza.

http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas-old/secretaria-extraordinaria-para-superacao-da-extrema-pobreza
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas-old/secretaria-extraordinaria-para-superacao-da-extrema-pobreza
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ração para integração de programas próprios de Estados e 
municípios ao Programa Bolsa Família (as chamadas “pac-
tuações”), negocia e acompanha a execução do contrato 
de prestação de serviços com o agente operador. A Caixa 
Econômica Federal (CAIXA) gerencia o Cadastro Único 
de Programas Sociais (CadÚnico) em âmbito nacional, de-
fine as regras, fluxos e procedimentos da gestão de bene-
fícios (inclusões, bloqueios, suspensões, cancelamentos) e 
se encarrega da execução das ações de fiscalização e con-
trole, seja diretamente ou em parceria com órgãos públicos 
e instâncias de controle social. 

A CAIXA desempenha um papel estratégico na ope-
racionalização do Programa Bolsa Família. Definida, legal-
mente,2 como agente operador do programa. Suas princi-
pais responsabilidades de ação são: desenvolvimento de 
sistemas para apoio à gestão do Programa; processamen-
to dos cadastros enviados pelos municípios, atribuindo 
um número de identificação social (NIS) a cada pessoa 
cadastrada; organização e operacionalização do pagamen-
to dos benefícios; e comunicação a cada família sobre a 
concessão do benefício, emissão e entrega do cartão e di-
vulgação do calendário de pagamentos. Os ministérios da 
Saúde e da Educação, por sua vez, são responsáveis pela 
coordenação, apoio e fiscalização do acompanhamento das 
condicionalidades em suas respectivas áreas, consolidando 
e repassando as respectivas informações de suas áreas ao 

2 Ver: http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/
Cadernos/Coletanea_LegislacaoBasica.pdf.

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Cadernos/Coletanea_LegislacaoBasica.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Cadernos/Coletanea_LegislacaoBasica.pdf
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Ministério do Desenvolvimento Social, de acordo com os 
fluxos e prazos definidos.

Com o objetivo de facilitar a superação da situação 
de pobreza, o Programa estabelece um conjunto de condi-
cionalidades (ações/contrapartidas sociais) que devem ser 
cumpridas pelo grupo familiar para que possam permane-
cer no Programa. O Programa também prevê ações com-
plementares, sem caráter compulsório, denominadas “fortes 
recomendações”. Tanto as condicionalidades quanto as re-
comendações envolvem a concretização de direitos sociais e 
constitucionais: saúde, educação e assistência social. 

 A primeira condicionalidade estabelecida pelo pro-
grama é o acompanhamento de saúde e do estado nutricio-
nal das famílias. Todos os membros da família beneficiária 
devem participar do acompanhamento de saúde. A outra 
condicionalidade estabelecida é a frequência à escola. To-
das as crianças em idade escolar devem estar matriculadas 
e frequentando o ensino fundamental. 

A Secretaria municipal de Educação, atua no que diz 
respeito à frequência escolar mínima de 85% para todos os 
membros da família a partir dos 06 anos de idade, que es-
tejam frequentando escolas públicas ou conveniadas com 
o município, até a conclusão do ensino médio. Suplemen-
tarmente, a Secretaria municipal de Saúde, atua no que 
diz respeito à vacinação, acompanhamento do crescimento 
e desenvolvimento infantil, participação de atividades de 
educação em saúde e nutrição e a vigilância alimentar e 
nutricional; e pré-natal para as gestantes. Cabe às Secreta-
rias Municipais de Educação e Saúde, a garantia do direito 
de acesso pleno aos serviços educacionais e de saúde, que 



234

viabilizem o cumprimento das condicionalidades por parte 
das famílias beneficiárias do Programa. 

O monitoramento das condicionalidades3 se dá por 
meio de um instrumento de verificação padrão, preenchi-
do nas escolas e unidades de saúde a cada mês e encami-
nhado à coordenação do programa. O descumprimento de 
condicionalidades por um dos membros da família, acarre-
tará repercussão em todo benefício financeiro da família, 
salvo justificativa em parecer técnico elaborado pela Coor-
denadoria Geral do Programa, e aprovado pelas Secretarias 
municipais de Educação e Saúde.

2.1 Olhar de envolvidos com o Programa

Como os profissionais técnicos percebem e impul-
sionam o Programa Bolsa Família? Como a família mantém 
o seu Cadastro Único atualizado? Para tentar responder 
estas perguntas, foram utilizados questionários com pro-
fissionais que acompanham o Programa Bolsa Família. No 
questionário do campo dos órgãos oficiais, participaram 
nove pessoas: quatro pessoas são profissionais da Secre-
taria Municipal de Educação e Esporte, que trabalham 
diretamente com a Frequência Escolar do Bolsa Família. 
Cinco pessoas trabalham na Secretaria Municipal de As-
sistência Social (SEMAS), sendo que: um é coordenador 
no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
uma é Diretora de Proteção Social Básica, um é assistente 
social e dois são técnico-administrativos.

3 Ver: <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/ 
condicionalidades>.
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  Na Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS), a dificuldade foi encontrar pessoas para res-
ponderem os questionários. Há muito tempo não tem con-
curso, os cargos são de confiança, o processo seletivo tem 
duração de dois anos, muitos funcionários são comissio-
nados ou trabalham em contrato temporário e as pessoas 
têm receio de responder o questionário e se comprometer. 
A pesquisa aconteceu com nove profissionais. Dos respon-
dentes, todos são funcionários públicos da rede municipal. 
Destes, cinco são efetivos e o restante ocupa cargos tem-
porários. Esta investigação mostrou que existem professo-
res que lidam com a Frequência Escolar do Bolsa Família, 
assistente social e técnico administrativo. Sete são do sexo 
feminino e todos com a faixa etária de mais de 51 anos.

São profissionais com ensino superior e com pós-gra-
duação lato sensu e que se consideram atuanates no com-
bate à fome e à pobreza. Grande parte desses profissionais 
tem conhecimento da legislação (leis, decretos, portarias, 
resoluções, instruções normativas, etc.) que regulamenta 
a Política de Assistência Social e os Programas Federais, 
principalmente o Programa Bolsa Família. Dos responden-
tes, cinco disseram que o acompanhamento das famílias 
de baixa renda é feito de maneira parcial, tendo em vista 
a dificuldade de utilizar o transporte da SEMAS para che-
gar até essas famílias (carros quebrados, sem combustível, 
etc.). Quando perguntados se auxiliam no processo de di-
vulgação do Programa Bolsa Família, cinco disseram que 
concordam parcialmente e os demais, discordam. Na reali-
zação de ações no sentido de orientar e manter o cadastro 
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atualizado, seis responderam que concordam plenamente 
e os outros, discordam.

Sobre as ações realizadas pelo órgão que chegam às 
famílias contempladas pelo Programa Bolsa Família, seis 
concordaram que há qualidade e quatro não. A Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SEMAS) tem as seguintes 
ações para o Programa Bolsa Família: quatro atuam na or-
ganização, dois em finanças/controle e três nos aspectos le-
gais/jurídicos/justiça. Um atua na saúde, cinco na educação, 
quatro na assistência social, duas pessoas na segurança ali-
mentar e uma no levantamento de dados do cadastro único.

As dificuldades encontradas nas ações direcionadas 
ao Programa Bolsa Família, são: seis apontaram os des-
locamentos dos técnicos por motivo de transporte; cinco 
o quadro reduzido de funcionários; quatro os recursos fi-
nanceiros insuficientes; três pouca informação/orientação 
sobre as atividades, dificuldades de participação dos bene-
ficiários; um a dificuldade de entrosamento da equipe téc-
nica/dificuldade de abrangência do território e uma pessoa 
colocou a prioridade de outras atividades.

Foi perguntado se as ações que são executadas no 
Programa Bolsa Família, conforme estabelece a diretriz do 
programa, estão atingindo todos os beneficiários. Em caso 
negativo, solicitou-se que citasse até três dificuldades en-
contradas para atender a totalidade dos beneficiários. Dos 
respondentes, sete responderam que não. Assim citaram 
as dificuldades: 
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Quadro 2: Dificuldades para atingir ações do PBF

T.A
Técnico Administrativo

T.A1- “Dificuldade em administrar as verbas”

A.S

Assistente social

A.S1. “A rotatividade dos endereços e contatos que mudam 

muito”

F.E.B.F

Frequência Escolar do Bolsa Família

F.E.B.F1 “Pouco entrosamento entre os departamentos que 

trabalham no Programa Bolsa Família”

F.E.B.F2: “Falta acompanhamento por parte da Assistência 

Social”

F.E.B.F 3: “Falta de informação da família”.

F.E.B.F4  “ Muitos desconhecem suas obrigações”  

CRAS
Centro de Referência a Assistência Social

CRAS 1 “Quantitativo pequeno de profissional”

Fonte: Quadro das respostas – Elaborado pelas autoras.

A escola é parte integrante desta política pública, po-
rém os profissionais precisam exercitar uma visão crítica do 
Programa e das pessoas atendidas. A visão romântica do as-
sistencialismo destoa da realidade do público contemplado 
com bolsa. É preciso se perguntar quem são estas pessoas 
atendidas? Como são percebidas pela escola? 

A imagem dos (as) pobres como ausentes de valores também 
é reforçada pela mídia, ao mostrar a pobreza associada à vio-
lência e a crimes como consumo e venda de drogas, furtos 
e roubos. Mesmo as políticas públicas e os programas so-
cioeducativos podem, muitas vezes, carregar uma intenção 
corretiva e moralizadora, que apela para a educação moral 
em valores nas escolas. A pobreza, assim, acaba sendo vista 
somente pelo viés educacional, ficando mascarada toda a 
sua complexidade como questão social, política e econômi-
ca. Essas representações são uma forma irresponsável de 
jogar para as escolas e seus(suas) mestres(as) a solução de 
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um problema produzido nesses contextos sociais, políticos e 
econômicos, ou seja, muito além do ambiente escolar. (AR-
ROYO, 2018, p. 10).

No questionário do campo educacional, participa-
ram quinze pessoas: oito pessoas são do grupo de gestores, 
cinco trabalham no apoio técnico-administrativo, uma é 
da secretaria geral e um professor. O envio da frequência 
escolar é on-line e todos os envolvidos com a frequência 
sabem que, se não justificarem o motivo da baixa frequên-
cia corretamente, podem bloquear o benefício da família. 
Muitas escolas não entram em contato com os responsá-
veis para saber o verdadeiro motivo dessas faltas. 

Todas as escolas municipais sob a Coordenadoria 
Regional de Educação do Bretas foram convidadas a par-
ticipar dessa pesquisa. No total, eram 33 (trinta e três) es-
colas, porém só 15 (quinze) profissionais destas quiseram 
participar da pesquisa. Todos são funcionários municipais, 
onde quatorze são efetivos e uma é indicação. O sexo fe-
minino tem maior representatividade, contando com doze 
pessoas e o sexo masculino, com três. A nível educacio-
nal, sete têm ensino superior, seis tem pós-graduação lato 
sensu e uma somente a educação básica. São pessoas que 
trabalham diretamente com alunos que recebem o recurso 
do Bolsa Família. Ao responder à pergunta sobre se os alu-
nos de baixa renda não conseguem se organizar para fazer 
as tarefas de casa por falta de apoio/suporte dos responsá-
veis, oito concordaram plenamente que os alunos têm essa 
dificuldade e os demais, discordaram. Uma parte dessa di-
ficuldade se dá pela falta de ambiente adqueado, espaço 



239

e mobiliários adequados para o estudo. Tantos problemas 
sociais que esses alunos sofrem, acabam prejudicando o 
seu desempenho escolar. Podemos perceber que, com o 
Programa Bolsa Família, o aluno de 6 a 17 anos permanece 
na escola e sua frequência se torna assídua por conta do 
cumprimento das condicionalidades do programa. 

Tanto no questionário educacional como nos órgãos 
oficiais, foram feitas as mesmas perguntas abertas, sendo 
estas: em geral, como avalia o Programa Bolsa Família? E 
o Programa Bolsa Família é uma política emancipatória ou 
assistencialista, no ponto de vista educacional? Dos quinze 
participantes, cinco disseram que o programa é regular, 
pois acham que deveria ter mais fiscalização e poderia con-
templar com cursos e oportunidades de emprego para que 
o beneficiário não precise ficar durante tanto tempo rece-
bendo recurso do programa. Por outro lado, três responde-
ram que é bom, pois vem contribuir com a permanência do 
aluno na escola, ajuda na compra dos materiais escolares, 
etc. Do ponto de vista do órgão oficial, seis concordam que 
o programa é bom, faltando algumas adequações para ser 
melhor. Sobre se o Programa Bolsa Família é uma política 
emancipatória ou assistencialista, no ponto de vista edu-
cacional, treze acreditam que são assistencialistas e duas, 
que é emancipatória.

No ponto de vista do órgão oficial, cinco acham que é 
assistencialista, duas pessoas acreditam ser emancipatória, 
uma acha que é política de direito e uma não soube dizer 
se é emancipatória ou assistencialista. Quando perguntado 
se o Programa Bolsa Família tem sido eficiente no combate 
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à pobreza das famílias, no ponto de vista educacional, 13 
não acreditam que o programa seja eficiente no combate à 
pobreza e 02 disseram sim, que acreditam que o programa 
seja eficiente no combate à pobreza.

Segundo o relatório da Unicef (UNICEF, 2018,  
p. 06), é preciso que as crianças e adolescentes tenham 
seus direitos fundamentais garantidos. O documento afir-
ma que as mesmas estão privadas de educação, informa-
ção, moradia, água, saneamento e estão no trabalho infan-
til. O relatório destaca que 

São 18 milhões de meninas e meninos (34,3%) afetados 
pela pobreza monetária – com menos de R$ 346,00 per ca-
pita por mês na zona urbana e R$ 269,00 na zona rural. 
Desses, 6 milhões (11,2%) têm privação apenas de renda. 
Ou seja: mesmo vivendo na pobreza monetária, têm os 
seis direitos analisados garantidos. Já os outros 12 milhões 
(23,1%), além de viverem com renda insuficiente, têm um 
ou mais direitos negados – estando em privação múltipla. 

No ponto de vista do órgão oficial, dos nove colabora-
dores, cinco disseram que sim, acreditam que o programa 
seja eficiente no combate à pobreza e dois não acreditam 
que o programa seja eficiente no combate à pobreza. Ain-
da, duas pessoas acreditam parcialmente que o programa 
seja eficiente no combate à pobreza.

Pedimos para que os respondentes dessem alguma 
sugestão para a melhoria do Programa Bolsa Família. Dos 
15 respondentes, 12 profissionais da educação deram as 
seguintes sugestões: 
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Quadro 3: de sugestões dos profissionais da educação para melhoria 
do Programa:

Sugestão
Grupo Ges-

tor GG

Técnico Ad-

ministrativo

T.A

Professor

P.

Fiscalização 02 01 01

Incentivar os pais a conse-

guir emprego, a voltar a es-

tudar e oferecer cursos. Sair 

da dependência.

05 02

O valor deveria ser reajus-

tado
01

Fonte: Respostas dos questionários – Quadro elaborado pelas autoras.

No órgão oficial, todos os 09 profissionais envolvidos 
quiseram sugerir para melhorias para o aperfeiçoamento 
do Programa Bolsa Família (participação unânime).

Quadro 4: Sugestão dos técnicos profissionais:

Sugestão de 

Melhorias

T.A – 

Técnico 

Adminis-

trativo

A.S –  

Assistente 

social

F.E.B.F 

– Fre-

quência 

Escolar 

do Bolsa 

Família

CRAS – 

Centro de 

Referência 

a Assistên-

cia Social

Mais verbas para os 

órgãos que formam 

o tripé: Saúde, Edu-

cação e Assistência 

Social para acompa-

nhamento

01
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Mais compromisso 

dos agentes envolvi-

dos e mais recursos 

em logística para 

controles

01

Qualificando os cida-

dãos de direito para 

uma possível indepen-

dência financeira

02

Melhor gestão de 

cadastro único
01 01

Palestras mensais, 

para informações aos 

beneficiários e a fun-

cionários novatos

01

Maior rigor na fisca-

lização para coibir 

irregularidade

01 01

Fonte: Elaborado pelas autoras.

