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A história do projeto “Maleta Futura Por que pobre-

za? – Educação e desigualdade” se inicia há sete 

anos com a parceria da Steps International, da BBC 

e da Rádio Televisão da Dinamarca no projeto “Por 

que democracia?”, cujo propósito era desencadear 

uma discussão no mundo sobre a relevância da de-

mocracia, segundo o olhar de diversas sociedades. 

Além de produzir documentários sensacionais, o 

projeto pretendia também reunir, globalmente, os 

broadcasters em torno de uma causa. Os documen-

tários seriam o ponto de partida ao apoio de ações 

na sociedade para discutir democracia. Abraçamos 

o projeto imediatamente: sendo um canal de natu-

reza pública, o Futura tinha o desejo de trabalhar 

com educação para política e esse projeto trazia 

a proposta interessante de discutir democracia a 

partir da alteridade. 

Assim nasceu a Maleta Democracia que, composta 

por vídeos do “Por que democracia?”, de programas 

do Futura e de cadernos orientadores para educado-

res, foi recebida por diferentes organizações em boa 

parte do território brasileiro, por meio da equipe de 

Mobilização Comunitária e de sua rede parceira. 

O projeto de exibição e de mobilização do “ Por que 

democracia” se estendeu até 2011 e creio que este 

tenha sido o primeiro grande projeto global, reu-

nindo mais de 40 emissoras de Tv de todo o mundo. 

Felizmente, tamanha mobilização não podia encer-

rar-se nele e, com sabedoria, os organizadores par-

tiram para um segundo projeto global, lançando o “ 

Por que pobreza?”, em outubro de 2012.

Para pensar e desenvolver os conteúdos, assim 

como para dialogar com a sociedade civil organi-

zada, o Futura realizou quatro fóruns regionais 

(Curitiba, Manaus, São Paulo e São Luis) e um semi-

nário nacional que contou com a participação de 

especialistas, representantes de instituições, uni-

versidades, ONGs, para nos ajudar a compreender 

a pobreza sob o ponto de vista da educação: até 

que ponto a educação é uma saída sustentável no 

combate à pobreza? Como um canal de televisão 

pode fortalecer essa batalha? Como melhorar a 

percepção da população sobre a importância da 

educação? Como apoiar educadores? Que tipo de 

material podemos fornecer para a compreensão do 

contexto da pobreza? 

O papel dO Canal Futura nO enFrentamentO à pObreza

LúCIA ARAúJo, GERENTE GERAL DO CANAL FuTuRA 
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A pergunta título desse projeto, “Por que pobreza?”, 

nos estimula e nos convida ao diálogo e à busca por 

respostas. Ao mesmo tempo, espera-se que nos ins-

tigue na busca por transformação social.

Nossa caminhada continuou e, sempre em diálogo 

com o IPEA e com Steps International, convidamos 

consultores, sob coordenação de André Lázaro, 

para preparar o conteúdo deste caderno que vai, 

assim esperamos, auxiliar os educadores, professo-

res e gestores públicos da educação a refletir sobre 

o papel da educação no combate às desigualdades. 

Como diz Marcelo Neri, presidente do IPEA e Minis-

tro da SAE, “Vencer a pobreza exige, principalmen-

te: mais igualdade, mais educação e mais igualdade 

na educação”. 

A Maleta Futura “Por que pobreza? – Educação e de-

sigualdade” se propõe a ser um espaço de troca, no 

qual diferentes instituições, especialistas, educa-

dores, professores e usuários exerçam seu direito à 

opinião, à informação, à participação.
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Podemos apontar muitas causas para a existência 

da pobreza, mas nenhuma que a justifique. Embora 

não seja uma tarefa simples, a humanidade dispõe 

de meios para impedir que qualquer pessoa precise 

enfrentar condições extremas de privação. Em ple-

no século XXI, a pobreza não tem por quê.

Há duas grandes coisas que todos nós precisamos 

buscar. De um lado, somar esforços em investir para 

tornar mais produtivas as pessoas e localidades 

mais pobres do mundo para que consigam superar 

sua condição de forma estrutural e sustentável no 

tempo. De outro, partilhar melhor o que todos nós 

produzimos, para garantir que mesmo as pessoas 

que pouco ou nada conseguem produzir tenham 

direito a uma vida digna, oportunidades e liberda-

de para fazer escolhas.

Não é todo mundo que simpatiza de primeira com a 

ideia de promover a produtividade, que talvez faça 

alguém pensar em maior exploração de pessoas e 

recursos naturais. Na verdade, é o oposto. Produti-

vidade é a capacidade de produzir mais bem-estar 

gastando menos recursos. Pode servir tanto para 

termos mais bens e serviços disponíveis como para 

sacrificarmos menos tempo das pessoas e recursos 

do planeta na produção dos bens e serviços que já 

costumamos produzir. Ou para fazermos as duas 

coisas juntas.

Educação é um ingrediente essencial para aumen-

tar a produtividade e vencer a pobreza. Indivíduos 

e países com mais acesso à educação de qualidade 

conseguem gerar maiores quantidades e valores 

em bens e serviços, ou seja, mais bem-estar disponí-

vel para ser distribuído entre as pessoas. A própria 

educação de qualidade é um serviço que precisa 

ser mais ofertado e partilhado, com mais oportuni-

dades de acesso ao conhecimento disponíveis para 

todos, especialmente para quem ainda não as tem. 

Resumindo, vencer a pobreza exige, principalmen-

te: mais igualdade, mais educação e mais igualdade 

na educação.

Essa ficha vem caindo aos poucos aqui no “país 

do Futura”, nosso parceiro organizador desta pu-

blicação. Afinal, pesquisas do Ipea mostram que a 

educação tem subido na escala de prioridades dos 

nÃO tem pOr QuÊ

MARCELo CôRTES NERI, PRESIDENTE DO INSTITuTO DE PESQuISA ECONôMICA APLICADA (IPEA)
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brasileiros. O retrato objetivo de nossa educação 

ainda é bem feio, mas o filme recente tem registra-

do belos avanços, principalmente na base. De 1992 

a 2012, a escolaridade no Brasil aumentou de 5,7 

para 8,8 anos na média e o maior crescimento foi 

entre os mais pobres e menos escolarizados, com 

redução contínua das desigualdades educacional e 

de renda.

O ranking internacional de testes padronizados de 

matemática, leitura e ciências aplicados a estudan-

tes de 15 anos de idade em 65 países não chega a ter 

uma dúzia de nações com médias piores que as bra-

sileiras. No entanto, entre 2000 e 2012, o Brasil con-

seguiu ultrapassar alguns dos países participantes 

em todas as três disciplinas e não foi ultrapassado 

por nenhum. Em matemática, nenhum país aumen-

tou sua média tanto quanto o Brasil desde 2003. 

Ainda é uma média muito baixa, mas vem subindo, 

devido principalmente à melhora no desempenho 

dos alunos com as piores notas.

Também não dá para apostar tudo só na educação 

e esperar anos até que os investimentos maturem 

para, então, ver quem conseguiu ou não escapar da 

pobreza. Enquanto se investe no futuro, é impor-

tante também oferecer atalhos para quem sofre 

agora e não encontra portas de entrada imediata 

no mundo dos direitos, garantindo aos mais po-

bres ao menos uma pequena parte do que todas as 

pessoas produzem juntas. Apostamos nesses dois 

meios para atingir os fins que o Brasil se propõe na 

Constituição: reduzir as desigualdades e tornar-se 

um país sem pobreza.

Precisamos conhecer a fundo as experiências indi-

viduais e locais de superação da pobreza e dividi-las 

com todo mundo. Foi para aprender, gerar mais co-

nhecimento e dividir com mais gente o que se tem 

acumulado que o Ipea embarcou com o Futura no 

projeto “Por que pobreza?”. Esta publicação é parte 

de um caminho que passa por você. Queremos con-

vidar os leitores a se perguntar “por que pobreza?” 

e a se lançar conosco em uma rede de instituições 

e pessoas na busca ativa por respostas e soluções. 

Conhecer, formular e dividir ideias vai ser decisivo 

para construirmos juntos – por que não? – um mun-

do sem pobreza.
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O Brasil é ainda um país desigual e com significati-

vos índices de pobreza entre sua população. Vive-

mos a realidade de uma herança de injustiça social 

que exclui grande parte de sua população ao aces-

so a condições mínimas de dignidade e cidadania. 

Paradoxalmente, o Brasil é considerado uma “ma-

quete do mundo”, pois sua renda média é como a 

dos países desenvolvidos, mas apresenta, ao mes-

mo tempo, a desigualdade presente nos países 

mais pobres do mundo. 

Pensando a partir da perspectiva de que a desi-

gualdade distributiva representa o principal deter-

minante da pobreza, interessa-nos refletir sobre 

como a agenda da educação pode ser a peça chave 

para a superação desse quadro. Este é o objetivo 

do projeto Por que pobreza? desenvolvido no Brasil 

pelo Futura, um canal de televisão educativo com-

prometido com a transformação social.

A partir do projeto internacional Why Poverty? 

(http://www.whypoverty.net/), do qual o Canal Fu-

tura é parceiro e representante exclusivo na Amé-

rica Latina, são desenvolvidas diferentes ações que 

culminam com a produção da Maleta Futura “Por 

que pobreza? Educação e Desigualdade” (www.ma-

letafutura.org.br), em parceria com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Maleta Futura 

é uma compilação de material educativo temático, 

composto por conteúdos impressos e audiovisuais, 

em parceria e sinergia com instituições que traba-

lham a temática no Brasil e América Latina. 

A Maleta Futura se destina a professores e educado-

res do ensino formal e não formal, integrantes das 

redes de ensino, universidades e organizações da 

sociedade civil que trabalhem com jovens e adoles-

centes. Entendendo a Maleta como um dispositivo 

de comunicação, a intenção é oferecer material (di-

ferentes linguagens, temas e formatos) que possa 

facilitar o entendimento das questões da pobreza 

no Brasil e no mundo, que os educadores possam 

refletir e posicionar-se criticamente diante dos pro-

blemas de enfrentamento às diferentes formas de 

pobreza e à desigualdade latente no país. 

O Futura entende que há um vínculo intrínseco 

entre educação e a agenda de direitos. Assim, uma 

CirCulandO pOr aí 

ANA PAuLA BRANDão, COORDENADORA GERAL DE MOBILIzAçÃO E ARTICuLAçÃO COMuNITáRIA 
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educação de qualidade deve ser, inevitavelmente, 

uma educação cidadã. Contribuir para que esta 

aproximação entre educação e agenda de direitos 

se efetive na prática social é parte do dever de ser 

do próprio Canal. E a Maleta é uma ferramenta fun-

damental, na medida em que sua produção feita 

de forma compartilhada, que se constrói pela arti-

culação e diálogo com os diferentes atores sociais, 

potencializa a construção de novos ciclos de comu-

nicação, formação e transformação social.

Convidamos todos a viajarem conosco, por todo 

país, por meio da Maleta Futura.
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Este volume I do Caderno Por que pobreza? Educa-

ção e desigualdade - Refletir, sentir e mobilizar tra-

ta de pobreza, desigualdades e diversidade em diá-

logo com a educação. Superar a pobreza tem sido o 

objetivo de muitas ações em todo o mundo e recen-

temente esteve colocado como o principal objeti-

vo de iniciativas internacionais como Os Objetivos 

do Milênio1 e a Conferência Rio + 202. O mundo se 

une contra a pobreza e estimula  cada um de nós a 

conhecer suas dimensões, compreender os proces-

sos que a produzem e reproduzem e agir para su-

perá-la. Ela não afeta apenas os pobres, mas atinge 

toda a sociedade. É, portanto, um problema de to-

dos e de cada um, com distintas responsabilidades 

entre os governos, as empresas, as organizações 

da sociedade, os grupos comunitários, as famílias 

e os indivíduos. Os documentos são unânimes em 

afirmar que a educação pode ser a mais importante 

estratégia para vencer esse desafio.

O que pode a educação contra a pobreza? Não po-

demos incidir no erro de atribuir à educação isola-

damente a tarefa de enfrentar e superar a pobreza. 

Ela  é uma condição multidimensional que afeta a 

capacidade de crianças, jovens e adultos de apren-

der, fazer, ser e conviver, retira direitos, impõe es-

tigmas e preconceitos. A educação escolar e não 

escolar  têm, no entanto, imensa responsabilidade 

no enfrentamento das condições que produzem e 

reproduzem a pobreza. 

A educação pode e deve oferecer informações que 

motivam a reflexão, fortalecer valores de justiça 

e respeito pelos outros, aproximar vozes e experi-

ências humanas e nos ajudar a conhecer e a agir. 

A educação deve promover e estimular a ação de 

pessoas e grupos em favor da justiça e de valores 

que representam o bem comum. Portanto, o com-

promisso da educação com o tema da pobreza vai 

muito além da simples denúncia ou da indignação 

momentânea. 

Tomar consciência das condições que produzem 

e reproduzem a pobreza, conhecer sua complexi-

dade e as implicações para o conjunto da vida em 

sociedade é uma forma inicial para que pobres e 

não pobres possam atuar na superação da pobre-

za. Ouvir diferentes vozes que nos trazem um novo 

intrOduçÃO: pOr Que pObreza? eduCaçÃO e desigualdade 

ANDRÉ LÁZARo, PROFESSOR DA uNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (uERJ)  
E PESQuISADOR INTERNACIONAL DA FLACSO BRASIL. 

1 Em setembro de 2000, 189 na-

ções firmaram um compromisso 

para combater a extrema pobre-

za e outros males da sociedade. 

Essa promessa acabou se con-

cretizando nos oito Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) que deverão ser alcança-

dos até 2015. O primeiro objetivo 

é “Erradicar a extrema pobreza 

e a fome”. Em setembro de 2010, 

o mundo renovou o compromis-

so para acelerar o progresso em 

direção ao cumprimento desses 

objetivos.
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olhar sobre as experiências humanas em condições 

de pobreza certamente nos torna mais fortes e dis-

postos a compreender e agir contra os mecanismos 

que produzem e reproduzem essas condições. Criar 

ambiente propício à ação, mobilizar a solidarieda-

de e o compromisso humano para transformar as 

condições de produção e reprodução da pobreza 

são iniciativas que estão ao alcance das escolas e 

das organizações que atuam na promoção da edu-

cação, da cultura e dos direitos. 

A pobreza não constitui uma identidade, mas uma 

condição. E não é uma condição natural, mas fruto 

amargo de complexas dinâmicas das sociedades. A 

posse da terra, o acesso ao trabalho decente, as for-

mas de produção e distribuição das riquezas podem 

gerar mais ou menos pobreza. Educação, saúde, se-

gurança podem contribuir para superar ou reprodu-

zir as condições de pobreza. A situação de moradia 

e ambiental é, em geral, pior para as populações po-

bres. As violências se somam contra essas pessoas, 

além da ausência de direitos e de liberdade. 

A pobreza deve ser enfrentada e pode ser supera-

da. Para tanto é preciso conhecer suas múltiplas di-

mensões. Há uma dimensão absoluta – ausência de 

condições de vida, ausência de direitos e de liberda-

de – e dimensões relativas. Por isso, ao tratar da po-

breza é preciso também tratar da desigualdade. A 

pobreza e a desigualdade atingem mais fortemente 

determinados grupos sociais, embora não seja res-

trita a eles. Esses grupos têm características que 

são possíveis identificar e, assim, reconhecer a exis-

tência de uma relação entre pobreza e diversidade.

 

No Brasil, por exemplo, a população negra (pretos 

e pardos) é mais afetada do que o grupo da popu-

lação não negra. Do mesmo modo, as populações 

do campo são mais empobrecidas do que os grupos 

urbanos. Nas cidades, as periferias reúnem grandes 

quantidades de famílias pobres, assim como deter-

minadas regiões do país são caracterizadas pelas 

condições precárias em que vivem seus habitantes. 

As comunidades indígenas, quando conseguem 

manter suas tradições e garantir as condições de 

vida em seus ecossistemas, resistem melhor do que 

os grupos que interagiram mais intensamente com 

as populações não indígenas e migraram para as 

periferias urbanas, onde engrossam o contingente 

das famílias empobrecidas.

No enfrentamento da pobreza, os grupos criam es-

tratégias e valores distintos, como as redes de so-

lidariedade que são constituídas. Pobreza e diver-
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sidade têm, portanto, dois aspectos que precisam 

ser compreendidos: por um lado, os estigmas fazem 

com que determinados grupos sejam quase conde-

nados a condições de pobreza. Por outro, no enfren-

tamento dessas condições, laços são fortalecidos e 

se desenvolvem formas de resistência de grande 

potência e criatividade. Ignorar a força da luta dos 

mais pobres é retirar-lhes, mais uma vez, um direito 

e um valor que criaram e conquistaram. 

Educação e diversidade podem ser importantes ele-

mentos para a compreensão e o enfrentamento da 

pobreza e de suas consequências. Pela diversidade, 

reconhecemos e valorizamos diferenças e assim 

podemos superar preconceitos e estigmas que afe-

tam esses grupos e lhes impõe a pobreza como des-

tino. A educação, ao reconhecer as diferenças, pode 

colaborar para que todos tenham direitos iguais de 

aprender, de conhecer e de ser conhecido, de valori-

zar e ser valorizado. A educação pode e deve afirmar 

o valor superior da justiça em relação às diferenças 

que nos distinguem.

Como bem comum, a própria educação – escolar e 

não escolar – tem compromisso com a melhoria das 

condições de vida, com a justiça, a igualdade e a li-

berdade. A qualidade da educação também está ex-

pressa em sua capacidade de participar ativamente 

dos desafios das comunidades. Participar significa, 

entre outras coisas, conhecer, compreender e agir. 

A educação tem boa e larga experiência nessas di-

mensões da vida humana: conhecer quando entra-

mos em contato com dados e informações sobre 

determinado assunto, compreender quando somos 

capazes de ouvir e dialogar, considerar as questões 

a partir de outros pontos de vista. Mobilizar, agir, 

atuar, a educação sempre trouxe consigo a utopia, 

de um mundo mais justo, de saberes que dialogam, 

de heranças que se repartem. A educação afirma o 

compromisso, a luta e a esperança. 

Assim, este Caderno traz um conjunto de textos que 

analisa aspectos da pobreza, suas relações com a 

educação, iniciativas para enfrentar dimensões da 

pobreza. O texto do presidente do IPEA, Marcelo 

Neri, apresenta sinteticamente as conquistas al-

cançadas pelo Brasil na última década no combate 

à pobreza, entre outras razões pelo programa Bolsa 

Família. A compreensão da multidimensionalidade 

da pobreza e seu impacto sobre a infância e a ju-

ventude orientam decisões de ampliação das ações 

com a implantação do programa Brasil sem Miséria. 

Os bons resultados brasileiros, informa Neri, justifi-

cam o interesse de especialistas de todo o mundo 

2 As delegações dos 188 Estados-

Membros presentes na Conferên-

cia Rio+20, convocada pela ONu 

e realizada em junho de 2012 no 

Rio de Janeiro, aprovaram docu-

mento “O Futuro que Queremos”, 

que em seu início afirma: “Erradi-

car a pobreza é o maior desafio 

global que o mundo enfrenta 

hoje, e um requisito indispensá-

vel para o desenvolvimento sus-

tentável. Neste sentido temos o 

compromisso de libertar a huma-

nidade, urgentemente, da pobre-

za e da fome.”

Por exemplo, no site http://www.

objetivosdomilenio.org.br/arti-

gos/ há textos com orientação 

para ações, individuais e coleti-

vas, que podem contribuir para a 

superação da pobreza.
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e as premiações internacionais que a política de 

combate à pobreza tem recebido. Por isso mesmo, 

conclui, é preciso seguir avançando.

A pobreza está presente no cotidiano dos países 

da América Latina, ainda que os resultados recen-

tes apontem significativa melhoria nos indica-

dores, como se pode ler no texto preparado pela 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL). O texto integra o relatório anual em que 

a instituição apresenta o Panorama Econômico e 

Social de Estados Latino Americanos e Caribenhos 

em 2013. O capítulo dedicado à questão social re-

vela que 28,2% da população da região, ou seja, 

mais de 160 milhões de pessoas vivem em condi-

ções de pobreza. O número, ainda muito elevado, 

foi o melhor resultado alcançado pela constante 

redução desde a década passada. Apesar de seus 

expressivos avanços, a região é ainda uma das 

mais desiguais do mundo ao mesmo tempo em 

que conta com o inestimável tesouro de sua diver-

sidade cultural. Na América Latina, pobreza, desi-

gualdade e diversidade formam uma intricada tra-

ma que precisa ser desvendada.

O texto de Jorge Teles traz uma visão abrangen-

te sobre o modo como se conceituou a pobreza, 

desde a definição restrita que a concebia como 

carência de alimentos até a compreensão que 

emerge quando as pessoas que vivem em condi-

ções de pobreza têm direito à voz e à expressão 

de sua própria percepção sobre essas condições. 

A multidimensionalidade da pobreza é analisada 

em suas complexas articulações e amplas conse-

quências.

A educação tem sido invocada como o grande ca-

minho para a superação da pobreza. Ao tema estão 

dedicados os demais artigos deste Caderno.  O pro-

fessor Francisco Soares traz sucinta e contundente 

análise dos resultados de aprendizagem em mate-

mática aferidos pela Prova Brasil e faz um alerta: 

embora esteja ocorrendo evidente melhoria nos 

indicadores, a desigualdade entre estudantes mais 

pobres e os demais grupos que frequentam as es-

colas públicas do país está aumentando. O profes-

sor questiona o quanto a sociedade brasileira tem 

sido tolerante com a desigualdade educacional 

e propõe que ao lado dos indicadores de sucesso, 

como a melhoria do IDEB, seja criado um indicador 

de desigualdades, para introduzir um termômetro 

mais preciso sobre o que é relevante na educação: 

o direito de aprender não de parte, mas de todos e 

de cada um de nossos estudantes. 
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Daniel Ximenes investiga a relação entre educa-

ção e pobreza a partir de dados das escolas fre-

quentadas pelos estudantes que integram famí-

lias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Os 

dados analisados informam que as crianças mais 

pobres frequentam as piores escolas em termos 

de infraestrutura. uma escola pobre para os po-

bres, esta é a realidade que se depreende da aná-

lise. A partir daí, o texto formula um conjunto de 

perguntas que certamente vão contribuir para a 

reflexão em torno das relações entre educação e 

pobreza. 

O artigo da educadora Sueli Lima aponta os pro-

cessos de exclusão que os sistemas educacionais 

brasileiros naturalizaram, talvez por ignorar ou 

desqualificar a diversidade cultural e as experi-

ências concretas de nossos estudantes que vivem 

em condições de pobreza. Se a educação pretende 

ser o caminho para a democracia e superação da 

desigualdade, deve superar em suas práticas coti-

dianas a exclusão que desqualifica e estigmatiza 

os estudantes. 

A partir de trabalhos realizados com educadores, 

crianças, jovens e adultos que residem em fave-

las do Rio de Janeiro, o texto propõe promover 

o diálogo entre saberes comunitários e saberes 

escolares por meio das Mandalas de Saberes. A 

metodologia desenvolvida pela Casa da Arte de 

Educar é hoje adotada em milhares de escolas do 

Programa Mais Educação, promovido pelo Minis-

tério da Educação. Ela abre caminhos para que o 

compromisso e a criatividade dos docentes en-

contrem espaços de reconhecimento e valoriza-

ção de saberes relevantes para a vida, mas igno-

rados pelas rotinas escolares.

Por fim, o texto do professor Miguel Arroyo traz 

reflexões vitais sobre as relações entre educação, 

pobreza e os currículos escolares. Que questões os 

coletivos empobrecidos que adentram as escolas 

trazem para os docentes, as práticas pedagógicas 

e as estruturas curriculares existentes?  É possível 

ver e reconhecer nessas pessoas, nessas crianças, 

jovens e adultos mais do que carências que os co-

locam como sub-humanos, subcidadãos, inferiores? 

Que potência e que universalidade as experiências 

da vida em condições de pobreza podem nos tra-

zer para que as escolas sejam instituições compro-

metidas com os direitos dessas pessoas, não para 

domesticá-las e submetê-las a regras que apenas 

reafirmam sua exclusão, mas para colaborar para a 

emancipação de todos?
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O tema da pobreza, quando examinado em sua 

multidimensionalidade, exige um tratamento con-

ceitual também amplo. A reunião dos textos deste 

volume tem a finalidade de oferecer aos educado-

res diferentes pontos de vista para desnaturalizar e 

problematizar a pobreza. É preciso que a sociedade 

brasileira aprofunde sua compreensão e o debate 

de modo a somar esforços que contribuam para a 

superação da pobreza por meio do reconhecimento 

dos direitos dessas populações a ter uma vida digna 

de ser vivida de acordo com seus valores e objetivos. 

A escolha dos textos também tem por objetivo con-

tribuir para que o trabalho com os temas do Cader-

no de atividades seja enriquecido com as ideias, 

propostas e sugestões que surgem desse debate. 

Os materiais que integram a Maleta, filmes, entre-

vistas, documentários e as atividades sugeridas co-

laboram para uma visão abrangente dos desafios, 

motivando o conhecimento, a compreensão e a mo-

bilização para enfrentar e superar as condições de 

produção e reprodução da pobreza.
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Na cronologia social brasileira, 2003 foi um ano de 

turbulências seguidas de importantes inflexões, 

que nos lançaram em um período de sucessivos 

avanços. Embora a desigualdade já estivesse em 

queda, o desemprego subia e a renda real dimi-

nuía, pressionando a pobreza. As políticas sociais 

procuravam uma nova direção em meio às virtudes 

e limitações de um conjunto de ações fragmenta-

das criadas por diferentes governos e iniciativas 

recém-adicionadas. Em outubro daquele ano, o 

lançamento do Programa Bolsa Família definiu o 

caminho por onde nossa rede de proteção social 

evoluiria desde então.

O anúncio do programa soou como música para 

quem, da academia, estudava as variadas políticas 

sociais já experimentadas e defendia mais ênfase 

em transferências de renda condicionadas com 

foco nas famílias mais pobres, especialmente na-

quelas com crianças, por meio da estruturação de 

um cadastro unificado. Recordo agora o que regis-

trei em artigo na imprensa após o lançamento: “A 

unificação dos programas sociais anunciada na se-

mana passada representa um marco crucial na po-

lítica social brasileira que vai permitir racionalizar 

ações e orçamentos através de uma visão integrada 

da atuação social.” Não mudaria uma palavra hoje.

Para além da reunião de ações esparsas pré-exis-

tentes, o Bolsa Família criou uma nova estrutura, 

aperfeiçoou mecanismos, adicionou benefícios e 

ampliou o alcance e impacto distributivo das trans-

ferências. Com o Plano Brasil Sem Miséria, lançado 

em 2011, mais famílias que precisavam ser cobertas 

foram encontradas e ganharam acesso aos benefí-

cios. Mais serviços de assistência social, educação, 

saúde e inclusão produtiva passaram a ser ofereci-

dos e, dando mais a quem tem menos, foram insti-

tuídos pagamentos diferenciados sob medida para 

cada família, no valor necessário para que cada 

pessoa cadastrada supere a extrema pobreza a par-

tir de 2013.

Ao longo dos anos, os resultados surpreenderam 

positivamente até os otimistas. Com isso, aquela 

música inicial ganhou bem-vindos acompanha-

mentos e, mesmo sem jamais conquistar unanimi-

dade, tornou-se um sucesso em toda parte: de Norte 

pOr uma segunda dÉCada de aVançOs nO bOlsa Família

MARCELo CôRTES NERI 

1 Presidente do Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada (Ipea) 

e Ministro interino da Secretaria 

de Assuntos Estratégicos (SAE).
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a Sul do país, cruzando limites administrativos e po-

líticos, mas também de Sul a Norte do globo terres-

tre, por países de todas as latitudes, cada vez mais 

interessados em tecnologias sociais brasileiras. Por 

causa do Bolsa Família, o Brasil venceu o I Prêmio 

por Desempenho Extraordinário oferecido pela As-

sociação Internacional de Seguridade Social (ISSA, 

na sigla em inglês) e virou sede da iniciativa Mundo 

Sem Pobreza (World Without Poverty), que reúne 

experiências bem-sucedidas em política social para 

serem adaptadas e replicadas planeta afora.

O interesse estrangeiro se justifica. Em 2013, o pro-

grama atende 13,8 milhões de famílias com cerca de 

50 milhões de pessoas, 1 a cada 4 habitantes do Bra-

sil, mas custa apenas 0,5% do valor de tudo o que 

o país produz. Por chegar a quem realmente mais 

precisa, consegue transferir recursos que são, ao 

mesmo tempo, modestos para o país, mas impor-

tantes para quem os recebe. Mesmo antes da últi-

ma expansão de benefícios mencionada, os dados 

de 2012 disponíveis até o momento mostram que 

a quantidade de pessoas extremamente pobres no 

Brasil seria 36% maior se o Bolsa Família não exis-

tisse. Considerando os aprimoramentos de 2013, 

estima-se que o programa já tenha retirado 36 mi-

lhões de pessoas da linha de extrema pobreza ofi-

cial definida em 2011, de R$ 70 mensais por pessoa 

do domicílio.

Como funciona – Além das consideradas extrema-

mente pobres, participam do programa famílias po-

bres cadastradas por órgãos municipais com renda 

total de até R$ 140 por pessoa que tenham pelo 

menos uma criança ou adolescente de 0 a 17 anos 

de idade. Famílias com renda total de até R$ 70 por 

pessoa recebem mensalmente um benefício bási-

co de R$ 70. Todas as famílias participantes podem 

receber benefícios variáveis conforme a presença 

de crianças ou adolescentes de até 15 anos (R$ 32 

por cada um, até cinco no máximo), crianças de 0 

a 6 meses (R$ 32 adicionais por cada uma, até cin-

co no máximo), jovens de 16 ou 17 anos (R$ 38 por 

cada um, até dois no máximo) e gestantes (R$ 32 por 

nove meses). Para as famílias em que os benefícios 

citados não são suficientes para evitar a extrema 

pobreza, seja qual for o número de pessoas no do-

micílio, é pago ainda o valor que for necessário para 

a família atingir a renda total de R$ 70 por pessoa.

Esses benefícios do programa são acompanhados 

de condicionalidades, compromissos assumidos 

pelo poder público e pelas famílias para ampliar o 

acesso e o exercício de direitos sociais básicos liga-
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dos a serviços públicos de saúde (exames periódi-

cos e vacinas), educação (frequência escolar mensal 

a 85% das aulas dos 6 aos 15 anos de idade e de 75% 

dos 16 aos 17 anos) e assistência social (para crian-

ças retiradas do trabalho infantil, 85% de participa-

ção em serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos). O poder público registra e identifica os 

motivos quando há descumprimento, intensifica o 

acompanhamento e apoia a superação das dificul-

dades. Quando se esgotam as chances de reverter o 

problema, o benefício pode ser bloqueado, suspen-

so ou mesmo cancelado.

FuNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

famílias cadastradas no 
CadÚnico com renda mensal 

per capita de até meio 
salário mínimo

r$70,00 pago 
às famílias com 

renda mensal de até 
$70,00 per capita

frequência de pelo menos 
85% às aulas nas escolas para 
crianças e adolescentes entre 
6 e 15 anos; 75% para estudan-

tes entre 16 e 17 anos

acompanhamento do cartão de vacinação 
e do desenvolvimento das crianças meno-
res de 7 anos; mulheres entre 14 e 44 anos, 
gestantes ou nutrizes devem fazer acom-

panhamento de sua saúde e pré-natal

bolsa família

benefício básico

benefício variável

Condicionalidades

renda reportada

r$32,00 para famílias 
com renda mensal de até 

r$140,00 per capita e 5 
crianças e adolescentes 
de até 15 anos; r$38,00 

para 16 e 17 anos

benefícios temporários 
para crianças de 0 a 6 

meses e gestantes (6 e 9 
meses, respectivamente), 

respeitando o limite 
de cinco benefícios por 
família brasil Carinhoso 

levando a renda per capi-
ta a r$70,00

educação
(faixa etária)

saúde
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alternativas para aprimorar

Alguns caminhos para continuar melhorando o 

programa podem ser encontrados em experiências 

estaduais e municipais que, conduzidas por dife-

rentes legendas partidárias, desenham um novo fe-

deralismo social a partir do arcabouço do cadastro 

único. uma série de inovações originais pode turbi-

nar seus resultados também. É possível fazer mui-

tas coisas: permitir que o benefício sirva de garan-

tia para obter crédito produtivo consignado e que 

possa render quando acumulado por períodos su-

periores a um mês; melhorar as condicionalidades, 

integrando seus incentivos à expansão na oferta de 

pré-escola e creches com resultados monitorados 

por indicadores internacionais de desenvolvimen-

to infantil; inserir prêmios para melhoras de desem-

penho escolar em testes padronizados já existentes 

como a Prova Brasil; incentivar o envolvimento dos 

pais nas escolas dos filhos e em seu próprio apren-

dizado; oferecer mais protagonismo e opções ao 

beneficiário jovem, que já estaria pronto a receber 

o cartão do programa em seu nome no lugar da 

mãe. Há uma miríade de alternativas.

Outra opção é extrapolar as virtudes do Bolsa Famí-

lia a benefícios sociais com pior relação entre custo 

e efetividade. Afinal, o programa tem grande impac-

to no combate à desigualdade, gera muito bem-es-

tar e, ao mesmo tempo, é barato, o que oferece uma 

saída ótima para alguns dilemas distributivos e ma-

croeconômicos. Comparado a outras transferências 

públicas, o Bolsa Família é a que reduz a desigual-

dade e a pobreza ao menor custo. Cada real adicio-

nal gasto no Bolsa Família impacta a desigualdade 

369% e 86% mais que na previdência social em geral 

e no Benefício de Prestação Continuada (BPC), res-

pectivamente. De um lado, não há melhor política 

social onde aplicar cada real quando se pretende 

sustentar a demanda e aquecer a economia a curto 

prazo. De outro, nenhum benefício social cumpre o 

mesmo papel estabilizador da demanda de manei-

ra mais econômica, liberando mais reais para aliviar 

impostos ou ampliar o investimento público, por 

exemplo, de forma a expandir o potencial produti-

vo brasileiro de forma sustentável.

Afinal, o objetivo de longo prazo de políticas sociais 

é permitir que os indivíduos realizem seu potencial 

produtivo. As condicionalidades do Bolsa Família e 

os serviços do Brasil Sem Miséria seguem esse cami-

nho e, de fato, geram benefícios duradouros sobre 

o bem-estar e a capacidade produtiva das pessoas. 

Há evidências de que o programa contribui para 

aumentar a frequência à escola e para diminuir a 
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repetência e a incidência de jovens “nem-nem”, que 

não estudam nem trabalham. Também reduz a mor-

talidade infantil e a prevalência de baixo peso ao 

nascer, além de aumentar a proporção de crianças 

vacinadas nas idades corretas. Não pode haver algo 

mais estrutural para o futuro de um país do que 

crianças e jovens com mais educação e saúde.

A experiência desses primeiros 10 anos do Bolsa Fa-

mília é muito positiva e é possível partir dela para 

ir além. Existem diversos caminhos possíveis para 

que as conquistas alcançadas desde o início do pro-

grama sirvam apenas como um patamar a partir do 

qual a política social do país avançará muito mais.
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i. a pObreza Vista pOr distintas ÓtiCas

No Panorama Social da América Latina, 2013, a 

pobreza se aborda de diversos pontos de vista 

e, sobretudo, com uma visão multidimensio-

nal. Tal perspectiva permite analisar de manei-

ra mais pormenorizada não só a magnitude da 

pobreza, mas também sua intensidade e seus 

traços diferenciais em distintos grupos, além 

de orientar a formulação de políticas de supe-

ração da pobreza mais consistentes com políti-

cas integrais em favor do bem-estar.

a. análise da pobreza por renda

O produto por habitante da região da América Lati-

na e do Caribe cresceu 4,5% em 2010, 3,2% em 2011 

e apenas 1,9% em 2012, ano em que a economia 

mundial se deteriorou. Mas, apesar do crescimen-

to moderado da economia, como resultado da ge-

ração de empregos, a taxa de ocupação aumentou, 

absorvendo o pequeno incremento da taxa de par-

ticipação na atividade econômica, e permitiu que 

a taxa de desemprego diminuísse levemente, de 

6,7% a 6,4%, situando-se no menor nível das últimas 

décadas (CEPAL/OIT, 2013). Em termos regionais, na 

maioria dos países com informação disponível se 

manteve ou se incrementou o poder aquisitivo dos 

salários médios, em concordância com os baixos ní-

veis que apresentou a inflação, cuja média simples 

passou de 7,1% a 5,4% entre 2011 e 2012.

Neste contexto, em 2012, da população total da 

América Latina, 28,2% era pobre, enquanto a indi-

gência, ou pobreza extrema, alcançava 11,3%. Isto 

significa que 164 milhões de pessoas são pobres, 

das quais 66 milhões são pobres extremos (veja o 

gráfico 1).

Em relação à taxa de pobreza de 2011 (29,6%), estas 

cifras representam uma diminuição de 1,4 pontos 

percentuais. A pobreza extrema se manteve sem 

variações apreciáveis, já que o valor observado em 

2012 está apenas 0,3 pontos percentuais abaixo do 

de 2011 (11,6%). O número de pessoas pobres de-

cresceu em aproximadamente 6 milhões em 2012, 

ao passo que o número de pessoas indigentes se 

manteve praticamente constante.

panOrama sOCial da amÉriCa latina*

 

* Comisión Económica para Amé-

rica Latina y el Caribe (CEPAL), “La 

pobreza desde distintas miradas”, 

Panorama Social de América Latina, 

2013 (LC/G.2580), Santiago de Chile, 

diciembre de 2013, cap. I. Publicación 

de las Naciones unidas, Nº de venta 

S.14.II.G.6.
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Praticamente sem exceções, a pobreza na região 

mostra uma queda acumulada que, em média, che-

ga a 15,7 pontos percentuais desde 2002. A pobreza 

extrema também registra uma redução apreciável 

de 8,0 pontos percentuais, ainda que o ritmo de 

sua diminuição tenha se freado nos últimos anos. 

Com efeito, entre 2002 e 2007 o número de pesso-

as pobres se reduziu a uma taxa de 3,8% ao ano e o 

número de pessoas indigentes a um ritmo de 7,1% 

anual. Em contraste, no período 2007-2012, a veloci-

dade com que se reduziu o número de pessoas com 

insuficiência de renda caiu para 2,5% anual, no caso 

da pobreza e para 0,9% anual, no caso da indigência.

Observando de forma individual os onze países que 

dispõem de informação para o ano de 2012, se ad-

verte que em seis deles se registraram diminuições 

dos níveis de pobreza. A República Bolivariana da 

Venezuela apresentou a maior redução da pobreza, 

de 5,6 pontos percentuais (de 29,5% para 23,9%) e 

da pobreza extrema, de 2,0 pontos percentuais (de 

11,7% para 9,7%). No Equador, a pobreza caiu 3,1 

pontos percentuais (de 35,3% a 32,2%) e a indigência 

0,9 pontos percentuais (de 13,8% a 12,9%). No Brasil, 

a pobreza diminuiu 2,3 pontos (de 20,9% a 18,6%), 

enquanto a pobreza extrema caía 0,7 pontos (de 

6,1% a 5,4%). No Peru, se registrou uma queda de 2,0 

pontos na taxa de pobreza (de 27,8% a 25,8%) e na 

Argentina e Colômbia a redução foi da algo superior 

a 1 ponto percentual. Nesses três últimos países, a 

pobreza extrema não apresentou variações apreci-

áveis em relação aos níveis de 2011.
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GRáFICO 1: AMÉRICA LATINA: EVOLuçÃO DA POBREzA E DA INDIGÊNCIA, 1980-20131

(EM PORCENTAGENS E MILHõES DE PESSOAS)
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POBRES NÃO INDIGENTES

FONTE: Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), com base em tabulações 

especiais das pesquisas de domi-

cílios dos respectivos países.

1 Estimativa correspondente a 

18 países da região mais Haiti. 

As cifras que aparecem sobre 

as seções superiores das barras 

representam a porcentagem e o 

número total de pessoas pobres 

(indigentes e pobres não indigen-

tes). As cifras de 2013 correspon-

dem a uma projeção.
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Os níveis de pobreza na Costa Rica, El Salvador, Re-

pública Dominicana e uruguai, por sua vez, se man-

tiveram constantes em relação à anteriormente es-

timada. Na maioria desses países, a pobreza extrema 

tampouco registrou variações apreciáveis, exceto 

em El Salvador, onde diminuiu 3,2 pontos percentu-

ais. Entre os países que dispõem de informação re-

lativa a 2012, o México é o único em que os indicado-

res de pobreza aumentaram, mas com variações de 

pequena magnitude e que não são estatisticamente 

significativas (de 36,3% a 37,1% no caso da pobreza e 

de 13,3% a 14,2% no caso da pobreza extrema).

Embora a taxa de pobreza em nível regional seja o 

resultado da evolução observada em cada um dos 

países, as mudanças registradas nos países com 

maior população cumprem um papel preponderan-

te. Assim, em 2012 tiveram um peso importante as 

quedas observadas no Brasil e na Venezuela (Repú-

blica Bolivariana), que implicaram uma diminuição 

da ordem de 6 milhões no número de pessoas po-

bres, e o aumento observado no México, que signi-

ficou que cerca de 1 milhão de pessoas adicionais 

fossem contabilizadas como pobres.

Para 2013, não se preveem mudanças apreciáveis 

nos níveis de pobreza e indigência da América La-

tina, dado que o crescimento do produto por ha-

bitante será similar ao de 2012 e não cabe esperar 

variações importantes no emprego ou na inflação.
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QuADRO 1: AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PESSOAS EM SITuAçÃO DE POBREzA E DE INDIGÊNCIA, NOS ANOS 
DE 2005, DE 2011 E EM 2012 (EM PORCENTAGENS)

FONTE: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com base em tabulações especiais das pesqui-
sas de domicílios dos respectivos países. 
a A CEPAL está efetuando um processo de atualização das estimativas de pobreza, cujos resultados estarão refletidos 
no Panorama Social de 2014. b áreas urbanas. c Cifras do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), 
da Colômbia. d As cifras de 2011 e 2012 não são estritamente comparáveis com as de anos anteriores. e Cifras do Insti-
tuto Nacional de Estatística e Informática (INEI), do Peru.

País ao redor de 2005 ao redor de 2011 2012

ano Pobreza indigência ano Pobreza indigência ano Pobreza indigência

Argentinab 2005 30.6 11.9 2011 5.7 1.9 2012 4.3 1.7

Bolívia (Estado 
Plurinacional da)

2004 63.9 34.7 2009 42.4 22.4 ... ... ...

Brasil 2005 36.4 10.7 2011 20.9 6.1 2012 18.6 5.4

Chile 2006 13.7 3.2 2011 11.0 3.1 ... ... ...

Colombiac 2005 45.2 13.9 2011 34.2 10.7 2012 32.9 10.4

Costa Ricad 2005 21.1 7.0 2011 18.8 7.3 2012 17.8 7.3

Equador 2005 48.3 21.2 2011 35.3 13.8 2012 32.2 12.9

El Salvador 2004 47.5 19.0 2010 46.6 16.7 2012 45.3 13.5

Guatemala 2006 54.8 29.1 ... ... ... ... ... ...

Honduras 2006 71.5 49.3 2010 67.4 42.8 ... ... ...

México 2006 31.7 8.7 2010 36.3 13.3 2012 37.1 14.2

Nicarágua 2005 61.9 31.9 2009 58.3 29.5 ... ... ...

Panamá 2005 31.0 14.1 2011 25.3 12.4 ... ... ...

Paraguai 2005 56.9 27.6 2011 49.6 28.0 ... ... ...

Perue 2003 52.5 21.4 2011 27.8 6.3 2012 25.8 6.0

República Dominicana 2005 47.5 24.6 2011 42.2 20.3 2012 41.2 20.9

uruguai 2005b 18.8 4.1 2011 6.5 1.1 2012 5.9 1.1

Venezuela (República 
Bolivariana da)

2005 37.1 15.9 2011 29.5 11.7 2012 23.9 9.7
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b. análise multidimensional da pobreza

Nesta seção, se aborda a medição da pobreza na 

América Latina de um ponto de vista multidimen-

sional, com caráter essencialmente exploratório e 

sem o propósito de apresentar uma medida defini-

tiva de pobreza multidimensional na região, mas 

incorporando um enfoque que permite comple-

mentar a medição convencional. Mesmo que não se 

tenha chegado a consensos metodológicos sobre a 

medição multidimensional da pobreza no contex-

to regional ou internacional, considera-se útil ex-

plorar diferentes dimensões, umbrais e formas de 

agregação que permitam avançar na construção de 

indicadores pertinentes e factíveis de serem aplica-

dos na região.

A análise empírica se constrói com base em um 

núcleo de indicadores que tradicionalmente tem 

feito parte das medições de necessidades básicas 

insatisfeitas (veja o quadro 2), aos quais se juntam 

posteriormente uma medida de privação por renda 

e algumas dimensões não incluídas habitualmente 

na análise da pobreza. Classificam-se como pobres 

todas as pessoas com carências em ao menos dois 

dos indicadores considerados. A agregação dos re-

sultados num índice sintético se baseia na metodo-

logia proposta por Alkire e Foster (2009).

No gráfico 2, há o índice da nova apuração (H), ou 

a porcentagem de pessoas com ao menos duas ca-

rências, e o índice de intensidade (A), que expressa a 

porcentagem média de privações experimentadas 

pelas pessoas pobres. Assim, por exemplo, se na 

Nicarágua a intensidade gira em torno de 55%, isto 

significa que, em média, os pobres desse país têm 

4,4 privações das 8 privações analisadas. É possível 

constatar que a porcentagem de pessoas pobres 

apresenta alta dispersão, que vai de 10% ou me-

nos no Chile (2%), uruguai (10%) e Argentina (11%) a 

mais de 60% na Nicarágua (71%), Guatemala (69%) e 

Honduras (63%).
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QuADRO 2: DIMENSõES, INDICADORES DE CARÊNCIAS E PONDERAçõES PARA A MEDIçÃO DA POBREzA 

PAuTADOS EM INDICADORES CLáSSICOS DE NECESSIDADES BáSICAS INSATISFEITAS

FONTE: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). 
a Para a Argentina só se dispõe de informação sobre combustível, e no caso do Chile e da Venezuela (República Boli-

variana da) só se dispõem de dados sobre acesso à energia elétrica. uma vez que a privação de combustível costuma 

ser mais prevalente do que a privação de energia elétrica, é provável que a carência total na dimensão energia esteja 

subestimada para o Chile e a Venezuela (República Bolivariana da).
b Para o Brasil só se dispõe de informação sobre os materiais da moradia.

dimensões indicadores de carências

Água e saneamento

Carencia de acesso a fontes de 
água melhorada

áreas urbanas: qualquer fonte de água exceto rede pública
áreas rurais: poço não protegido, água engarrafda, fontes de água móvel, rio, quebrada, chuva 
e outros

Carência de sistema de 
eliminação de excrementos

áreas urbanas: não dispor de serviço higiênico ou de sistema de evacuação conectado à rede 
de esgoto ou fossa séptica
áreas rurais: não dispor de serviço higiênico ou ter um sistema de evacuação sem tratamento

energia a

Carência de energia elétrica Domicílios que não têm eletricidade

Combustível para cozinhar 
inseguro para a saúde

Domicílios que usam lenha, carvão ou resíduos para cozinhar

moradia b

Precariedade dos materiais da 
moradia

Moradia com chão de terra, em zonas rurais e urbanas, ou precariedade dos materiais do teto 
e paredes

Amontoamento Três ou mais pessoas por quarto, em áreas rurais e urbanas

educação 

Não frequência à escola No domicílio há ao menos uma criança em idade escolar (6 a 17 anos) que não frequenta a 
escola

Não alcance de uma 
escolaridade mínima

No domicílio, nenhuma pessoa de 20 anos ou mais alcançou um nível mínimo de escolaridade.
- Pessoas de 20 a 59 anos: não concluíram o ensino fundamental
- Pessoas de 60 anos ou mais: não concluíram o ensino primário
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GRáFICO 2: AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): ÍNDICE DA NOVA APuRAçÃO (H) E INTENSIDADE (A), 2011A

(EM PORCENTAGENS)
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FONTE: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com base em tabulações especiais 

das pesquisas de domicílios dos respectivos países.
A Os dados correspondem a 2011, exceto no caso da Bolívia (Estado Plurinacional da) (2009), El Salvador 

(2010), Guatemala (2010), Honduras (2010), México (2010) e Nicarágua (2009). Os dados da Argentina corres-

pondem a áreas urbanas.
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De modo similar, os países com os maiores índices 

nas novas apurações costumam apresentar tam-

bém as mais altas intensidades de pobreza, ou seja, 

os países com mais pobres são também aqueles em 

que a pobreza é mais intensa, isto é, entre os pobres 

coexiste um número maior de privações. Mas se ob-

servam algumas exceções. Por exemplo, no índice 

de intensidade da pobreza há muita similitude en-

tre a Bolívia (Estado Plurinacional da) e Honduras, 

ou entre a Colômbia e o Paraguai, mesmo quando 

o índice da nova apuração desses dois países seja 

consideravelmente diferente.

É preciso avaliar também o que sucede quando se 

integra a pobreza por renda como uma dimensão 

mais na medição por carências, entendendo que 

ambas são medidas incompletas do bem-estar e 

que a combinação delas permite reduzir os erros de 

exclusão que surgem de utilizar apenas uma des-

tas medidas. Os resultados mostram que a comple-

mentaridade entre as medidas de pobreza multidi-

mensional e monetária é maior nos países em que 

a pobreza medida por meio de carências não mo-

netárias é menos prevalente e, portanto, onde tem 

maior potencial para reduzir vazios de informação 

e diminuir os erros de exclusão.

 

Além disso, em vários países latino-americanos, 

particularmente naqueles que experimentaram 

uma melhora importante no nível de vida de sua 

população, as incidências de pobreza resultantes 

são baixas e decrescentes com o tempo. Isso mos-

tra que os indicadores clássicos de necessidades 

básicas podem não ser suficientes para identificar a 

população pobre, e que é necessário incorporar in-

formação sobre carências em outros âmbitos para 

dispor de uma avaliação da pobreza mais adequada 

à realidade destes países (CEPAL, 2010). Neste sen-

tido, resultam complementares alguns aspectos 

que se omitem na apreciação do bem-estar e que se 

avaliam neste Panorama Social da América Latina 

2013, para um conjunto de países da região, como 

o efeito da poluição atmosférica na saúde, a exten-

são das jornadas de trabalho remunerado e não 

remunerado e os níveis de violência doméstica e 

extradoméstica (veja o capítulo III).

Com o fim de integrar a estrutura social como ele-

mento explícito da medição da pobreza, então duas 

áreas de carências relacionadas com a exclusão das 

instituições: a falta de acesso à proteção social e a 

exclusão institucional entre os jovens (que não es-

tudam nem têm trabalho remunerado).
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Os resultados dessa medição “ampliada” da po-

breza, em que se agregam os dois âmbitos assi-

nalados, mostram que as carências em moradia 

(amontoamento e pobreza de materiais) e energia 

(carências em eletricidade e combustível seguro 

para cozinhar) têm maior peso relativo nos paí-

ses onde se registram as maiores incidências de 

pobreza; no entanto, é maior o peso relativo das 

carências em educação (não frequência à escola 

e baixa escolaridade dos adultos) naqueles países 

em que a incidência da pobreza é inferior a 50% 

(veja o gráfico 3).

MORADIA ÁGUA E SANEAMENTO ENERGIA EDUCAÇÃO

JOVENS QUE NÃO ESTUDAM E NEM TRABALHAM PROTEÇÃO SOCIAL RENDA
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GRáFICO 3: AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): APORTE RELATIVO DE DIMENSõES SELECIONADAS PARA A POBRE-

zA, POR GRuPOS DE PAÍSES, 2011A (EM PORCENTAGENS)

FONTE: Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina e o Caribe (CEPAL), com base 
em tabulações especiais das pesquisas 
de domicílios dos respectivos países.
a A dimensão moradia considera os aspec-
tos de materialidade e de amontoamen-
to. A dimensão energia inclui as carências 
em eletricidade e combustível para cozi-
nhar. A dimensão proteção social abran-
ge a filiação a sistemas de saúde e de pen-
sões e/ou o recebimento de pensões. Os 
dados correspondem a 2011, exceto nos 
casos da Bolívia (Estado Plurinacional 
da) (2009), El Salvador (2010), Guatemala 
(2006), Honduras (2010) e México (2010).
b Países com baixa incidência de pobreza 
ampliada: Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica e uruguai
c Países com incidência de pobreza am-
pliada média: Colômbia, Equador, México, 
Peru, República Dominicana e Venezuela 
(República Bolivariana da).
d Países com alta incidência de pobreza 
ampliada: Bolívia (Estado Plurinacional 
da), El Salvador, Guatemala, Honduras e 
Paraguai.
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Cabe destacar que a carência de proteção social 

tem maior peso nos países com as maiores incidên-

cias de pobreza medida por privações, o que pode 

atribuir-se à natureza dos indicadores incluídos 

na análise, que medem basicamente a filiação aos 

sistemas de proteção. Para perceber melhor esta 

carência parece ser necessário incluir indicadores 

que captem a qualidade dos serviços aos que se 

tem acesso nos países que já contam com altos ní-

veis de filiação. Por outro lado, o fato de os jovens 

que não estudam nem trabalham contribuírem de 

modo crescente à pobreza total nos países com 

incidências mais baixas suscita a pergunta se por 

meio desse indicador se estaria captando a pobreza 

ou a vulnerabilidade à pobreza.

Em suma, os resultados mostram que não só há di-

ferenças de magnitude e intensidade da pobreza 

multidimensional entre os países, mas também que 

as dimensões que mais incidem na pobreza total 

são distintas. O último significa que as configura-

ções de política e as arquiteturas e responsabilida-

des institucionais deveriam ser diferentes.