No questionário relacionado com o contexto social, 
as perguntas foram direcionadas aos beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família, 10 pessoas participaram. Todas as 
respondentes são do sexo feminino, sendo que o público 
maior, sete, é composto de pessoas com faixa etária entre 
31 a 40 anos, duas têm entre 20 e 30 anos e uma tem mais 
de 51 anos.  Metade são solteiras, nove de cor parda, cinco 
moram num domicilio cedido/emprestado e cinco, em casa 
própria. Sobre o grau de escolaridade dessas mulheres, seis 
têm o ensino fundamental, duas o ensino médio e duas, 
ensino superior incompleto. Destas, que nove tiveram sua 
formação em escola pública. 
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O estado tem o dever de proporcionar políticas pú-
blicas de caráter social, garantindo aos jovens o que está na 
Constituição. O art. 277 da Constituição Federal preceitua 
que:

É o dever da família, da sociedade e do estado assegurar a 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profis-
sionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão.

Percebemos a desigualdade social quando pergunta-
mos a questão relacionada ao trabalho. Oito dessas mulhe-
res não estão trabalhando e algumas disseram que fazem 
serviços domésticos de vez em quando. Serviços como: 
faxineira, passadeira de roupa e lavadeira, quando tem essa 
oportunidade. Dessas, seis mulheres são provedoras finan-
ceiras do seu lar.

Quando perguntado se a família possuía outra renda, 
metade dessas famílias disseram que vive só do Programa 
Bolsa Família. Vivem do mínimo, com quase nada. Atual-
mente, o teto máximo que uma família pode receber do 
PBF é de R$ 390,00 reais, o que é um valor muito bai-
xo para uma família sobreviver. O maior benefício que o 
Programa Bolsa Família pode oferecer a uma família é ter 
acesso à saúde e educação. Ao analisar as respostas dos 
beneficiários, sete das respondentes tiveram acompanha-
mento médico no último ano.

Foi pedido para avaliarem no geral o Programa Bol-
sa Família e justificarem a resposta. Quatro consideram o 
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programa bom, “Porque me ajudou muito”, “É bom, por-
que com ele consigo alimentar minha família”. Três res-
ponderam que é regular: “O valor é desigual entre as pes-
soas que têm a mesma quantidade de filhos e condição 
social”, “Muito atraso”. “Quando chega a política, chama 
todo mundo para cadastrar, depois cortam as pessoas”. 
Duas relataram que é ruim: “O benefício é pouco”, “Além 
de receber pouco, ainda o benefício é bloqueado”. Estas 
afirmações suscitam algumas indagações. Qual é a parte 
ruim do programa? Onde está a falha na comunicação. 
Como estas famílias são exploradas pela politicagem? Com 
quais imagens são associadas? Como são valorizadas? De 
acordo com Arroyo (2018) é preciso entender a pobreza em 
sua amplitude.

Somente uma mãe considera o programa excelente: 
“Me ajuda a completar a renda mensal”. E ao perguntar 
para as mães se elas tinham conhecimento das condicio-
nalidades do Programa Bolsa Família (saúde, educação e 
assistência social), oito responderam que sim, têm conhe-
cimento, uma desconhecia e uma marcou: nem sempre. 

Apesar da maioria das beneficiadas terem conheci-
mento das condicionalidades, muitas vezes não são cum-
pridas. No município de Goiânia, uma vez ao mês fazem 
reuniões com os beneficiários nos CRAS, passando in-
formações básicas do Programa Bolsa Família, com pa-
lestras educativas sobre a saúde, a educação, nutrição e 
cursos de artesanato. Porém, é uma parte muito pequena 
dos beneficiários que tem conhecimento das reuniões e já 
participaram dessas reuniões oferecidas pelo município. 
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Apesar de receberem as orientações. Estas nem sempre 
são compreendidas no sentido de manter o benefício, al-
guns beneficiários sentem dificuldades em manter atuali-
zado o cadastro único, informar qual escola seu filho está 
frequentando e ter o acompanhamento na saúde. Como 
consequência, eles há advertência, bloqueio, suspensão ou 
cancelamento. Quando chega a suspensão ou cancelamen-
to, o seu retorno ao Programa Bolsa Família torna-se mais 
complicado. Como resolver esta equação? Quais as fissu-
ras neste processo de entrada e permanência no Programa? 
São perguntas relevantes que ainda carecem de respostas.

Considerações Finais

Após apreciar todos os questionários, podemos notar 
a importância do Programa Bolsa Família na nossa socie-
dade. Sabemos que tem falhas, porém consegue amenizar 
o sofrimento de famílias que vivem na miséria. O programa 
permite que as famílias consigam ter acesso a serviço bá-
sico para a sobrevivência. É evidente que o mesmo ainda 
não é suficiente para combater a pobreza, pois não conse-
gue agir sobre a raiz deste fenômeno social que vem desde 
o descobrimento do nosso país. O que se pode concluir é 
que há muitos limites e grandes desafios a serem enfren-
tados pelo programa. Superá-los significa romper com as 
barreiras que o capitalismo impõe na sociedade brasileira, 
através do domínio político e econômico do país.  

Foi observado, pelo Setor de Frequência Escolar, que 
o responsável familiar tem pouca orientação sobre a obriga-
toriedade de levar as crianças de 0 a 7 anos e as mulheres, 
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de todas as idades, para terem acompanhamento na saúde 
duas vezes ao ano. 

O Programa Bolsa Família pode e deve se expandir 
ainda mais, pois ainda é grande o número de famílias que es-
tão na extrema pobreza. Os cursos profissionalizantes ofere-
cidos para os beneficiários precisam ser mais proativos, com 
maior financiamento. Outro entrave são os atendimentos 
nos CRAS. Muitos não são informatizados. Os beneficiários 
vão fazer os recadastramentos e estes são feitos nos papéis 
de cadastro avulso, que quase sempre não são digitados. As-
sim, o cadastro que deveria ser feito na hora, pode bloquear 
o benefício por falta de atualização cadastral. 

Sabemos que é de responsabilidade do poder público 
a continuidade de ações de impacto na redução da pobreza, 
no sentido de recuperar a humanidade que foi roubada pela 
condição de pobre (Arroyo, 2018). Assim, o desenvolvimen-
to do Programa Bolsa Família envolve a intersecção como 
pontos que cruzam duas linhas: a linha da família e a linha 
profissional técnica, que se intercruzam e se encontram no 
ponto de convergência pela sobrevivência de milhares de 
crianças e adolescentes. A pedagogia freireana (PAULO, 
2014) é inspiradora da construção de uma escola que alia 
cultura de classe, tecnologia na ética e na utopia para mudar 
o mundo. É para esta direção que nossa bússola aponta. 
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CAPÍTULO 11 
POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL: RESISTÊNCIAS 
E ENFRENTAMENTOS NO CONTEXTO ESCOLAR

Matheus Alexandre R. Rocha
Ana Paula Btedini Brandão

Regiane Ávila

Pobreza e a desigualdade social

Conceituar essas duas palavras é muito mais com-
plexo do que buscar encontrar apenas os seus significados 
em livros de referência ou enciclopédias, pois seus concei-
tos abrangem diversos sentidos, os quais não possuem defi-
nições únicas, universais e tampouco científicas. Antes de 
tentar defini-las, ou pelo menos delimitar quais pobrezas 
e desigualdades abordaremos nesta pesquisa, faremos um 
esforço em reconhecer a existência desses fenômenos e a 
forma como ambos se relacionam no contexto educacional 
para um melhor entendimento da temática abordada. 

A pobreza ou extrema pobreza investigada neste tra-
balho refere-se às situações de carência em que os indiví-
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duos se encontram e que os colocam impossibilitados de 
se manterem num padrão mínimo e digno de vida. A de-
sigualdade, por outro lado, toma seu entendimento pelo 
viés econômico, resultado da má distribuição de renda, 
podendo também ser entendida como uma palavra oposta 
à igualdade (Oposta à igualdade de direitos, de acesso, de 
oportunidades, etc.).

O modo como ambas se relacionam entre si pode ser 
caracterizado pela incapacidade que os sujeitos possuem 
em participarem de modo igualitário na sociedade, sendo, 
portanto, excluídas socialmente e passando a pertencer a 
um grupo determinado, no caso, o dos pobres. Essas duas 
palavras ganham maiores destaques quando se tornam per-
ceptíveis à degradação das condições humanas, uma vez 
que fica estampado à toda sociedade um conjunto de pes-
soas desprovidas de bens, excluídas socialmente e privadas 
de direitos e cidadania. Quem é pobre sofre desde as ne-
cessidades mais básicas até as necessidades mais sociais, 
como o acesso a saúde, educação e lazer.

Comumente, ocorrem os longos silêncios nos guichês de 
atendimento, a reticência nas respostas aos pedidos de in-
formação, as falas ásperas, o desdém com as dificuldades de 
entendimento, a informação fragmentada e dúbia, quando 
não fornecida com linguagem técnica, temperada com des-
prezo e má vontade [...] (ARROYO, 2014).

No ambiente escolar e nas salas de aula a percepção 
de fatores como a pobreza e a desigualdade é ainda mais 
real, pois “[...] essa realidade fica evidenciada pelos corpos 
famintos e empobrecidos de milhões de crianças e adoles-
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centes que chegam às escolas, às quais são, em muitos ca-
sos, igualmente pobres [...]” (ARROYO, 2014). Para o autor, 
é necessário que haja um reconhecimento da existência des-
ses fenômenos como um ponto de partida para o entendi-
mento de ambas, e mais ainda: um reconhecimento de suas 
consequências para o ato pedagógico. Segundo o autor:

[...] reconhecer a pobreza e as desigualdades, fundamental-
mente, significa levar em conta que a existência persistente 
dos pobres traz reflexões importantes para as práticas pedagó-
gicas e para gestão organizacional [...] (ARROYO, 2014, p. 7).

Nesse sentido, e em conformidade com Arroyo, é ur-
gente e necessário reconhecer que a pobreza existe. O tó-
pico a seguir apresenta com dados mais específicos quem 
é esse sujeito pobre que vive em meio a desigualdade, de-
monstrando também como essa pobreza se apresenta no 
Brasil e no mundo além de apresentar os parâmetros refe-
renciais para delimitar determinado grupo como pobre ou 
extremamente pobre.

Pobreza e desigualdade no Brasil e no mundo

Não é de hoje que pobreza e desigualdade se desta-
cam como problemas que afligem a maioria dos países. No 
Brasil, assim como em outras nações, a presença de ambas 
é demarcada a partir de vários aspectos, seja por cor, raça, 
sexo, região, etc. De acordo com um critério adotado pelo 
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Banco Mundial,1 pobre é aquele que ganha menos do que 
US$ 5,5 (cerca de R$ 20,45) por dia nos países em desenvol-
vimento que possuem renda média-alta (Brasil), o que equi-
vale a uma renda domiciliar per capita de RS 387 por mês. 
Cerca de cinquenta milhões de brasileiros, o equivalente a 
25,4% da população total se encontrava na linha da pobre-
za, segundo levantamento feito pelo Instituto de Geografia 
e Estatística (IBGE) em 2016, apontando dados divulgados 
na Síntese de Indicadores Sociais 2017 – (SIS 2017), res-
ponsável pela análise estrutural dos resultados da Pesquisa 
Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNADC), 
conforme pode ser observado no quadro abaixo:

Fonte: Sítio agenciadenoticias.ibge.gov.br, publicado 15/12/2017, últi-
mo acesso dez-2018.

1 O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que 
efetua empréstimos a países em desenvolvimento. É o maior e mais 
conhecido banco de desenvolvimento no mundo, além de possuir 
o status de observador no Grupo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas e em outros fóruns internacionais, como o G-20.



253

É importante destacar que além do parâmetro defi-
nido pelo Banco Mundial, existem outras formas de men-
suração da pobreza, visto que o Brasil não adota uma linha 
oficial de pobreza. A questão é que tais levantamentos não 
explicam o que é de fato uma pessoa pobre. Toda medição 
traz consigo uma decisão arbitrária. Observe agora o grá-
fico que expressa a pobreza extrema no Brasil segundo o 
programa Brasil Sem Miséria:2

Fonte: Sítio agenciadenoticias.ibge.gov.br, publicado 15/12/2017, últi-
mo acesso dez-2018.

2 Programa social do governo federal brasileiro, criado na gestão da 
presidente Dilma Rousseff. Lançado em junho de 2011, o programa 
tem como objetivo retirar da situação de pobreza extrema 16,2 mi-
lhões de pessoas que vivem com menos de 70 reais por mês. O Brasil 
sem Miséria consiste na ampliação do programa anterior de combate 
à pobreza do Governo Lula (conhecido por Bolsa Família).
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Segundo Leonardo Athias,3 pesquisador do IBGE, há 
uma série de aspectos que motivam a criação de linhas de 
pobreza, para ele:

Não existe uma medida oficial no país. O que há são critérios 
adotados para objetivos diferentes, como programas de trans-
ferência de renda. O Brasil Sem Miséria, por exemplo, adota 
a linha de até R$ 85 mensais per capita (pobreza extrema) e 
R$ 170 mensais per capita (pobreza) (ATHIAS, 2017).

O Programa Bolsa Família,4 benefício pago a 17 mi-
lhões de crianças e adolescentes,5 baseia-se em critérios de 
renda atualizados de tempos em tempos pelo governo para 
determinar se uma pessoa é pobre ou extremamente pobre. 
Assim como o Brasil sem miséria, os pobres, segundo o 
programa, são famílias com renda mensal de até R$ 170 
por pessoa, sendo que as que possuem uma renda per capi-
ta que não alcança R$ 85 são consideradas extremamente 
pobres. Vale ressaltar aqui a importância desse programa, 
uma vez que até 2015 ele havia retirado mais de 36 mi-
lhões de pessoas da pobreza extrema.6

Não ter dinheiro suficiente para consumir alimen-
tos que possuam 1.750 (hum mil, setecentos e cinquenta) 

3 Cientista político, Doutor pela Universidade Montesquieu Bor-
deaux IV. Pesquisador (análise socioeconômica) no IBGE desde 
2010, atuando na divisão de indicadores sociais.

4 É um programa de transferência direta de renda, direcionado às 
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 
País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade 
e pobreza.

5 Retirado do Módulo introdutório de Miguel Arroyo.
6 Os dados estão em balanço divulgado pela Caixa Econômica Fede-

ral no sítio brasil.gov.br
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calorias por dia é a definição de pobreza segundo a Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
órgão das Nações Unidas para a alimentação e agricultura. 
Já para a Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL), o limite seria uma dieta um pouco maior: 
2.200 (Duas mil e duzentas) calorias por dia. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNI-
CEF) divulgou em seu sítio que 6 em cada 10 crianças e 
adolescentes brasileiros vivem na pobreza, nos alertando 
que a pobreza é mais que ter uma renda e chama a atenção 
para as múltiplas privações a que meninas e meninos estão 
expostos, sobretudo, os adolescentes e as crianças em geral 
e, especialmente, adolescentes negros do Norte e Nordes-
te. Para a UNICEF, 61% das crianças e dos adolescentes 
brasileiros são afetados pela pobreza em suas múltiplas 
dimensões. Para se ter uma ideia sobre a distribuição de 
renda no Brasil, observe o quadro abaixo:

Fonte: retirado do módulo introdutório.
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Os indicadores revelam uma realidade: O Brasil é 
um país profundamente desigual e essa desigualdade de 
distribuição de renda, inclusive, se apresenta em todos os 
níveis possíveis, seja por diferentes regiões do país, como 
aponta o gráfico acima, seja por questões de gênero, vis-
to que as mulheres ganham, em geral, bem menos que os 
homens mesmo quando exercem as mesmas funções. No 
tocante à raça ou cor, os trabalhadores pretos e pardos res-
pondem ao maior número de desemprego, apresentando 
menor escolaridade e maior analfabetismo, pois ganham 
menos, moram mal e começam a trabalhar muito cedo de-
vido ao nível de escolaridade baixo. 

Em dezembro de 2014, Andreas Muller escreveu um 
texto para a revista Super Interessante7 sobre desigualda-
de e pobreza em níveis mundiais. Em seu artigo, Muller 
(2014) aponta que as 67 pessoas mais ricas do mundo têm 
juntas US$ 1,72 trilhões, ou seja, tanto dinheiro quanto os 
3,5 bilhões mais pobres. Em suas palavras, “[...] é como 
se, financeiramente, metade do planeta coubesse dentro 
de um ônibus. A desigualdade de renda explodiu e está se 
aproximando dos níveis que antecederam a Primeira Guer-
ra Mundial [...]” (p. 34).  Ainda sob a perspectiva da análise 
de Muller (2014), as concentrações de renda caíram bas-
tante nos últimos 20 anos em se tratando de Brasil, mas 
que ainda se apresentam de forma brutal, já que somos o 
13º país mais desigual do mundo, só perdendo para nações 
muito pobres, como Botsuana, Namíbia e Haiti. 