Como conclusão, cabe assinalar que o renovado 

interesse em empregar uma aproximação multidi-

mensional ao exame da pobreza constitui um ce-

nário propício para debater o que se entende por 

pobreza e quais dimensões do bem-estar são rele-

vantes para a sua compreensão. Embora a explora-

ção desenvolvida nesta edição do Panorama Social 

considere alguns dos elementos básicos de uma 

medição deste tipo, estes são suficientes para ilus-

trar as potencialidades e os desafios envolvidos nas 

medidas multidimensionais. Inclusive em sua apli-

cação mais tradicional, restringida às necessidades 

básicas insatisfeitas, é possível comprovar que ca-

rências tais como a falta de acesso à água potável 

ou a saneamento seguem afetando um conjunto 

importante de pessoas na região, o que leva à per-

gunta se as políticas públicas destinadas à supera-

ção da pobreza estão dando suficiente ênfase ao al-

cance de padrões mínimos em dimensões centrais, 

transcendendo o mero conceito da renda.

Finalmente, cabe mencionar que as aproximações 

multidimensionais à pobreza supõem novos desa-

fios para a região. Por um lado, fica evidente o impor-

tante desafio que representa o desenvolvimento de 

fontes de informação, de maneira que estas permi-

tam contar com uma medição e caracterização mais 

completa e pertinente da pobreza de um ponto de 

vista multidimensional. Por outro lado, se enfrenta 

um desafio relevante em matéria metodológica.
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É certo que os dados de pobreza por renda se sus-

tentam numa metodologia assimilada há muito 

tempo e que seus resultados se apoiam solidamen-

te em umbrais de renda monetária que delimitam 

de maneira unívoca a população pobre e, dentro 

dela, os pobres extremos. Frente a isso, a medição 

da pobreza com um enfoque multidimensional de 

privações não conta ainda com os consensos meto-

dológicos que as medições por insuficiência de ren-

da costumam ter e não permite uma interpretação 

tão nítida de resultados; contudo, complementa o 

enfoque de renda e possibilita captar tanto popula-

ções em que ambos os parâmetros coincidem como 

grupos que padecem privações em necessidades 

básicas sem que o seu nível de renda necessaria-

mente os situe sob a linha de pobreza.

C. distribuição da renda

A elevada desigualdade na distribuição da renda 

é um dos traços característicos da América Latina 

no contexto internacional. Os dados mais recentes 

disponíveis indicam que o quintil mais pobre (isto 

é, 20% dos domicílios de menor renda) capta, em 

média, 5% da renda total, com participações que 

variam de menos de 4% (em Honduras, no Paraguai 

e na República Dominicana) a 10% (no uruguai), 

enquanto a participação na renda total do quintil 

mais rico alcança a média de 47%, em uma faixa que 

varia de 35% (no uruguai) a 55% (no Brasil) (veja o 

quadro 3).

Tal como assinalado em diversas edições do Pa-

norama Social e coligido em numerosos estudos 

sobre a distribuição da renda na região, esta, nos 

últimos dez anos, tem mostrado uma tendência de 

melhora. As mudanças neste âmbito têm ocorrido 

de forma gradual e são quase imperceptíveis nas 

variações ano a ano, mas ficam evidentes em uma 

comparação que considere períodos mais longos. 

Tomando como referência a informação de 2002, as 

cifras mais recentes indicam que em oito países a 

proporção do quintil mais pobre na renda total se 

incrementou ao menos 1 ponto porcentual. Por sua 

vez, há nove países em que a participação relativa 

do quintil mais rico se reduziu 5 pontos percentu-

ais ou mais. A participação deste grupo continua a 

superar 50% em cinco países, ao passo que em 2002 

havia dez países com essa característica.

As mudanças que se constatam na participação 

dos quintis extremos na renda total se refletem 

também nas variações dos índices de desigualda-

de. Considerando os 13 países que dispõem de in-

formação relativa a 2011 ou 2012, se observa em 12 
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QuADRO 3: AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBuIçÃO DA RENDA DOS DOMICÍLIOS, POR QuINTIS  

EXTREMOS, NOS ANOS DE 2002 E DE 2012 (EM PORCENTAGENS)

FONTE: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com base em tabulações especiais das pesqui-
sas de domicílios dos respectivos países.
a áreas urbanas.

País ao redor de 2002 ao redor de 2012

ano

Participação na renda total
(porcentagens)

relação da
renda média

per capita

ano

Participação narenda total
(porcentagens)

relação da
renda média

per capita

Quintil mais
pobre (Qi)

Quintil mais
rico (QV)

QV / Qi Quintil mais
pobre (Qi)

Quintil mais
rico (QV)

QV / Qi

Argentina 2002 5.1 55.0 20.6 2012 6.9 43.6 13.2

Bolívia (Estado 
Plurinacional da)

2002 2.2 57.7 44.2 2011 4.4 42.6 15.9

Brasil 2002 3.4 62.3 34.4 2012 4.5 55.1 22.5

Chile 2003 4.9 55.1 18.4 2011 5.5 52.5 15.0

Colombia 2002 4.2 53.3 24.1 2012 4.6 49.8 19.8

Costa Rica 2002 4.2 47.3 17.0 2012 4.7 49.3 16.5

Equador 2002 5.1 48.8 16.8 2012 6.4 43.0 10.9

El Salvador 2001 4.1 49.6 20.2 2012 6.9 41.9 10.3

Guatemala 2002 4.8 51.8 19.3 2006 4.3 54.7 23.9

Honduras 2002 3.8 55.2 26.3 2010 3.5 53.7 25.2

México 2002 5.9 49.1 15.5 2012 6.6 46.2 14.0

Nicarágua 2001 3.7 55.5 27.3 2009 5.6 46.0 14.5

Panamá 2002 3.6 52.2 25.8 2011 4.4 48.3 20.3

Paraguai 2001 4.2 51.8 23.2 2011 3.8 52.7 21.3

Peru 2001 4.5 49.6 19.3 2012 5.0 43.7 12.7

República Dominicana 2002 3.9 53.4 20.7 2012 3.9 50.8 19.4

uruguaia 2002 8.8 41.8 10.2 2012 10.0 34.8 7.3

Venezuela (República 
Bolivariana da)

2002 4.3 48.2 18.1 2012 6.8 39.0 9.4
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deles uma redução do índice de Gini, que, em média 

simples, caiu a uma taxa de 1% ao ano. O ritmo de 

redução da desigualdade superou a taxa de 1% ao 

ano na Argentina, Brasil, Peru, uruguai e Venezuela 

(República Bolivariana da) e foi de ao menos 0,5% 

por ano no Chile, Colômbia, Equador e Panamá.

A tendência à redução da desigualdade tem se ma-

nifestado de maneira um pouco mais pronunciada 

nos últimos quatro anos do período analisado. As-

sim pode ser observado no gráfico 4, onde se mos-

tra a variação percentual dos índices de Gini nos 

subperíodos 2002-2008 e 2008-2012, considerando 

como ponto médio o ano de 2008, quando eclodiu 

a crise financeira internacional. Com efeito, oito 

países mostraram no segundo subperíodo quedas 

nos índices de desigualdade superiores às registra-

das no primeiro subperíodo. Entre eles, a Bolívia 

(Estado Plurinacional da) e o uruguai apresentam 

as maiores reduções, superiores a 3% ao ano. Por 

outro lado, na Costa Rica, Panamá e Paraguai a desi-

gualdade se incrementou no segundo subperíodo, 

embora apenas no primeiro país o balanço final 

mostre um aumento da desigualdade.
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GRáFICO 4: AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): VARIAçÃO ANuAL DO ÍNDICE DE GINI, 2002-2008 E 2008-2012A

(EM PORCENTAGENS)
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FONTE: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com base em tabulações especiais das pesqui-
sas de domicílios dos respectivos países.
a Inclui somente países com disponibilidade de informação referida a 2011 ou 2012. Os países estão ordenados de 
acordo com a variação no segundo subperíodo (2008-2012).
b áreas urbanas.
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pOr Que pObreza?

Esta é uma pergunta recorrente cuja resposta de-

pende de como se compreende, implícita ou expli-

citamente, o fenômeno da pobreza. Para respondê-

la, é necessário enfrentar a complexa missão de 

adentrar pelo conceito de pobreza.

O Que É pObreza?

Todos estão expostos a situações sociais que evi-

denciam a existência de pobreza. Intuitivamente 

sabemos apontar coisas que estão relacionadas à 

pobreza. Mas como defini-la?

ah, pObreza É nÃO ter O Que COmer!

Muitas vezes, a primeira noção de pobreza que 

vem à mente está ligada à ideia de subsistência, de 

fome, falta do que comer. Muita gente já trabalhou 

com o conceito de pobreza a partir da carência de 

alimento. O economista britânico Thomas Malthus 

- final do século XVIII, início do XIX - profetizava que 

a humanidade iria morrer de fome, porque não con-

seguiria produzir alimento na mesma proporção 

que gerava mais gente. Josué de Castro - décadas 

de 1930 a 1970 - rompe com a ideia malthusiana de 

que o excesso de pessoas gerava sobreutilização 

dos escassos recursos naturais e, consequente-

mente, pobreza e fome. Ele denunciava a situação 

degradante das pessoas que não tinham nada que 

comer e mostrava como estava relacionada com a 

questão da má distribuição dos recursos – desna-

turalizando a relação entre fome e clima ou fome e 

preguiça individual.

Em termos de disponibilidade de alimentação, já no 

século XIX havia a preocupação de calcular quantas 

calorias o ser humano precisa ingerir por dia para 

continuar sobrevivendo: nutricionistas inglesas 

denunciavam que a renda das pessoas em situação 

de pobreza não possibilitava uma alimentação sufi-

ciente para manutenção de seu rendimento físico, 

sobrevivência física pura e simples. 

ah, entÃO, pObreza É Falta de dinheirO?

A ausência de acesso a renda também produz 

pobreza. Muitos trabalham com a concepção de 

pobreza a partir da ausência ou insuficiência de 

renda. Juntando a questão alimentícia com a insu-

ficiência de renda, foi proposto o conceito de quan-

pObreza, desigualdade e diVersidade 
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tidade de dinheiro necessária para sobreviver por 

dia, enfoque de subsistência. Esta quantidade foi 

denominada como “linha de pobreza”. 

O Banco Mundial fez um trabalho de pesquisa em 

1990 que resultou em uma estimação do que seria 

esse valor: o montante calculado para este nível mí-

nimo de pobreza foi de uS$ 1,00 (um dólar) por dia, 

por pessoa. O valor deste dólar é calculado a partir 

de uma estimativa internacional que tenta man-

ter a paridade do poder de compra, a despeito das 

variações cambiais correntes – ou seja, um dólar 

podendo comprar quantidade de coisas similares 

em qualquer país analisado. Atualmente, pela me-

todologia do Banco Mundial, a linha de pobreza é 

delimitada pelo montante de uS$ 2,00 (dois dólares) 

por dia, por pessoa, sendo que o montante de uS$ 

1,00 (um dólar) por dia, por pessoa, constitui a linha 

de extrema pobreza (ou indigência).

Muitos pesquisadores têm apontado as limitações 

dessa definição da linha de pobreza como uS$ 2,00 

(dois dólares) por dia, por pessoa. Eles argumentam 

que essa forma de mensuração não explicita ade-

quadamente os problemas relacionados à pobre-

za, tampouco dá conta das disparidades regionais, 

sendo, portanto, muito generalizante. Na prática, 

não existe consenso sobre como calcular as linhas 

de pobreza e de extrema pobreza. 

O Governo Federal brasileiro utiliza no Plano Pluria-

nual (PPA) o critério de rendimento familiar per ca-

pita até meio Salário Mínimo para pobreza e de até 

um quarto de Salário Mínimo para extrema pobreza. 

Já a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) usa informações sobre os custos da 

cesta básica por área geográfica. O Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada (IPEA) no Brasil também 

segue a metodologia do CEPAL, com ajustes à nossa 

realidade. Cabe frisar que o cálculo da linha de po-

breza tem implicações políticas, pois se desdobra 

em mensuração do nível de gastos governamentais 

necessários para seu enfrentamento, afetando dis-

cussão de finanças públicas e acaba sendo usada 

para medir os resultados de uma gestão governa-

mental que pode ter implicações eleitorais como a 

avaliação de desempenho.

Não necessariamente, todo país pobre é sempre 

um país desigual. um país pode ter sua população 

em situação de pobreza e não ser tão desigual, pois 

esta situação abarcaria praticamente todas as pes-

soas no país. Outro país pode ter uma situação de 

pobreza menos aguda, mas ter maior concentração 
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de renda nas mãos de poucos, tornando o país mais 

desigual. O Brasil não é um país pobre, mas aqui há 

muitos pobres e alto grau de injustiça social. Por-

tanto, é comum correlacionar situação de pobreza 

à desigualdade, mas há de se atentar para as dife-

renças de níveis e de tipos quando se relacionam 

essas duas dimensões.

A Previdência Social está relacionada com a segu-

rança de recebimento de renda em caso de impos-

sibilidade temporária ou permanente de trabalhar 

– seja por doença, acidente, gravidez, prisão, morte 

ou idade avançada. Ela compreende um sistema de 

políticas cujo objetivo é amparar o cidadão e sua fa-

mília nos casos listados. 

Em termos de pobreza mensurada por rendimento 

domiciliar per capita inferior a meio Salário Mínimo, 

os dados do IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios) mostram que o benefício previden-

ciário conseguiu manter 23,7 milhões de brasileiros 

fora da situação de pobreza. Isso é particularmente 

mais importante para os idosos: 82,1% recebem be-

nefício previdenciário, 19,3 milhões de pessoas com 

60 anos ou mais. Como resultado, a pobreza medida 

desta forma se reduz com o aumento da idade, atin-

gindo 10% dentre as pessoas com 70 anos ou mais. 

Caso não recebessem benefício previdenciário, o 

percentual de pessoas acima de 70 anos que estaria 

em situação de pobreza chegaria a quase 70%.

mas será Que É sÓ a Falta de renda Que 

CaraCteriza a situaçÃO de pObreza?

Quando se discute a relação entre pobreza e desi-

gualdade, percebe-se que existem outras dimen-

sões do social que também estão marcadas pela 

precariedade. O dinheiro dá acesso a muitas coisas, 

além de comida. Será que essas outras coisas que 

faltam quando o dinheiro não é suficiente também 

caracterizam pobreza?

Entender a suficiência da renda para adquirir o 

que é necessário à “sobrevivência” também abre 

um campo para discussão de outras necessida-

des. Quando se discute o valor do Salário Mínimo 

(SM) no Brasil, teoricamente, o que está em jogo é 

o suprimento de necessidades básicas, conforme a 

ideia original quando de sua criação na década de 

1930. No cálculo do SM, pretende-se estimar qual 

seria o menor nível de renda para que uma pessoa 

que trabalhe 44 horas por semana consiga satisfa-

zer as “necessidades vitais” suas e de sua família, 

sendo que deveria ser considerado não apenas 

gastos com alimentação, mas também com saúde, 
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vestuário, transporte, moradia, lazer e Previdência 

Social. Essa estimativa é feita considerando que a 

família é composta em média por quatro pessoas – 

um cônjuge trabalha fora, outro trabalha em casa e 

duas crianças que não trabalham. 

Alguns separam entre “pobreza” e “extrema pobre-

za”, colocando a primeira como menos de meio SM 

“por cabeça” (per capita) e a segunda como menos 

de um quarto de SM por pessoa da família. Essa 

visão está defasada por dois aspectos. Primeiro, 

porque o valor do SM tem que ser revisto periodi-

camente, por conta da perda do poder de compra 

ocasionado pela inflação – o que causa oscilações 

ao longo do tempo. Além disso, o DIEESE tem apre-

sentado estudos que mostram que o valor oficial 

está muito aquém do necessário para suprir os 

itens previstos no conceito original: o SM oficial 

em agosto de 2013 está em R$ 678,00 (seiscentos 

e setenta e oito reais), enquanto o salário mínimo 

necessário para atender àqueles gastos listados 

em sua definição seria de R$ 2.685,47 (dois mil seis-

centos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos). Ou seja, o valor oficial é quase quatro 

vezes menor que o valor estimado como necessá-

rio pelo DIEESE.

VOCÊ tem FOme de QuÊ?

O conceito de necessidades básicas, contido ori-

ginalmente na concepção de Salário Mínimo, por 

exemplo, aponta outras coisas importantes a serem 

consideradas na definição de situação de pobreza.

Em primeiro lugar, falar de alimentação conduz 

à discussão de saúde e sobrevivência. O que o ho-

mem precisa para sobreviver? A saúde é um eixo 

importante, quando se fala de sobrevivência. Mas 

o que é saúde? Quais são os elementos necessários 

para se ter saúde? Como o ser humano poderá obter 

e manter a saúde?

Inicialmente, saúde está relacionada à expectativa 

de vida. Por isso, este é um dos primeiros indicado-

res que podem ser pautados na discussão da pobre-

za. Os indivíduos que eram atingidos por doenças 

que encurtavam a vida ou geravam deficiências 

motoras ou cognitivas, estavam mais suscetíveis a 

perder fonte de renda e, portanto, cair ou permane-

cer na pobreza. O cuidado da saúde está diretamen-

te relacionado com alimentação, higiene e sanea-

mento básico. Portanto, para tratarmos de pobreza, 

teremos que lidar com as dimensões de saúde, não 

apenas curativa, mas, também preventiva, e sanea-

mento básico.
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entÃO, ser pObre É nÃO ter saúde  

nem saneamentO básiCO?

O direito à saúde é garantido constitucionalmente 

no Brasil. A situação de pobreza pode ser caracteri-

zada pela violação desse direito – no todo ou em par-

te. Os efeitos mais notados da fragilidade da saúde 

estão ligados a doenças endêmicas, a anemias, rela-

cionadas normalmente à má alimentação, e ao não 

acesso a determinados serviços de saúde. Aspectos 

normalmente destacados em termos de saúde dizem 

respeito à esperança de vida ao nascer, que procura 

medir a expectativa de anos que viverá uma criança 

nascida em um determinado território, e casos de 

doenças endêmicas já erradicadas na maior parte do 

mundo como malária, tuberculose, difteria, etc. 

O saneamento básico se relaciona diretamente a 

essa discussão, não apenas no tocante a doenças 

endêmicas, mas à própria contribuição que dá para 

a questão da vida saudável. Ele compreende o con-

trole dos fatores do meio físico onde as pessoas 

vivem, que exerçam ou possam vir a exercer algum 

tipo de efeito prejudicial sobre seu bem estar físico, 

mental ou social. Então, saneamento básico é caso 

de saúde pública – entendida como promoção, re-

cuperação e proteção da saúde da população. A 

importância de saneamento básico deve se refletir 

na implementação de sistemas públicos de abas-

tecimento de água, canalização e tratamento de 

esgotos, limpeza das ruas, coleta e destinação ade-

quadas dos lixos orgânico (em aterros sanitários 

regularizados) e inorgânico (incentivando recicla-

gem), visando a controlar e prevenir doenças, bem 

como promover hábitos higiênicos e saudáveis. 

As situações de pobreza são marcadas pela ausên-

cia ou insuficiência de serviços de saúde e de sane-

amento básico, o que contribui decisivamente para 

que doenças (bacterianas, viroses, parasitoses e ou-

tras) se propaguem de forma endêmica, afetando 

principalmente a qualidade de vida das crianças.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamen-

to Básico, realizada pelo IBGE em 2008, 14 milhões 

de pessoas não têm acesso a redes de distribuição 

de água no país; 56% dos brasileiros não possuem 

rede coletora de esgoto; 92% das casas no Nordeste 

não têm serviços de esgoto e 50,8% dos municípios 

brasileiros ainda utiliza “lixões”, espaços com lixo a 

céu aberto sem nenhum tipo de cobertura ou trata-

mento, como destino final dos resíduos sólidos.

De acordo com informações do Instituto Trata Bra-

sil, aproximadamente 8,4 bilhões de litros de esgo-
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to são gerados diariamente no Brasil, sendo que 5,5 

bilhões não recebem tratamento de nenhum tipo e 

são lançados no meio ambiente, contaminando o 

solo, rios e praias, provocando danos à população 

– 65% das internações hospitalares no país são de-

vidas a doenças de veiculação hídrica. Apenas 36% 

de todo esgoto gerado no país é tratado. 

tOdO mundO mOra direitO, Quem mOra 

tOrtO sOu eu, eu nÃO tenhO Onde mOrar...

A questão da moradia se constitui ponto importan-

te na discussão de situação de pobreza. Moradia 

digna foi recentemente alçada à categoria de di-

reito humano. A própria Constituição brasileira de 

1988 em seu artigo 6º garante a moradia como direi-

to fundamental do ser humano. A violação desse di-

reito está evidente em habitações insalubres e em 

áreas de risco, bem como na concentração de terras 

no meio rural. 

A luta dos movimentos sociais tem sido em prol 

de urbanização de áreas de favelas, regularização 

fundiária e assentamento de trabalhadores(as) ru-

rais em áreas onde possam morar e produzir para 

se sustentar. Aliada às questões de distância em 

relação ao trabalho, aos equipamentos sociais de 

saúde, de educação e de cultura, a questão da mo-

radia contribui para facilitar ou dificultar o acesso 

a oportunidades.

O deslocamento em centros urbanos ou rurais se co-

loca como um fator decisivo em termos de acesso a 

bens e serviços, bem como de acesso a fontes de ren-

da. Dificuldades de locomoção podem, não poucas 

vezes, ser traduzidas em menores oportunidades.

mas COm Que rOupa eu VOu?

A questão do vestuário está posta na discussão ori-

ginal do Salário Mínimo, mas vai além. O economista 

inglês Adam Smith já problematizava essa questão 

no século XVIII. Para ele, a vestimenta básica e ade-

quada permitiria às pessoas aparecerem em público 

sem que elas se envergonhassem, consequentemen-

te contribuindo para o bem-estar dessas pessoas. 

Não ter algo adequado para vestir causa constran-

gimentos, reduz o respeito próprio e até afasta a 

pessoa do convívio de outros. Isso se dá em vários 

âmbitos da vida: trabalho, amizades, relacionamen-

tos amorosos, redes sociais, dentre outros. Segundo 

Amartya Sen, isso não apenas gera perda de dignida-

de, mas também de oportunidades na vida.

Estar em situação de pobreza é estar em um lugar 

social onde a pessoa fica privada de acessar deter-
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minados bens ou serviços – inclusive vestimentas 

consideradas socialmente adequadas. A renda in-

suficiente pode ser uma das causas primeiras da 

privação de capacidades de uma pessoa fazer esco-

lhas e combinar coisas que considera importante 

fazer ou ter. Mas outras privações também influen-

ciam e devem ser levadas em conta, principalmente 

no campo do simbólico, para evitar a armadilha da 

resposta fácil de que basta crescer economicamen-

te para que o país “erradique” a pobreza.

Contrariamente àqueles que defendem teorias liga-

das ao potencial do crescimento econômico por si 

só para trazer melhorias e soluções à questão da po-

breza, Amartya Sem destaca que as privações, mes-

mo que sejam relativas, determinam como a pessoa 

se posicionará nas outras esferas da vida – afetando 

inclusive possibilidades de se beneficiar de conse-

quências positivas do crescimento econômico. 

e O Que pOde Fazer COm Que as pessOas 

perCebam melhOr as múltiplas dimensões 

da pObreza?

Pensar em oportunidades e modos de aproveitá-las, 

pensar em qualidade de vida, pensar em convívio e 

relação com o outro, pensar a imagem de si mesmo: 

tudo isto levanta a discussão sobre o papel da edu-

cação na sociedade pós-moderna e sua relação com 

a pobreza.

A educação é um direito público, subjetivo, garan-

tido pela Constituição brasileira de 1988. Todavia 

nem sempre foi assim. Este é um direito conquista-

do pela sociedade civil para todos e que ainda não 

se concretizou para cada um no país. Ainda temos 

pessoas analfabetas e outras tantas que entram e 

saem do sistema escolar sem sequer concluir o dito 

Ensino Fundamental. Isso sem detalhar a questão 

da qualidade desse ensino.

A relação entre baixa escolaridade e baixos níveis 

de renda, saúde, etc., já é mais do que conhecida na 

literatura educacional brasileira. Também está pos-

to, mas não no mesmo grau de intensidade, que a 

educação não é uma alquimia que consegue por si 

só transformar um país desigual e com muitas pes-

soas em situação de pobreza. Por outro lado, sem 

uma educação de qualidade para todos e para cada 

um, não haverá projeto de nação que se sustente 

sequer no médio prazo.

Nas últimas décadas, houve avanços em termos de 

expansão da oferta pública de ensino nos três ní-

veis – fundamental, médio e superior. A educação 
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infantil tem sido discutida e a questão da educação 

integral tem conquistado espaço nas pautas go-

vernamentais. Todavia, ainda há muito que refletir, 

considerando determinados grupos – como jovens 

e adultos da EJA, povos indígenas e quilombolas, 

periferias urbanas, povos da floresta, dentre outros. 

A questão da inclusão de pessoas com deficiência 

ainda tem impasses teóricos e operacionais. Todas 

essas questões merecem reflexão a partir do tripé: 

acesso, permanência e aprendizagem. A discussão 

da qualidade deve permear todos os temas e aspec-

tos listados.

Em uma mesma sala de aula há educandos de di-

ferentes gêneros, etnias, raças, trajetórias de vida, 

capacidades cognitivas, etc. Contemplar essas dife-

renças tem impacto direto no trabalho pedagógico 

do(a) professor(a). Os saberes e fazeres escolares 

costumam expressar uma cultura dominante e ter-

minam por desenvolver uma racionalidade escolar 

que tende a excluir dentro da escola por mecanis-

mos como a reprovação e a repetência. É na esco-

la que muitos desses educandos têm o seu futuro 

marcado negativamente, pelo estigma discrimina-

tório que se traduz em “selo de incapacidade cogni-

tiva” e se transforma em desigualdade de inserção 

e de renda no mercado de trabalho.

Não basta pensar em diversidade e desigualdade 

de acesso à educação. Permanência e aprendiza-

gem são também fundamentais e precisam ser ana-

lisadas sob o prisma da diversidade. Somando-se, as 

questões da qualidade e das trajetórias formativas 

também se colocam como chaves para o entendi-

mento e enfrentamento da pobreza.

Para alcançar a valorização da diversidade, em pri-

meiro lugar é necessário conhecer essa diversidade, 

compreender como elas se originaram, enxergar as 

diferenças a partir da ótica dos direitos humanos. 

Por meio do reconhecimento das contribuições 

dos diferentes povos e grupos para a formação da 

identidade (nacional ou local), deve-se respeitar a 

diversidade e identificar os hábitos e atitudes que 

configuram discriminação contra o diferente, seja 

individual ou coletivo. A denúncia de qualquer vio-

lação contra os Direitos Humanos pressupõe co-

nhecê-los e valorizados, independentemente da(s) 

característica(s) individual(is) de quem está sofren-

do a violação. Isso é uma forma de demandar respei-

to para os outros, mas também para si mesmo. Há 

uma relação de mão dupla nesse movimento: forta-

lecendo a garantia dos direitos dos outros também 

contribuo para a garantia do direito de todos.
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A educação deve ser constituída enquanto espa-

ço de valorização da diversidade na formação das 

identidades individuais e coletivas, de tal forma, 

que as pessoas envolvidas no processo educativo 

reconheçam o direito a ser diferente como intrín-

seco ao direito à igualdade. O respeito à diferença 

produz outra relação social, enquanto a desigual-

dade gera privações de bens e serviços, inclusive 

culturais, cerceia direitos e produz exclusão social. 

Desnaturalizar esse perverso mecanismo de exclu-

são configurado na desigualdade social é proble-

matizar a estrutura socioeconômica vigente e mo-

bilizar para que as pessoas assumam seu papel em 

uma sociedade democrática e se mobilizem para a 

transformação.

A compreensão de que a desigualdade pode ser en-

frentada, que não é algo dado, juntamente com a 

compreensão de seu funcionamento, cria a possibi-

lidade de repensar o papel da educação no enfren-

tamento dessa desigualdade e da própria pobreza, 

visando à promoção dos direitos humanos.

No Brasil, a desigualdade educacional não só (re)

produz a desigualdade de renda, mas também, jun-

tamente com esta, acarreta a desigualdade de po-

der político. Tal fato reforça e reitera a desigualda-

de de oportunidades e de resultados educacionais, 

reiniciando o ciclo, em forma de espiral. 

Importa, portanto, destacar o papel da educação 

para a participação social, desde a dimensão esco-

lar (gestão democrática) até as questões referentes 

à condução política da Nação. O espaço educativo 

formal e não formal tem que ser constituído de 

forma a intervir promovendo a reflexão, a apren-

dizagem, a procura e a vivência de formas de par-

ticipação social que auxiliem a construção coletiva 

de uma cidadania plena. Essas formas devem ser 

constituídas e, ao mesmo tempo, contribuir para a 

constituição de pessoas ativas, conscientes de seus 

direitos e responsabilidades em uma sociedade de-

mocrática, comprometidas com a consolidação e o 

avanço do exercício dos direitos humanos. A práti-

ca pedagógica nesses espaços educativos deve ser 

marcada pela conscientização e pela promoção da 

autonomia do sujeito, permeadas pelo incentivo ao 

questionamento dos valores e interesses que pau-

tam nossa sociedade.

Vale (re)lembrar que só se aprende a participar no 

exercício cotidiano. Mediante a abertura de oportu-

nidades de participação para as pessoas é que elas 

aprenderão na prática o que significa participar. 
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um processo educacional participativo ensina a ci-

dadania e a responsabilidade de cada um e contri-

bui para ampliar as fronteiras da qualidade de vida, 

valorizando o convívio democrático, o respeito mú-

tuo e a  promoção da cultura de paz.

A constituição de espaços educativos que promovam 

o exercício da participação social realmente educa 

para a vida. É uma aprendizagem que as pessoas 

levarão consigo ao longo de sua existência. A partir 

desta promoção tornam-se possíveis o respeito e a 

valorização das diferenças, presentes em todos os 

territórios deste país. uma prática pedagógica que 

não atentar para isso estará contribuindo para ma-

nutenção dos mecanismos de exclusão social. Qual-

quer instituição educativa que se pretende democrá-

tica deve aceitar o desafio e se comprometer com a 

formação de uma sociedade em que prevaleçam a 

democracia, a justiça, a igualdade e a solidariedade. 

COmO ter um Olhar sObre a pObreza Que 

COnsidere aCessO à renda e tambÉm aOs 

direitOs? 

uma iniciativa para juntar as visões sobre pobreza 

analisadas até aqui é a proposta do Índice de De-

senvolvimento Humano (IDH), criado em 1990 por 

um economista de origem paquistanesa chamado 

Mahbub ul Haq, com a colaboração do economista 

indiano Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel 

de Economia em 1998. 

O IDH é uma medida que provoca um olhar mais 

ampliado sobre a questão da pobreza, abarcando 

as dimensões de subsistência e saúde (medida pela 

expectativa de vida ao nascer), nível de renda e pa-

drão financeiro de vida (calculado pela Renda Na-

cional Bruta per capita) e acesso ao conhecimento – 

escolarização (construído a partir do número médio 

de anos de estudo de pessoas com 25 anos ou mais 

e expectativa de anos de escolaridade das crianças 

na idade de começar a vida escolar). A fórmula do 

IDH transforma essas variáveis em um número de 0 

(zero) a 1,00 (um). Quanto mais próximo de 1,00 (um), 

melhor qualificado está o país, o estado ou o muni-

cípio, em termos de desenvolvimento humano.

O Programa das Nações unidas para o Desenvolvi-

mento (PNuD) tem incentivado os países a calcula-

rem o IDH e realiza estudos comparativos a partir 

dos resultados nacionais. O próprio PNuD adverte 

que o IDH tem suas potencialidades e também li-

mitações. Nem todos os aspectos desejáveis estão 

contidos no índice – por exemplo, não mede ques-

tões referentes à democracia, participação, equida-
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de ou sustentabilidade, nem é um “apontador do 

melhor lugar para se viver”. 

Outro indicador mais recente, que segue a mesma 

linha do IDH, é o Índice de Pobreza Multidimensio-

nal (IPM), também desenvolvido pelo PNuD. Este ín-

dice foi elaborado para mensurar a pobreza a partir 

dos mesmos eixos que o IDH, mas agregando ou-

tras variáveis ao cálculo, buscando identificar pri-

vações múltiplas nos mesmos domicílios. Os seus 

componentes são educação (anos de escolaridade 

e percentual de crianças matriculadas em escolas), 

saúde (taxas de nutrição e mortalidade infantil) 

e padrões de vida (percentual de domicílios com 

acesso a gás de cozinha, sanitários, água, eletrici-

dade, pavimento e bens domésticos).  Este índice 

é mais um instrumento de medida que demonstra 

que a mensuração restrita de renda não é suficien-

te para abarcar o fenômeno da pobreza.

Segundo o IPM, uma família é caracterizada em si-

tuação multidimensional de pobreza quando sofre 

provações em pelo menos 30% dos indicadores que 

compreendem este índice. Em termos de ranking na 

América Latina e Caribe, a situação brasileira só não 

é pior que Bolívia, República Dominicana, Surina-

me e Colômbia. O PNuD calcula que no Brasil 8,5% 

da população está em situação de pobreza multi-

dimensional, e que 13,1% estão em risco de entrar 

nessa condição também. Em termos de educação, 

20,2% da população brasileira sofrem de pelo me-

nos uma grave privação educacional. Cabe lembrar 

que se trata estritamente de educação formal, esco-

lar, não abrangendo a dimensão nãoformal, cultu-

ral – que provavelmente elevaria o índice.

a gente nÃO Quer sÓ COmida, a gente Quer CO-

mida, diVersÃO e arte!

O acesso ao lazer e à cultura também deve ser pen-

sado em termos de qualidade de vida. Cabe aqui 

destacar dois aspectos: a fruição de bens e serviços 

culturais e as expressões culturais populares. Por 

vezes, as pessoas em situação de pobreza se veem 

cerceadas em seu direito à cultura. Isso pode dar-

se pela monetarização dos bens e serviços, que se 

tornam pouco ou não acessíveis para pessoas abai-

xo de um determinado nível de renda. Mas também 

pode significar uma repressão explícita ou implíci-

ta, por negação de meios ou por controle e censura, 

das próprias expressões populares.

Os espaços educativos podem promover a desna-

turalização da cultura hegemônica e problematiza-
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ção do que seja cultura. O reconhecimento e valo-

rização das diferentes manifestações culturais no 

Brasil são fundamentais nesse sentido. Além disso, 

entender como a multiculturalidade pode enrique-

cer e dar sua contribuição ao exercício pleno da ci-

dadania no país renova a compreensão da relação 

entre as dimensões política e cultural. Ao trabalhar 

essas questões no processo de aprendizagem, os 

espaços educativos estão contribuindo para a for-

mação de um mundo mais humano.  

Refletir sobre a relação entre processo educativo - 

entendido como formação do sujeito - e pobreza é 

também atentar para a dimensão de autonomia e 

liberdade com cuja construção esse processo pode 

colaborar, unindo escolarização e cultura, educa-

ção formal e não formal, em processo único de al-

teridade. A educação pode contribuir para ampliar 

as escolhas das pessoas, fortalecendo suas capaci-

dades e oportunidades para se tornarem o que de-

sejarem ser. 

Não basta crescer economicamente para enfrentar 

a pobreza em suas múltiplas dimensões e para mi-

norar as desigualdades, têm que ser dadas as con-

dições necessárias,  estimulado o desenvolvimento 

das pessoas, suas oportunidades e capacidades. A 

renda é um dos meios, mas o objetivo principal é o 

ser humano.

Enfrentar a pobreza é encarar suas múltiplas faces: 

econômica, política, social e cultural. É pensar a 

qualidade de vida a partir da perspectiva individual 

e coletiva, tendo o ser humano como sujeito do seu 

desenvolvimento.

a gente nÃO Quer sÓ dinheirO, a gente Quer 

dinheirO e FeliCidade!

Olhar para as múltiplas dimensões da pobreza é 

fundamental para entender por que pobreza. Além 

dos aspectos materiais da subsistência, do aces-

so à renda também é preciso considerar o espaço 

composto por funcionamentos de valor - o que al-

guém considera valioso fazer ou ter - e capacidades 

humanas - liberdade que alguém possui para ter 

estilos de vida diferentes. Análises da pobreza de-

vem destacar os aspectos mais profundos da diver-

sidade, chamando a atenção para o fato de que as 

pessoas são diferentes, tanto em termos de carac-

terísticas pessoais quanto no tocante às circuns-

tâncias em que estão, ou não, inseridas. Levar em 

conta fatores como idade, gênero, deficiência física 

ou cognitiva, torna a análise da pobreza muito mais 
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realista, além de potencializar as orientações pro-

duzidas por ela.

Certas características pessoais e circunstanciais po-

dem mudar decisivamente a forma como a pessoa 

interage com o leque de capacidades que lhe estão, 

ou não, disponível. Isso é influenciado, mas também 

determina a relação com a renda. A diversidade hu-

mana vai interagir com as (im)possibilidades do meio 

e produzir um arranjo específico para vivência no 

mundo, a partir de uma relação dialógica entre rea-

lidade coletiva e situação individual, com respostas 

individualizadas que recolocarão as potencialidades 

pessoais e socioambientais em termos de funciona-

mentos (realizações efetivas de estados e ações que 

são valorizados pela pessoa) e capacitações (oportu-

nidades reais para realização desses estados e ações).

A diversidade humana pode ser organizada em 

eixos, que tratam de: i) heterogeneidades pesso-

ais (idade, sexo, deficiência, etc.); ii) diversidades 

ambientais (clima, poluição, etc.); iii) variações no 

clima social (serviços públicos, violências, etc.); iv) 

diferenças de perspectivas relativas (padrões de 

comportamento, costumes, tradições, etc.); v) rela-

ções na família (posição do indivíduo no grupo, re-

lação com os demais, etc.).

Entendendo que existem dimensões objetivas da 

diversidade que podem ser cobertas pelas análises 

de indicadores coletados por institutos de estatís-

tica e de pesquisa, cabe chamar a atenção para um 

eixo fundamental que expressa a subjetividade dos 

sujeitos: as diferenças de perspectivas relativas que 

só podem ser captadas por pesquisas qualitativas 

que deem voz aos indivíduos para expressar suas 

opiniões e perspectivas. Ouvir o que as pessoas que 

estão em situação de pobreza têm a dizer é crucial 

para entender o que é pobreza e responder à per-

gunta “Por que pobreza?”.

O Que É pObreza para VOCÊ?

A Dra. Deepa Narayan, consultora internacional in-

dependente, pesquisa questões de desenvolvimen-

to, gênero e pobreza no mundo, tendo como foco 

primeiramente os sujeitos. Suas atividades são cen-

tradas em Avaliações Participativas sobre a Pobre-

za (APP) e são entrevistadas pessoas em situações 

de pobreza em vários países sobre sua opinião a 

respeito do que é ser pobre. A pesquisa “A voz dos 

pobres” reúne a experiência de dar voz a 60 mil mu-

lheres e homens em situação de pobreza, oriundos 

de 60 países. Sob uma perspectiva mais humana e 

social, parte da compreensão de que o sujeito tem 

um papel ativo no seu destino e que sua disposição 
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para melhorar de condições está diretamente rela-

cionada ao modo como enxergam e enfrentam as 

situações em que vivem – com suas limitações, seus 

riscos, mas também com as oportunidades. O que 

os governos e grupos sociais organizados fazem 

para superação da pobreza precisa estar em sinto-

nia com a percepção da situação pelos próprios su-

jeitos que a estão vivenciando.

As APP abrem espaço para que as pessoas em situ-

ação de pobreza se expressem a respeito de como 

enxergam as diversas manifestações da pobreza, 

suas causalidades e os fatores que limitam suas 

oportunidades, os serviços públicos e suas condi-

ções de vida. Como principais resultados da pesqui-

sa, pode ser levantado o papel que atribuem à famí-

lia como principal instituição de apoio (por vezes, 

a única), sem negar os problemas com violências 

domésticas (causadas principalmente por álcool e 

drogas). Chamaram a atenção também para a pés-

sima qualidade dos serviços públicos de saúde para 

as pessoas em situação de pobreza.

A pesquisa expõe claramente a multidimensiona-

lidade da pobreza, bem como as relações entre as 

dimensões e explicita como varia de acordo com 

determinadas características ligadas à diversidade 

– faixa etária, gênero, cultura, etc. Chama a aten-

ção para a definição recorrente de pobreza como 

ausência do que é necessário para o bem-estar do 

ponto de vista material – alimentação, moradia, 

terra, dentre outros. Soma-se o aspecto psicológico 

da situação de pobreza – ausência de voz, poder e 

independência. A exploração e os maus tratos (hu-

milhações e tratamento desumanos) sofridos por 

parte de agentes públicos e privados também foi 

destacada. Somam-se as dificuldades em conservar 

a identidade cultural (com destaque para tradições, 

festivais e rituais) e a ruptura das relações sociais 

devido à ausência de capacidade de participação 

na vida comunitária. Problemas de infraestrutura 

básica (vias públicas, transporte, água, energia elé-

trica, etc.) e temor de doenças (pela ameaça à vida, 

mas também pelo custo em termos financeiros e de 

oportunidade causado pelos cuidados para restau-

rar a saúde) também aparecem.

As pessoas em situação de pobreza deram mais 

destaque às questões de posse de ativos (bens, pro-

priedades, recursos) físicos, humanos, sociais e am-

bientais, em relação à renda monetária. Para elas, 

a ausência desses ativos tem maior potencial de 

lançar ou manter em situação de pobreza, elevando 

seus níveis de vulnerabilidade e exposição a riscos.
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Em termos do significado de bem-estar para essas 

pessoas, foram destacadas cinco dimensões: bem

-estar material (relacionado à alimentação, mora-

dia, vestuário e posse de ativos); bem-estar físico 

(em termos de saúde boa, força e aparência – o cor-

po é visto como seu principal ativo); segurança pro-

tetora (contra crimes, violências, corrupção e riscos 

de sobrevivência; acesso à justiça; paz de espírito 

contraposta ao medo e insegurança crescentes na 

sociedade); liberdade de escolha e de ação (capaci-

dade de comandar a própria vida; educar-se e aju-

dar a outros; proteger-se de humilhações, explora-

ções, agressões e falta de poder devido à pobreza) 

e bem-estar social (bons relacionamentos na famí-

lia, respeito social, pertencimento à comunidade e 

condições de vida futura dos filhos). O estigma da 

pobreza também aparece de modo recorrente nas 

respostas – vergonha de pedir ajuda e de aceitar 

o favor alheio, oportunidades negadas, isolamen-

to, alienação e tratamento desumano por parte de 

agentes públicos e privados.

A partir desses resultados, reforça-se a compreen-

são de que o enfrentamento da pobreza nessa con-

cepção ampliada de capacidades e liberdades deve 

prever um modelo de desenvolvimento humano 

que dê conta de expandir as liberdades substanti-

vas, de ampliar as capacidades dos sujeitos de vive-

rem o tipo de vida que eles valorizam. O foco é o re-

sultado social esperado, os meios para alcançá-los 

fazem parte do processo. Isso significa que a expan-

são das liberdades é o principal e o desenvolvimen-

to humano o meio para tal. Isso muda a lógica de 

políticas públicas, para além de facilitar o acesso à 

renda ou a determinados bens e serviços elas pre-

cisam promover oportunidades sociais adequadas 

para que os indivíduos possam construir seu pró-

prio destino de modo efetivo.

O sujeito passa a ser central nessa análise. Visto 

como agente livre, ele é concebido como uma pes-

soa que age e provoca mudanças e seus atos podem 

ser analisados a partir de seus valores e objetivos. 

Inclusive suas ações (capacidades participativas) 

podem e devem influenciar a direção das políticas 

públicas. Para tal, será imprescindível um conjunto 

de liberdades instrumentais que interagem e se for-

talecem mutuamente, para expansão das capacida-

des dos sujeitos, visando à superação das fontes de 

privações. São elas: liberdades políticas (liberdade 

de expressão e participação política); facilidades 

econômicas (oportunidades de usar recursos para 

consumo, produção ou troca); oportunidades so-

ciais (de viver melhor, em termos de educação, 
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saúde, etc.); garantias de transparência (interações 

sociais com sinceridade e confiança); e, segurança 

protetora (rede de segurança social contra situa-

ções de vulnerabilidades e crises).

Está claro que essas conceituações são de mensu-

ração complexa, portanto, de difícil operaciona-

lização do ponto de vista de indicadores. Por isso, 

vários pesquisadores optaram por trabalhar com 

índices sintéticos, que resumem as discussões aci-

ma. O custo desses índices é a perda de dimensões 

também relevantes para compreender a pobreza. 

Há que se reconhecer as limitações de índices sinté-

ticos – como IDH, IPH, etc. – mas também valorizar 

sua existência, como parte de uma estratégia maior 

de evidenciar a pobreza e a desigualdade e de indi-

car que existem sinais claros de que a pobreza re-

cai de formas distintas em diferentes grupos, o que 

pode atenuar ou recrudescê-la. Os indicadores são 

necessários, mas não suficientes para analisar po-

breza e desigualdade sob o prisma da diversidade.
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O direito constitucional à educação é concretiza-

do pelo acesso à escola de educação básica, por 

trajetória escolar regular, isto é, promoção e con-

clusão na idade esperada das etapas nas quais o 

ensino está organizado e pelo aprendizado do que 

é necessário para o “pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988, 

art. 205). Ou seja, o direito à educação pode ser 

monitorado pelos indicadores de acesso, perma-

nência e aprendizado. 

Os dados para esse necessário monitoramen-

to são coletados pelo Censo Escolar realizado a 

cada ano, pelo Censo Demográfico e pela Prova 

Brasil. Como esses instrumentos têm também a 

função de verificação do direito à educação, de-

vem ser objeto de contínuo escrutínio público. 

Em particular, a sociedade brasileira precisa se 

familiarizar com o que de Leitura e Matemática 

é medido pela Prova Brasil, pois para um juízo 

crítico sobre a educação não basta assumir que 

os dados coletados descrevem adequadamente 

o aprendizado dos alunos. Este texto enfatiza as 

medidas de aprendizado, analisando a evolução 

da desigualdade de aprendizado por nível socio-

econômico dos alunos do quinto ano do ensino 

fundamental na última década.

As medidas de aprendizado são construídas de for-

ma que valores mais altos são mais desejáveis e, 

quando essas medidas crescem, é usual dizer que a 

educação melhorou. No entanto, essas medidas po-

dem crescer em situações em que apenas um gru-

po de estudantes melhorou. Nessas circunstâncias, 

não é razoável afirmar que há educação de qualida-

de já que socialmente, qualidade para poucos não 

é qualidade. 

Para a construção de visão mais equilibrada da edu-

cação, é importante agregar à análise da qualidade 

a dimensão da desigualdade. Neste texto, conside-

ram-se apenas as desigualdades relativas ao nível 

socioeconômico, embora haja dados para o estudo 

das desigualdades em relação a gênero, raça-cor 

e região do país. Para outras desigualdades como 

as de opção sexual, religião e deficiência física não 

existem dados de aprendizado. 

eduCaçÃO, desigualdade e pObreza
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A medida de nível socioeconômico usada nas aná-

lises apresentadas a seguir é construída por meio 

da agregação de diferentes indicadores ordinais 

de posição social: escolaridade dos pais, ocupação 

e condição econômica, captada indiretamente por 

informações sobre a posse de alguns bens e o aces-

so a alguns serviços. Esses indicadores estão cor-

relacionados positivamente entre si, indicando a 

existência de um traço latente que é, por definição, 

o NSE - nível socioeconômico. Essa medida de NSE 

utilizada foi validada pela sua alta associação com 

a renda per capita municipal, obtida no censo de 

2010. Além disso, a classificação de escolas produzi-

da por essa medida foi reconhecida como adequa-

da por analistas educacionais de diferentes cidades 

do país. Para as análises do resto deste texto, defini-

ram-se como pobres os estudantes que pertencem 

ao primeiro quinto da distribuição de NSE. 

aprendizado dos pobres

Há várias medidas para sintetizar o aprendizado 

dos estudantes de uma escola. A mais conhecida é 

o IDEB. No entanto, como já é conhecido, esse indi-

cador não capta adequadamente as desigualdades 

de aprendizado. Assim sendo, este texto toma como 

síntese do aprendizado dos estudantes de uma es-

cola o percentual de estudantes cujo aprendizado 

está acima do valor fixado como meta pelo movi-

mento “Todos pela Educação”. Esse valor, assim 

como as metas do IDEB, foi escolhido tendo como 

referência a melhoria necessária para levar o de-

sempenho de alunos brasileiros no PISA a um pata-

mar adequado. A opção por uma medida baseada 

em percentual também se vincula ao fato de que o 

direito à educação é um direito individual e, portan-

to, um ótimo desempenho de um aluno não com-

pensa o desempenho inadequado de outro aluno. 

Na última década, ocorreram avanços significativos 

no aprendizado dos alunos dos anos iniciais do en-

sino fundamental que foram captados pela Prova 

Brasil. Por isso, as tabelas que caracterizam as de-

sigualdades são construídas com os desempenhos 

dos alunos de quinto ano. Consideram-se apenas os 

resultados em matemática, que dependem mais de 

estratégias escolares do que os de leitura.
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TABELA 1: PERCENTuAL DE ALuNOS DO QuINTO ANO COM PROFICIÊNCIA ACIMA DO NÍVEL ADEQuADO.  

PROVA BRASIL 2005-2011

ANO PROvA 
BRASIL

QUINTOS DO NSE
DESIGUAL-

DADES
1 2 3 4 5

2005 8,4% 11,5% 13,2% 15,8% 21,7% 13,3%

2007 13,5% 17,8% 21,3% 25,1% 31,0% 17,5%

2009 15,9% 24,8% 30,9% 36,9% 43,5% 27,6%

2011 18,3% 27,6% 34,3% 41,0% 47,2% 28,9%

Diferença 
entre o va-
lor de 2011  

e o valor  
de 2005

14,3% 20,9% 25,6% 30,5% 7%

FONTE: Elaboração do autor

Nota: os alunos mais pobres são os que estão no primeiro quinto da distribuição do indicador de NSE.

Esta tabela evidencia dois fatos importantes para 

a análise da qualidade do ensino fundamental no 

Brasil. Primeiramente deve-se observar que as co-

lunas referentes aos diferentes anos mostram va-

lores crescentes ao longo dos anos. Isso indica que 

houve entre 2005 e 2011 aumentos substanciais no 

número de alunos que atingiram o desempenho 

adequado. Ainda assim, mesmo em 2011, os percen-

tuais obtidos estão longe do ideal, que seria ter 70% 

ou mais de alunos nessa situação. Os resultados 

para o nono ano, não mostrados aqui, não apresen-

tam o mesmo quadro positivo. 
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A segunda observação, que capta a dimensão de 

desigualdade, está registrada na última linha e úl-

tima coluna. Observa-se que a diferença entre os 

alunos que pertencem ao quinto de maior NSE e 

os de menor NSE aumentou ao longo do período 

considerado. Ou seja, os alunos de melhor situação 

socioeconômica tiveram melhorias mais rápidas no 

aprendizado e, portanto, a desigualdade educacio-

nal cresceu no período, um fato que ainda não en-

trou no debate educacional brasileiro. 

a escola dos pobres

Como o NSE está disponível para cada aluno parti-

cipante da Prova Brasil nos anos de 2005, 2007, 2009 

e 2011, é possível criar três tipos de escolas, respec-

tivamente: 

• Tipo 1: mais de 50% de alunos nos quintis 1 e 2 de NSE.

• Tipo 3: mais de 50% de alunos nos quintis 4 e 5 de NSE.

• Tipo 2: as outras escolas. 

As escolas do Tipo 1 atendem a alunos majoritaria-

mente mais pobres, enquanto as do Tipo 3 atendem 

a alunos dos quintos superiores e, portanto, menos 

pobres. Importante lembrar que a Prova Brasil testa 

apenas os alunos de escolas públicas.

 

A tabela 2 mostra a medida de três fatores descriti-

vos das escolas, obtidos com dados dos questioná-

rios contextuais da escola, aplicados por ocasião da 

realização da Prova Brasil de 2009.
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TABELA 2: VALORES DA MEDIDA DE TRÊS INDICADORES DA INFRAESTRuTuRA DAS ESCOLAS  

POR TIPO DE ESCOLA. PROVA BRASIL, 2009

TIPO ESCOLA INSTALAÇõES BIBLIOTECA
CONDIÇõES DE  

FUNCIONAMENTO – 
DIRETOR

1 0,38 0,33 0,15

2 0,64 0,48 0,40

3 0,77 0,55 0,50

FONTE: Elaboração do autor

 Para o argumento, não importa a escala de medi-

da desses fatores. O ponto a ser observado é que 

as escolas que atendem majoritariamente a alu-

nos mais pobres têm menor valor da medida de 

cada um dos três fatores que captam condições 

de infraestrutura na visão do aplicador dos testes 

e na do diretor. Essa mesma tendência foi observa-

da quando se analisou um conjunto maior de fato-

res e em outros anos. 

Cidades onde os pobres aprendem

Definindo-se os alunos pertencentes ao primeiro 

quinto de NSE como pobres, e tomando-se a média 

da medida de aprendizado em Matemática para 

cada município nos diferentes anos da Prova Brasil, 

pode-se comparar os diferentes municípios do pon-

to de vista dos alunos pobres. 

A tabela 3 mostra a medida de desempenho em 

Matemática para as capitais de estados, ordenadas 

pela média de desempenho de seus alunos pobres 

das escolas estaduais ou municipais. A ordenação 

indica em quais dessas cidades um estudante po-

bre preferiria estudar, caso pudesse optar. Nessas 

condições, naturalmente, escolheria o município 

onde os estudantes pobres, aqueles de sua condi-

ção social, aprendem mais. 
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Há cidades em regiões mais pobres do país, como 

Teresina, onde os pobres têm bom desempenho, ao 

mesmo tempo em que os pobres de cidades com 

NSE muito mais alto não têm a mesma oportunida-

de. Isso mostra que as dificuldades que a população 

mais pobre traz para o sistema escolar não impossi-

bilitam o aprendizado. Ou seja, as opções escolares 

podem fazer a diferença.