7 Matéria publicada em Dez 2014, pág. 32.
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Frente a esse quadro, o World Economic Forum – que 
reúne 700 líderes econômicos globais, elegeu em 2014 a 
desigualdade social como o grande problema do mundo 
atual. Richard Wilkinson, diretor da ONG britânica The 
Equality Trust afirmou que quanto maior o crescimento 
da desigualdade, maiores são as altas de taxas de homicí-
dio, como também do uso de drogas, mortalidade infantil 
e doenças mentais.

A concepção moral de pobreza

Se a pobreza extrema marca a vida de pessoas não 
somente do ponto de vista material, mas também sua in-
terioridade, afetando sua autonomia, moral e visão própria 
das pessoas que fazem parte desse coletivo, faz-se neces-
sário “[...] oferecer uma imagem da pobreza mais complexa 
e multifacetada do que aquela que normalmente as pes-
soas de outras classes tendem a formar [...]” (PINZANI; 
REGO, 2014). Tal perspectiva contribui para o entendi-
mento por parte da sociedade sobre o fenômeno estudado. 
Para os autores:

Existem, infelizmente, muitos preconceitos em relação 
aos(às) pobres – a maioria deles baseados em um escasso ou 
nulo conhecimento de sua situação. Por isso, é importante 
ter uma visão mais complexa e ampla da pobreza [...] para 
evitar de cair cegamente em lugares-comuns destituídos de 
fundamento. Um erro comum é o de identificar a pobreza 
com um baixo nível de renda ou de riqueza. Embora uma 
renda baixa ou nula represente, certamente, um elemento 
essencial para definir a pobreza, não é o único aspecto que 
deveria ser levado em consideração, pois existem facetas da 
pobreza que não se deixam compreender facilmente, se nos 
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limitarmos a avaliar questões de renda. (PINZANI; REGO, 
2014, p. 19).

Frequentemente reduz-se a pobreza a uma questão 
moral. Isso porquê, segundo Arroyo (2014), “[...] a postura 
mais comum é ver a pobreza como carência e, consequen-
temente, os pobres como carentes [...]”. Segundo ele, em 
se tratando do contexto educacional, os docentes como um 
todo tendem a considerar esse tipo de carência (de espíri-
to, de valor, e sobretudo, de incapacidade para aprender) 
como algo que seja trazido pelas crianças de casa e, con-
sequentemente, que estes pobres de valores, de hábitos 
de estudo, disciplina e moral reforçam uma concepção 
moralista de que sua pobreza “moral” produza sua pobreza 
material (p. 8). 

[...] o problema desse enfoque é que, se os(as) pobres são 
vistos(as) como carentes e inferiores em capacidades de 
atenção, esforço, aprendizagem e valores, acabam sendo 
responsabilizados(as) por sua própria condição. São, desse 
modo, constantemente inferiorizados(as), reprovados(as) e 
segregados(as). (ARROYO, 2014, p. 9).

Não obstante, comentários do tipo: “oportunidades 
têm, é só fazer um curso profissionalizante gratuito”, ou “é 
pobre porque quer” podem ser observados cotidianamente, 
reforçando essa visão moralista da pobreza. Nesses comen-
tários, ignoram-se os demais fatores que possam influenciar 
a decisão de cursar ou não uma profissionalização desse ca-
ráter. Será que há condições objetivas que oportunize a estes 
sujeitos pobres acessarem à determinadas formações profis-
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sionais? Teriam esses sujeitos condições de se locomoverem? 
Teriam esse grupo de pessoas acesso à internet? Suas outras 
obrigações como emprego e sua própria rotina lhe permitem 
a realização de tal curso? E as condições de deslocamento, 
são favoráveis? Qual a certeza de que ao completar essa for-
mação o sujeito estará de fato empregado? Ao desconsiderar 
questionamentos como esses, tal julgamento moral dos po-
bres reduz a pobreza como sendo fruto da vontade apenas 
do sujeito que se encontra em tal situação e não como fruto 
do modo como a humanidade produz e reproduz a vida. A 
pobreza é produzida (ARROYO, 2014). 

Segundo o autor, a não centralidade das carências 
materiais da pobreza destaca uma tendência em reduzir a 
pobreza a uma questão moral, ou seja, à falta de valores, o 
que Arroyo denomina de mentalidades primitivas em rela-
ção ao trabalho.8 Com base nesses pensamentos, o pobre 
é pensado por nossa cultura social como responsáveis por 
sua pobreza e desemprego, já que se encontram nessa si-
tuação por serem “indolentes”. (ARROYO, 2014, p. 10)

O resultado de considerá-los como carentes de va-
lores leva a sociedade a “[...] educá-los(as) nos valores do 

8 O autor tece uma crítica a nossa sociedade “considerada avançada”, 
destacando-se por um padrão altamente especializado na forma com 
o qual se organiza o trabalho resultando num alto valor de bens de 
consumo, ao mesmo tempo, esse modelo de organização exclui gran-
de parte das pessoas ao acesso a bens básicos como a alimentação. 
O que não ocorre, por exemplo no comunismo primitivo, possuidor 
de mentalidades vistas como rudimentares, mas que se distribuíam 
de forma mais igualitária os bens produzidos, colocando em questão 
o conceito de mentalidades primitivas, assim como as visões mora-
listas de pobreza (ARROYO, 2014, p. 24-25).
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trabalho, da dedicação e da perseverança, desde a infância 
[...]”(ARROYO, 2014, p. 10). Neste caso, a escola assume 
o papel principal e fundamental na moralização desses in-
divíduos: o de incutir neles tais valores já que estes não são 
devidamente sobrevindos de suas próprias famílias, isto é, 
a escola seria como um antídoto contra o estado de pobre-
za. Neste caso, busca-se superar a pobreza no plano indi-
vidual e não coletivo. Na concepção de Arroyo (2014), se 
não houver uma mudança nos currículos que garanta aos 
pobres o direito ao conhecimento, à ciência, à tecnologia, 
a escola irá proporcionar apenas “bons conselhos morais de 
esforço, trabalho, dedicação e disciplina” (p. 11). 

A ênfase nessa interpretação moralista da pobreza traz con-
sequências para a escolarização dos(as) pobres. Isso ocorre 
porque os esforços escolares não priorizam garantir seu di-
reito ao conhecimento, mas sua moralização. Logo, os(as) 
estudantes não receberão aprendizados sobre as ciências e 
tecnologias que possam vir a libertá-los(as) do ciclo vicioso 
da pobreza, mas apenas lhes será dado o domínio de habi-
lidades mais elementares de ciências e a alfabetização na 
idade determinada como “certa” pelo sistema educacional. 
(ARROYO, 2014, p. 11).

Outra interpretação reducionista da pobreza é a de 
que o pobre não trabalha porque se encontra desqualifica-
do para o mercado, já que não se encontra apto ou qualifi-
cado a exercer tal função ou para atender as exigências do 
mercado de trabalho que se apresenta cada vez mais com-
petitivo. Assim, o conjunto dos pobres que não conseguem 
o tão almejado emprego, segundo Arroyo (2014), “[...] aca-
bam no desemprego, no subemprego, no biscate informal 
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[...]” (p. 12), isso quando não são criticados por receberem 
incentivo de um programa como o Bolsa Família. Progra-
mas e políticas que combatem e buscam erradicar a po-
breza, por vezes, também recebem críticas frequentes uma 
vez que são “[...] entendidos como formas de manter os(as) 
pobres na preguiça, de reproduzir sua rejeição ao trabalho 
e de mantê-los(as) à margem do desenvolvimento.” (p. 12). 

Essa interpretação de que os(as) pobres são pobres porque 
não querem trabalhar parte de uma visão ingênua acerca 
dos processos sociais, econômicos e das relações políticas 
que regem o desenvolvimento econômico e a apropriação 
da riqueza, da renda do trabalho, sua concentração e sua 
apropriação nas relações de classe. (ARROYO, 2014, p. 13).

Ademais, de acordo com Arroyo (2014), interpretar a 
pobreza e desigualdade de forma reducionista, termina por 
ocultar os processos históricos que envolvem a produção e 
reprodução de tais fenômenos, já que questões sociais que 
os envolvem são ignoradas e “[...] aos pobres são negados os 
direitos sociais mais básicos, como alimentação, teto, renda 
e trabalho, os quais é atribuição do Estado garantir” (p.14).

Caminhos de superação da pobreza a partir da escola

É evidente que a escola, desde que instaurada, foi 
destinada aos privilegiados socialmente e, ainda que tenha 
aberto suas portas às demais classes sociais, não foi ao en-
contro das diferentes realidades mas, ao contrário, serviu 
como mecanismo de controle e perpetuação da perspec-
tiva individualista advinda da propriedade privada, que ao 
contrário das comunidades primitivas, sustenta uma com-
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petição para a sobrevivência onde o homem abandona a vi-
vência coletiva para adotar uma postura competitiva frente 
a outro homem. 

Sendo assim, a elite social retém a produção e repro-
dução cultural como meio de controle social e “as expres-
sões culturais burguesas tendem a fazer coexistir o rebaixa-
mento vulgar da cultura para as massas com a sofisticação 
esterilizadora da cultura das elites” (SAVIANI, 2005,  
p. 233). Desse modo, a educação desenvolvida na escola, 
que teoricamente seria o espaço para a libertação e tomada 
de consciência é utilizada exatamente como função oposta, 
como aparelhamento ideológico que permite a perpetua-
ção da exploração do homem sobre outro homem. 

Somente uma instituição cuja função específica fosse trans-
mitir ao maior número possível de pessoas, pelo aprendizado 
e pelo exercício, as atitudes e as aptidões que fazem o homem 
“culto”, poderia compensar (ao menos parcialmente) as des-
vantagens daqueles que não encontram em seu meio familiar 
a incitação à prática cultural. (BORDIEU, 2003, p. 61).

Reduzir a desigualdade e consequentemente a po-
breza a partir da educação não é uma tarefa simples. Para 
que superemos essa condição é necessário a instauração 
de uma nova concepção de educação que seja capaz de 
romper com o domínio da cultura elaborada pelos grupos 
dirigentes que dominam e controlam a produção e repro-
dução da vida, inclusive, da educação e da própria escola.

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais beneficia-
dos e desfavorecidos os mais desamparados, é necessário e 
suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do 
ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmis-
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são e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais 
entre as crianças das diferentes classes sociais. Em outras 
palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais 
que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres” 
(BORDIEU, 2003, p. 53).

Desta forma, há uma vertente da educação que irá 
contrapor a concepção burguesa de educação – a educa-
ção socialista – defendida por Saviani (2005). A concepção 
de escola socialista de Saviani visa equiparar as diferentes 
classes sociais através da educação desenvolvida nas esco-
las. Isso quer dizer que a instituição escolar pode ser local 
para conscientizar sobre a forma que a sociedade produz e 
reproduz a cultura, o saber elaborado e sistematizado, as 
relações sociais, a pobreza, a desigualdade, entre outras, a 
fim de que ocorra a superação da educação hegemônica e 
estabeleça a reflexão acerca da relação entre conhecimen-
to e prática do trabalho.

Segundo Saviani, tal proposta se inicia ainda no en-
sino fundamental de forma indireta e implícita, sendo ne-
cessário que a escola “supere a contradição entre o homem 
e a sociedade garantindo uma formação básica comum que 
possibilite a reconciliação entre o indivíduo e o cidadão” 
(SAVIANI, 2005, p. 234). Já na educação de nível médio, 
essa tarefa já é dada de forma explícita e direta, de modo 
que “permita a superação da contradição entre o homem e 
o trabalho pela tomada de consciência teórica e prática do 
trabalho como constituinte da essência humana para todos 
e cada um dos homens” (SAVIANI, 2005, p. 234). 

Por essa perspectiva, o currículo pode possibilitar a 
tomada de consciência de classe partindo de conhecimen-
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tos sobre a desigualdade de classes que gera a pobreza, 
logo, supera-se a ignorância de que a pobreza é uma con-
dição natural, mas sim, um fenômeno que é gerado pela 
forma que a sociedade está organizada. Esse movimento é 
também fundamental para a superação da visão moralista 
de pobreza, já que ela é produzida e não uma atribuição 
natural àquela pessoa por não possuir força ou vontade de 
findar a situação de miséria. Portanto, o enfrentamento da 
pobreza acontece por meio da escola com o auxílio de po-
líticas públicas efetivas que deem condição ao homem de 
fazer história, sua própria história.

Sabemos que não é possível libertar os homens en-
quanto estes forem incapazes de obter alimentação e bebida, 
habitação e vestimenta em qualidade e quantidade adequa-
das. “A “libertação” é um ato histórico e não um ato de pen-
samento, e é ocasionada por condições históricas” (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 29). É por isso que o Bolsa Família é 
um programa tão importante para o Brasil, alcançando re-
sultados expressivos no cenário econômico e educacional. 
Por meio das políticas públicas que assistam aos pobres e 
promovam uma condição mínima e favorável de que os mes-
mos tenham meios de sanar suas demandas básicas, objeti-
va-se que essa parcela da população possa frequentar uma 
instituição escolar de modo que esta suscite o processo de 
emancipação, educação e formação humana, fazendo com 
que esses sujeitos tenham consciência de classe e como a 
coletividade humana produz e reproduz a vida.

O fenômeno da pobreza é uma produção da humani-
dade e há uma série de privações a quem nela esteja inse-
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rido. Sendo assim, o estudo da pobreza se faz necessário, 
primeiramente, para evitar tanto a produção como a repro-
dução de uma concepção de que a pobreza é o destino de 
preguiçosos e ignorantes. Ser pobre não é uma questão de 
mérito ou de merecimento, mas sim, é um fenômeno fruto 
das condições sociais produzidas historicamente. 

A pobreza necessita ser combatida. A produção da 
mesma se dá pelas relações injustas postas no modo em 
que a sociedade se organizou e se organiza. Para que se 
supere as desigualdades sociais torna-se necessária uma 
emancipação de pensamento e rompimento de uma cul-
tura hegemônica. Essa dinâmica é uma luta diária e árdua. 
No entanto, este trabalho defende o conhecimento como 
uma possibilidade de enfrentamento intelectual, econômi-
co, político e social de quem vive na pobreza. Portanto, 
a pobreza necessita ser conhecida, reconhecida, estudada 
e divulgada. Na área da educação o conhecimento dessas 
relações e categorias da sociedade são fundamentais para 
que a partir do conhecimento se combata a mesma. 

Especificamente na instituição escolar, cabe ao pro-
fessor resistir às demandas hegemônicas, utilizando-se 
da educação escolar para emancipação da parcela social 
imersa na pobreza. Neste sentido, o estudo da pobreza é 
importante para recuperar a humanidade tirada de muitos 
homens e mulheres dia após dia, levada com a ganância 
pelo poder e subordinação de uma classe sobre outra, do 
homem sobre outro. Sendo assim, o objetivo central em 
compreender o conceito de pobreza como fenômeno limi-
tador da dignidade humana e as consequências de uma 
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concepção moralista da pobreza no processo de escolari-
zação possibilitou a resposta à medida em que a pesquisa 
identifica que a pobreza não é somente falta monetária, 
mas o descumprimento de direitos elementares, os quais 
obrigam o ser humano a viver no limite de sua dignidade. 

Importante destacar também que a pobreza reverbe-
ra em diversos setores da vida humana, como na moradia, 
transporte, saúde, alimentação, entre outros. Por fim, é im-
portante destacar que a concepção de pobreza moral con-
tribui para a perpetuação das falsas causalidades da pobre-
za, pois coloca o pobre como o culpado por sua situação, 
culpabilizando a vítima. 

Considerações finais

Ao pobre, inúmeras privações são impostas ao longo 
da sua vida, além da natural dificuldade de se frequentar 
um ambiente escolar, visto que em virtude de suas condi-
ções materiais e suas ausências, a escola reafirma a pobre-
za como condição natural.

A escola não é a instituição que irá suprir todas as de-
mandas da humanidade, mas carrega a potência de trans-
formação. A tarefa é difícil, mas é possível. Diante da reali-
dade em que estamos inseridos e as relações postas, adotar 
uma postura de resistência é lutar pela conscientização das 
classes sociais contra a hegemonia produzida e reproduzi-
da historicamente. 
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CAPÍTULO 12 
APONTAMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DIFERENCIAÇÃO A PARTIR DA OBRA DE GRAMSCI

Maria Cristina Cardoso Pereira

Introdução

“O Objetivo último da educação escolarizada não está em 
‘fazer a cabeça do estudante’, mas em inventar e reinventar 
a civilização sem barbárie”
Florestan Fernandes (1989:264)

O objetivo desse artigo é fornecer subsídios para 
aqueles estudantes e profissionais das ciências sociais que 
desejam iniciar seus estudos acerca das concepções de 
educação e cultura em Gramsci.