TABELA 3: PERCENTuAL DE ALuNOS COM DESEMPENHO EM MATEMáTICA ACIMA DO PONTO DE CORTE 

ESTABELECIDO PELO MOVIMENTO “TODOS PELA EDuCAçÃO”.

MUNICíPIO PERCENTUAL POBRES
PERCENTUAL ADEQUA-

DO LEITURA
PERCENTUAL ADEQUA-

DO MATEMÁTICA

Campo Grande 7,9 35,8 23,3

Curitiba 3,7 28,4 21,9

Rio de Janeiro 7,4 30,3 21,3

Belo Horizonte 8,0 29,9 21,1

Teresina 27,6 28,3 20,9

Florianópolis 3,4 24,2 20,8

Palmas 17,5 30,0 20,4

São Paulo 7,1 22,3 16,3

Vitória 7,9 24,3 16,2

Goiânia 13,3 27,2 15,5
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Rio Branco 14,6 27,4 15,2

João Pessoa 20,7 20,0 13,3

Porto Alegre 4,9 21,8 13,2

Fortaleza 27,5 20,8 12,1

Cuiabá 8,3 19,0 11,2

Salvador 19,4 20,1 10,7

Boa Vista 15,2 19,3 10,6

Natal 17,3 16,0 10,4

São Luís 23,6 19,5 10,2

Porto Velho 10,9 17,5 9,4

Manaus 10,6 19,1 9,4

Recife 20,5 15,2 9,2

Aracaju 21,1 16,6 9,1

Maceió 27,1 15,2 8,6

Belém 15,9 16,6 8,2

Macapá 12,3 14,1 7,0

FONTE: Elaboração do autor
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tolerância com a desigualdade

As tabelas anteriores mostraram que a desigualda-

de educacional por nível socioeconômico nas esco-

las públicas brasileiras é grande e se manifesta de 

muitas maneiras. Caso as escolas privadas pudes-

sem ser consideradas, as desigualdades medidas 

seriam ainda maiores. No entanto, a resposta para 

esse grave problema educacional tem sido a sua ne-

gação e a celebração de resultados, obtidos princi-

palmente com a seleção de alunos. 

Nas escolas públicas federais, os estudantes são ad-

mitidos por meio de um concorrido e difícil exame 

de seleção. Apesar disso, seus sucessos são inten-

samente divulgados com um discurso latente de 

que o baixo desempenho das outras escolas pode 

ser resolvido, tomando-se as escolas federais como 

exemplo. Esse discurso encobre a enorme vanta-

gem de uma escola que atende a alunos de nível 

socioeconômico e acadêmico altos, perfil produzi-

do pela seleção. Os sucessos das escolas privadas 

também são grandemente explicados pela seleção 

socioeconômica dos estudantes. 

A sociedade brasileira adota, sem críticas, na sua 

política educacional real, a ideia de ensinar para os 

melhores e esquecer os outros, o que naturalmen-

te é uma estratégia eficaz para o aumento de desi-

gualdades. Essa tolerância para com a desigualda-

de educacional precisa ser revista. 

a desigualdade no debate educacional

O Brasil precisa mudar a forma como considera 

as desigualdades educacionais. O primeiro passo 

para mudar essa situação é mostrar, no âmbito das 

ideias, que enfrentar as desigualdades é uma meta 

social fundamental, principalmente em uma so-

ciedade como a brasileira, que acumulou enormes 

desigualdades sociais. O objetivo educacional deve 

ser o sucesso para todos que, na situação da edu-

cação básica brasileira, significa aumentar o nível 

geral do aprendizado, cuidando para que nesse pro-

cesso as desigualdades diminuam. 

Para isso é fundamental criar indicadores de desi-

gualdade e divulgá-los ao lado dos indicadores de 

sucesso. Noutras palavras, é preciso criar um Ideb 

das desigualdades, reportar resultados por grupos 

sociais definidos pelas dimensões de desigualdade 

que precisam ser vencidas: socioeconômica, raça-

cor, gênero, região. Nesse processo é preciso estar 

atento ao fato de que a presença de mais de um fa-

tor em um mesmo estudante o torna especialmen-

te vulnerável. 
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O relacionamento da sociedade com as escolas, 

a ser feito pelas secretarias de educação, deve in-

corporar a superação das desigualdades. Para isso 

é preciso dar visibilidade aos bons resultados já 

alcançados com a redução das desigualdades, tal 

como tem sido feito, evidenciando-se as escolas 

que produzem melhores níveis de resultados. Ou 

seja, é preciso criar no Brasil uma linha de estudos 

de escolas que conseguem diminuir as desigualda-

des, aumentando o aprendizado. Não interessa re-

duzir as desigualdades baixando-se o sucesso, nem 

obter o sucesso para poucos, ou para alguns que 

foram selecionados. 

Outra política que precisa ser mais usada é a aloca-

ção dos recursos de acordo com a necessidade dos 

alunos, captada pelo seu nível socioeconômico. Há 

algumas experiências nesse sentido, como a reali-

zada no Rio Grande do Sul em 2010.

A maior fonte de geração de desigualdades é a sala 

de aula, já que os estudantes de alguns grupos so-

ciais têm, de fato, um currículo mais fraco. Assim, ga-

rantir o aprendizado de uma base nacional comum 

é uma política que precisa ser colocada em prática 

como estratégia de superação de desigualdades e 

construção de um sistema escolar mais justo. 

Finalmente, é preciso questionar uma postura, 

cada vez mais comum na sociedade brasileira, que 

se dá por satisfeita com a grande inclusão escolar 

ocorrida nos últimos anos. As necessárias e impor-

tantes políticas de inclusão atendem ao objetivo de 

diversidade, também importante para a sociedade 

brasileira, mas não podem justificar a pouca ênfase 

nas desigualdades de aprendizado. 
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Existem diversas formas de identificar e analisar 

a relação entre educação e pobreza. uma delas é 

por meio do acesso à escola. Ainda temos no Brasil 

mais de três milhões de crianças e adolescentes de 

4 a 17 anos fora da escola (PNAD 2011). Se conside-

rarmos o recorte de faixa de renda para ingresso 

no Programa Bolsa Família (PBF) como referência 

para a caracterização de pobreza, um quarto desse 

público seria considerado em situação de pobreza. 

Portanto, ao contrário de 2001, mais de dez anos 

passados, a situação de estar fora da escola não é 

somente associada a um fenômeno de pobreza1.

A relação entre educação e pobreza se aprofunda 

quando observamos outros aspectos do quadro 

educacional, como o percurso escolar. Pela PNAD 

2011, observando-se todos os adolescentes de 16 

anos de idade com ensino fundamental completo 

(em uma idade até mesmo um pouco superior à ex-

pectativa de conclusão deste nível de ensino, que 

é de 14 anos), os resultados verificados são preocu-

pantes, em especial para os mais pobres. O resulta-

do nacional é de 63%, e para o grupo dos 20% mais 

pobres cai para 43%, metade do alcançado pelo gru-

po dos 20% mais ricos. Ao observar todos os jovens 

de 19 anos de idade com ensino médio completo na 

PNAD 2011, acentuamos o problema e o desafio. O 

resultado nacional é da ordem de 49%. Para o gru-

po dos 20% mais pobres, o resultado é de 29%, bem 

menos que para os 20% mais ricos, que é de 78%.

Por outro lado, estes resultados são bem melho-

res do que os de 2001, quando no Brasil menos da 

metade (44%) dos jovens de 16 anos tinha o ensino 

fundamental completo, e para os 20% mais pobres 

o percentual era de apenas 17,4%, pela PNAD. Quan-

to a ensino médio completo com 19 anos de idade, 

somente 7,8% do grupo dos 20% mais pobres alcan-

çava esse resultado e a média nacional era de so-

mente 26,8%. Portanto, o passivo educacional bra-

sileiro é muito alto, como reflexo de uma história 

brasileira marcada por longos períodos de escravi-

dão, governos autoritários e tradição colonialista.

No cenário educacional brasileiro, ainda enfrenta-

mos o problema do percurso escolar, principalmen-

te para os oriundos de famílias em situação de po-

breza. O principal objetivo da condicionalidade de 

desaFiOs da relaçÃO entre eduCaçÃO e pObreza

DANIEL DE AquINo XIMENES

1 Pelas regras do programa Bol-

sa Família, família em situação 

de extrema pobreza é a faixa de 

renda familiar per capita de até 

CR$ 70, e situação de pobreza é a 

faixa de renda familiar per capi-

ta entre CR$ 70 e CR$ 140.
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cas e Gestão Governamental. 

Atualmente, é diretor do Depar-

tamento de Condiconalidades 

(Secretaria Nacional de Renda 

de Cidadania - Senarc/Ministé-

rio do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome).
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educação do Bolsa Família é apoiar a inclusão, per-

manência e progressão escolar das crianças e ado-

lescentes acompanhados periodicamente. Aborda-

mos neste texto o PBF como uma referência para a 

situação de pobreza, uma vez que é um programa 

reconhecido nacional e internacionalmente como 

bem focalizado neste aspecto.

As condicionalidades do Programa Bolsa Família 

são compromissos assumidos pelo poder público e 

pelas famílias com a finalidade de ampliar o acesso 

aos serviços básicos de educação, saúde e assistên-

cia social. No caso da educação, a condicionalidade 

é a frequência escolar mensal de 85% para crianças 

de 6 a 15 anos, e de 75% para adolescentes de 16 e 

17 anos. Bimestralmente é realizado o registro da 

frequência à escola de 17 milhões de estudantes 

acompanhados em um total de cerca de 160 mil 

escolas em todo o país, em que consta a presença 

de estudante de família pertencente ao PBF. A infor-

mação da frequência é registrada no Sistema Pre-

sença, do Ministério da Educação, que coordena o 

trabalho, em parceria com estados e municípios.

O objetivo essencial das condicionalidades é situar 

a pauta da desigualdade no acesso aos serviços de 

educação e de saúde em nosso país, com o objetivo 

de que o poder público priorize seus esforços para 

apoiar as famílias quanto ao seu direito ao acesso 

aos serviços básicos de educação e de saúde.

Pelo acompanhamento das condicionalidades, é 

possível visibilizar o cenário de vulnerabilidades 

das famílias, bem como situações relacionadas às 

dificuldades de gestão e de acesso aos serviços so-

ciais públicos. Para enfrentar estas questões, são 

desenvolvidas ações intersetoriais (em especial 

entre as áreas de educação, saúde e assistência 

social) com o objetivo da permanência ou reinser-

ção nos serviços básicos de educação e saúde. Em 

consequência, é reforçado o princípio da equidade 

e do acesso a direitos, a partir de uma atuação in-

tersetorial.

Observando-se especificamente o grupo de estu-

dantes de famílias do PBF, portanto de famílias 

em situação de pobreza, acompanhados pelas 

condicionalidades, notamos um ajuste na traje-

tória escolar no decorrer do tempo, à medida que 

estes estudantes abandonam menos a escola e 

conseguem melhores taxas de aprovação. Isto 

decorre em grande medida do apoio e monitora-

mento do poder público, em uma grande opera-

ção realizada bimestralmente pela área da edu-

cação quanto ao monitoramento da frequência 
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escolar deste conjunto de estudantes de famílias 

em situação de pobreza, e que conta com a con-

tribuição da área socioassistencial para aquelas 

situações que apresentam problemas quanto à 

permanência e frequência escolar.

Tanto nos anos iniciais como nos anos finais do en-

sino fundamental (EF), a taxa de abandono escolar 

é menor para os estudantes do PBF, em comparação 

com os demais da rede pública, com grande dife-

rença para melhor para os estudantes do PBF nas 

regiões Norte e Nordeste (tabela 1).

TABELA 1: COMPARAçÃO DAS TAXAS DE ABANDONO ESCOLAR ENTRE OS ALuNOS DO PBF E DEMAIS ALuNOS 

NO ENSINO FuNDAMENTAL DA REDE PúBLICA DE ENSINO – BRASIL E REGIõES (2012)

TAXA DE ABANDONO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Alunos PBF Demais alunos Alunos PBF Demais alunos

Brasil 1,5 1,8 4,4 4,8

Norte 2,2 4,6 5,3 8,3

Nordeste 2,2 4,5 5,9 10,4

Sudeste 0,5 0,6 2,7 2,5

Sul 0,4 0,3 3,2 2,6

Centro-Oeste 0,7 0,9 3,5 4,6

Fonte: Censo escolar 2012 (INEP, 2012) e MDS.
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Nos anos iniciais do ensino fundamental, a taxa de 

aprovação dos estudantes do PBF é 7,1 pontos per-

centuais (p.p) menor que a média nacional dos de-

mais estudantes da rede pública. Ao avançar na fre-

quência à escola, no percurso escolar do estudante 

em direção aos anos finais do ensino fundamental, 

esta diferença cai para menos da metade, ou seja, 

3 p.p. Nos anos finais do ensino fundamental, ob-

serva-se que nas regiões Nordeste e Norte os resul-

tados são mais favoráveis aos estudantes do PBF. 

Quanto aos resultados nacionais no ensino médio, 

a taxa de abandono escolar é 3,9 p.p. menor para os 

TABELA 2: COMPARAçÃO DAS TAXAS DE APROVAçÃO ESCOLAR ENTRE OS ALuNOS DO PBF E DEMAIS ALu-

NOS NO ENSINO FuNDAMENTAL DA REDE PúBLICA DE ENSINO – BRASIL E REGIõES (2012)

TAXA DE APROvAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Alunos PBF Demais alunos Alunos PBF Demais alunos

Brasil 88,7 95,8 80,8 83,8

Norte 86,3 92,0 81,1 79,2

Nordeste 86,4 91,4 77,7 74,5

Sudeste 92,6 97,8 85,3 88,6

Sul 90,5 98,4 76,9 84,3

Centro-Oeste 90,8 95,7 84,3 85,2

Fonte: Censo escolar 2012 (INEP, 2012) e MDS.
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ENSINO MéDIO

TAXA DE ABANDONO TAXA DE APROvAÇÃO

Alunos PBF Demais alunos Alunos PBF Demais alunos

Brasil 7,4 11,3 79,7 75,5

Norte 8,7 17,1 79,8 71,1

Nordeste 7,7 17,5 82,6 72,0

Sudeste 6,3 7,5 78,4 78,5

Sul 8,4 9,0 73,2 76,9

Centro-Oeste 7,9 11,4 75,0 72,8

Fonte: Censo escolar 2012 (INEP, 2012) e MDS.

estudantes do PBF em relação aos demais da rede 

pública (7,4% contra 11,3%). Em todas as regiões 

brasileiras, a taxa de abandono no ensino médio é 

menor para os estudantes do PBF, em comparação 

com os demais da rede pública. 

No que se refere às taxas de aprovação no ensino 

médio, o resultado é 4,2 p.p. melhor para os estu-

dantes do PBF em relação aos demais da rede pú-

blica (79,7 contra 75,5). Na região Nordeste, a taxa 

de aprovação no ensino médio é superior 10 p.p. a 

favor dos estudantes do PBF contra os demais da 

rede pública.

TABELA 3: COMPARAçÃO DAS TAXAS DE ABANDONO ESCOLAR ENTRE OS ALuNOS DO PBF E DEMAIS ALuNOS 

DO ENSINO MÉDIO DA REDE PúBLICA DE ENSINO - BRASIL E REGIõES (2012)
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A permanência anual na escola (formação de um 

“hábito escolar”) e a elevada frequência às aulas 

contribuem para reduzir a diferença nas taxas de 

aprovação dos estudantes do PBF em relação aos 

demais da rede pública no ensino fundamental, 

invertendo-se favoravelmente o resultado no en-

sino médio.

O apoio do poder público, principalmente na pers-

pectiva de uma gestão intersetorial, em especial 

entre as áreas de educação e de assistência social, é 

essencial para se atingir o objetivo básico de apoiar 

a inclusão e a permanência na escola de estudantes 

de famílias em situação de pobreza, o que também 

traz resultados positivos para a progressão escolar. 

Por outro lado, também permanecem outros pro-

blemas como os da qualidade e das condições ins-

titucionais.

Sobre as condições institucionais, destacamos a 

questão da infraestrutura escolar. Como se encon-

tra a infraestrutura das escolas cuja maior parte de 

seus estudantes são oriundos de famílias em situa-

ção de pobreza? Para tanto, mencionaremos o con-

ceito de escolas “maioria PBF”, ou seja, escolas que 

possuem a maioria de seus estudantes oriundos de 

famílias pertencentes ao programa Bolsa Família. 

Importante destacar que, mais uma vez, utilizamos 

o pertencimento ao Bolsa Família como uma refe-

rência da situação de pobreza.

Ao analisarmos as escolas segundo a divisão entre as 

escolas públicas (excluindo aquelas ‘maioria PBF’) e 

as escolas maioria PBF, evidencia-se a desigualdade 

no acesso a infraestrutura pelas escolas que concen-

tram estudantes beneficiários de famílias do PBF, ou 

seja, em situação de pobreza e extrema pobreza.
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DESCRIÇÃO DO ITEM
ESCOLAS PúBLICAS 
(EXCLUíDAS MPBF)

ESCOLAS MPBF DIFERENÇA

Esgoto (rede pública) 51% 14% 37%

Água (rede pública) 76% 40% 36%

Internet 60% 25% 35%

Impressora 72% 42% 30%

DvD 80% 51% 29%

Sala de professores 60% 31% 29%

Computadores 76% 47% 29%

Quadra esportiva  
(coberta/desc.)

40% 12% 28%

Tv 83% 55% 28%

Sala de diretoria 76% 48% 28%

Copiadora 43% 20% 23%

Parque infantil 27% 4% 23%

Laboratório  
de informática

47% 29% 18%

TABELA 4: INFRAESTRuTuRA ESCOLAR (2012)
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Sanitário Educação 
Infantil

22% 4% 18%

Sanitário (interno) 90% 73% 17%

Biblioteca 35% 19% 16%

Sanitário PNE 24% 10% 14%

Dependências PNE 20% 9% 11%

Laboratório  
de ciências

12% 2% 10%

Parabólica 31% 21% 10%

Energia (rede pública) 95% 85% 10%

Sala de leitura 19% 10% 9%

Sala de atendimento 
especial

12% 6% 6%

Cozinha 94% 90% 4%

Fonte: Censo Escolar (MEC) e Sicon (MDS)
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Observa-se que em todos os itens de infraestrutura, 

as escolas “maioria PBF” apresentam piores resulta-

dos do que as demais escolas públicas, que, por sua 

vez, já apresentam diversos resultados sofríveis, 

como em biblioteca, laboratórios, quadras espor-

tivas, sala de professores, dentre outros. Portanto, 

podemos dizer que as crianças de famílias em situa-

ção de pobreza estudam nas piores escolas do país 

em termos de infraestrutura.

O desafio da relação entre educação e pobreza pos-

sui diversas interfaces, que precisam ser analisadas 

de forma articulada. Passa pelo acesso e permanên-

cia na escola. Passa pela questão da progressão es-

colar e conclusão das etapas de ensino. Passa tam-

bém pelas condições institucionais de qualidade, 

entendendo-as de forma ampla como condições de 

trabalho docente, adequados e motivadores pro-

cessos de ensino e aprendizagem, boa proposta cur-

ricular e projeto pedagógico pertinente, adequada 

situação de infraestrutura escolar, dentre outros.

À luz destas considerações, e para contribuir para o 

debate sobre a relação entre educação e pobreza, 

seguem algumas perguntas para discussão:

Qual a relação entre situação de pobreza com as po-

líticas e programas educacionais, inclusive no con-

texto da gestão da escola?

Qual o papel da condicionalidade de educação do 

PBF para visibilizar e situar na agenda pública a 

questão da desigualdade educacional?

Como romper com a linha excludente da “educação 

pobre para os mais pobres” em nosso país?

A educação sozinha resolve seus próprios desafios 

de acesso e permanência na escola? Qual a contri-

buição da gestão intersetorial, do trabalho articula-

do de diversas áreas, para que se atinjam os objeti-

vos de inclusão e permanência na escola?

Como proceder na política educacional para uma 

educação de mais qualidade justamente para os 

que se encontram em situação de maior desvanta-

gem, em termos socioeconômicos?
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Educação é o primeiro direito social elencado no 

artigo 205 da Constituição Federal do Brasil de 

1988. Entretanto, a garantia desse direito a todos os 

brasileiros, quase 25 anos depois da promulgação 

da Constituição, ainda está distante de ser assegu-

rada. Proporcionar os meios de acesso ao direito 

à educação é competência comum da união, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está 

dito no artigo 205: “A Educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família”. O artigo 207, por sua 

vez, estabelece que a Educação Básica será “obriga-

tória e gratuita” dos quatro aos 17 anos de idade, 

assegurada inclusive para todos os que não tive-

ram acesso na idade apropriada. 

Pensar educação como um direito implica a inves-

tigação das relações estabelecidas entre diferentes 

atores dentro da escola, assim como das relações 

entre as escolas e os demais atores e instituições 

sociais.

A democracia é um regime dinâmico em que a trans-

formação é própria das lutas políticas que promo-

vem as mudanças sociais. As democracias se es-

truturam por meio de poderes transparentes e um 

conjunto de regras constitui um campo coletivo de 

tomada de decisões, em que está prevista e facilita-

da a participação mais ampla possível dos interessa-

dos. Na democracia nós, sujeitos, estamos reunidos 

uns aos outros em busca de uma vida comum que 

caracteriza nossa sociedade.

Para muitos professores e demais educadores, a de-

mocratização da educação escolar depende de pro-

fundas transformações nas práticas educacionais 

brasileiras a fim de garantir, a cada cidadão, partici-

par e ser ativo na formulação de sua própria educa-

ção. Nosso modelo de educação não soube incorpo-

rar as contribuições que diversos grupos e culturas 

do país vêm formulando, pois trata aqueles que não 

se adaptam como “fracassados” ou “reprovados”. A 

“escola para todos” tem produzido desigualdades e 

é necessário repensá-la, pois não atende mais às de-

mandas da diversa população brasileira.

eduCaçÃO, pObreza e demOCraCia

SuELI DE LIMA

Pesquisadora do GEPEFE, da Fa-

culdade de Educação da uSP, e 
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algumas inFOrmações reFerentes  

aO desaFiO eduCaCiOnal brasileirO:

Diversos documentos2 indicam que em 2011, 46,3% 

da população de 25 anos ou mais tinham menos de 

oito anos de estudos. Entre os alunos que conclu-

íram o Ensino Médio em 2009, apenas 29% alcança-

vam resultados satisfatórios em Língua Portuguesa 

e 11% em Matemática. A desigualdade do sistema 

educacional é hoje causa e consequência da desi-

gualdade social e econômica no país.

De acordo com o IBGE (2010), a proporção de crianças 

e adolescentes dos seis aos 14 anos fora da escola 

era de 3,3%. Isso significa que em 2010 tínhamos 963 

mil crianças em idade escolar fora da escola. Na faixa 

dos 15 aos 17 anos a taxa de evasão escolar brasileira 

era de 16,5%. 

A taxa de analfabetismo na população de 15 anos 

ou mais caiu de 13,63% em 2000 para 8,6% em 2011, 

conforme dados do IBGE (2012). Do ponto de vista 

da distribuição geográfica, 16,9% da população do 

Nordeste é considerada analfabeta e10, 2% do Norte. 

No Sul a taxa é de 4,9% e de 4,8% no Sudeste. O mes-

mo movimento decrescente se verificou no caso do 

analfabetismo funcional relacionado à faixa etária 

de 15 a 64 anos: em 2005 a taxa era de 37%, ao passo 

que no ano de 2011 foi registrado índice de 27% (IPM/

IBOPE, 2012). Na Educação Infantil, em 2011, as taxas 

de escolarização das crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5 

anos de idade eram de 20,8% e 77,4%, respectivamen-

te (IBGE, 2012).

O relatório Monitoramento dos objetivos de Educa-

ção para Todos no Brasil (uNESCO, 2010) aponta que, 

apesar da melhoria apresentada entre 1999 e 2007, o 

índice de repetência no Ensino Fundamental brasi-

leiro (18,7%) é o mais elevado na América Latina. Che-

ga a 13,8% o percentual de brasileiros que largam os 

estudos já no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Nesse item, o país só fica atrás da Nicarágua (26,2%) 

na América Latina e, mais uma vez, bem acima na mé-

dia mundial (2,2%).

 

De acordo com os resultados apresentados pelo 

IDEB, comparando-se a rede pública à rede particu-

lar de ensino podem ser verificadas disparidades em 

termos de desempenho. Enquanto a rede particular, 

em 2005, alcançou a média de 5,9 nos anos iniciais 

do ensino fundamental, próximo à nota dos países 

desenvolvidos (6,0), a rede pública ainda apresenta, 

seis anos mais tarde, a média de 4,7 nos anos iniciais 

(IDEB Resultados e Metas, 2011).
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Essa diferença entre as redes é ainda mais significa-

tiva quanto maior é o nível escolar. A diferença no 

IDEB 2011 entre as redes privada e pública é de 1,8 

pontos nos anos iniciais, 2,1 nos anos finais do En-

sino Fundamental e 2,3 no Ensino Médio. Contribui 

sobremaneira para esses índices a taxa de reprova-

ção na rede pública, que registrou, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, o triplo da taxa da rede privada 

e índice 3,7 vezes mais alto no Ensino Médio. Note-se 

que, no ano em referência, a rede pública registrou 

43.053.942 matrículas na Educação Básica, enquan-

to na rede privada o número de matrículas foi de 

7.918.677 (MEC/Inep/Deed – Censo Escolar, 2011), ou 

seja, a grande maioria dos estudantes brasileiros 

cursa o sistema público de educação.

O relatório Síntese dos Indicadores Sociais 2012 

(IBGE, 2012) mostra que um terço dos jovens entre 

18 e 24 anos no país não completou o Ensino Médio 

nem estava frequentando a escola em 2011. O estu-

do aponta, ainda, que 50% dos adolescentes de 15 e 

17 anos apresentam defasagem idade-série. 

CurríCulO: base COmum e diVersidade Cultu-

ral.

A Educação Básica organiza o seu currículo a partir 

de uma base nacional comum a ser complementada 

por uma parte diversificada. As grandes dimensões 

geográficas e populacionais do Brasil são desafiado-

ras para a oferta de educação pública de qualidade, 

principalmente no que diz respeito à igualdade de 

oportunidades e à garantia do aprendizado de alu-

nos de regiões distintas em aspectos econômicos, 

sociais e territoriais. 

A Constituição Federal estabelece a necessidade da 

formulação de conteúdos nacionais, indicando con-

teúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de ma-

neira a assegurar uma formação básica e simultane-

amente indica a necessidade de respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais.

O debate sobre a necessidade de um documento 

nacional que defina expectativas de aprendizagem 

polariza-se entre defensores e críticos da proposta. 

Mesmo entre os favoráveis à medida há os que argu-

mentam em defesa de expectativas por ciclo ou eta-

pa de ensino, outros, por série ou ano letivo. 

A  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1996, por sua vez, determina no artigo 12 

que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 

a incumbência de, entre outras, elaborar e executar 

2 Síntese dos Indicadores So-

ciais 2012 (IBGE, 2012) e Todos 

pela Educação. Educação: uma 

agenda urgente – Reflexões do 

congresso internacional reali-

zado pelo Todos pela Educação. 