Para facilitar a compreensão das ideias, dividiremos o 
artigo em três partes. Inicialmente, apresentaremos a con-
textualização da produção de Gramsci e as principais ques-
tões estabelecidas pelo autor que lhe permitiram dialogar 
com o modelo conservador e excludente de educação vigen-
te na Itália no início do século XX. Em uma segunda parte, 
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apresentaremos um dos principais debates teóricos à épo-
ca, que envolvia concepções de educação que não rompiam 
com um modelo de predomínio de saberes exclusivamente 
voltados à divulgação da “alta cultura”. Faremos referência 
à maneira como Gramsci propõe romper com a formulação 
dominante de que saberes populares devem ser excluídos 
do processo de definição curricular. Finalmente, a última 
parte estabelecerá relações entre as concepções de cultura 
e educação desenvolvidas pelo autor e modernos conteúdos 
na forma EaD (Educação à Distância).

Contextualização da produção de Gramsci

Uma das grandes dificuldades para o jovem estudan-
te de Gramsci, para além de se tratar de um autor que de-
senvolveu sua produção com uma preocupação em dialo-
gar com seus interlocutores – intelectuais ou não – ou que 
a produziu em grande parte na situação de preso político 
do fascismo, é o fato de que Gramsci escreveu o tempo 
todo se referindo a questões/problemáticas colocadas para 
a reflexão no campo de debates de seu próprio tempo.  Isso 
implica um duplo esforço do leitor: os conceitos não são 
desenvolvidos de maneira sistematizada, mas apresentam-
-se em íntima conexão com a história italiana.

Há um motivo, entretanto, para a escolha desse tipo 
de abordagem discursiva: Gramsci intervinha na cena 
italiana (como jornalista e editor, e posteriormente como 
membro do parlamento e preso político), e ao mesmo tem-
po procurava transformá-la. O cotidiano aparecia, em es-
pecial nos anos que vão de 1916 (quando inicia sua pro-
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dução jornalista) a 1926, quando é preso, e posteriormente 
no cárcere, até 1946, como o lugar por excelência em que 
as exclusões, os preconceitos, as violências se manifesta-
vam de maneira brutal. 

A brutalidade com que o confronto entre classes 
e grupos ocorria na sociedade italiana se manifestava na 
população como perplexidade – a dificuldade em explicar 
racionalmente a situação conflituosa e oferecer respostas 
não violentas. Essa constatação – assim como o risco per-
cebido pelo autor de que o fascismo oferecia uma resposta 
violenta, excludente e passional a essa perplexidade, fez 
com que Gramsci escolhesse intervir exatamente nesse 
cotidiano. Gramsci elegeu, assim, dialogar com o público 
em artigos de jornal com o objetivo de produzir respostas 
à perplexidade com que a dureza dos enfrentamentos de 
classe se apresentavam.

Educação, cultura, alta cultura, saberes populares

O diálogo com questões do cotidiano da população é 
bastante rico e intenso. Gramsci escreve sobre quase tudo o 
que ocorria na vida popular e lhe chegava ao conhecimento 
– teatro popular, linchamentos, gestos heroicos, violência 
urbana, escolar, incêndios, os temas são todos colados com 
o cotidiano italiano. Essa abordagem revelava ao mesmo 
tempo um respeito muito grande pelos saberes populares, 
mas também os riscos que uma comunidade orientada por 
um baixo grau de reflexividade oferecia: premida pelas ne-
cessidades brutais do cotidiano, de responder à realidade 
fática que lhe oprimia, a população tendia a lançar mão dos 



272

recursos mais tradicionais e imediatos para responder às 
demandas do mundo da vida. 

O senso comum é um desses recursos tradicionais 
que, afirmava Gramsci, se mantido intocado – ou seja, 
caso não fosse objeto de reflexão crítica – tenderia a se 
reproduzir irrefletidamente, perpetuando preconceitos, 
segregações e violências. Utilizado como uma espécie de 
“remédio” intelectual para quaisquer situações, para jus-
tificar ações de pessoas inclusive em espectros opostos da 
vida cotidiana, o senso comum fossilizava concepções de 
mundo ao mesmo tempo em que apresentava material a 
partir do qual qualquer processo de transformação da cul-
tura deveria se iniciar.

Em diálogo com Angelo Tasca e Amadeo Bordiga, 
Gramsci criticava uma noção bastante popular entre os in-
telectuais italianos de que para combater os preconceitos 
disseminados no cotidiano das comunidades – e “sintetiza-
dos” na forma do senso comum – bastava a ação dos inte-
lectuais portadores da alta cultura. Ou seja, bastava a for-
mulação de uma “crítica racional” e todos os preconceitos 
– assim como os seus portadores – seriam tocados por uma 
“pedra de Midas” da alta ciência. A esse respeito, segundo 
Edmundo Dias (1996:19),

“Supor a destruição de uma ideologia por outra, no plano 
do discurso pura e simplesmente, é desconhecer, por um 
lado, a força e o peso material das ideologias e, por outro, 
reduzir a luta hegemônica ao jogo iluminista do ‘esclare-
cimento’. Em suma, é supor a eternidade do par verdade/
erro. Nenhuma ‘ciência’ destrói ideologia alguma. Enquan-
to a ideologia criticada tiver base social/material de susten-
tação, ela permanece”.
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Como quebrar, então, a base social/material de sus-
tentação do preconceito? As respostas de Gramsci en-
volvem uma teoria política organizada em várias frentes. 
Este artigo busca apresentar a cultura e a educação como 
espaços privilegiados para produção de críticas que bus-
quem confrontar saberes difusos com a crítica metódica. 
A primeira constatação – consubstanciada na prática de 
Grasmci de analisar fatos da vida cotidiana italiana –, é que 
a crítica deve ser elaborada no mesmo campo onde esses 
saberes (consubstanciados no senso comum) se reprodu-
zem – ou seja, na comunidade.

A segunda constatação consiste em que é preciso 
que os intelectuais encarregados da tarefa de educar para 
a libertação dos preconceitos identifiquem-se não apenas 
com aqueles com quem dialogarão (ou seja, sua vivência 
seja próxima à comunidade em que atuarão), mas que tam-
bém tenham sido e sejam sujeitos de processos sucessivos 
e contínuos de superação das formas reducionistas e auto-
ritárias de pensar o próprio conhecimento e as próprias prá-
ticas. A educação formal desses profissionais é importante, 
mas, como observamos anteriormente, o conhecimento 
científico não possui o poder taumatúrgico de mobilizar 
racionalidades por si. Mesmo o autodidatismo exige um 
esforço infinitamente grande de disciplina, em geral apren-
dida por meio da repetição e reflexão, raramente acessíveis 
ao conjunto das classes subalternas.

Em não compreendendo o seu papel dentro das es-
truturas, o intelectual facilmente deixará de ser um ele-
mento a provocar a reflexão crítica e se tornará um indu-
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tor da manutenção do status quo. Gramsci afirmava que 
a própria sociedade pressionava os intelectuais dedicados 
à formação escolar a desvincularem-se de uma educação 
crítica e a se voltar ao desenvolvimento de uma educação 
técnica, ascética – porém não menos preconceituosa, já 
que excluía brutalmente dos bancos escolares o debate de 
ideias e a crítica a partir da própria condição de vida. Em 
seu lugar, apregoavam a submissão aos padrões estabeleci-
dos externamente à comunidade – em especial a submis-
são aos saberes formais, estabelecidos “de fora”. Com isso, 
uma ínfima minoria conseguiria ter acesso a uma formação 
escolar que a habilitaria, com inúmeras restrições, a fun-
ções assessórias do mundo da produção e da direção inte-
lectual da sociedade. 

Nesse sentido, uma escola não voltada para o estabe-
lecimento de canais de comunicação com a comunidade 
a partir da realidade fática e intelectual dessa própria co-
munidade, estaria fadada a perpetuar exatamente as desi-
gualdades de formação e o preconceito contra aqueles que 
não lograram êxito dentro do universo escolar da “cultura 
formal”. Muitas vezes, afirmava o autor, formar indivíduos 
meramente cultos – ou reprodutores de verbetes, fórmulas 
prontas e frases de efeito, – poderia ser mais danoso para 
a própria cultura do que permanecer à margem do sistema 
escolar: “Mas convém evitar querer fazer tornar cultos a 
todos porque, em muitos casos, uma falsa cultura recheada 
de tudo, pode ser mais danosa que a simples ignorância” 
(GRAMSCI, 1917a).
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Como adquirir, de maneira autônoma e socialmen-
te orientada, um critério de avaliação da própria cultura e 
educação? 

A ideia de estabelecer um critério para a formação 
escolar e cultural de jovens e adultos é um dos temas cen-
trais dos escritos de Gramsci na época da denominada “ju-
ventude”. O autor italiano estava convencido de que em 
qualquer processo de aprendizado, rejeitar simplesmente 
a cultura existente presente no dia a dia das pessoas – que 
denominava “senso comum” – e procurar substituí-la me-
canicamente por uma “alta cultura” era tão danoso quanto 
declarar estudantes, jovens e adultos, como incapazes de 
aprender, já que vedado o acesso à cultura formal.

Ao invés de buscar uma fórmula, entretanto, Grams-
ci lançou-se na elaboração de critérios – ou seja, um con-
junto de princípios que orientassem, de maneira metódica 
e orgânica, uma determinada ação. Assim, adquirir “cultu-
ra” para o autor não poderia ser tomado como um procedi-
mento de enumerar continuamente informações, como se 
o educando fosse um arquivo. Cultura, para Gramsci, era 
definida pelo critério de “organização das próprias ideias”.

“cultura é organização, disciplina do próprio interior, é to-
mada de posse da própria personalidade, é conquista da 
consciência superior, pela qual se consegue compreender o 
próprio valor histórico, a própria função na vida, os próprios 
direitos e deveres. (...) o homem é, sobretudo, espírito, isto é 
criação histórica e não natureza” (GRAMSCI, 1917).

Para que as ideias pudessem ser organizadas, entre-
tanto, era preciso que, sob a orientação de um intelectual 
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– um professor, por exemplo –, essas mesmas ideias fossem 
apresentadas não de maneira exclusivamente complementar 
entre si, apenas, mas também de forma a estabelecer pon-
tos de antagonismo entre elas. Por isso deveriam sempre ser 
contextualizadas historicamente para que o próprio educan-
do desenvolvesse capacidades autônomas para distingui-las 
a partir de si mesmo, das próprias experiências, do próprio 
senso comum de que estava imbuído. A cultura aparecia, 
portanto, como capacidade de crítica a ser aprendida a partir 
do critério da “organização das próprias ideias”.

A cultura, pensada dessa maneira, a partir do cri-
tério da organização das ideias, é duplamente crítica. De 
um lado, ela permite que o indivíduo singularmente se dê 
conta de que possui autonomia para compreender e julgar 
os processos que vieram antes de si e aqueles nos quais 
ele está inserido. Segundo, porque esse processo não deve 
ocorrer isoladamente. A troca de experiências entre esses 
indivíduos que desenvolvem coletivamente o processo de 
aprendizagem permite que eles estabeleçam pontos em 
comum entre suas trajetórias e interpretações. Permite, 
segundo Gramsci, o desenvolvimento de laços de solida-
riedade entre si que fortalecem a capacidade crítica e am-
pliam o critério apontado anteriormente.

Gramsci, portanto, procurava reunir o conhecimen-
to empírico, já existente no universo da vida cotidiana das 
pessoas, com formas cada vez mais sofisticadas de reflexão.

“Dou à cultura este significado: exercício do pensamento, 
aquisição de ideias gerais, hábito de conectar causas e efei-
tos. Para mim, todos já são cultos, porque todos pensam, 
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todos conectam causas e efeitos. Mas o são empiricamente 
(...) não organicamente. E assim como sei que a cultura é 
também um conceito basilar do socialismo, porque integra e 
concretiza o vago conceito de liberdade de pensamento, as-
sim gostaria também que ela fosse vivificada por outro. Pelo 
de organização. Organizemos a cultura, assim como busca-
mos organizar toda atividade prática” (GRAMSCI, 1917a).

Um outro aspecto importante consiste na postura do 
educador em sala de aula. E daqui nasce um segundo cri-
tério de Gramsci para definir de que maneira os conflitos 
devem ser resolvidos no ambiente de aprendizagem. Como 
explicar sem ser dogmático ou atribuir a fundamentos má-
gicos ou religiosos a causa última de tudo? Como ensinar 
uma postura científica, quando muitas vezes é parte do 
senso comum rejeitar explicações lógicas e coerentes?

A resposta de Gramsci é consubstanciada em mais 
um critério de atuação: trata-se da utilização do binômio 
“tolerância-intransigência”.

Durante sua produção, Gramsci estava alerta para 
um fenômeno bastante conhecido dos educadores hoje, 
especialmente no Brasil: a violência desenvolvida como 
prática cotidiana no ambiente escolar. A violência, segun-
do Gramsci, fazia parte de um movimento em que, ao não 
compreender as razões da própria existência, ao não esta-
belecer um vínculo com o conteúdo do aprendizado, com o 
educador e as obrigações e deveres inseridos no ambiente 
escolar, o educando tornava-se reativo e violento. Gramsci 
narra essa violência como fruto de uma profunda incapaci-
dade de pensar a própria realidade e de responder de ma-
neira argumentativa e racional àquilo que não compreen-
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dia. O abandono (a evasão escolar) era, para Gramsci, o 
corolário da violência escolar porque ambas surgiam por 
razões comuns: a incapacidade da escola absorver de ma-
neira tolerante e intransigente o educando.

Mas em que consiste o critério tolerância-intransi-
gência, formulado por Gramsci? 

A intransigência é um postulado filosófico básico do 
gênero humano: se um determinado grupo possui a neces-
sidade de intervir na realidade deve possuir objetivos que 
deverá realizar. Essa decisão de agir envolve não apenas 
o objetivo final, mas também os meios escolhidos. Assim, 
um grupo que deseja cavar um poço ou uma equipe de 
cientistas que deseja ir à lua definirá de maneira intransi-
gente esse objetivo. Ocorre que a determinação de ir à lua 
ou cavar um poço só é possível porque, antes, aquele grupo 
reuniu um conjunto de argumentos acerca não apenas da 
necessidade de cavar o poço ou ir à lua, mas também sobre 
como proceder a tarefa. Usar pás? Usar as mãos?  Montar 
um foguete? Utilizar um foguete defeituoso, mas resisten-
te? Sem que a discussão fosse organizada de maneira a que 
todas as proposições fossem tolerantemente ouvidas e leva-
das em consideração antes da tomada de decisão final, cer-
tamente cada um dos participantes poderia ter se apegado 
a cada convicção individual defendida intransigentemente 
e se negado a participar coletivamente da construção do 
poço ou do foguete.

Tolerância significa capacidade de compreender as 
dificuldades dos outros e agir sobre elas. Essa postura de-
nota um profundo respeito com o grau de disciplina indi-
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vidualmente desenvolvida, e que qualquer pessoa possui, 
assim como com o tipo de convicções e dúvidas que venha 
a ter. Porém, o fato de cada um pensar como lhe aprouver 
não significa que seja culto. 

A “cultura” que se atribui a indivíduos eloquentes e 
com grande capacidade de opinar sobre tudo não é cultura, 
para Gramsci. Trata-se apenas da forma mais elementar 
do pensar (ainda que possa aparecer recheada de citações 
memorizadas que podem ser confundidas, para um inter-
locutor menos crítico, com “cultura”). Esse “livre pensar” 
primário é, entretanto, cheio de riscos. Isso porque em 
geral vem acompanhado de uma grande intolerância para 
com quem pensa diferente ou mesmo para aqueles que 
estabelecem um diálogo crítico com o indivíduo. Em geral, 
essas interlocuções são rejeitadas por aqueles que pensam 
sem critério, transigentemente, o que os isola e inviabiliza 
a discussão e a vida intelectual do grupo. No limite, o fe-
nômeno violento se reproduz aqui: por não conseguirem 
argumentar, se apegam às ideias que repetem intransigen-
temente e se tornam intolerantes. Porém, uma vez que o 
argumento não é de longo alcance, as convicções também 
não o são. Assim, em geral, quando não se possui o hábito 
de pensar, ou seja, conectar causa e efeito, tende-se a levar 
em alta consideração argumentos simples, que propõem 
soluções fáceis para problemas imediatos. Uma vez que es-
ses problemas não são rapidamente resolvidos – dada a sua 
complexidade – é comum que o “livre pensador” apegue-se 
novamente a ideias de simples compreensão e as defenda 
de maneira violenta, ofendendo o interlocutor e utilizando 
argumentos externos ao debate, “no grito”.
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Assim, é preciso ser tolerante para ouvir as ideias con-
trárias a argumentos, inclusive os de autoridade – ou seja, 
que partem de posições teóricas já sedimentadas. Uma vez 
estabelecido o debate, é preciso que os indivíduos defendam 
a circulação das ideias intransigentemente. Esse princípio, 
para Gramsci, deveria ser incorporado à atividade da educa-
ção, à prática escolar e às discussões sobre cultura:

“Vemos então que a cultura e a discussão livre se fundem 
na realização dos fins colocados intransigentemente. Na 
ausência de uma prática cotidiana de debate, a disciplina 
pode mal e mal suprir a existência de uma convicção que 
permita aos elementos do grupo uma ação mais eficaz. A 
disciplina só limitadamente permite levar adiante a ação”. 
(DIAS, 1987:93).