Brasília, setembro de 2011. São 

Paulo: Fundação Santillana/Edi-

tora Moderna, 2012.
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sua proposta pedagógica”. Na época da formulação 

da lei, havia, em torno deste aspecto, a preocupação 

de contemplar as especificidades regionais e os con-

textos socioculturais das diversas redes de ensino, 

além de fortalecer a participação das equipes esco-

lares no processo educativo, via projeto pedagógico.

Na prática, sabemos que a carga das diversas discipli-

nas não permite que haja tempo para a parte diver-

sificada do currículo. Não deveríamos reorganizar, 

ou seja, diminuir a base comum para que as especi-

ficidades regionais possam ser incorporadas? Neste 

ponto poderíamos nos perguntar se um ensino ex-

clusivamente voltado para a base comum, como 

acontece no Brasil, não seria uma afronta à Consti-

tuição Federal e à LDB que estabelecem o princípio 

do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O 

problema se agrava se considerarmos a resolução do 

CNE/CEB n° 2/19983, que em seu artigo 3° estabeleceu 

que as escolas deveriam, em suas propostas peda-

gógicas, explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de estudantes, construir aprendizagens a 

partir da interação dos processos de linguagens e 

experiências dos distintos participantes do contex-

to escolarizado, desenvolver diversos processos de 

diálogo, bem como legitimar a qualidade das ações 

pedagógicas na diversidade nacional. Enfim, no refe-

rido documento são inúmeras as expressões utiliza-

das que se voltam para a explicitação da importân-

cia do diálogo entre as experiências dos estudantes 

e as práticas escolares. 

eduCaçÃO e Culturas

São raras, apesar do esforço de muitos, as oportu-

nidades de trocas e construção de conhecimentos 

compartilhados entre escolas e a rica produção cul-

tural brasileira. Qualificar nossas práticas educacio-

nais implica articulá-las ao nosso rico e diverso patri-

mônio cultural. Nossa potência cultural precisa ser 

transformada em vantagem para os desafios edu-

cacionais que devemos enfrentar e, para isso, preci-

samos pensar educação como uma prática cultural 

articulada às diversas demandas e potências sociais 

que possuímos. 

uma educação restrita ao ambiente escolar, inca-

paz de gerar proposições para os desafios sociais 

de todos que frequentam a escola é, também, uma 

educação pouco democrática, pois não fortalece os 

atores nela envolvidos no plano político como agen-

tes portadores de saberes e direitos. Como construir 

caminhos para modelos mais horizontalizados entre 

escola e sociedade?Pode uma escola democrática 

impor condutas ou modelos? 
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Além dos problemas que envolvem o pouco diálogo 

entre escolas e estudantes, há ainda o desafio da 

grande desigualdade no que concerne ao acesso e 

à permanência de estudantes nas escolas. As mais 

bem equipadas e com melhores condições organi-

zacionais são, geralmente, frequentadas por grupos 

privilegiados economicamente.

Para avançar na relação entre educação e demo-

cracia, talvez seja necessário articular a ideia de 

qualidade a uma educação baseada em conhe-

cimentos com pertinências sociais. Para isso é 

importante alargar a noção de saberes escolares 

para que grupos com distintas experiências socio-

culturais possam participar com suas contribui-

ções. Quem frequenta a escola no Brasil precisa 

participar da produção de conhecimentos, apro-

priar-se dos já existentes para avançar em relação 

aos desafios sociais.

Trabalhar, na educação, para superar o complexo 

quadro de desigualdades sociais em direção à di-

minuição de nossas pobrezas nos desafia a formu-

larmos práticas educacionais capazes de tornar as 

culturas um eixo central do fazer docente.

eduCaçÃO, liberdade e desenVOlVimentO

Pobreza pode ser definida também como ausência 

de liberdade em determinado campo da vida hu-

mana. No entanto, é evidente que a falta de renda 

implica, na maior parte das vezes, a ausência de 

outras liberdades: a de morar, a de estudar, traba-

lhar, atuar...

Para um economista Prêmio Nobel (Sen, 2007), po-

breza é a diminuição de “espaço de liberdades subs-

tantivas”, ou seja, diminuição das capacidades bá-

sicas de viver, o que inclui a renda, mas vai além. As 

“liberdades substantivas” são aquelas que se rela-

cionam à ideia de poder existir num sentido amplo. 

Segundo o autor, são as liberdades as responsáveis 

pelas condições de desenvolvimento, ou seja, de su-

peração da pobreza, das nações. Desenvolvimento, 

nessa perspectiva, é a liberdade que cada pessoa 

tem de levar a vida que valoriza. “Ter mais liberda-

de melhora o potencial das pessoas para cuidar de 

si mesmas e para influenciar o mundo, questões 

centrais para o processo de desenvolvimento.” (Sen, 

2007, p. 33) Nesse ponto, talvez possamos nos per-

guntar o que a educação pode fazer para garantir 

as condições de liberdade, estimular a participação 

e promover o desenvolvimento dos povos.

3 Brasil. Resolução CNE/CEB n. 2, 

de 7 de abril de 1998. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental. Diário Ofi-

cial da união, Brasília-DF, 15 de 

abril de 1998.
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Neste contexto teórico, teremos como desafio a 

articulação da educação à conquista das liberda-

des, já que são elas que estruturam um modelo de 

desenvolvimento para além da concepção do acú-

mulo de renda. Ou seja, o desafio é a formulação de 

uma prática educativa orientada para a liberdade 

do sujeito, para a interculturalidade (as trocas so-

cioculturais entre os sujeitos) e para a gestão demo-

crática das sociedades, condições essenciais para a 

garantia das “liberdades substantivas”.

uma educação voltada para valores, saberes e tra-

dições universais cede lugar a uma educação que 

concede valor à diversidade (histórica e cultural) 

e ao reconhecimento do outro. Buscam-se escolas 

culturalmente heterogêneas que se afastem da 

ideia de que todos pertencem ao mesmo ambiente 

cultural, ou devem atingi-lo. Não se trata, portanto, 

de adaptar a escola àquilo que a sociedade espera 

dela, mas sim de repensá-la dentro da lógica do su-

jeito, da lógica da construção da democracia – ou, 

para usar as palavras de Sen, uma escola para as “li-

berdades substantivas”.

Interessa refletir como a hegemonia de saberes mar-

ca as práticas pedagógicas e, sob muitos aspectos, 

impede o debate em torno de uma educação vol-

tada para a diversa realidade cultural. Trabalha-se 

ainda nas escolas com uma perspectiva global, em 

que as metas e os sujeitos são compreendidos no 

singular, como se todos, por meio de processos uni-

formes, pudessem aprender a mesma coisa por pro-

cessos semelhantes. Sabemos que para transformar 

estruturas viciadas que marcam as relações ensino 

aprendizagem é preciso criar condições para que 

outro olhar para a educação possa se desenvolver. 

Como formular processos emancipatórios para es-

colas ou sistemas educacionais sem que possamos 

romper com o que nos impede? E o que nos impe-

de? Por que não conseguimos nos reinventar? Para 

muitos autores que pesquisam esta área, dentre os 

quais destaco Sousa Santos (2010), é preciso que nos 

questionemos se não estaríamos precisando nos 

abrir para novos paradigmas de conhecimento, para 

outras formas de conhecer o mundo.

O trabalho deste autor nos propõe relações com 

os saberes e atitudes investigativas voltadas para 

maior valorização dos processos do que para as con-

clusões, mais para as aprendizagens do que para os 

resultados. Ele enfatiza a necessidade de outras for-

mulações nas nossas relações de saberes. Para isso 

se refere a sujeitos livres capazes de atuar de forma 
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solidária, não somente nas relações sociais e econô-

micas, mas também na produção de conhecimento.

Para Sousa Santos, estamos muito concentrados 

numa visão de mundo ocidental (eurocêntrica) e 

desperdiçamos muitas outras experiências oriundas 

da América do Sul, da áfrica e da ásia. Ele se refere à 

“morte” de todas as outras formas de conhecimento, 

o que nos faz pensar no papel das escolas como cen-

tros de implantação das bases do pensamento he-

gemônico, na mesma proporção que não consegue 

dialogar com a riqueza cultural brasileira.

A diversidade do mundo é inesgotável e a diversida-

de de saberes ainda está para ser construída. Nessa 

perspectiva, o conhecimento é interconhecimento 

e se desenvolve pelo diálogo expresso nas conti-

nuidades, simultaneidades ou possíveis atravessa-

mentos entre saberes. Essa proposta quer superar 

o isolamento por meio do que nomeia de copresen-

ça. Copresença significa aprender com o outro, sem 

nos esquecermos de nós mesmos. “(...) a busca pela 

credibilidade de conhecimentos não científicos 

não significa o descrédito do pensamento cientí-

fico (...) mas explorar a pluralidade do pensamento 

científico” (Sousa Santos, 2007, p. 87). 

Para esse autor, a injustiça social contém no seu 

âmago uma injustiça cognitiva. Nesse sentido, um 

dos caminhos para nos reinventarmos ou superar-

mos a crise do sistema educacional é o diálogo en-

tre os saberes científicos e os outros conhecimentos 

cotidianos, por meio de uma prática pedagógica 

construída no diálogo entre estudantes e professo-

res, uma prática verdadeiramente participativa. Esta 

seria a base de comunidades de saberes mais am-

pla, com condições de superar a hierarquização de 

papeis e a hegemonia cultural e científica e produzir 

o interconhecimento, no qual cidadãos e grupos so-

ciais possam intervir sem necessariamente estar na 

posição de aprendizes.

Neste ponto, voltamos à ideia de liberdade. Sempre 

que uma coletividade afirma seu direito à autode-

terminação, à capacidade de tomar nas mãos os 

seus próprios assuntos, a liberdade está presente 

e se reforça. Esta capacidade de tomar para si seu 

próprio destino está diretamente associada a uma 

escola pronta a trabalhar pela formação de seus es-

tudantes, compreendendo as diferenças e incenti-

vando a voz de cada um, pois essas diferenças e as 

múltiplas vozes seriam intrínsecas aos processos 

de aprendizagem. 
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A escola é instituição fundamental para a con-

quista das liberdades inerentes a uma existência 

sempre diferenciada. Neste sentido, as escolas e 

os sistemas de ensino precisam se engajar na con-

quista de direitos sociais, no reconhecimento das 

diferenças culturais, valorizando não somente o 

resultado, mas todo o processo de formação do su-

jeito. Se o contexto compreende sujeitos e conhe-

cimentos como inacabados, o sujeito é solidário a 

outras formas de conhecimento. Os conhecimen-

tos concebidos como provisórios abrem chances 

para as trocas e os diálogos; uma formulação não 

elimina a outra, mas a convida ao debate. E, nesta 

perspectiva, também é importante destacar, o di-

verso é sinônimo de liberdade e consequentemen-

te se opõe à ideia de pobreza.

a esCOla e a COnstruçÃO de sentidO nO 

aprender

É comum rotularmos estudantes que “fracassam” 

na escola como sem saber. No entanto, não seriam 

possuidores de outros saberes, de saberes que a es-

cola desconhece e que, talvez por isso, desafiam os 

professores a reconhecê-los e a construírem práti-

cas que os incluam?

O que se percebe em pesquisas e nas práticas pe-

dagógicas, em contrapartida, é que quando valo-

rizamos as vozes de estudantes, nossas práticas 

docentes ganham chão, substância, acessam o con-

traditório campo da educação e da vida que pulsa 

nas escolas. Desse modo, caminhamos para uma 

compreensão da escola como redes de saberes es-

truturadas pelas relações, o que nos permite com-

preender os estudantes como sujeitos sociais, por-

tadores de saberes, o que é diferente de pensarmos 

que sejam carentes de cultura. 

Aqui podemos chamar para a conversa outro au-

tor, agora um francês que mora no Brasil há alguns 

anos, atuando como professor e pesquisador no 

Nordeste. Charlot (2000, 2001, 2005, 2006, 2009) es-

tuda a relação de estudantes com o saber. Para ele, 

entrar na escola é algo mais complexo do que estar 

matriculado, tem também uma dimensão subjeti-

va, pois entrar na escola é participar de uma relação 

com o saber capaz de contribuir para a construção 

de sentido para a existência daquele jovem.

Estudantes não identificam aquilo que aprendem 

na escola como material que os auxilie na cons-

trução do sentido de suas existências. O que lá se 

aprende é entendido como transferência intelec-
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tual de conteúdos, memorização crua, atividade 

passiva por parte de quem aprende que não tem ou 

tem muito pouca relação com a sua realidade, com 

a sua vida. 

No que se refere a esse contexto, Charlot (2000) pro-

põe a “leitura positiva”, conceito que me parece im-

portante para avançarmos no estudo das relações 

entre escola e superação de pobrezas. A leitura po-

sitiva opõe-se à teoria da deficiência sociocultural, 

que entende quem não aprende como alguém que 

não sabe nada. A leitura positiva, baseada no diá-

logo, se fundamenta no prestar atenção ao que as 

pessoas “fazem, conseguem, têm e são”, para usar 

os verbos de Charlot. Corresponde a ir além de reco-

nhecer que aquele estudante tem determinadas di-

ficuldades acadêmicas para compreendê-lo na sua 

complexidade. Busca superar a visão do diferente 

como falta.

“Em toda essa abordagem epistemológica e metódi-

ca está em debate a própria definição do dominado. 

Raciocinar em termos de carências é pensá-lo como 

um objeto incompleto, do ponto de vista do domi-

nante, que se situa como sujeito realizado e vê e tra-

ta o dominado como objeto.” (Charlot, 2000, p. 30)

A leitura positiva fornece as bases de uma leitura 

plural para o mundo. Compreende o estudante não 

como um objeto incompleto, mas como um sujeito 

que possui uma história que interpreta, resiste e 

busca interferir no mundo em que vive. Praticar essa 

leitura é exercer uma postura horizontal e dialógica 

com o outro, pois essa relação se constrói pela socio-

logia do sujeito, pelo reconhecimento da autonomia 

do outro, bem como de sua condição de um ser so-

cial e subjetivo simultaneamente.

As ideias de Charlot vão ao encontro das de Sousa 

Santos (2007), para quem o conhecimento é inter-

conhecimento e se desenvolve por meio do diálogo 

expresso nas continuidades, simultaneidades ou 

possíveis atravessamentos entre saberes. Mobilizar 

estudantes para o saber desenvolvido nas escolas 

nos desafia a elaborar práticas solidárias e participa-

tivas com diversos sujeitos e saberes sociais, o que 

significa reconhecer que a educação não se realiza 

exclusivamente na escola e que o professor não é o 

detentor do saber nas relações ensino aprendizagem.

COnClusÃO

Nas relações de saberes seria interessante que pu-

déssemos nos relacionar com eles sem hierarquizá

-los, mas sim distingui-los em natureza, função etc. 
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Na perspectiva da relação, o importante é a passa-

gem, ou seja, os pontos de mutação de saberes que 

caracterizam os processos de aprendizagem. Toda 

aprendizagem implica transformação de status e é 

isso que precisa ser valorizado, pois na diversidade 

cultural em que vivemos, todos os saberes são váli-

dos e igualmente incompletos. Do contrário, há o 

perigo de manter as explicações e as razões de ser 

das coisas submetidas ao discurso hegemônico.  Às 

classes populares, geralmente mais próximas do sa-

ber como experiência, restaria aceitar as coisas sem 

participar das formulações. 

Num certo sentido, a visão hegemônica da socieda-

de ocidental quer dizer ao mundo o que deve ser 

feito, pois entende tudo o que é diferente como exó-

tico. Respeitar o saber do estudante corresponde a 

aceitar que o mundo é diverso culturalmente e que 

existem muitas condições diferentes de existência 

que precisam ser levadas em consideração. 

O mundo é plural e pouco democrático e dispomos 

de muito pouca condição instrumental para lidar 

com ele. É aí que a educação precisa intervir. A con-

quista de uma consciência dinâmica, aberta às dife-

renças como algo bom e valioso para o próprio mun-

do, é condição para uma prática pedagógica voltada 

para a garantia de direitos e da justiça social. Nessa 

perspectiva, a escola não é um espaço de aprendiza-

gem isolado do mundo, ela está em relação com o 

mundo e precisa contribuir com seus desafios.

Os direitos que as classes populares têm em relação 

aos saberes são de dois tipos: o de saber melhor o 

que já sabem e o de participar da produção de saber 

ainda não existente. Isso significa que precisamos 

democratizar o poder de escolha sobre os conteúdos 

utilizados nas escolas. Em lugar de agir como meros 

transmissores, professores precisam escutar outras 

“leituras de mundo”. A democratização da sociedade 

implica a democratização das escolas, que, por sua 

vez, implica a democratização dos saberes – tudo 

está articulado.
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A pobreza está próxima às escolas e se aproxima 

delas. Entra nas aulas. A pobreza está próxima e se 

aproxima por meio de corpos famintos, desprote-

gidos, sem horizontes e lutando pela sobrevivência 

em vários milhões de meninos e meninas e de ado-

lescentes que frequentam as escolas públicas nas 

cidades e nos campos. A pobreza nunca deixa de es-

tar evidente nas formas de viver de tantas crianças 

e jovens que vão às escolas. 

As crianças e os adolescentes pobres que chegam 

a cada dia em nossas escolas nos colocam uma 

pergunta: A pobreza é coisa do passado? Não é esta 

uma realidade incômoda que ainda faz parte da 

história do magistério, da pedagogia, do currículo e 

de nossas práticas cotidianas? Como os alunos e as 

alunas e suas comunidades carentes a veem? Quais 

projetos curriculares e quais éticas profissionais 

devem ser aplicados para ensinar e educar essas 

crianças e adolescentes? Essas questões são desa-

fiadoras para profissionais e escolas em contextos 

de pobreza e para as teorias pedagógicas e curricu-

lares, pois a vivência da pobreza é uma das experi-

ências mais condicionantes na formação humana, 

na desumanização de tantos seres humanos desde 

sua infância.

A presença incômoda dos coletivos empobrecidos 

no sistema escolar repolitiza os currículos e a do-

cência. São pressionados a se repensar e se repoliti-

zar com base nas formas reais e históricas de viver 

ou mal viver a infância. Imaginários românticos da 

infância se tornaram imaginários românticos da 

pedagogia e da docência, da função social das es-

colas e dos currículos. As crianças pobres submeti-

das a condições de vida tão precarizadas nos dizem 

que suas imagens românticas se quebraram e com 

elas também se quebraram as imagens românticas 

da docência, da pedagogia, dos currículos e da fun-

ção social da escola (ARROYO, 2007a, 2008b).

Hoje as indagações político-pedagógicas mais intri-

gantes para os cursos de pedagogia e de magistério 

e para as práticas docentes vêm das formas precari-

zadas de viver a infância popular, pobre, emigrante, 

na miséria, insegurança e desproteção. Como elabo-

rar essas perguntas e como respondê-las? Como elas 

afetam a docência e os currículos? Este texto en-

Os COletiVOs empObreCidOs repOlitizam Os CurríCulOs

MIGuEL GoNZÁLEZ ARRoyo

Doutor em Educação pela Stan-
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ção da universidade Federal de 

Minas Gerais (uFMG)
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frenta estas indagações que apontam para os novos 

sentidos das práticas educativas. Nossa análise se 

baseia em algumas constatações: a pobreza cresce 

e tem se tornado extrema e massificada; ela invade a 

economia e as sociedades que julgavam tê-la erradi-

cado. Não é um problema das sociedades distantes e 

atrasadas. Afeta todas as instituições, inclusive o sis-

tema público de educação, seu currículo, seus profis-

sionais e as instituições de formação.

Outra constatação articula nossa análise: a sensibi-

lidade das ciências e das políticas tem aumentado, 

incluindo as ciências da educação e seus docentes. 

As visões tradicionais da pobreza e dos grupos em-

pobrecidos estão mudando, o que leva à mudança 

de visões e de modos de intervenção. E o mais im-

portante: os coletivos pobres trazem suas visões da 

pobreza e se organizam em movimentos exigindo 

outras visões, outras intervenções e outras políticas.

Nesse quadro de coordenadas nos perguntamos 

como os grupos empobrecidos questionam os sen-

tidos da educação. Não nos orienta tanto sugerir 

quais currículos são necessários para aliviar a po-

breza, para que os jovens e as crianças pobres pos-

sam aprender. Parece-nos mais desafiador inverter 

a relação e enfrentar que perguntas vêm dos gru-

pos pobres para a docência e os currículos, para o 

sentido da educação.

Quando os pobres são outros, quais mudanças de-

vemos fazer em nossa forma de vê-los, ensiná-los e 

educá-los? Se nos deixamos indagar pelas mudan-

ças que vêm dos grupos empobrecidos estaremos 

mais perto de acertar as ações e práticas docentes 

em currículos e pedagogias que ensinem, eduquem 

e recuperem a humanidade roubada de tantas in-

fâncias e adolescências precarizadas.

a pObreza COmO CarÊnCia

Comecemos analisando uma visão da pobreza per-

sistente na cultura social, a pobreza como carência, 

os pobres como carentes. Essa visão tem sido forte 

na história da pedagogia: escolas para indigentes, 

necessitados, órfãos, pobres. Entretanto, na atuali-

dade a visão tradicional da pobreza como carência 

material de bens para cobrir as necessidades bási-

cas da vida de um ser humano não é a visão mais 

destacada. Os currículos têm resistido a serem vis-

tos como programas de assistência para a garantia 

dos níveis mínimos de necessidades para a vida. 

Os sistemas de educação, suas políticas e seus cur-

rículos são pensados de modo que possam suprir 
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outras carências, que se acreditam serem as pro-

dutoras das carências materiais: as carências de 

conhecimento e de competências e as carências de 

valores, hábitos e moralidade. São nessas carências 

que os currículos, os docentes e as teorias pedagógi-

cas reconhecem seu terreno. A partir dessas carên-

cias, a pobreza, as sociedades e as comunidades po-

bres são analisadas e interpretadas como carentes 

intelectuais e morais. É a partir delas que se justifica 

a articulação da educação e do currículo para as so-

ciedades e comunidades e coletivos empobrecidos.

Essa visão redutivista assim como a espiritualista 

da pobreza faz com que o sistema de educação, 

seus profissionais e o pensamento curricular não 

tenham como tradição priorizar os efeitos desu-

manizadores das vivências da pobreza material pa-

decida pela infância e adolescência popular. Existe 

uma espécie de bloqueio por parte do sistema edu-

cacional para reconhecer suas condições de pobres 

e miseráveis, de pessoas que não têm garantidas 

as necessidades de vida básicas de um ser huma-

no. Os currículos verão essas pessoas apenas como 

carentes de conhecimentos e de competências, de 

valores e de cultura.  Talvez porque o direito à vida, 

que é o primeiro direito humano, não esteja sendo 

priorizado no campo da educação.

Esse bloqueio para reconhecer a centralidade da 

materialidade do viver humano, do direito à vida 

digna e justa, à comida, à habitação, ao cuidado e à 

proteção tem consequências muito sérias na hora 

de pensar as funções sociais dos currículos e ga-

rantir o direito à educação dos grupos empobreci-

dos. Não apenas se deixa de reconhecer a realidade 

material da pobreza, mas também tem havido um 

bloqueio para reconhecer as consequências dessas 

vivências nos processos de humanização e desuma-

nização dos grupos que padecem de pobreza mate-

rial extrema. Isso produz um distanciamento entre 

os currículos, os conhecimentos privilegiados e os 

educandos em sua real existência. Ignorar ou silen-

ciar o peso dos processos materiais de reprodução 

da existência é fazer com que os próprios grupos 

empobrecidos sejam ignorados. Eles chegam à es-

cola com séculos de atraso e a escola ignora seus 

conhecimentos nas formas precárias de reprodu-

ção da sua existência, porque essa brutal realidade 

não está no terreno próprio do curriculum do co-

nhecimento socialmente produzido.

A história real da pobreza e dos grupos que dela pa-

decem não faz parte do conhecimento socialmente 

construído e sistematizado nos programas curricula-

res da educação básica e da formação pedagógica e 

91



docente. A pobreza e os pobres são vistos como uns 

pesos mortos do passado, do atraso, logo não mere-

cem sequer serem objetos do conhecimento curricu-

lar e docente. A própria história das sociedades e dos 

coletivos pobres será vista como pré-história. Sua his-

tória, na história da riqueza das nações, será ignorada.

O que há de mais grave nessa visão é que ela impe-

de que os projetos curriculares sequer incluam o 

pensar a pobreza, os grupos, a infância e a adoles-

cência pobres como objeto de dever da docência e 

dos currículos. Essa é uma limitação de raiz difícil 

de desbloquear. A própria teoria pedagógica a tem 

ignorado e não tem acumulado fundamentos e re-

flexões para que os educadores que acompanham 

esses seres humanos em contextos desumanizados 

conheçam as artes para recuperar a humanidade 

que a pobreza e o sofrimento extremos lhes rouba-

ram (FREIRE, 1970, capítulo 1). Que limites e que pos-

sibilidades de formação humana em um meio tão 

extremo experimentado desde a infância? Repen-

sar essas limitações, reconhecer o peso da reprodu-

ção material da existência e das perguntas que essa 

realidade traz quando é tão precarizada é um dos 

desafios para articular o currículo, as políticas de 

educação, as práticas docentes e a pobreza.

O fato de não reconhecer essas vivências leva o 

sistema educacional, suas políticas e os currículos 

a não se envolverem com as políticas sociais desti-

nadas a diminuir a pobreza e suas carências mate-

riais e humanas. Quando, por exemplo, as políticas 

contra a fome, a violência e a proteção da infância 

pobre são elaboradas, a tendência é resistir o envol-

vimento do sistema escolar com estas políticas, ou 

deixá-las relegadas a programas paralelos, extra-

curriculares, horários extraclasses ou para alguns 

professores militantes. Os currículos escolares, em 

sua rigidez disciplinar, se sentem ameaçados cada 

vez que é exigida sua articulação com o conjunto 

de políticas sociais para que a vida da infância e da 

adolescência pobre seja menos indigna.

a pObreza COmO desQualiFiCaçÃO  

para O merCadO de trabalhO

As políticas educativas e curriculares têm se torna-

do menos insensíveis à indignidade da pobreza. Os 

profissionais das escolas públicas populares convi-

vem com a infância e adolescência e com os jovens 

e adultos do povo. A sensibilidade às formas precá-

rias de reproduzir sua existência tende a aumentar. 

As formas de responder a essa realidade vão depen-

der de como o sistema e as teorias pedagógicas e 

curriculares interpretam a pobreza e veem os cole-

tivos empobrecidos. 
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Pensemos nas interpretações frequentes: ver esses 

coletivos como carentes de competências e conhe-

cimentos necessários para que possam se incorpo-

rar ao mercado de trabalho cada vez mais exigente, 

e como, com a carência de competências, são sub-

metidos ao desemprego, ao emprego informal, a 

viver em condições mínimas de sobrevivência e à 

pobreza. Ou como, por serem desqualificados, nem 

sequer exploram de maneira produtiva, sustentável 

e com iniciativa os recursos que o meio e o entorno 

lhes oferecem. Eles exploram a terra e os recursos 

que têm de maneira tradicional e improdutiva.