Escola, imprensa, internet, grupos de whatsapp, clu-
bes, partidos, sindicatos são instituições da sociedade civil 
em que cotidianamente as questões de cultura se apresen-
tam. Em uma perspectiva gramsciana, elas fazem parte da 
sociedade civil e da sociedade política, ao mesmo tempo. 
Em outras palavras, a distinção realizada por Gramsci é 
apenas analítica, não substantiva. Estão inseridas dentro 
de um modelo de Estado integral – que regula, vigia, pune, 
exclui, inclui e age de maneira aparentemente “pública”, 
quando na verdade o faz segundo interesses privados. Isso 
significa que a sociedade civil é tão contraditória quanto 
qualquer instituição que se pense política. Igualmente, os 
processos de educação também estão sujeitos às mesmas 
questões que se colocam em outros ambientes. No próxi-
mo item, e sem a pretensão de esgotar o tema, discutire-
mos de que maneira o ensino à distância pode servir como 
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um meio para promover discussões continuadas entre pro-
fissionais da educação, em especial em direção a uma edu-
cação crítica e emancipadora, nas palavras de Florestan 
Fernandes, que caminhe em direção a uma sociedade sem 
violência, sem preconceitos, sem barbárie.

A experiência em Ensino à Distância – Relato de caso

Este item visa narrar a experiência de educação á 
distância da autora junto ao Curso DESIGUALDADE 
SOCIAL E POBREZA: MÚLTIPLAS FACES FRENTE 
À EDUCAÇÃO, desenvolvido no âmbito da Faculdade de 
Educação da UFG no ano de 2018 por cerca de 8 meses 
(compreendidos aí o curso propriamente dito, seu fecha-
mento e o tempo para elaboração deste artigo). O curso foi 
desenvolvido via EaD, plataforma Moodle, e contou com 
2 encontros presenciais (um no início e outro no fim). A 
apresentação dos TCCs foi opcional ao final, tendo em vis-
ta as dificuldades apresentadas pelos cursistas para compa-
recer em Goiânia (muitos vinham do interior do Estado) e 
apresentar o trabalho. 

O ambiente de ensino e pesquisa não está imune às 
exigências de mercado que orientam e financiam a adoção 
de métodos e técnicas em educação. Talvez a mais conhe-
cida delas – e a que ainda impacta nossa sociedade no li-
miar da década de 2020 –, tenha sido a implementação de 
tecnologias no mundo do trabalho e do conhecimento, de 
maneira a acelerar e baratear a produção de mercadorias e 
a formação da mão de obra necessária para a ocupação dos 
postos de trabalho.
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Desde o início do século XX o modelo taylorista-
-fordista de produção passou a ser incorporado em várias 
outras atividades do mundo da vida – e não apenas nos 
ambientes típicos da indústria metal-mecânica. Braverman 
(1987) narrou, em seu trabalho e capital monopolista, a ma-
neira como o setor de serviços lançou mão do controle dos 
“tempos e movimentos” para expandir o controle sobre a 
força de trabalho e padronizar os resultados.

A formação de capital humano não passou ao largo 
desse processo de incorporação de novas técnicas, através 
de procedimentos pensados para otimizar os conhecimen-
tos e aproveitar os “tempos ociosos” – ou não utilizados 
para a vida produtiva.1 O ensino à distância tem sido reite-
radamente apresentado como o state of art da formação téc-
nica e de capacitação, e avança firmemente em direção à 
universidade. Tais cursos são apresentados, em geral, com 
um formato em que a maior parte das atividades ocorre em 
meio virtual, com poucos encontros presenciais em relação 
ao somatório das atividades desenvolvidas. As participa-
ções (obrigatórias) dividem-se em individuais (trabalhos e 
questionários, trabalho de conclusão de curso e interações 
com o tutor) e coletivas (que ocorrem em “fóruns” virtuais, 
porém não necessariamente com presença concomitante 

1 A esse respeito, ver ADORNO, Tiempo libre, em que narra a 
maneira como a vida privada foi sendo “cercada” pela ideia de 
“utilidade” e “uso” – nem sempre associadas com a produtividade, 
mas com a colonização do mundo pessoal e íntimo dos indivíduos 
e sua instrumentalização. ADORNO, T. Tempo Livre. Disponível 
em: https://bibliotecasocialvirtual.files.wordpress.com/2010/06/
adorno-tempo-livre.pdf. Acesso em: 25 de junho de 2018.

https://bibliotecasocialvirtual.files.wordpress.com/2010/06/adorno-tempo-livre.pdf.%20Acesso
https://bibliotecasocialvirtual.files.wordpress.com/2010/06/adorno-tempo-livre.pdf.%20Acesso
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dos cursistas, já que o princípio é o da autonomia indivi-
dual – ou, a de que cada um monta seu próprio horário).

Aos tutores, a função atribuída não é a docente, mas 
mediadora, supervisora, estimuladora de participação, 
“animadora”, de “diálogo permanente” e on line com os 
cursistas e, eventualmente, grupos de trabalho. No caso do 
curso DESIGUALDADE SOCIAL E POBREZA: MÚL-
TIPLAS FACES FRENTE À EDUCAÇÃO, os conteúdos 
já vieram preparados e foram divulgados à proporção que a 
cronologia do curso avançava.

Os conteúdos, por sua vez, apresentaram um caráter 
fortemente inovador. Desenvolvidos no âmbito do próprio 
MEC, apresentaram alternância entre vídeos modernos e 
com temas atuais, associados com atividades de leitura de 
textos clássicos acerca da temática da pobreza, inclusão, 
exclusão, educação, além de depoimentos e reflexões so-
bre cultura e meios de comunicação, conceito de formação 
educacional, curriculum, relação professor-aluno – todos 
temas abordados exclusivamente no âmbito da educação 
pública em regiões abrangidas pelo Bolsa Família. Ou seja, 
os temas foram tratados de maneira competente e imple-
mentados de forma cuidadosa.

Algo, entretanto, aconteceu.

Os índices de evasão foram sentidos desde os primei-
ros dias e se elevaram ao ponto de turmas precisarem ser 
condensadas e tutores dispensados. A comunicação com 
os alunos tornou-se uma via de mão única, com vários se-
quer acessando os conteúdos por mais de centena de dias. 
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Aos que realizavam as tarefas, com honrosas exceções, 
isso era feito de maneira concentrada, em que conteúdos 
atrasados eram providos após muita insistência de tutores. 
Uma vez que se optou por não excluir alunos com ativi-
dades atrasadas – dando-lhes chances de retomar mesmo 
com tarefas em aberto – o trabalho dos tutores elevou-se, 
já que era preciso atuar em várias fases do curso, com cur-
sistas desenvolvendo atividades em tempos cronológicos 
diversos. A evasão, entretanto, continuou alta e umas das 
questões centrais a ser pensadas foram as suas causas. O 
que teria provocado um número tão elevado de alunos que 
sequer abriram o material – e outros que o fizeram apenas 
nos primeiros dois meses? Por que um outro contingente 
desistiu no momento de elaborar o trabalho de conclusão 
de curso – que em tese já estaria sendo desenvolvido desde 
a primeira atividade?

A um determinado momento a explicação pareceu ser 
a mais óbvia e predominante no senso comum – inclusive 
adotada pela forma como o Ensino à Distância é explicado 
pela mídia e pelos textos de divulgação em EaD. Tratar-se-
-ia de um problema do perfil do cursista. Aqui, argumentos 
presentes em materiais oficiais em EaD no Brasil são unâ-
nimes: a evasão deve-se à inadequação do perfil do cursista, 
já que exige-se “disciplina (capaz de evitar dispersão e de 
cumprir horários), organizado (apto a dividir o tempo entre 
o estudo e os horários de atividades on line), e disposto a 
ler textos virtuais ou apostilados. O nível de conhecimen-
to alcançado dependeria, portanto, do perfil do aluno. Ao 
carecem dessas características o aluno integraria as fileiras 
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dos que abandonam os cursos virtuais, evasão tomada como 
prova do alto nível de exigência e da qualidade do ensino à 
distância” (PATTO, 2013:307 e SOUZA, 2009).

Uma questão que se coloca aqui é que é possível 
que o “tempo” (ou “a sua falta”) tenha sido um eufemismo 
justamente para a dificuldade de organização, disposição, 
disciplina e distribuição do tempo. Entretanto, essa não é 
uma realidade comum em qualquer nível de ensino, espe-
cialmente se levarmos em conta que se tratam de adultos 
que trabalham? Outra questão diz respeito a conteúdos 
inéditos. O conteúdo era inovador pela sua organização 
e proposta de alternar textos, questões, vídeos, atividades 
escritas, porém não é possível afirmar que se tratava de 
uma novidade, já que autores como Arroyo e Freyre eram 
conhecidos de boa parte dos cursistas, seja pela prática 
profissional, seja pelo contato anterior através da Universi-
dade ou cursos de formação. Igualmente, o objeto – a po-
breza, alunos de escola pública e o Bolsa Família – estava 
ao alcance da mão dos cursistas, já que a maior parte deles 
trabalhava ou trabalhou com esse público. Assim, o objeto 
pertencia ao cotidiano do cursista e os autores trabalhados 
não teriam que ser desbravados a partir de um ponto zero.

O que, então, poderia ter acontecido?

Gramsci avaliava a evasão como um fenômeno carac-
terizado pelo abandono dos bancos escolares cuja principal 
vítima eram os próprios estudantes. A causa, entretanto, não 
estava apenas na dificuldade em administrar o tempo, mas 
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no próprio modelo de ensino, excludente, ainda que suas 
intenções fossem incluir os potenciais evadidos. 

Considerando-se essa hipótese plausível, qualquer 
apelo para que os alunos desistentes retornassem não sur-
tiria efeito porque a escola (e aqui usamos o termo como 
sinônimo de ensino e aprendizado), não falava sobre o pró-
prio sujeito da ação educadora. Falava sobre um aluno, mas 
com esse aluno o professor não se sentia identificado – e 
daí a evasão. O paradoxo está aqui: talvez fosse preciso fa-
lar dos professores, não dos seus alunos. Talvez os cursistas 
não estivessem ali na qualidade de professores, mas de alu-
nos – e o curso não tocou aquelas dezenas que evadiram. 

Nossa hipótese, portanto, é que a evasão ocorreu 
porque toda a elaboração discursiva realizada de maneira 
competente, com materiais didáticos de primeira qualida-
de, muito bem preparada e escrita, não conseguiu atingir o 
próprio professor-aluno. Ou seja, não falou sobre ele. Nes-
te sentido, não produziu o efeito desejado e a resposta foi 
silenciosa, mas estridente. A desistência, nesse sentido, foi 
o grito daqueles que se sentiram excluídos do próprio ma-
terial sobre o qual o curso tratava.

É possível que a presença de professores – e não tu-
tores – tivesse corrigido esse rumo. Uma maior autono-
mia para abrir discussões e sugerir textos poderia ocorrer 
de maneira coletiva (e não ‘on demand’) caso os encontros 
presenciais tivessem ocorrido com maior frequência – bem 
maior frequência que apenas um encontro introdutório e 
um segundo, de encerramento. Ao contrário, o curso de-
senvolveu-se como uma sucessão de “presentes puros”, es-



287

pontâneos (na expressão de Harvey), cuja relação com o 
tempo era feita virtualmente por um profissional com com-
petências limitadas, como o tutor.2

A nossa hipótese, portanto, é que a evasão poderia 
ter sido evitada se os mesmos conteúdos presentes nos tex-
tos EaD tivessem partes adaptadas para dialogar de manei-
ra tolerante com relação às ideias, questionamentos, pre-
conceitos, limitações etc, dos próprios educadores – porém 
mantendo a integridade e intransigência com relação ao 
conteúdo emancipatório e aos valores que se atribui à ati-
vidade de educação. 

A educação à distância pode vir a se tornar um exce-
lente mecanismo de comunicação com os rincões distan-
tes, cujo contato tem sido mediado por meios que mitigam 
a interação direta. É potencialmente um excelente veículo 
para que experiências sejam compartilhadas, repertórios 
enriquecidos e linguagens e expressão socializadas. Entre-
tanto, nada disso se tornará experiência vivida se os fins 
acabarem se confundindo com os meios, e se a técnica se 
tornar apenas instrumento de realização de planos existen-
ciais pragmáticos. 

Nenhum projeto educativo, dizia Gramsci, terá su-
cesso sob uma perspectiva libertadora se não começar dia-
logando com a forma mentis daquele que pretende transfor-
mar. Esse diálogo, entretanto, pressupõe várias dimensões, 
em que o educando se identifica com seu educador e a 
interação ocorre sob vários critérios – a tolerância-intran-

2 A expressão “presentes puros” é de Dave Harvey (2007: 57).
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sigência e a autonomia para a elaboração de critérios de 
crítica são apenas dois deles.

A situação de tutoria autoriza muito mitigadamen-
te tal integração, sequer permite que o tutor se exponha 
pessoalmente e os alunos possam desenvolver sentimentos 
não superficiais e não binários por ele – seria inviável em 
se pensando na limitação de interações coletivas e na efe-
meridade das conversas e “bate papos” (chats) presenciais. 
Ao contrário, o tutor é avaliado diante de critérios quase 
mecânicos – tanto de seus superiores quanto de cursistas – 
o que fatalmente afetará a espontaneidade e a proximidade 
necessárias de ambas as partes. 

Certamente tratou-se de uma experiência inovado-
ra, cercada de muitos cuidados, porém inicial no âmbito 
da Educação à Distância, seja na Universidade Federal de 
Goiás, seja no âmbito do Estado de Goiás. O sucesso do 
projeto depende da continuidade da reflexão e de decisões 
que possam aperfeiçoar novas experiências de maneira a 
desenvolver conteúdos comprometidos com o desenvolvi-
mento das capacidades dos educandos, tendo em vista uma 
sociedade menos desigual, tolerante com as diferenças e in-
transigentemente comprometida com valores humanos.
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CAPÍTULO 13 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EDUCAÇÃO, POBREZA E 
DESIGUALDADE SOCIAL NO ESTADO GOIÁS: INTERESSES 
E TEMÁTICAS DOS TRABALHOS FINAIS DE CURSO

Daniela da Costa Britto Pereira Lima
Karine Nunes de Moraes

Lívia Soares de Lima Sousa

Introdução 

A idealização deste artigo, de caráter documental e 
bibliográfico, surgiu com a finalização do trabalho realiza-
do na coordenadoria junto ao Curso de Aperfeiçoamento 
Educação, Pobreza e Desigualdade Social.” O curso foi 
ofertado como atividade de extensão pela Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), 
em parceria com Secretaria de Educação Continuada, Al-
fabetização, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Edu-
cação (SECADI/ MEC). 

A iniciativa Educação, Pobreza e Desigualdade Social 
(EPDS), em sua primeira etapa, foi implantada em quinze 
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instituições federais de ensino superior (IFES), tendo como 
centralidade a oferta de curso de especialização com carga 
horária de 360h. Em sua segunda etapa, a centralidade da 
oferta foi na modalidade de curso de extensão/aperfeiçoa-
mento, com carga horária de 180h, envolvendo outras doze 
IFES. Ambos os cursos foram ofertados na modalidade de 
educação à distância. A iniciativa tem como objetivo sensi-
bilizar os profissionais da educação básica e outros envolvi-
dos com políticas sociais que estabelecem relações com a 
educação, para a necessidade de romper com práticas esco-
lares que reforçam a condição de pobreza e reproduzem as 
desigualdades sociais. O curso se organiza em torno de três 
dimensões interligadas, a saber: a) formação continuada;  
b) pesquisa acadêmica; e c) difusão do conhecimento. 

Para a primeira etapa da Iniciativa EPDS, a SECA-
DI/MEC, em parceria com a Universidade Federal de San-
ta Catarina e especialistas convidados, elaborou o Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e os materiais pedagógico-didá-
ticos, organizados em 5 módulos. No que se refere à oferta 
da segunda etapa da Iniciativa EPDS, cada IFES assumiu 
a responsabilidade de adequar o PPP e os materiais peda-
gógico-didáticos para a de curso de extensão/ aperfeiçoa-
mento junto a sua equipe local. 

A oferta do Curso de Aperfeiçoamento EPDS se des-
tinou aos profissionais da educação (professores, gestores 
escolares etc.), com prioridade para aqueles envolvidos 
com o Programa Bolsa Família (PBF) e que estabelecem 
relações com a educação de crianças, adolescentes e jo-
vens que vivem em circunstâncias de pobreza ou extrema 
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pobreza. A oferta do referido curso teve duração de seis 
meses, ministrado na modalidade a distância. Os cursos 
de aperfeiçoamento são reconhecidos como atividades de 
formação continuada na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

A FE/UFG participou da segunda etapa da Iniciativa 
EPDS, ofertando o curso de aperfeiçoamento na modali-
dade a distância a trezentos profissionais, de acordo com 
a meta pactuada com SECADI/MEC, durante o ano de 
2018. O curso foi estruturado em dois módulos, mais um 
introdutório. Como exigência para sua conclusão, o cursis-
ta tinha que apresentar um Trabalho Final de Curso (TFC) 
como expressão das reflexões em torno das temáticas estu-
dadas. Nesse sentido, este artigo tem por objetivo realizar 
uma análise das temáticas trabalhadas pelos cursistas nos 
trabalhos finais de curso e verificar o alcance de desenvol-
vimento dos conteúdos do curso. O artigo está estruturado 
em dois tópicos: um que apresenta, de maneira geral, a 
estrutura do curso e as temáticas abordadas nos módulos 
e o segundo, que apresenta, por meio de categorias, as te-
máticas dos TFC. 

Estrutura do curso e temáticas abordadas

O curso foi customizado pela equipe local da FE/
UFG, composta por professores e pesquisadores ligados à 
UFG, o que contribuiu para organização, divulgação e o 
desenvolvimento do curso. 

Para a divulgação e desenvolvimento do curso, a 
equipe responsável pelo suporte tecnológico elaborou dois 
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veículos eletrônicos principais de comunicação, sendo um 
deles o site, vinculado a página virtual da Universidade Fe-
deral de Goiás, conforme a Figura 1. E uma página ele-
trônica do curso no Facebook.

Figura 1: Site do Curso

Fonte: elaborado pela equipe técnica do curso.

No site do curso constam as informações básicas do 
mesmo, como descrição, metodologia, equipe, projeto polí-
tico pedagógico do curso, processo seletivo e link de acesso 
para a página eletrônica no facebook e acesso a plataforma 
virtual moodle, meio pelo qual os cursistas tiveram acesso 
aos materiais pedagógicos do curso. 

O curso foi ministrado em 180 horas, distribuídas 
em: módulo introdutório, com 40 horas, intitulado Pobre-
za, Desigualdades e Educação, elaborado pelo professor 
Dr. Miguel Gonzalez Arroyo (UFMG); Módulos I e II, 
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cada um com 60h, sendo o módulo I intitulado Escola: 
Espaços e tempos de reprodução e resistências da pobre-
za, elaborado pela Profa. Dra. Lúcia Helena Alvarez Leite 
(UFMG); e o módulo II, intitulado Pobreza e Currículo: 
uma complexa articulação, de autoria do Prof. Dr. Miguel 
Gonzalez Arroyo (UFMG). Os módulos foram retirados e 
customizados dos módulos originais do curso de especia-
lização. Assim, os autores dos livros texto se mantiveram, 
a equipe técnica do curso de aperfeiçoamento selecionou 
o material didático das temáticas abordadas nos módulos 
do curso de aperfeiçoamento e os disponibilizou nas sa-
las do ambiente virtual, tendo como professora formadora 
a professora Dra. Lúcia Maria de Assis e professora Dra. 
Geovana Reis. Para finalização do curso, houve o módulo 
destinado ao TFC, com 20h.

Os cursistas foram distribuídos em salas padroniza-
das no ambiente virtual, em que tinham um tutor respon-
sável para a mediação das atividades. As atividades foram 
distribuídas em unidades dentro dos módulos. Os módu-
los, por sua vez, foram subdivididos em unidades de estu-
dos e foram agrupadas, em geral, de duas em duas para a 
realização das atividades previstas em cada módulo. Assim, 
de forma padronizada, os cursistas tiveram acesso aos mes-
mos conteúdos e realizaram as mesmas atividades, muito 
embora cada tutor tivesse liberdade para realizar tarefas 
adicionais, caso fosse necessário. 

O módulo introdutório, como o nome mesmo já se 
descreve, apresentou os conteúdos introdutórios do curso, 
discutindo a temática da pobreza em quatro unidades de 
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estudos. Cada uma dessas unidades dos módulos está des-
crita no Quadro 1, a seguir:  

Quadro 1: Unidades de estudos dos módulos do curso.

Módulos Unidades de estudos

Módulo introdutório: 

Pobreza, desigualdades e 

educação

· Reconhecer que a pobreza e a desigualdade 

existem

· A pobreza, uma questão moral?

· A produção social da pobreza

· Pobreza e a reprodução dos diversos em de-

siguais

Módulo I: Escola: Espaços 

e tempos de reprodução e 

resistências da pobreza 

· Infâncias e juventudes em vivência de po-

breza

· Desigualdade social, cultura escolar e mo-

vimentos sociais

· Escola como espaço de práticas emancipa-

tórias

Módulo II: Pobreza e 

Currículo: uma complexa 

articulação 

· Sobre as vivências da pobreza e os currí-

culos

· Aprofundando a relação entre pobreza e 

currículo

· O direito de saber-se pobre

· As vivências de espaços de pobreza e cur-

rículo.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base no ambiente virtual do curso.

O módulo I – Escola: Espaços e tempos de reprodu-
ção e resistências da pobreza, foi dividido em três unida-
des, a saber: a primeira trouxe a discussão sobre as concep-
ções de infância e a juventude em vivências de pobreza; a 
segunda unidade falou das desigualdades sociais, cultura, 
escolas e os movimentos sociais, abordando os sujeitos a 
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quem a escola se destina, a diversidade, a importância do 
diálogo entre a sociedade, o espaço em que os sujeitos ocu-
pam e a transformação social que a escola pode promover. 
A terceira unidade trouxe à tona assuntos como a escola 
enquanto espaço de práticas emancipatórias, abordando a 
educação indígena, a educação quilombola, o movimento 
sem-terra e a educação integral.

O Módulo II – Pobreza e Currículo: uma complexa 
articulação, foi dividido em quatro unidades: a primeira uni-
dade tratou das vivências da pobreza e os currículos, apre-
sentando os limites e as possibilidades do currículo frente 
à temática da pobreza na busca de superar os entraves da 
relação da educação e da pobreza; a segunda continuou 
aprofundando a relação entre pobreza e currículo; a terceira 
unidade defende o direito de saber-se pobre aos sujeitos; e a 
quarta unidade, sobre as vivências de espaços de pobreza e 
currículo, que discutiu a necessidade de respostas dos cur-
rículos quanto a temática da pobreza, a desterritorialização, 
migração, as violências da pobreza e o trabalho infantil. 

Todas as temáticas foram abordadas por meio de 
conteúdo textual, vídeos e infográficos. As atividades rea-
lizadas no ambiente virtual se deram por meio de discus-
sões em fórum específicos para cada atividade. Além dos 
fóruns, os cursistas tiveram como atividade regular de cada 
módulo a elaboração dos trabalhos finais de curso (TFC), 
que foi construído ao longo do mesmo, ou seja, em cada 
módulo foi elaborado um trecho do TFC para que pudes-
sem ir amadurecendo a temática definida. No módulo in-
trodutório, os cursistas puderam optar entre: elaborar um 
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relatório a partir de perguntas norteadoras, como: “Por qual 
motivo estou pensando em fazer essa atividade de pesqui-
sa? O que me incomoda e cabe a mim estudar? Quais os 
interesses possuo na descoberta desse tema-problema?”, 
além de apresentar autores ou textos que puderam subsi-
diar a pesquisa, respondendo aos questionamentos feitos 
e levantamento de dados do tema a ser pesquisado, ou a 
elaboração de um esboço do plano de diagnóstico da reali-
dade a ser pesquisada com descrição de: tema, problema, 
objetivos, metodologia e cronograma. 

No módulo I, a atividade relacionada ao TFC foi a 
elaboração da segunda versão do TFC, em que os cursistas 
já deveriam descrever o problema, a justificativa e as ferra-
mentas para a coleta de dados. Já no módulo II, os cursis-
tas deveriam aplicar as ferramentas elaboradas para a cole-
ta de dados e, depois disso fazer um relato pessoal acerca 
da vivência da aplicação dos questionários, construindo o 
relatório final. Cabe salientar que os cursistas tiveram dis-
ponível no ambiente virtual um modelo do relatório final 
e deveriam entregar presencialmente no encontro final do 
curso, além de anexar no ambiente virtual.

Devido às dificuldades apresentadas pelos cursistas 
em concluir o TFC e à evasão de alguns alunos por motivos 
diversos, a equipe local do curso reorganizou os critérios de 
avaliação e certificação para a conclusão do curso, em que 
alguns cursistas puderam optar por não entregar o TFC, 
recebendo assim um certificado com média final menor e 
carga horária também menor que os demais cursistas que 
finalizaram o TFC (mas essa condição só foi aceita se o 
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cursista tivesse média em todas as outras atividades, tendo 
realizado todas as outras atividades previstas nos módulos). 

O item a seguir apresenta, por meio de categorias de 
análise, as temáticas abordadas pelos cursistas dos TFC 
entregues. 

Trabalhos Finais de Curso e as temáticas abordadas

Conforme apresentado no item anterior, os cursistas 
construíram os trabalhos finais ao longo dos módulos do 
curso no intuito de atender ao objetivo, o que impulsio-
nou a construção deste artigo. Neste item apresentaremos, 
por meio de algumas categorias, as temáticas dos trabalhos 
finais de curso dos alunos que conseguiram concluir o tra-
balho e entregar. 

A elaboração dessa categorização e análise se deu a 
partir da extração dos títulos e objetivos de cada um dos 
trabalhos entregues. O curso teve um total de 234 cur-
sistas matriculados que participaram das atividades pro-
postas, finalizando com 127 concluintes. Destes, 74 rece-
beram certificado de aperfeiçoamento, pois concluíram e 
entregaram o TFC.

Quatro categorias se destacaram pelo maior número 
de trabalhos agrupados nelas. Essas categorias foram: Po-
breza, com doze (12) trabalhos; Desigualdade, com nove 
(9) trabalhos; Violência, com sete (7) Trabalhos e Progra-
ma Bolsa Família, também com sete (7) trabalhos. Essas 
categorias foram subdivididas em seus eixos, visto que os 
trabalhos não só necessariamente trataram de uma só te-
mática, mas a relacionou às outras. 
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A categoria de Pobreza, descrita no Quadro 2 a se-
guir, teve um total de doze (12) trabalhos. Destes, oito (8) 
trabalhos relacionaram diretamente a temática da pobreza 
e a pobreza extrema, as implicações no ambiente escolar e 
os reflexos na aprendizagem dos alunos; três (3) trabalhos 
relacionaram a pobreza e a desigualdade social, e a última 
subcategoria relacionou a pobreza, a escola e o trabalho.

Quadro 2: Subcategorias da categoria Pobreza

SUBCATEGORIA TRABALHOS RELACIONADOS

Pobreza, escola e 

desempenho escolar

A pobreza extrema na escola

A intervenção da pobreza no âmbito escolar

A relação entre a situação de pobreza e desempe-

nho escolar de alunos da rede pública municipal de 

Porangatu-GO

Escola, pobreza e aprendizagem: reflexões sobre a 

educabilidade e as condições sociais da família

Os impactos das condições de pobreza na aprendi-

zagem escolar pobreza e cadastro único – realidade 

de município

Pobreza na escola: o impacto da fome no apren-

dizado

Relação entre pobreza e aprendizagem escolar

A intersetorialidade da educação, saúde e assistên-

cia social e outras políticas no enfrentamento da 

pobreza multidimensional

Pobreza e 

desigualdade social

Estudo de uma realidade escolar nas interfaces 

de educação, pobreza, desigualdade social e movi-

mento social

Pobreza e desigualdade social: um estudo de uma 

escola da RME de Goiânia

desigualdade e pobreza
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Pobreza, trabalho e 

escola

Jovens pobres e os sentidos atribuídos à educação 

escolar e ao mundo do trabalho

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Na segunda categoria, Desigualdade, descrita no 
Quadro 3, foram catalogados nove (9) trabalhos, sendo 
seis (6) deles agrupados na subcategoria desigualdade so-
cial, em geral atrelada ao ambiente escolar. A subcategoria 
Desigualdade e Escola teve o registro de um (1) trabalho 
relacionado à essa temática, assim como a categoria Desi-
gualdade de Gênero, que aborda a desigualdade de gênero 
nas escolas e a relação com o Programa Bolsa Família. Por 
fim, temos a subcategoria Desigualdade Social e Violência, 
que trabalha as implicações da desigualdade social e vio-
lência nas escolas. 
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Quadro 3: Subcategorias da categoria Desigualdade

SUBCATEGORIA TRABALHOS RELACIONADOS

Desigualdade Social 

A educação e a (re)produção das desigualdades so-

ciais no âmbito escolar

Descobrir o descoberto

Educação, pobreza, desigualdade social 

História e cultura afro-brasileira: um tratado his-

tórico-social da desigualdade social que permeia o 

ensino fundamental

O papel do professor frente a desigualdade social e 

a pobreza e por uma educação emancipadora

Políticas de cotas: inclusão ou desigualdade social

Desigualdade e 

escola 
Educação pública: desigualdades nas escolas

Desigualdade de 

Gênero

A desigualdade de gênero na escola e a relação 

com o Bolsa Família

Desigualdade Social 

e violência

A desigualdade social e as diferentes formas de 

violência, que é gerada por essa desigualdade na 

escola e na comunidade 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

A terceira categoria obteve sete (7) trabalhos que tra-
taram do Programa Bolsa Família. Dos sete (7), três (3) 
relacionaram o benefício do programa à transferência de 
renda das famílias, dois (2) deles destacando, respectiva-
mente, o papel da escola ou educação. O outro tratou a 
transferência de renda como uma solução para a pobreza. 

Os outros quatro trabalhos, do total de sete, foram 
catalogados individualmente pela exclusividade da temá-
tica: a) ressaltando o Programa Bolsa Família ao compro-
misso das famílias e à manutenção do programa; b) rela-
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cionando o programa à frequência escolar; c) relacionada o 
programa e a desigualdade social; d) a assistência social e o 
Programa Bolsa Família.

Quadro 4: Subcategorias da categoria Programa Bolsa Família

SUBCATEGORIA TRABALHOS RELACIONADOS

Programa Bolsa  

Família e transferên-

cia de renda

A educação como condição para a transferência de 

renda por meio do Bolsa Família

Transferência de renda na escola

Transferência de renda: uma solução para a pobre-

za

Programa Bolsa  

Família e a família

Bolsa Família e a relação entre a responsabilidade 

técnica e familiar em manter o programa (educa-

ção, saúde, assistência social) para as crianças

Programa Bolsa  

Família e a frequên-

cia escolar

O Programa Bolsa Família e o aumento da frequên-

cia escolar

Programa Bolsa  

Família e a desigual-

dade social

O real papel do Programa Bolsa Família no enfren-

tamento da pobreza e desigualdade social 

 

Assistência social
Educação e assistência social: o entrelaçamento no 

contexto social

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

A quarta categoria, Violência, apresentou sete (7) 
trabalhos, em que quatro (4) tratam da relação violência e 
escola e três (3), da violência e o ambiente escolar. 
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Quadro 5: Subcategorias da categoria Violência 

SUBCATEGORIA TRABALHOS RELACIONADOS

Violência e Escola

A violência na escola: uma questão a ser enfrentada

A violência nas escolas

As diversas formas de violência que se manifestam 

na escola

Violência na escola

Violência e 

Ambiente escolar

Enfrentando a violência no âmbito escolar

Violência no ambiente escolar

Violência escolar: o enfrentamento à violência no 

cotidiano escolar

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Observamos que aproximadamente a metade dos tra-
balhos finais de curso entregues se agruparam nessas quatro 
categorias: Pobreza, Desigualdade, Programa Bolsa Família 
e Violência, temáticas essas que foram fundamentos das dis-
cussões do curso de aperfeiçoamento ministrado. A questão 
da pobreza foi debatida com ênfase no módulo introdutório 
e permeou todo o curso, sendo uma discussão retomada nos 
módulos posteriores I e II, assim como a questão da desi-
gualdade e da desigualdade social, que perpassam por todo 
o curso. As discussões sobre violência e pobreza são desta-
cadas nos materiais de estudo do módulo introdutório e do 
módulo I, já a temática do Programa Bolsa Família, também 
é pano de fundo de toda a idealização desse curso, não só a 
nível da FE/UFG, mas da SECADI/MEC. 