Nessa interpretação da pobreza se incluem, como 

seu campo de ação, o sistema educacional e seus 

currículos: tornar os pobres mais competentes e ap-

tos a competir com seus concorrentes no mercado 

de trabalho e de produção cada vez mais competi-

tivo. Nela entram os programas das agências finan-

ceiras internacionais, recomendando aos governos 

das sociedades carentes a reelaboração dos currí-

culos e dando ênfase nas competências.

Essa interpretação da pobreza dos grupos pobres, 

marginais ao mercado de trabalho está profunda-

mente relacionada com o pensamento desenvol-

vimentista dos anos 1950 e 1960, mas tem perdido 

sua força nas décadas mais recentes. A inclusão 

dos setores populares no sistema de educação do 

ensino fundamental se apoiava nessa visão: tor-

ná-los competentes para inseri-los nos benefícios 

do desenvolvimento econômico na medida em 

que estejam capacitados para viver dignamente 

do trabalho assalariado. Os currículos também se 

desenvolveram nesta lógica, que foi dominante no 

pensamento do desenvolvimento econômico pro-

metedor do bem-estar para os grupos pobres. Essa 

é a visão mais frequente da função social da escola 

para a infância e adolescência imigrante: capacitá

-los para que possam viver do trabalho assalariado 

superando as vivências de pobreza nos seus países 

de origem, em um contexto atrasado e sem traba-

lho. É preciso torná-los participantes da riqueza do 

mercado que os acolhe.

Essa visão está incorporada de tal maneira, que a 

adesão às propostas curriculares por competências 

para resgatar os pobres de sua condição é defendi-

da como solução. uma economia ideal com empre-

go para todos ainda inspira as políticas educativas 

e curriculares. Precisamos preparar, sobretudo, os 

mais pobres e não mantê-los à margem do mercado 

de trabalho, prepará-los ao menos para a sua em-

pregabilidade, por meio de um currículo por com-
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petências. As avaliações nacionais de desempenho 

em competências para a empregabilidade passam 

a ser a síntese dessas políticas educativas. O curio-

so é que, em tempo de crises no mercado de tra-

balho, essas crenças não sejam postas em dúvida, 

mas sejam reafirmadas. Já que o trabalho é escasso, 

preparemos nossos alunos com maior domínio de 

competências. um dos componentes dessa postura 

é a interpretação que persiste em relacionar pobre-

za e exclusão do mercado de trabalho.

Onde está a fragilidade dessa relação entre pobre-

za, políticas e currículos por competências para a 

empregabilidade?

O padrÃO de trabalhO assalariadO em Crise

Os persistentes e longos períodos de recessão e es-

tagnação econômica e persistente concentração 

da riqueza têm levado ao crescimento brutal da 

pobreza extrema massificada. O  aumento signifi-

cativo da escolarização dos setores populares não 

impediu nem reverteu sua histórica condição de 

pobreza extrema.

Por outro lado, o trabalho formal assalariado en-

trou em crise. As economias centrais aumentaram 

a produtividade, diminuindo o número de postos 

de trabalho. Neste quadro atual agravado pela cri-

se financeira, se tenta justificar a exclusão e a desi-

gualdade como falta de preparação para a competi-

tividade exigida em tempos de crise. Os derrotados 

e miseráveis do mundo pagam o preço pela sua 

incompetência ou pelas suas opções pessoais e co-

letivas. “A crise do trabalho assalariado, entendida 

como o aumento exponencial do desemprego es-

trutural e da precariedade do trabalho, se constitui 

em um dos problemas políticos e psicossociais mais 

agudos da história humana” (FRIGOTTO, 1998, p. 14).

Esse quadro não é conjuntural, ele é histórico, confi-

gura o padrão de trabalho das sociedades coloniza-

das. É um padrão que condena ao não trabalho e aos 

trabalhos mais precários de miséria e de sobrevivên-

cia os grupos sócio-étnico-raciais, de gênero, dos 

campos e das periferias urbanas. Esse padrão racial 

de trabalho continua produzindo os destinatários 

históricos da pobreza extrema. É um desafio o fato 

de que as teorias pedagógicas e curriculares, bem 

como as políticas educativas e a própria identidade 

escolar e docente, continuem ignorando ou não le-

vando a sério esse padrão de trabalho e não tenham 

uma postura crítica mediante as virtualidades da 

preparação competente para um trabalho segrega-

dor e que se mantém em uma crise permanente.
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As análises críticas do currículo vêm se concentran-

do nas relações entre currículo, seleção de conhe-

cimentos, poder e cultura. Têm sido ocultadas as 

íntimas relações entre currículo, conhecimentos, 

competências, atitudes, valores e o padrão de tra-

balho. Sobretudo, a questão específica do padrão 

racial, segregador do trabalho em sociedades colo-

nizadas. Nestes contextos, houve sequer a intenção 

de incluir os grupos do campo, os negros, os indíge-

nas, os favelados e os pobres no mercado de traba-

lho formal? Tem havido a intenção de incluí-los nos 

processos de desenvolvimento, de progresso, de 

distribuição da riqueza, das terras, do espaço, nos 

projetos de saúde ou da educação?

Aumentam os estudos sobre esse padrão segrega-

dor, racial e do trabalho nos quais são analisados os 

mecanismos mais contundentemente reprodutores 

da marginalidade do mercado de trabalho em que 

são mantidos os grupos populares (QuIJANO, 2005).

Quando os sistemas escolares e suas políticas edu-

cativas e curriculares ignoram essa tradição de se-

gregação de trabalho, caem em discursos ingênuos 

e sem base social, prometendo trabalho para todos 

desde que se esforcem para passar por processos 

de qualificação, independentemente de serem ne-

gros, pobres, indígenas, favelados ou camponeses. 

A história real desses grupos está aí para desmentir 

esses discursos e essas crenças ingênuas. Reconhe-

cer o padrão segregador e racista do trabalho em 

um contexto de crise pode ser um caminho para su-

perar essas crenças milagrosas na preparação dos 

pobres para o mercado “aberto” de trabalho, para 

repensar os currículos a fim de que tenham outras 

funções sociais.

A análise persistente que recai sobre esses grupos 

sociais, raciais é a de que são pobres por serem ir-

racionais, atrasados, indolentes, improdutivos, con-

trários ao trabalho, ao esforço, ao controle do tem-

po, etc. Eles estão muito distantes do protótipo do 

trabalhador formal. Chegou-se ao ponto de as po-

líticas de formação do trabalhador os ter deixado 

de lado e preferido importar trabalhadores brancos 

já familiarizados com as competências e os valores 

do trabalho. Essa política tem sido constante nas 

sociedades colonizadas e se mantém. Com as em-

presas internacionais, chegam os gestores e os téc-

nicos qualificados. Perdura a visão de que os povos 

subdesenvolvidos são contrários ao trabalho.

A questão a ser investigada é o que leva a teoria pe-

dagógica e os programas curriculares a não duvidar 
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da crença tão arraigada de que sua função é reti-

rar os grupos pobres da pobreza, exigindo que eles 

acompanhem e aprendam com currículos por com-

petências e habilidades o que é preciso para a sua 

inserção no mercado aberto de trabalho. O que falta 

é contextualizar as teorias, a concepção e as funções 

da escolarização e do currículo em contextos especí-

ficos como os vividos nas sociedades empobrecidas 

com padrões de trabalho tão racistas e segregado-

res. Esse modelo não opera assim somente em tem-

pos de crise de trabalho, mas é persistente até em 

tempos de crescimento econômico. As teorias peda-

gógicas e do currículo, ao não levar em conta essa 

perversa história do trabalho, acabam tendo como 

função histórica ocultar os padrões reais de pro-

dução da pobreza, da concentração da riqueza, da 

apropriação da terra, do espaço e do próprio traba-

lho e conhecimento, da ciência e das competências.

Conhecer esses padrões de trabalho exige atenção 

especial nos currículos de formação de educadores 

e docentes, bem como nos projetos curriculares 

para os grupos segregados do trabalho, da escola e 

do conhecimento. É preciso que essa perversa his-

tória seja ensinada nos conhecimentos para todos, 

pois ela é parte da história universal e envolve to-

das as pessoas e, de maneira específica, envolve os 

grupos tão vitimados por essa história. É necessário 

que ao menos os currículos e as práticas escolares 

se abram para que as próprias vítimas narrem essa 

história e mostrem os significados aprendidos nas 

vivências da segregação em um padrão de trabalho 

tão segregador. Os programas curriculares de esco-

las indígenas, quilombolas, rurais e os programas 

curriculares de formação de seus educadores (Peda-

gogia da Terra, Formação de Professores do Campo, 

Indígenas) avançam incorporando essa história. Dos 

movimentos sociais dos grupos citados não vêm 

somente indagações, mas propostas, intervenções 

nos currículos para que incorporem sua história.

a pObreza, uma QuestÃO sOCial

A relação extremamente mecânica entre a pobreza 

e a não inserção no mercado de trabalho levou a 

uma relação mecânica entre a saída da pobreza e 

os currículos por competências para a inserção no 

mercado de trabalho e a participação consequente 

na riqueza e no progresso coletivo. Nessa visão, a 

pobreza é uma questão meramente econômica, de 

crescimento econômico, de aumento de assalaria-

dos e de capacitação para o mercado. Os grandes 

contingentes de pobres que chegam às escolas 

públicas populares não são vistos sequer como po-

bres, nem apenas como empregáveis. 
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A partir da década de 1970, quando se esgotou o 

ciclo de crescimento industrial calcado no mode-

lo desenvolvimentista e no modelo de Estado de 

políticas educativas e curriculares desenvolvimen-

tistas, a pobreza passa a ser pensada sob outros 

parâmetros: como uma questão social que deverá 

entrar na agenda pública. As políticas públicas do 

Estado contra a pobreza têm sido do tipo políticas 

distributivas para cobrir as necessidades e as ca-

rências básicas. (COHN, 2008).

Essas medidas frequentemente tendem a atacar 

somente os efeitos e as carências elementares dos 

grupos empobrecidos. Por isso têm merecido críticas. 

Entretanto, o reconhecimento de que a pobreza, a mi-

séria e a fome são uma questão social pressiona o Es-

tado a assumir seu dever de enfrentar estas questões 

como sociais, não como assistenciais ou individuais. 

Elas significam um avanço no reconhecimento do 

direito que todo ser humano tem à alimentação, mo-

radia e uma vida digna. Reconhecer a pobreza como 

uma questão social pode levar ao reconhecimento 

dos grupos empobrecidos como sujeitos dos direitos 

sociais e ao dever do Estado, de suas políticas e das 

instituições públicas a dar a garantia destes direitos. 

Este é o significado do conjunto de políticas e progra-

mas como Fome zero, Bolsa Família, etc.

As políticas educativas e curriculares não têm 

incorporado essa visão da pobreza como uma 

questão social; elas resistem a fazer parte des-

tas políticas. Tão forte é a visão economista e 

mercantilista de seu papel para tornar os pobres 

competentes para o mercado de trabalho, que se 

resiste ver a pobreza como uma questão social e 

se integrar às políticas públicas sociais. É signifi-

cativo o fato de que essas políticas condicionam 

recursos como a Bolsa Família à frequência dos fi-

lhos na escola. Entretanto, esse dado não tem me-

recido a atenção da escola e dos seus currículos. 

Às vezes, ocorrem reações incômodas: “as crian-

ças e os adolescentes pobres vêm à força para a 

escola, para não perder a Bolsa Família, sem inte-

resse pelos estudos e para se capacitarem para o 

mercado de trabalho”. As políticas sociais contra 

a pobreza são vistas como desmotivadoras para 

o estudo, para a capacitação e para o sucesso em 

aprender o que está nos currículos. É preocupan-

te que entre tantos estudos que situam a pobreza 

como uma questão social e em meio a tantas po-

líticas públicas de Estado que garantem o direito 

à vida, à alimentação e à segurança, as políticas 

educativas e curriculares e a cultura escolar e 

docente resistam ao diálogo com tais estudos e 

políticas sociais.
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Quem sabe o motivo para essa reação venha, por 

um lado, de não ver a infância e a adolescência 

como pobres, imersos em vivências tão indignas e 

de vê-los como alunos genéricos e descontextuali-

zados? Por outro lado, ela pode vir da insensibilida-

de perante a importância do direito à vida e às con-

dições materiais de sua reprodução. Quem sabe, o 

motivo disso ainda venha de não se reconhecer as 

estreitas relações entre trajetórias de vida e traje-

tórias escolares? Como superar essas reações e as 

motivações que as legitimam?

Nas últimas décadas, a sensibilidade pedagógica 

tem crescido, resultando na estreita relação entre 

trajetórias de vida da infância e adolescência e suas 

trajetórias escolares, sua frequência na escola, sua 

dificuldade de articular o tempo de escola, de estu-

do e aprendizado, e tempos de sobrevivência e tra-

balho. Da mesma maneira, cresce a sensibilidade 

para as relações tensas entre espaços de educação, 

socialização na escola e espaços de socialização 

nas ruas, na exposição à violência e ao tráfico e à ex-

ploração sexual infantil e adolescente. As tensões 

entre a socialização em contextos de pobreza e mi-

séria extrema e a socialização na escola cada dia se 

tornam mais evidentes, reeducando a sensibilidade 

profissional (ARROYO, 2006a).

Poucos grupos docentes e escolas têm essa sensibi-

lidade, mesmo que nas escolas públicas populares 

tal realidade chocante esteja presente todos os dias 

por meio dos corpos de cada menino, menina, ado-

lescente, jovem ou adulto. Esta sensibilidade, ainda 

que seja de poucos, se traduz em projetos pontuais 

e extracurriculares. As reformas curriculares mais 

recentes inspiradas na pedagogia progressista e 

curricular continuam fechadas a essa realidade. 

Os projetos curriculares continuam sendo gene-

ralistas, as avaliações nacionais e internacionais 

dos desempenhos no aprendizado ignoram essa 

diversidade brutal de vivências, tempos, espaços 

e socializações. As exigências serão as mesmas, os 

processos programados como únicos, bem como os 

tempos e espaços únicos para aprender o que está 

no currículo, supostamente único para todos.

Em nome da proclamação do currículo como direito 

de todos, se justifica a obrigação que todos têm de 

aprender sob a ameaça de reprovação, recuperação 

ou expulsão; mecanismos de extrema rigidez que 

se tornam negadores do direito à educação e ao co-

nhecimento, sobretudo para os setores populares 

na pobreza e miséria externa. Os dados mostram 

que os reprovados nos cursos escolares tão rígidos 

são as crianças e os adolescentes pobres, negros e 
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indígenas. A rigidez curricular resulta no aprofunda-

mento da pobreza como questão social em nome do 

salvamento de alguns que obtiveram êxitos e com 

bom desempenho nas avaliações generalistas. A 

“salvação” de poucos supostamente para sair da mi-

séria e ir para o mercado de trabalho custa caro para 

a maioria dos alunos pobres que são condenados a 

permanecer na miséria por não aprender os conhe-

cimentos e as competências dos currículos rígidos.

Nessa concepção de currículo tão hermeticamente 

fechada às questões sociais dos grupos pobres não 

há lugar para suas vivências, para seus saberes e co-

nhecimentos. Não há lugar para os pobres que tan-

to tempo roubam de seus tempos de sobrevivência 

para ter direito a um horário mínimo na escola. A 

concepção única e rígida de conhecimentos, de cur-

rículo, de processos de aprendizado, de socialização 

e de avaliação vai se tornando um dos mecanismos 

de segregação para aqueles aos quais se promete a 

passagem da pobreza a uma vida digna. O fato de 

não terem aprendido esses currículos se conver-

teu em uma justificativa para responsabilizar a in-

fância e a adolescência pobres de continuarem na 

pobreza de seus grupos de origem. Essa concepção 

insiste em ver a pobreza como uma questão indivi-

dual ou de alguns grupos, não uma questão social.

Essa rigidez explica a resistência das políticas edu-

cativas e curriculares a se articular com o conjunto 

de políticas sociais que incorporam a infância, a 

adolescência, a juventude e a vida adulta pobres, 

para a garantia de seus direitos sociais básicos à 

vida, à segurança e ao tempo e espaço dignos ou me-

nos indignos na cidade, nas periferias, nas favelas e 

no campo. Por exemplo, o Programa Nacional de In-

clusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Co-

munitária (ProJovem) pretende ser um programa do 

governo destinado aos jovens pobres, negros e das 

periferias. Os currículos desses programas, que têm 

entre suas finalidades fazer com que o jovem con-

clua o ensino básico, são específicos e não dialogam 

com os programas curriculares das escolas onde 

estão os adolescentes e jovens e onde são reprova-

dos com a mesma trajetória de pobreza e miséria. A 

maior parte das políticas que reconhecem a pobre-

za como uma questão social tem um caráter socioe-

ducativo. Enquanto isso, não há um diálogo entre os 

programas curriculares das escolas públicas popu-

lares e dos programas socioeducativos para a infân-

cia, adolescência e juventude populares.

O reconhecimento da pobreza como questão social 

e suas implicações para as novas maneiras de tratar 

a pobreza e as novas políticas para as comunidades 
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pobres sequer entram nas propostas de renovações 

curriculares para as escolas públicas. A ignorância e 

o silêncio dessas novas maneiras de tratar a pobre-

za talvez se devam à percepção de que do seu re-

conhecimento como questão social, e não como ca-

rência ou desqualificação para o emprego, venham 

exigências radicais de redefinição dos desenhos ou 

mesmo das teorias do currículo.

a pObreza, uma QuestÃO pOlítiCa

Com o avanço do reconhecimento da pobreza 

como questão social foi-se compreendendo que 

tanto a riqueza como a pobreza são seletivas. Elas 

estão associadas ao padrão de poder, de domina-

ção e de subordinação. Alguns grupos sociais e 

raciais se perpetuam, concentrando a produção, 

a terra, a riqueza, o trabalho e o conhecimento, 

enquanto os coletivos pobres são mantidos su-

bordinados, marginalizados do poder, da terra e 

da riqueza. Até mesmo em ciclos de prosperidade 

se polariza a concentração da riqueza, da terra, do 

solo e do trabalho e a pobreza se torna mais extre-

ma e massificada. Em nome do crescimento eco-

nômico, os agricultores, indígenas e quilombolas 

são expropriados de suas terras – os Sem-Terra –, 

os grupos das periferias urbanas são empurrados 

para os terrenos mais indignos – os Sem-Teto – e 

para o trabalho informal de sobrevivência – os 

Sem-Trabalho (CALDART, 2000).

A massificação da pobreza extrema está levando ao 

seu replanejamento. Para vê-la como questão social, 

torna-se obrigatório encará-la como uma questão 

política: como um problema do Estado. Quando os 

contextos empobrecidos avançam para contextos 

de pobreza extrema e massificada, os programas 

de capacitação e assistência individualizada ficam 

atrasados. Em contextos de pobreza extrema mas-

sificada, projetos de salvação individualizados não 

surtem efeito. Entretanto, o sistema escolar não se 

altera com essa realidade e continua indo ao encon-

tro de cada criança por meio de ações individualiza-

das. Essa visão impede que a escola e o currículo se 

abram à compreensão da infância e adolescência, 

dos jovens e adultos pobres como membros de co-

letivos de pobreza extrema massificada.

Há um dado que é novo para nós, mas se tornou 

mais explícito: os coletivos vítimas dessa pobreza 

extrema massificada reagem como grupos, se orga-

nizam e exigem um exame político da pobreza. Eles 

exigem políticas de Estado contra a pobreza, políti-

cas de proteção, política de seus direitos coletivos. 

Politizam a pobreza e a maneira de como tratá-la, 
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contestam as maneiras tradicionais de tratar sua 

condição de coletivos pobres como carentes, atra-

sados, perigosos, irracionais, ineficazes e incom-

petentes para o mercado, o trabalho e a produção. 

Consequentemente, contestam as políticas socio-

educativas e curriculares que lhes prometem sair 

desta condição de carentes e se tornarem indivídu-

os racionais, eficazes e competentes.

Quais questões estão relacionadas com o currí-

culo ao reconhecer a pobreza como uma questão 

política? As indagações mais radicais vêm da mas-

sificação extrema da pobreza e da radicalização 

política organizada dos grupos empobrecidos em 

razão dessa massificação. As indagações não são 

sobre formas mais participativas na formulação do 

currículo e de sua implementação nem sobre quem 

controla o currículo – nem sequer se eles são mul-

ticulturais. Os questionamentos tocam no seu nú-

cleo estruturador: Esses currículos legitimam a re-

lação política em que a pobreza é produzida? Quais 

visões dos coletivos pobres perpetuam? Ignorantes, 

irracionais, incultos, atrasados, pré-modernos, infe-

riores, carentes, inconscientes, incompetentes...? 

Quais funções dos currículos são propostas para 

os grupos em extrema pobreza massificada? Que 

sejam racionais, conscientes, civilizados, modernos 

para que possam explorar com eficiência suas ter-

ras, seus territórios e contextos, para entrar no mer-

cado de trabalho de maneira individualizada?

Isso ocorre porque na raiz dessas lógicas do currí-

culo e do próprio sistema escolar está uma relação 

política que conformou uma persistente visão in-

teriorizada dos grupos sociais, étnicos, raciais, po-

bres, dos campos e periferias urbanas. Os grupos 

marginalizados tornam pública a relação política 

na qual estas lógicas se enredam e exigem que se-

jam superadas nos currículos.

Por outro lado, nas sociedades pobres, hoje, são as 

vítimas da pobreza extrema os sujeitos políticos 

que mais exigem políticas, não tanto na distribui-

ção de recursos para suprir suas carências, mas 

políticas que superem o padrão do poder, da apro-

priação de terras, da riqueza e do solo. Políticas que 

as reconheçam como sujeitos políticos de plenos 

direitos, não inferiores. Dessa maneira, esses coleti-

vos questionam um dos núcleos estruturadores dos 

currículos e do sistema escolar que se alimenta de 

vê-los e reduzi-los a pré-humanos e pré- civilizados. 

Esses grupos sociais, raciais apontam que o sistema 

escolar e as políticas educativas e curriculares fa-

zem parte desta relação política segregadora.
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Os coletivos empobrecidos se afirmam mediante 

sua presença na arena social, política, econômica 

e cultural como sujeitos de projetos agrícolas, de 

ocupação da terra e das florestas, projetos de apro-

priação das riquezas, projetos de uso do espaço 

humano, de políticas da saúde, da educação... Este 

caráter afirmativo de sua presença na arena po-

lítica muda o estilo de políticas distributivas que 

tradicionalmente lhes foram oferecidas como des-

tinatários agradecidos e exigem políticas e ações 

afirmativas de justiça e igualdade.

A educação é considerada um dos espaços sociais 

onde há maior demanda de políticas afirmativas e 

de justiça igualitária. Vão  desde demandas sobre 

a localização das escolas rurais, escolas quilombas 

e indígenas em suas comunidades, cotas de acesso 

às universidades para negros, indígenas, quilombos 

e camponeses, até currículos que incorporem sua 

história, sua memória, sua cultura, seus saberes e 

suas racionalidades, seu conhecimento e suas for-

mas de pensar a realidade. um currículo afirmati-

vo para a formação de professores do campo e no 

campo e indígenas e quilombolas, cursos específi-

cos para uma formação específica (ARROYO, 2008c). 

As comunidades negras e indígenas têm consegui-

do a obrigatoriedade do estudo de sua história, me-

mória e cultura em todos os currículos (Brasil, leis 

federais: 10.639/2003 e 11.645/2008).

À medida que esses coletivos se afirmam outros, su-

perando a visão que lhes desvaloriza e na medida em 

que se tornam presentes, sujeitos do saber, da memó-

ria, da história, de compreensões, leituras de si e do 

mundo, afetam com radicalidade as lógicas estrutu-

radoras dos currículos. Assim, ao colocarem a pobre-

za extrema massificada como uma questão política, 

politizam a relação entre currículo e pobreza.

Sintetizemos a pergunta que nos orienta nessa 

análise: Quais indagações chegam dos coletivos 

pobres aos currículos, à docência e às políticas de 

formação docente? A necessidade de repolitizar 

esses campos de ação educativa e profissional. 

Seu referencial ético-político tem de considerar os 

coletivos empobrecidos como sujeito de direitos, 

direitos específicos à sua história. Se a negação de 

sua história, sua memória, sua identidade e seus 

saberes-valores coletivos faziam parte de uma rela-

ção política de subordinação-dominação, o seu em-

pobrecimento extremo massificado na atualidade 

perpetua essa relação política. O sistema de educa-

ção e os currículos podem e devem ser um espaço 

de libertação.
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Como? Garantindo seu direito de saber essa histó-

ria que é universal: uma história de condenados à 

pobreza como grupos. Essa história, por ser persis-

tente e universal – a pobreza massificada faz parte 

da vergonha universal –, terá de fazer parte do co-

nhecimento também universal. Ela deverá ser parte 

obrigatória de todos os currículos. Ela é a história 

da pobreza, do sofrimento, da fome e não somente 

de suas vítimas, mas do conjunto de atores que re-

produzem essas relações sociais e políticas. Todos 

nós temos a obrigação de saber e não reproduzir 

essa história.

pObreza e reprOduçÃO dOs grupOs diVersOs 

FeitOs desiguais

A pobreza externa massificada nos obriga a ques-

tionar quais grupos dela padecem: coletivos dife-

rentes em raças, etnias, gêneros, territórios, flores-

tas, camponeses e os das periferias urbanas. Esses 

grupos são aqueles que se foram feitos diferentes 

por meio de tensos processos de formação e colo-

nização, foram convertidos em desiguais. A pobreza 

extrema massificada mantém uma relação íntima 

e perversa com a produção dos que são diferentes, 

em desiguais, deficientes e inferiores enquanto co-

letivos. Mantê-los na pobreza é parte da construção 

histórica, cultural e social de sua produção porque 

diferentes em desiguais. Esse processo foi determi-

nante para a relação política inerente à colonização, 

à acumulação e ao projeto de civilização que não foi 

superado. uma relação política ainda vigente.

A expropriação violenta de suas terras e territórios, 

da cultura, dos seus saberes, religiosidades, concep-

ções de si mesmos e do mundo, de seus valores e iden-

tidades foram e continuam sendo feitos e legitima-

dos em nome da visão inferiorizada que os segregou 

como selvagens, incultos, pré-humanos e irracionais, 

pois assim foram e continuam sendo classificados. 

Essa condição de seres humanos inferiores, uma vez 

que são diferentes, continua atribuindo a eles a res-

ponsabilidade por sua condição histórica de miserá-

veis. A maneira de tratar a pobreza e seus programas, 

para os pobres, traz as marcas da reprodução dos 

diferentes como inferiores. Assim, os grupos são di-

vididos em humanos e sub-humanos.

Esses processos históricos de geração da pobreza, 

articulados com a produção dos diferentes em in-

feriores, tornam-se mais explícitos na presença po-

lítica organizada dos diferentes-inferiores-pobres. 

Eles evidenciam que toda política contra a pobreza 

tem que estar articulada ou ser uma política contra 

as desigualdades, contra a visão de inferioridade 
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histórica dos diferentes. Em outras palavras: não é 

suficiente que os currículos sejam parte de políti-

cas distributivas contra a pobreza e contra as desi-

gualdades sociais, eles devem fazer parte de políti-

cas afirmativas das diferenças sócio-étnico-raciais.