Com o número elevado de trabalhos discutindo essa 
temática, estamos convencidas de que ele tem o papel de 
romper a estagnação de discussão da relação de educação 



304

e desigualdades apresentada por Arroyo (2010). O autor 
ainda afirma que:

Sobretudo essa relação tem de ser retomada em um quadro 
social, político e cultural novo: as vítimas das nossas histó-
ricas desigualdades sociais, étnicas, raciais, de gênero, cam-
po, periferias se fazem presentes, afirmativas, incômodas, 
não apenas nas escolas, mas na dinâmica social e política. 
A relação educação-desigualdades, tão abstrata e genérica, 
exige ser recolocada na concretude dos coletivos feitos de-
siguais, reagindo às desigualdades e se apresentando e afir-
mando como sujeitos políticos, de políticas, de afirmações 
positivas. (p. 1385)

Portanto, a formação continuada ofertada por meio 
desse curso também pode ser considerada um aspecto de 
romper as barreiras dessa estagnação entre a relação das 
desigualdades e da educação, justamente por não atender 
só aos professores, mas também a outros profissionais que 
atuam diretamente no Programa Bolsa Família e que têm 
maior contato com beneficiados. 

Outras categorias dos demais trabalhos também fo-
ram levantadas, porém, a frequência dos trabalhos com 
mesma temática foi menor, por exemplo: as categorias de 
evasão, inclusão e indisciplina, cada uma delas teve três 
(3) trabalhos, descritos no Quadro 6 a seguir: 
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Quadro 6: Categorias: Evasão, Inclusão e Indisciplina. 

Categoria Trabalhos 

Evasão

O alto índice de evasão na educação de jovens e adultos – 

EJA da rede municipal

A influência da pobreza e desigualdade social na infre-

quência escolar

Infrequência escolar de alunos que não participam do 

programa de transferência de renda – Bolsa Família

Inclusão

A inclusão educacional na Escola Municipal Vera Cruz II

Inclusão

A inclusão no ambiente escolar com alunos com necessi-

dades educacionais especiais

Indisciplina

A indisciplina no ambiente escolar

A indisciplina no âmbito escolar

A indisciplina no ensino fundamental I

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Observamos que há a frequência das temáticas das 
categorias pobreza e desigualdade nos trabalhos, mesmo 
que em outras abordagens. O mesmo ocorreu com as ou-
tras categorias elencadas, porém, estas tiveram um ou no 
máximo dois trabalhos. Essas categorias foram: Educação 
no Campo, Diversidade, Esporte e Educação, Infância 
e Educação Infantil, Precarização do Trabalho Docente, 
Educação e Trabalho, Aprendizagem, Linguagem, Fra-
casso Escolar, Cultura, Currículo, Tecnologias, Ascensão 
Social, Inclusão Social, Família e Escola, Assédio, Discri-
minação Racial, Perfil de alunos, Cidadania e Educação e 
Bullying. Essa constatação nos leva a apontar que o curso, 
com suas temáticas e debates, despertou nos cursistas um 
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olhar crítico e reflexivo sobre suas realidades, retratadas 
nos ambientes de atuação.

Comentários finais

Considerando a análise dos dados fornecidos pela 
pesquisa documental e bibliográfica desenvolvida tendo 
como objeto o Trabalho de Final de Curso, podemos afir-
mar que o curso alcançou seu objetivo, ao proporcionar 
reflexão e discussão das temáticas que envolvem relações 
entre educação e pobreza e práticas escolares que tendem 
a reproduzir as desigualdades sociais. Também é possível 
sinalizar que houve ressignificação de conceitos e concep-
ções dessas temáticas pelos cursistas, uma vez que os TFC 
trouxeram à tona os elementos teóricos e os conteúdos tra-
balhados ao longo do curso, bem como sua articulação com 
a realidade vivenciada. 
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ENSAIO 
OS KARAJÁ DE ARUANÃ/GO E SUAS FRONTEIRAS 
EDUCACIONAIS: COMO OS INDÍGENAS SÃO 
VISTOS PELO CONTEXTO EDUCACIONAL DO 
COLÉGIO ESTADUAL DOM CÂNDIDO PENSO

Nunes Xavier da Silva

1 Tema

A educação indígena está prevista na Constituição 
Brasileira de 1988, que garantiu aos povos indígenas o 
direito de ter uma educação diferenciada, valorizando 
suas línguas, seus costumes, suas culturas e tradições. A 
escola indígena possibilita contribuir para o processo de 
afirmação étnica e cultural desses povos. A atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996 substituiu 
a Lei 4.024 de 1961, que nada dizia a respeito da edu-
cação indígena, mas a nova LDB a menciona de forma 
explícita. A luta dos povos indígenas pela garantia dessa 
escolarização ainda se faz necessária. 
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Esta pesquisa discute a educação indígena no muni-
cípio de Aruanã com foco no Colégio Estadual Dom Cân-
dido Penso, por ser a maior unidade de ensino em número 
de alunos da Coordenadoria Regional de Educação, com 
sede na cidade de Goiás. 

O ponto de partida deste estudo é a pesquisa de Silva 
(2017), que trata das políticas linguísticas e planejamento 
educacional no município de Aruanã (GO), caracterizan-
do as unidades de ensino aruanenses como monolíngues e 
monoculturais. O autor afirma que as políticas linguísticas 
subjacentes aos planejamentos linguísticos e educacionais 
da cidade têm igual caráter. Somam-se a isso as ideologias 
e concepções também monolinguistas e monoculturalistas 
refletidas no comportamento sociodiscursivo da população 
e até mesmo das pessoas envolvidas diretamente com o 
planejamento educacional e com as políticas públicas vol-
tadas para a educação local. Essas ideologias e concepções 
são fortalecidas pelo contexto local, que invisibiliza e até 
nega a diversidade linguística e cultural do lugar. 

Observamos que as escolas de Aruanã são campos so-
ciolinguisticamente complexos, pois comportam a diversida-
de linguística, cultural e seguramente epistêmica presentes 
na cidade. Apesar de toda essa diversidade, o sistema de en-
sino do município não produz ações concretas que incluam 
os grupos minorizados nesse sistema educacional. 

Como afirma Calvet (2007), num campo tão impor-
tante que abrange língua e vida social, apenas o Estado 
tem o poder de passar ao estágio do planejamento, de 
colocar em prática as políticas linguísticas e, assim, dar 
visibilidade aos invisíveis.
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2 Problema

O que ocorre em Aruanã não é um caso isolado no 
Brasil; infelizmente, essa é a regra. Altenhofen (2004) 
afirma que povos indígenas como os Kaingang, nas regiões 
sudeste e sul, e os Krahô e Apinayé, no Tocantins, por se-
rem minorizados, também vivenciaram e ainda vivenciam 
muitos conflitos linguísticos. 

O mesmo ocorre em Aruanã, pois a língua Karajá não 
faz parte do Sistema Educacional de Ensino, com exceção 
da Escola Indígena Maurehi, em Buridina (terra indígena 
situada no centro da cidade). Se a rede pública não lidera 
políticas e ações de valorização da diversidade, porque na 
cidade e no município como um todo, essa diversidade não 
é enxergada ou não é vista como positiva, as mudanças se 
operam em um ritmo muito lento. 

Como aporte teórico traremos alguns conceitos em-
basados em Arroyo (2016), Leite (2015) e outros, que tra-
tam de grupos minorizados como parte subalternizada e 
discriminada pelos grupos predominantes, como os não in-
dígenas. Outros autores também discutem as ideias de po-
der, a educação indígena aruanense. Para essas discussões 
nos apoiaremos nas ideias de Bourdieu (2003) em “Capital 
Simbólico”, que aborda as diferenças de poder existentes 
na sociedade, que favorecem algumas pessoas ou institui-
ções na hegemonia sobre os demais, tornando seus dis-
cursos mais eficazes e convincentes. Além desses autores, 
traremos ainda Silva (2017), que faz uma discussão sobre 
as complexidades educacionais existentes no município de 
Aruanã e outros.
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3 Justificativa 

Convém ressaltar que os indígenas, ao longo da histó-
ria, sempre foram estereotipados pelos não indígenas desde 
a colonização. Como afirma Arroyo (2016), em nosso país 
há uma assimetria quando nos referimos a diversidade, pois 
reduzimos os diferentes à condição de inferioridade.

Pensar a educação para os povos indígenas é enxergá-
-los como parte principal deste país tão heterogêneo, onde 
há uma vasta diversidade cultural e linguística. Como afir-
ma Leite, 

O processo de escolarização, ao longo da história, foi tam-
bém o processo de aniquilamento de muitas culturas tradi-
cionais, com suas formas distintas de pensar e viver o mun-
do, trazendo, como consequência, um rastro de violência e 
autoritarismo cultural e social (LEITE, 2015, p. 16).

Nessa perspectiva, o processo de escolarização é 
complexo, e nos moldes atuais os indígenas são aniqui-
lados com a visão eurocêntrica. De acordo com Quijano 
(2009), essa visão privilegia o olhar do não indígena sobre 
sua cultura, sua língua.

Justificamos esta pesquisa na busca de evidenciar 
alguns olhares acerca da discussão sobre o processo de en-
sino-aprendizagem dos alunos indígenas em uma Unidade 
de Ensino da Rede Estadual, por observarmos que existe 
uma disputa de espaços na qual os indígenas sempre são 
vistos como inferiores e estão à margem do processo edu-
cacional. 
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4 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos indígenas no Colégio 
Estadual Dom Cândido Penso, pois essa unidade de ensi-
no no ano de 2017, de acordo com o Sistema Integrado de 
Gestão Educacional – SIGE, o colégio possuía 960 (nove-
centos e sessenta) alunos matriculados, 465 no turno ma-
tutino, 476 no vespertino e 19 no noturno, destes 23 eram 
indígenas e 25 portadores de necessidades especiais, 125 
alunos de zona rural. Com isso, ela se torna uma das esco-
las com maior diversidade linguística e cultural do Vale do 
Araguaia. A partir daí, procuramos:

• Identificar quais são as principais causas do 
abandono da escola e da repetência desses edu-
candos, pois no ano letivo de 2017 o índice de 
repetência foi de 36%, e de abandono foi de 16%.

• Indagar aos professores como veem esses alunos e 
seus desempenhos no processo de aprendizagem.

• Questionar como lhes é disponibilizado o proces-
so de ensino-aprendizagem;

• Identificar como o grupo gestor procede à oferta 
de vagas na escola aos educandos nos respecti-
vos turnos. − Sabemos que o maior número de 
estudantes incluídos no Programa Bolsa Família 
está concentrado no turno vespertino, no qual es-
tudam muitos dos alunos que moram em setores 
mais afastados do centro. Ao todo, 173 alunos 
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do colégio são beneficiários do Programa Bolsa 
Família (dado obtido do Sistema Presença do 
MEC).

5 Ferramentas

Para uma triangulação que evidencie com mais cla-
reza os dados obtidos, utilizamos a pesquisa de campo, na 
qual os interlocutores pesquisados evidenciam seus olha-
res sobre os Karajá, como eles veem esses alunos e seus 
desempenhos no processo de aprendizagem, mostrando os 
resultados a partir do grupo gestor e de professores pes-
quisados. A partir de suas respostas construímos a análise 
dos dados. O Colégio Estadual Dom Cândido Penso está 
localizado dentro do espaço da terra indígena Buridina, e 
por esse motivo resolvemos problematizar como o espaço 
educacional referido possibilita aos educandos indígenas 
uma educação voltada às suas especificidades.

Buscando o rigor científico, utilizamos a pesquisa et-
nográfica, entrevistas e anotações em diário de campo. Para 
evidenciar os diversos olhares, dialogamos com a diretora, 
a coordenadora e professoras de diversas disciplinas. As vi-
sões serão trazidas na análise dos dados, e a partir deles 
mostraremos como o grupo gestor e os docentes dialogam 
com o complexo sistema de ensino aruanense da rede es-
tadual, deixando claro que eles fazem parte desse sistema.

6 Metodologia

A metodologia utilizada para a pesquisa foi a etnográ-
fica, a partir da observação participante, da descrição den-
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sa e da análise das dinâmicas interativas e comunicativas 
como técnicas relevantes para a geração de material empí-
rico. Para tanto, buscamos suporte teórico nos estudos de 
Geertz (2015), segundo o qual fazer etnografia é construir 
uma leitura interpretativa de determinada realidade. 

A etnografia permite uma relativa percepção do mun-
do do pesquisado, a partir da qual o etnógrafo pode siste-
matizar alguns conhecimentos. Afinal, como atesta Geertz 
(2015), a etnografia tem por finalidade situar o pesquisador 
na comunidade pesquisada, sem que para isso ele tenha a 
pretensão de se tornar um de seus membros. O que se pre-
tende é, por meio do diálogo e da pesquisa estruturada, de-
preender como eles significam o mundo. Consideramos que 
o trabalho do etnógrafo é fundamental na problematização 
de questões dos povos ainda invisibilizados e pouco ouvidos. 

A partir da investigação, podemos mostrar a realidade 
educacional em que esses grupos se encontram, a fim de 
possibilitar uma discussão a respeito da educação pública 
ofertada às comunidades indígenas que estudam em escolas 
que não dialogam com a diversidade linguística e cultural 
dos povos indígenas. Acreditamos que os questionamentos 
e resultados encontrados suscitam novas questões para futu-
ras pesquisas nas comunidades escolares que têm realidades 
específicas, como o Colégio Estadual Dom Cândido Penso.

No primeiro dia de visita ao colégio (11/9/2018), as 
entrevistadas assinaram um Termo de Concordância em 
participar da pesquisa. O questionário utilizado foi divi-
dido em quatro partes: (1) identificação das entrevistadas 
(Questões de 1 a 6), não apresentada neste artigo; (2) as-
pectos relacionados aos educandos; (3) questão específica 
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sobre o Programa Bolsa Família; (4) questões específicas 
semiestruturadas, direcionadas aos grupos pesquisados 
(professores, coordenadores, diretora, secretária).

 Para obter os materiais empíricos contemplados nes-
ta pesquisa, aplicamos questionários, fizemos anotações 
em diário de campo e entrevistas. A interpretação do mate-
rial coletado foi feita de forma sistematizada, triangulando 
os resultados, como os questionários, as anotações no diá-
rio de campo e as entrevistas.

7 Relato da investigação

7.1 O espaço pesquisado

A investigação foi desenvolvida no Colégio Estadual 
Dom Cândido Penso, em Aruanã-GO, cidade às margens 
do rio Araguaia, na divisa do estado de Goiás com Mato 
Grosso. No ano de 2018, o colégio pesquisado oferta o En-
sino Fundamental – segunda fase (do 6º ao 9º ano) – e 
Ensino Médio, com funcionamento nos três turnos. Conta 
com 33 professores e 970 alunos matriculados, dos quais 
22 são indígenas, distribuídos nos dois níveis (Funda-
mental e Médio). O colégio conta ainda com 115 alunos 
oriundos das áreas rurais e 27 alunos especiais, com nove 
professores de apoio para esses estudantes (GOIÁS [PPP-
-CEDCP], 2018).

As visitas para colher dados da pesquisa aconteceram 
nos dias 11 e 14 de setembro de 2018, nos turnos matuti-
no, vespertino e noturno. O colégio atende a 970 alunos, a 
maioria frequentando os turnos matutino e vespertino; no 
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noturno há apenas uma turma de EJA (Educação de Jovens 
e Adultos). As visitas nos proporcionaram um redireciona-
mento de nossa percepção, aguçou-nos o olhar de pesqui-
sador, pois fazer a pesquisa qualitativa etnográfica permite 
uma maior compreensão do espaço e tempo pesquisados.

7.2 O olhar do grupo gestor acerca dos alunos 
beneficiários do Programa Bolsa Família 

Esta investigação mostra um diálogo mais denso entre 
a escola, os alunos indígenas, os professores e o grupo gestor, 
como já mencionado o Colégio Dom Cândido Penso possui 
173 alunos beneficiários do Programa Bolsa Família. 

Com esta pesquisa mostraremos os resultados evi-
denciando, num primeiro momento, o olhar do grupo 
gestor a respeito das particularidades dos educandos be-
neficiários do Programa Bolsa Família. Entrevistamos uma 
coordenadora pedagógica e a diretora da unidade escolar, 
todas professoras com curso em licenciatura, ambas são 
formadas em Letras pela Universidade Estadual de Goiás. 

Em resposta à Questão nº 7, sobre o perfil social dos 
alunos, a diretora e a coordenadora afirmaram: “existe um 
equilíbrio entre alunos de baixa renda e de classe média”. 
A diretora ressaltou na entrevista que “há uma diferença 
equilibrada, pois dá a impressão de um número expressivo 
de educandos na zona de extrema de pobreza”. Por sua vez, 
a coordenadora relatou que os educandos pobres, muitos 
deles beneficiários do Programa Bolsa Família, sofrem para 
ter acesso a material didático e tecnológico, como pesquisa 
em computador, por exemplo (internet).



316

Em relação à Questão nº 8 (Os alunos de baixa renda 
não conseguem se organizar para fazer as tarefas de casa 
por falta de apoio dos responsáveis?), as duas gestoras di-
vergiram parcialmente, uma concordou plenamente e a 
outra concordou parcialmente. A esse respeito, é interes-
sante observar a definição de pobreza trazida por Arroyo 
(2016, p. 8): “os pobres são vistos como carentes e infe-
riores em capacidade de atenção, esforço, aprendizagem 
e valores, acabam sendo responsabilizados por sua própria 
condição”. Portanto, concluímos que o olhar da escola res-
ponsabilizando os alunos por sua pobreza, ressaltando suas 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, faz dife-
rença significativa para o seu futuro. 

Na Questão nº 9, buscamos verificar as dificuldades 
encontradas pelos educandos em seu ambiente doméstico 
e perguntamos: Em geral, os alunos de baixa renda não 
realizam as tarefas escolares por falta de ambiente, espaço 
ou mobiliário em sua residência? As interlocutoras disse-
ram que concordam parcialmente. A diretora acrescentou: 
“pois não podemos afirmar que o mobiliário interfere dire-
tamente na execução de tarefas extraclasse” 

Na Questão nº 10, fizemos uma comparação: Em 
geral, alunos de baixa renda têm pior desempenho em re-
lação a outros alunos. A esse respeito, coordenadora e dire-
tora expressaram a mesma forma de ver a realidade, dizen-
do discordar parcialmente. Afirmaram também existir uma 
influência de forma indireta entre as duas condições, pois 
muitos dos educandos pobres se sobressaem, o contexto 
de pobreza não os prejudica. Vale ressaltar que há o ele-
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mento da subjetivação na fala das interlocutoras quanto ao 
conceito de pobreza. Pelo diálogo que mantivemos, ficou 
evidente que ambas veem a pobreza de forma diferente 
dos conceitos trazidos e discutidos neste curso. De acordo 
com Bourdieu (2003), nossas escolas não podem ser ou se 
tornar um campo de dominação ideológica, “campo é um 
espaço estruturado de dominação e práticas específicas de 
um espaço social”. 

As questões 12 e 13 fazem referência à contribui-
ção do PBF1 à vida do educando. As duas profissionais 
deram respostas diferenciadas: uma afirmou que o pro-
grama contribui parcialmente na vida do educando e a 
outra afirmou que o programa contribui efetivamente na 
vida do educando.

Para concluir, evidenciamos que os diversos olha-
res nos permitem analisar dentro dos critérios científicos 
o cenário educacional do Colégio Estadual Dom Cândido 
Penso. A questão nº 17 nos permite identificar a partir dos 
dados obtidos como o grupo gestor vê esse programa social: 
Em geral, como você avalia o PBF? Eis as respostas:

Coordenadora:
Ao invés de dar dinheiro, deveriam melhorar a condição de 
vida, dando dignidade e oportunidade de trabalho para a fa-
mília conseguir seu próprio sustento.

Diretora:
Acredito que esse programa fortalece a estrutura familiar 
nas necessidades diárias, com isso, acontece um reflexo po-
sitivo na vida escolar dos beneficiários.

1 PBF: Programa Bolsa Família.
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Portanto, observamos que as ideias divergem no mes-
mo espaço, pois a subjetividade e a forma de ver o benefício 
faz com que tenhamos ideias distorcidas sobre o Programa. 
A pobreza existe e está presente em nosso dia a dia, não 
podemos culpar nossos educandos afirmando que eles são 
responsáveis por sua pobreza. Assim problematizamos, de 
quem é a responsabilidade? É do sistema econômico bra-
sileiro? É dos governantes? Enfim, não convém procurar 
culpados, vamos combatê-la, dando aos excluídos a chance 
de estar inseridos num espaço digno que valorize as dife-
renças econômicas, sociais e culturais. 

7.3 O olhar dos professores acerca dos alunos 
beneficiários do Programa Bolsa Família 

Agora mostraremos os olhares das professoras sobre 
esse Programa, elas que lecionam do 6º ano do Ensino 
Fundamental à 3 ª série do Ensino Médio nos três turnos. 
As pesquisadas são formadas em Letras e Pedagogia, am-
bas pela Universidade Estadual de Goiás.

É interessante observar que as três professoras entre-
vistadas discordam do grupo gestor quando lhes questiona-
mos sobre o perfil social dos educandos, elas afirmaram que 
o alunado em sua maioria é de baixa renda. Em conversas 
informais, as pesquisadas declararam que os educandos 
da escola pesquisada necessitam ser assistidos de forma 
diferenciada, pois muitos estão à margem da pobreza, sob 
risco social. Questionamos sobre o que elas entendem por 
risco social. Ambas responderam que risco social é quando 
os educandos estão envolvidos com drogas lícitas e ilícitas, 
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além de pequenos furtos. A escola não pode fingir que es-
ses alunos não existem, pois eles estão em muitas séries, 
distribuídos em três turnos.

É interessante observar nesta pesquisa as singulari-
dades que surgem nas respostas trazidas pelas pesquisa-
das. Uma das questões que norteiam esta pesquisa faz o 
seguinte afirmação: Alunos de baixa renda, em geral, têm 
pior desempenho se comparados aos outros? Observa-se 
que em algumas respostas há uma sintonia entre as entre-
vistadas, pois as três professoras concordaram parcialmen-
te com essa afirmação.

Ao dialogar com a realidade educacional do Colégio 
Estadual Dom Cândido Penso, notamos que as singula-
ridades existentes não isentam a escola de olhares exclu-
dentes sobre os alunos em situação de pobreza. Uma das 
entrevistadas relatou que os alunos de programas sociais 
são coadjuvantes no processo de ensino-aprendizagem, e 
que para se tornarem protagonistas há que ser revista toda 
a estrutura educacional da Rede Estadual de Ensino de 
Goiás, que privilegia os mais favorecidos. De acordo com 
Leite (2015), nosso sistema de ensino não foi pensado para 
atender aos pobres, sua estrutura foi planejada para aten-
der à clientela que não está à margem da pobreza, é um 
sistema planejado para a elite brasileira.

Outro ponto que requer atenção se refere às res-
postas fornecidas sobre se o PBF contribui efetivamente 
para que o aluno de baixa renda seja mais assíduo à escola. 
Observa-se que “o programa faz diferença na vida do edu-
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cando, pois possibilita ofertar um pouco de dignidade aos 
menos favorecidos”, afirmou uma das professoras. 

Pelos registros nos questionários, vemos que algu-
mas respostas são idênticas, como por exemplo, quando 
perguntamos sobre quem acompanha a vida escolar dos 
educandos. As três interlocutoras responderam que são os 
pais, afirmando também que, se houvesse a opção de res-
posta no questionário para “apenas a mãe”, elas a marca-
riam, pois quem efetivamente vai à escola e acompanha a 
vida dos filhos, alunos de baixa renda, é a mãe. 

Portanto, concluímos que o Colégio Estadual Dom 
Cândido Penso conta com muitas particularidades e diver-
sos olhares sobre os alunos beneficiários do PBF, ressal-
tando que a instituição atende 173 alunos beneficiários, e 
cada qual com suas particularidades quando nos referimos 
ao processo de ensino-aprendizagem.

7.4 A visão do grupo gestor sobre o aluno indígena 
e suas particularidades educacionais

Apesar de direito constituído, a educação indígena 
não é direito plenamente efetivado pelo Estado, pois sabe-
mos que a constituição garante essa educação diferenciada 
aos indígenas, mas que persiste uma luta diária na con-
quista desse espaço.

A questão de nº 18 é a seguinte: O que vocês fazem 
para que o aluno indígena tenha interesse em permanecer 
na escola e combater a evasão escolar? Uma das interlocu-
toras entrevistadas afirmou que:
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Assim como fazemos para todos os alunos, fazemos também 
com os indígenas, trabalhamos respeitando as diferenças 
culturais e contextos de vida, planejamentos, priorizando 
a equidade com atividades diferenciadas. Em nossa escola 
não fazemos distinção entre os alunos. Todos são tratados 
da mesma forma. 

Quando buscamos problematizar a forma de ver as 
questões que ficam silenciadas por muito tempo, podemos 
ter uma maior compreensão a respeito de um determinado 
assunto. Segundo asseguram as entrevistas, a escola não 
faz diferença entre o aluno indígena e o não indígena, e 
que procura tratá-los de forma igualitária. Será que essas 
afirmações mostram a equidade pautada por uma das en-
trevistadas? O que seria não fazer distinção entre alunos? 
Esses questionamentos nos proporcionam uma problema-
tização mais ampla para as próximas pesquisas.

Quando perguntamos à diretora e à coordenadora da 
escola se os alunos indígenas são vistos pela escola de for-
ma primordial, elas responderam:

Diretora:
Não fazemos distinção (separação), embora como já disse, 
respeitamos as diferenças e contextos culturais, mas a oferta 
á a mesma em relação ao cumprimento do papel da escola, 
que é a aprendizagem. 

Coordenadora:
Apesar do tratamento de igual para igual, percebemos que 
eles têm mais dificuldade em permanecer na escola, porém 
a escola procura respeitá-los em sua individualidade.

Vemos que o discurso continua parecido com o da 
primeira resposta, porém uma das interlocutoras admite 
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que os alunos indígenas têm mais dificuldade em perma-
necer na escola. Questionamos a entrevistada sobre o por-
quê de tal dificuldade, e ela disse que a escola não tem 
atrativos para os alunos indígenas, que a língua portuguesa 
também é empecilho para que o aluno consiga êxito no 
processo de ensino-aprendizagem. Por essas razões, ele se 
afasta da escola. Afirmamos, como já mencionado, que o 
índice geral de abandono no ano letivo de 2017 foi de 16%.

Por fim, foi feito um questionamento apenas à coor-
denadora pedagógica para entender o lugar que aluno indí-
gena ocupa nessa unidade de ensino: Como coordenadora 
pedagógica, você vê nos planos de aula dos professores um 
planejamento que contemple os Karajá, mostrando e valo-
rizando a história deles em Aruanã?

Coordenadora:
Algumas vezes, principalmente com relação à língua e cul-
tura. Eles têm o colégio como vizinho, e sempre que se apre-
sentam, a escola procura valorizar a cultura deles, visitando, 
divulgando e até os convidando, apesar de não gostarem 
muito dessa exposição/interação.

Conforme a resposta da entrevistada, podemos con-
cluir que nem sempre os planos de aula contemplam a 
realidade linguística e cultural do aluno indígena. Quando 
existe algum convite da escola para a comunidade indígena 
realizar alguma dança ou divulgar sua cultura, é que evi-
denciamos a forma de sua exposição.
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7.5 A visão dos professores sobre o aluno indígena 
e suas particularidades educacionais

Sempre devemos problematizar algumas questões 
que a sociedade naturaliza, pois grande parte dela vê os 
povos indígenas de forma estereotipada. Não podemos dei-
xar naturalizar o que não é natural, assim, para essa forma 
de persuadir e naturalizar o que não é natural, Bourdieu 
(2003) afirma que o capital simbólico consiste nas diferen-
ças de poder existentes na sociedade e que a estratificação 
favorece algumas pessoas ou instituições, tornando seus 
discursos mais eficazes e convincentes.

As questões semiestruturadas mostram a visão das 
professoras quando mencionamos as particularidades edu-
cacionais existentes no Colégio Estadual Dom Cândido 
Penso. Questionamos as docentes de Língua Portuguesa: 
Você, como professora de Língua Portuguesa, vê dificulda-
des no processo de ensino-aprendizagem dos alunos indíge-
nas por terem a Língua Portuguesa como segunda língua?

Professora I:
Não. É difícil a pronúncia (no caso do Karajá), mas até na 
chamada eu procuro valorizar a base da cultura deles. As-
sim, se é a língua de sua nação, não há porque não aprendê-
-la em primeiro lugar.  

Professora II:
Não. Cada um tem suas particularidades. Assim, como to-
dos têm suas dificuldades, também temos alunos que se 
sobressaem.

Professora III:
Não. Neste aspecto, não há fundamento.
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No depoimento das interlocutoras, percebemos que 
a língua portuguesa não é problema no processo de ensino-
-aprendizagem. Essas respostas não dialogam com algumas 
anotações feitas no decorrer das visitas. A Professora I não 
compreendeu a pergunta, pois viu a língua como forma de 
leitura dos nomes dos educandos, não esclareceu a respei-
to da língua no processo de ensino-aprendizagem. A Pro-
fessora II reforçou as particularidades existentes e afirmou 
que mesmo os alunos com dificuldades se sobressaem. Já a 
Professora III, por ser novata na unidade escolar, não per-
cebe nenhuma particularidade quando o assunto é língua, 
não vê assimetrias no processo de ensino-aprendizagem 
por causa da língua. 

Levantamos outras para as entrevistadas: Como você 
vê o aluno indígena na sala de aula? Eles são discriminados 
pelos demais?

Professora I:
Não. Isso é algo que os órgãos educacionais querem fazer, 
querem que aconteça, mas os nossos índios estão em nosso 
quintal, a escola é em terras indígenas, os meninos são ami-
gos uns dos outros.

Professora II:
Tenho uma visão igualitária de todos.

Professora III:
São tratados normalmente por parte de alunos e professores.

As professoras garantem que os alunos indígenas em 
sala de aula são tratados de forma igualitária. É interessan-
te o que a Professora I diz sobre os indígenas: “os nossos 
índios estão em nosso quintal”. Ela afirma que é o índio 



325

que está ocupando o quintal do “branco”. Todavia, o con-
texto histórico aruanense não mostra isso. Segundo Marin 
(2009), os Karajá foram os primeiros a habitar as margens 
do rio Araguaia, na atual cidade de Aruanã. Podemos con-
cluir que a visão da educadora é de que os Karajá invadi-
ram os espaços do não indígena. 

Outra afirmação que vale elucidar é quando uma das 
professoras declara que “os órgãos educacionais querem 
fazer, querem que aconteça” essa visão estereotipada. Ela 
faz essa afirmação garantindo que quem quer passar essa 
visão para os educandos são os órgãos responsáveis por ge-
rir o sistema educacional, a Secretaria de Estado de Edu-
cação Cultura e Esporte de Goiás. Vale refletir sobre esta 
declaração, questão para novos estudos.

Perguntamos também se os alunos não indígenas são 
preconceituosos com os alunos indígenas e todas respon-
deram que não, que os primeiros respeitam estes últimos, 
ambos os grupos dialogam harmoniosamente. 

Podemos observar que as professoras entrevistadas 
nem notam que a Língua Portuguesa é empecilho no pro-
cesso de ensino. Porém, no grupo gestor, a coordenadora 
pedagógica afirma que a língua é empecilho. 

Enfim, podemos concluir que os educandos indíge-
nas ainda têm muito a conquistar, muito no que acreditar, 
pois políticas públicas que lhes deem visibilidade como 
sujeitos participantes e atuantes no processo de ensino-
-aprendizagem que valoriza sua língua e identidade cultu-
ral, ainda é um sonho.
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8 Conclusão

Esta pesquisa etnográfica nos mostrou o quanto as 
visões sobre os beneficiários do Programa Bolsa Família 
e os povos indígenas aruanenses ainda estão distorcidas. 
A subjetividade existente na percepção dos interlocutores 
nos possibilita afirmar que o foco ainda é dirigido aos não 
indígenas. Essa visão que privilegia o grupo majoritário nos 
mostra o quanto somos reféns de uma cultura eurocên-
trica, centrada na visão do “homem branco” como parte 
central na construção do saber.

Podemos concluir que a educação indígena ofertada 
aos alunos Karajá do Colégio Estadual Dom Cândido Pen-
so caminha a passos lentos e que a comunidade escolar 
(docentes) não percebe nenhuma relação direta quando 
relacionamos Língua Portuguesa e Língua Karajá no pro-
cesso de ensino-aprendizagem. A comunidade excluída 
clama por equidade nesse processo.
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