A conformação dos grupos diferentes em desiguais 

e pobres se dá e continua na relação política. A ma-

neira de tratar os grupos diferentes e até mesmo o 

empreendimento colonizador, civilizador-educati-

vo era e continua sendo parte de uma relação polí-

tica. Isso é tão verdade que a civilização-educação 

é uma relação colonialista e racial. O paradigma é 

converter os sub-humanos em humanos. Toda a his-

tória de conflitos e precariedades da educação das 

comunidades pobres está impregnada por essas 

marcas e relações políticas, de diferenciação desi-

gual. Esta é uma entre outras formas de opressão-

subordinação-miséria dos coletivos diferentes que 

pouco têm sensibilizado os estudos sobre o currí-

culo nas sociedades colonizadas empobrecidas. 

Talvez isso ocorra porque, para levar em conta tais 

marcas e paradigmas que impregnam o currículo, 

teriam de superar a visão dos pobres, dos diferen-

tes como pertencentes àquela parte da humanida-

de que ainda não é humana, a parte a ser humani-

zada, civilizada.

“A humanidade moderna não se concebe sem 

uma sub-humanidade moderna”. “A negação de 

uma parte da humanidade é sacrificial à medida 

que constitui a condição para que a outra parte 

da humanidade se afirme enquanto universal” 

(SANTOS, 2009, p. 30–31). Dois pensadores antico-

lonização e antiopressão, FRANK FANON em Los 

Condenados de La Tierra (Os condenados da Ter-

ra) e PAuLO FREIRE em Pedagogía do Oprimido 

(Pedagogia do Oprimido) colocaram com lucidez 

esse tenso jogo entre a negação da humanidade 

aos colonizados e oprimidos para a outra parte 

da humanidade se afirmar universal.

Boaventura de Sousa Santos prossegue recordan-

do que essa realidade é tão verdadeira hoje como 

era no período colonial. O pensamento moderno 

ocidental (poderíamos incluir o pensamento edu-

cacional e curricular) continua operando mediante 

linhas abissais que dividem e separam o mundo hu-

mano do sub-humano de tal forma, que os princí-

pios de humanidade não são postos em causa devi-

do a práticas desumanas como as desumanizações 

sexuais, sociais, territoriais, étnicas e raciais ou 

mesmo as desumanizações em forma de pobreza, 

violência, nova escravidão, trabalho e prostituição 

infantil, etc.
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Os classificados e tratados como sub-humanos re-

agem a essa divisão de grupos humanos e sub-hu-

manos. Eles reagem para que alguns grupos se afir-

mem como o protótipo universal que eles teriam 

de aceitar para passar à condição de humanos por 

meio da educação. Ao questionar o pensamento 

moderno, a pedagogia moderna e sua divisão em 

humanos e sub-humanos, os grupos pobres orga-

nizados estão tocando no núcleo do pensamento 

pedagógico e curricular mais sensível, estão apon-

tando à urgência de repensar os currículos e o pen-

samento pedagógico repensando a produção dos 

diferentes em desiguais, em inferiores, a ser promo-

vidos à “maioridade” pela educação.

Temos de reconhecer que está na hora de avançar 

no reconhecimento da relação entre currículo e di-

ferenças sociais, étnicas, raciais, de gênero, de ter-

ritório. Como avançar? O traço culturalista predo-

minou na relação multiculturalismo e no currículo. 

Tem-se avançado na perspectiva do reconhecimen-

to da diversidade de representações, subjetivida-

des, mentalidades, rituais e práticas simbólicas a 

serem incorporadas aos programas curriculares. 

Porém, não podemos esquecer que a relação po-

lítica de expropriação violenta das culturas fez e 

ainda faz parte das estruturas de poder, dominação 

e subordinação. Toda relação intercultural é políti-

ca. Os próprios grupos segregados repolitizam as 

confrontações e resistências no campo da diversi-

dade cultural. Mas eles não param aí: levam-nos à 

materialização das relações sociais e políticas da 

pluralidade de processos de sua produção de dife-

rentes em desiguais. Levam-nos à relação política 

por meio da qual suas culturas, seus valores e suas 

identidades coletivas foram silenciados e segrega-

dos, inclusive nos currículos. Levam-nos à relação 

política em que se tentou exterminar ao negar seus 

direitos a territórios, terras e à produção da vida.

Articular os currículos e as políticas educativas a 

políticas de diferenças supõe o reconhecimento das 

diferenças e, sobretudo, dos processos econômicos, 

políticos, sociais e culturais que garantam a igualda-

de na diferença. Isso exige que os currículos se con-

traponham à produção das diferenças em desigual-

dades e que ao menos o pensamento educacional 

e a lógica curricular não legitimem a negação dos 

diferentes de sua condição de humanidade plena, 

sem hierarquias e graus de humanidade por diferen-

ças de gênero, raça, classe, etnias e território.

Não é fácil superar, no pensamento educativo e na ló-

gica curricular, esses dualismos entre sub-humanos e 
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humanos. Mais difícil ainda é deixar de alçar a parte 

da humanidade vista como humanos, ao papel de pro-

tótipo universal à qual os currículos terão que levar os 

grupos pensados sub-humanos. Sem a superação des-

sa polaridade, os projetos curriculares continuarão 

legitimando a produção dos diferentes em inferiores. 

Pensados pobres por serem inferiores em humanida-

de, racionalidade e moralidade.

pObreza, uma QuestÃO mOral

As características mais constantes da sub-hu-

manidade e inferioridade atribuídas aos grupos 

sociais diferentes/inferiores têm sido sua po-

breza moral, sua incultura, sua falta de valores 

e de civilização. As sociedades que vivem em um 

contexto de pobreza, para as quais são propos-

tos programas curriculares contra a pobreza são 

caracterizadas como sociedades primitivas ou 

como grupos com “mentalidade primitiva”, com 

valores primitivos, principalmente em relação 

ao trabalho, à produção e à exploração de recur-

sos. São pensados como grupos submetidos a 

contravalores como a indolência, a preguiça e a 

imprevisibilidade e contrários ao trabalho e à re-

gularidade do tempo, etc. Enfim, pobres morais. 

Essa pobreza moral é o que os mantêm na pobre-

za material.

Essa visão ainda persiste e é reforçada pela imagem 

negativa associada a mentalidades primitivas, in-

dolência, aversão ao trabalho formal, preferindo a 

miséria da economia informal, com soluções fáceis 

como as drogas, a violência, os assaltos e os roubos. 

É a imagem que cada dia se repete nos noticiários so-

bre os pobres primitivos e imorais das favelas e vilas, 

uma imagem que a própria escola popular reproduz 

da infância e adolescência pobre, violenta, ameaça-

dora, instável, indisciplinada, irresponsável e pregui-

çosa nos estudos. Essa pobreza moral vem desde a 

infância e de suas origens sociais, étnicas e raciais; 

desde a infância de sua história (ARROYO, 2007b).

Essa caracterização explica o foco dado às políticas 

socioeducativas corretivas, moralizadoras e civili-

zadoras. Se o problema da pobreza é de moralidade 

primitiva ou de imoralidade, nada mais eficaz con-

tra a pobreza do que a educação e a reformulação 

dos currículos. A pobreza como questão educativa 

não social nem política.

Programas educacionais moralizadores são mais 

fáceis e mais baratos, porém menos eficazes que as 

políticas econômicas, sociais e tecnológicas. Ver os 

contextos e os coletivos empobrecidos como po-

bres de valores e controles morais é mais aceitável 
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aos organismos de financiamento e até à cultura 

pedagógica do que reconhecê-los como miserá-

veis, famintos, presos à pobreza material extrema 

e massificada.

uma consequência para os currículos e as políticas 

educativas é que, nessa visão moralizante, eles não 

são elaborados para ensinar ou transmitir conhe-

cimento, nem para o domínio das ciências e das 

tecnologias para sair da pobreza e sequer para o 

domínio das competências requeridas pelo merca-

do de trabalho. Como a pobreza é reduzida a uma 

questão moral, os currículos são pensados e ela-

borados para civilizar a moralizar os pobres. Essa é 

uma visão que se perpetua nos currículos e na fun-

ção desejada dos sistemas públicos destinados aos 

grupos populares. As campanhas que visam a mais 

educação, mais tempo ou que toda a infância (po-

bre) vá à escola buscam tirar as crianças das ruas, 

da violência, da droga, dos contextos imorais das 

favelas e dos valores primitivos de suas comunida-

des pobres, para socializá-las em valores de dedica-

ção, frequência, ordem e trabalho.

O pensamento educacional e curricular teria que 

ser repensado à luz dessa constante visão dos gru-

pos diferentes produzidos como desiguais em hu-

manidade e de maneira tão incisiva, sub-humanos 

em moralidade. Essa caracterização, muito per-

sistente, reproduz uma relação política e racial da 

educação, dos projetos curriculares com os grupos 

desiguais e pobres. Seria de esperar que a pedago-

gia fizesse uma análise histórica vendo essa “falta 

de bons hábitos” e essa “mentalidade primitiva”, se 

é que existem, não como inerentes à sua origem ra-

cial, étnica, mas como uma produção histórica colo-

nizadora e segregadora dos coletivos em situações 

de pobreza extrema.

A polarização moral vem se dando em uma per-

petuação perversa de uma relação política, racial 

de dominação-submissão. Ela tem uma história e 

apresenta uma forma concreta nas relações entre 

coletivos, nações do Norte como civilizados, de pa-

drões de moralidade altos e eficientes de trabalho, 

de modos sérios e produtivos de tratar a terra, dos 

bens e as comunidades ou nações do Sul como não 

civilizadas, imorais, indolentes, perigosas e impro-

dutivas na maneira de tratar suas terras e bens.

A desapropriação das terras indígenas e dos agri-

cultores familiares, assim como a expropriação das 

riquezas dos países pobres, têm sido e ainda são 

justificadas pela sua mentalidade primitiva e inca-
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pacidade de explorá-las produtivamente: pela sua 

falta de valores. O dia em que o sistema escolar, as 

políticas educativas e os currículos moralizadores e 

civilizadores reeducarem as comunidades e socie-

dades pobres em valores e moralidade, as relações 

políticas, econômicas e comerciais poderão ser ou-

tras. Consequentemente por hora, as prioridades 

serão as políticas educativas, curriculares e morali-

zantes para os pobres.

A visão que desvaloriza é uma das dimensões mais 

desumanas. A visão inferiorizante da moralidade, da 

ética das comunidades diferentes é antipedagógi-

ca. É uma das causas do atraso teórico das políticas 

educativas e curriculares e do próprio pensamento 

educacional. Quando essas visões são transplanta-

das aos sistemas educacionais e aos currículos em 

contextos pobres, as consequências são ainda mais 

perniciosas.

pObreza e subCidadania

Nas sociedades latino-americanas, as lutas contra 

as ditaduras foram propícias para o avanço da cons-

ciência da cidadania. Os movimentos anticoloniza-

ção e o conjunto de movimentos sociais podem ser 

vistos como movimentos que favoreceram o avan-

ço dos direitos dos cidadãos. O direito à educação 

se destaca nessa dinâmica de avanço dos direitos 

dos cidadãos. A relação entre cidadania e educação 

é reafirmada pela diversidade de coletivos organi-

zados em movimentos.

Quando cidadania e educação se referem aos coleti-

vos pobres, diferentes ou desiguais, essa relação se 

torna mais complexa e tensa. A educação não é pen-

sada como um direito da cidadania e sim como uma 

pré-condição para a cidadania, como um atestado 

para serem reconhecidos ou não como cidadãos. 

Esses grupos ainda estarão em uma subcategoria 

de cidadãos, na outra margem de uma cidadania re-

gulada, condicionada: uma subcidadania. Eles são 

subcidadãos porque são vistos como sub-humanos; 

sua cidadania territorial e política é incompleta e 

nela são mantidos os grupos populares, pobres. A 

pobreza caracteriza não somente a marginalização 

social e política, mas também a marginalização da 

cidadania e do território.

Essa condição histórica de subcidadãos, de cida-

dania regulada e condicionada nas quais as comu-

nidades pobres são classificadas, nos obriga a nos 

perguntarmos sobre os mecanismos reguladores, 

condicionantes do percurso para a cidadania plena.
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Destacam-se entre os condicionantes: o estudo, a edu-

cação, a moralização e o trabalho. A condicionante 

mais proclamada nos discursos é a educação. Ela se as-

sume como reguladora oficial de quem será reconhe-

cido como cidadãos ou subcidadãos. Até mesmo os 

progressistas pedagógicos defenderam, “a educação 

para a cidadania”, partindo do pressuposto conserva-

dor de que nem todos são cidadãos incondicionais.

A condicionante mais determinante da subcidada-

nia dos pobres é o trabalho, a exclusão dos pobres 

do padrão de trabalho, da propriedade e da riqueza. 

Ser pobre é o sinônimo mais preciso para ser clas-

sificado como subcidadão. A ideia é que a discipli-

na do trabalho seja condicionante e formadora da 

disciplina da cidadania. Capacitar tais grupos para 

o trabalho é visto como o caminho de preparação 

para a cidadania.

O movimento operário redefine esse condicionante. 

A conquista dos direitos do trabalho tem sido histo-

ricamente um caminho para a conquista e o apren-

dizado dos direitos da cidadania. O reconhecimento 

democrático do trabalho tem acompanhado o reco-

nhecimento da cidadania. Em tempos e contextos de 

recessão dos direitos de trabalho, o reconhecimento 

democrático dos direitos dos cidadãos é colocado 

em risco. Por aí passam as relações tensas entre o 

direito ao trabalho, à terra, à habitação, à vida e os 

direitos da cidadania.

Vimos como os grupos populares se fazem presen-

tes na arena política, como sujeitos políticos ple-

nos, passando por cima de regulamentos e condi-

cionantes de sua cidadania plena. Deste modo, eles 

contradizem o discurso progressista da “educação 

para a cidadania” bem como todo o aparato de con-

dicionantes que os classificaram historicamente 

como subcidadãos. Consequentemente, perdem 

força o discurso e as políticas educativas e curricu-

lares pensadas para passar os pobres para a con-

quista da cidadania.

Os próprios coletivos populares, por meio de suas 

ações, apontam a outra direção: estar mais aten-

tas aos processos de afirmação da cidadania que 

se dão na dinâmica das sociedades empobrecidas, 

e especificamente estarem mais atentas às ações 

dos coletivos em reações e movimentos sociais. 

É necessário reconhecer que na própria vivência 

perversa da negação histórica dos direitos hu-

manos, sociais, políticos e culturais coletivos vai 

sendo gestada a consciência de uma cidadania 

coletiva e plena.
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É preciso direcionar os currículos e a prática escolar 

tendo em vista essa perspectiva, elaborar os currí-

culos de direitos que deem a devida atenção a essa 

história de construção dos direitos de trabalho e da 

cidadania. uma história na qual os coletivos empo-

brecidos não são vítimas, e sim sujeitos do avanço 

dos direitos.

a pObreza e as lutas pOr espaçOs

Pensemos em outra articulação possível e rica 

entre currículo-educação-cidadania e pobreza. 

Relegar os grupos populares, pobres, à condição 

de subcidadãos tem significado de lhes negar o 

direito de participar da comunidade política, ba-

nindo-os às selvas, às margens de territórios mais 

precários ou às favelas, vilas e periferias ou às 

terras improdutivas afastadas. É excluí-los dos 

espaços do Estado, das instituições públicas, dos 

sistemas de saúde, de transporte, de educação, 

ou oferecer-lhes serviços de péssima qualidade. 

A pobreza tem sido ignorada dos espaços da cul-

tura nobre e da justiça. A subcidadania não é uma 

imagem, mas uma segregação territorial. A carto-

grafia das cidades em contextos de pobreza reve-

la com brutal evidência esta cartografia espacial 

da pobreza.

Nessa concretização territorial da subcidadania dos 

pobres, suas lutas por espaços, terra, florestas, ha-

bitação, transporte, postos de saúde e pela escola 

fazem todo sentido político. A luta pelos direitos do 

trabalho levou ao aprendizado dos direitos dos ci-

dadãos, as lutas por terra e espaços levam ao apren-

dizado da cidadania territorial e política. O que pode 

significar a tentativa de articular o sistema escolar e 

seus currículos com essa consciência e essas lutas 

pelos direitos a espaços de cidadania? Em primeiro 

lugar, uma escola como espaço digno de cidadãos, 

digna em sua materialidade e espacialidade. Mas 

também é preciso entender a luta pela escola e pela 

universidade dentro do conjunto de suas lutas por 

espaços, por cidadania territorial e política.

A negação persistente da escola pública faz parte 

da negação persistente dos espaços, da cidadania 

espacial e política. A territorialização da cidadania 

exige a desterritorialização da subcidadania em que 

foram reclusos, desde a senzala até as favelas e vi-

las. As escolas públicas ainda trazem entre nós uma 

ideia de território dos pobres, dos subcidadãos. Até 

mesmo os currículos populares, as avaliações, a ma-

neira de tratar a infância e adolescência, os jovens 

e adultos populares e pobres nas escolas são terri-
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torializados: saem dos espaços nos quais os pobres 

subcidadãos foram reclusos e entram em um siste-

ma escolar público igualmente recluso e pobre.

O território da escola pública poderia significar sair 

dos espaços de reclusão para espaços públicos de 

cidadania plena. Configurar as escolas como espa-

ços realmente públicos de cidadania igual e justa 

exige repensar as escolas como um espaço pobre 

para pobres. Seria possível afirmar as escolas como 

espaços de cidadania, somando com os movimen-

tos sociais que vinculam suas lutas pela escola a 

suas lutas por espaços de cidadania plena.

O CurríCulO COmO espaçO  

de disputa dOs pObres

Como repensar o currículo como espaço de cidada-

nia e dos pobres nesse novo-velho quadro de arti-

culação do direito a ocupar espaços como condição 

da cidadania territorial e política justa?

Os pobres, suas vivências, saberes, culturas e con-

cepções de si e da realidade não têm encontrado 

espaço nos projetos curriculares. Esse espaço este-

ve e continua sendo ocupado por saberes, valores, 

culturas, racionalidades e concepções de mundo, 

de história, de campo, de cidade e de sociedade dos 

grupos que se impõem como membros legítimos do 

território nacional e político. A classificação dos po-

bres, dos diferentes, considerados desiguais como 

sub-humanos e como subcidadãos conduziu a que 

suas culturas e conhecimentos ficassem fora da 

cultura e da política, do conhecimento e do poder, 

inclusive, fora do currículo. Não ficaram somente 

fora das ciências nobres, das teorias e epistemolo-

gias, mas dos currículos do ensino fundamental ele-

mentar, onde se concentra a infância-adolescência 

empobrecida.

Recordo-me da aula inaugural na universidade 

Federal de Minas Gerais do curso de Pedagogia da 

Terra para educadores e educadoras do Movimento 

de Trabalhadores Sem Terra e da Via Campesina. O 

grito político era “ocupemos o latifúndio do saber”. 

A mesma imagem de ocupação de terras para ga-

rantir seu direito à vida é empregada para ocupar 

o espaço da universidade, latifúndio do saber onde 

por séculos lhes era proibido entrar. Não somente 

entrar eles, mas suas vivências, seus conhecimen-

tos, sua concepção de si e do mundo. uma luta por 

territórios, inclusive o do saber.

Ao conseguir entrar nesses espaços reservados, 

eles lutam para que nos currículos entrem suas 
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experiências, conhecimentos, racionalidades e 

concepções. O currículo passou a ser um espaço 

de disputa dos grupos populares como tantos ou-

tros espaços de cidadania justa e igualitária. Eles 

denunciam que assim como a terra foi privatizada, 

os currículos também foram privatizados, inclusi-

ve no sistema público. As condições de acesso são 

regidas por critérios privados de mérito e de êxito, 

e não por direitos, critérios que os excluíram como 

subcidadãos. As lutas por cotas e políticas afirmati-

vas se contrapõem à ocupação destes espaços pú-

blicos privatizados por valores privados.

Assim, como na cartografia espacial das cidades, 

nos campos, temos espaços, terras degradadas, im-

produtivas e terras nobres, produtivas, no sistema 

escolar e nos currículos também temos níveis no-

bres, de conhecimentos superiores, para os capazes 

e racionais, com mérito, e níveis inferiores, elemen-

tares, para os subcidadãos. Essa cartografia curricu-

lar reproduz a cartografia social e a cidadã. Repen-

sar e reformular essa cartografia seria uma forma 

de converter os currículos em espaços de cidadania 

justa e igualitária. Recordemos que a divisão e se-

paração na estrutura curricular e de conhecimen-

tos e as polaridades entre saberes nobres (para os 

bem-sucedidos) e saberes elementares (para os fra-

cassados) tem sido uma das formas de segregação 

social e racial. A tendência tem sido que as zonas, 

os níveis nobres e superiores segreguem as comu-

nidades pobres devido às suas carências intelec-

tuais, morais e civilizadoras. Estamos em tempos 

nos quais esses castelos, “latifúndios do saber”, se 

sentem ameaçados pelos grupos “irracionais, não 

civilizados e não capacitados”. O sistema escolar 

público e seus currículos estão entre muitas outras 

fronteiras de ocupação dos movimentos sociais po-

pulares e pobres.

Quais concepções de outros conhecimentos e de 

outras racionalidades devem ser repensadas? Po-

demos supor que o conhecimento legitimado no 

currículo é o conhecimento único, universal? Que 

outras estruturas, outros projetos curriculares são 

capazes de reconhecer, incorporar, dialogar com 

outros conhecimentos, racionalidades e sujeitos do 

conhecimento? Os espaços curriculares estariam 

abertos às vivências e aos conhecimentos produ-

zidos nas cruéis experiências da pobreza, inclusive 

da pobreza extrema massificada?

Essa abertura somente será possível mediante a 

substituição de certos ideais de racionalidade por 

outros novos, com o reconhecimento de um novo 
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tipo de saber produzido por meio de experiências 

extremas. Se toda a experiência humana produz co-

nhecimentos, quais conhecimentos são produzidos 

em experiências tão radicais como a pobreza cole-

tiva extrema?

O CurríCulO e as ViVÊnCias da pObreza

uma das questões mais instigantes para os currícu-

los em contextos empobrecidos é se haverá espaço 

em seu projeto para as experiências sociais, políti-

cas dos coletivos pobres e para os conhecimentos 

que as experiências da pobreza produzem. Os filhos 

dos pobres estão ingressando nas escolas, mas 

suas vivências ainda ficam de fora ou entram como 

inferiores e desqualificadas, como se não fossem 

conhecimentos.

A vivência da pobreza produz uma variedade riquís-

sima de experiências. O radicalismo humano que 

implica vivenciar a fome, a miséria, o sofrimento, o 

desemprego e a falta de horizontes desde a infância 

tornam densas essas experiências. Entre as comu-

nidades populares existe a necessidade e urgência 

de comunicar e compartilhar tais experiências na 

diversidade de espaços de sociabilidade. Entretan-

to, há um espaço onde não se encontra lugar para 

estas vivências: a escola e os currículos.

O argumento para não incorporar essas experiên-

cias pode ser que o sistema escolar e os currículos 

não são o lugar ideal para indagações deste cará-

ter. Mas há perguntas mais instigantes que aquelas 

que vêm das vivências da pobreza, da miséria e do 

sofrimento humano tão extremos? Tem sido nesses 

momentos que o ser humano se interroga sobre o 

significado da sua existência, da vida e até mesmo 

sobre o significado da sua cultura, de seus valores, 

das ciências e tecnologias, dos conhecimentos 

acumulados e da herança cultural. Se o sofrimento 

humano tem provocado o pensamento, as culturas 

e as ciências e tecnologias, por que não encontra 

lugar no sistema escolar, nos seus currículos, nos 

projetos de educação e, sobretudo, na educação 

das comunidades tão penalizadas pela fome, pela 

miséria e pelo sofrimento?

Voltamos à questão envolvida nas relações entre 

currículo e coletivos empobrecidos: não há lugar 

para essas indagações porque os que vivem tais 

experiências de sofrimento, fome e miséria e delas 

padecem são grupos vistos como sub-humanos, 

subcidadãos e inferiores. Consequentemente, suas 

vivências não merecem espaço ou atenção em no-

bres centros de saber, cultura e conhecimento. Suas 

indagações sequer são reconhecidas como merece-
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doras da condição de indagações curriculares.

As consequências são muito sérias. A escola, o sis-

tema educacional e, mais especificadamente, os 

currículos, se tornaram pobres em experiências e, 

sobretudo, muito pobres em perguntas ao se nega-

rem à inclusão das vivências extremas dos nume-

rosos grupos humanos empobrecidos. Seus currí-

culos são pobres, repetitivos, sem graça, porque se 

fecham às vivências mais desafiadoras da condição 

humana: produzir-reproduzir a vida em suas mate-

rialidades mais determinantes.

Os currículos, as ciências e o conhecimento se torna-

riam mais ricos se não desperdiçassem essa riqueza 

de vivências e indagações que chegam às escolas 

públicas por meio dos corpos sofridos de meninos, 

meninas, adolescentes, jovens e adultos populares 

pobres. O problema talvez esteja em redefinir o con-

teúdo estruturante do currículo. Em vez de indagar 

sobre um futuro promissor e progressista, é preciso 

dar maior atenção às vivências do presente que é 

determinante e universal para a condição humana. 

O que mobiliza os seres humanos com maior radi-

calidade ao fazer perguntas são as formas dignas 

de produzir a vida, de superar formas indignas de 

sobrevivência. Todo o conhecimento tem se con-

frontado com esse núcleo estruturador universal 

da condição humana. Assim, os currículos e os co-

nhecimentos, as culturas, as ciências e os valores se 

tornariam universais.

Esse princípio universal, a produção da vida digna e 

justa, origem de todo o conhecimento, cultura, con-

cepção de ser humano e do mundo, permitiria, por 

seu caráter de experiência universal, dialogar com 

as indagações dos currículos em vez de segregar e 

silenciar as vivências da pobreza e suas questões.

Os currículos devem ser universais, não particu-

lares, abertos ao diálogo dessa rica diversidade. 

Essa pode ser uma das contribuições dos coleti-

vos populares empobrecidos ao chegar às escolas: 

enriquecer os currículos para que deem conta de 

uma verdadeira e plena universalidade, para que 

incorporem todo o conhecimento e toda a heran-

ça cultural à qual todos os seres humanos têm o 

mesmo direito.
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Documentários sobre pobreza são feitos para pro-

vocar reflexões, debates e reações. Os nove textos a 

seguir respondem a esse estímulo e procuram pôr 

lenha na fogueira para convidar você a entrar na 

discussão também. Para o conjunto de curtas-me-

tragens e para cada um dos oito longas do projeto 

internacional “Why poverty?”, há uma análise crí-

tica com fatos, números, sugestões de referências 

complementares e opiniões pessoais deste espec-

tador particular, sempre em busca de relacionar o 

problema abordado ao contexto brasileiro, às polí-

ticas públicas e aos estudos socioeconômicos.

Não basta perguntar “e aí, gostou do filme?” quan-

do o que acaba de passar na tela são cenas reais 

de partos em condições precárias, fraudes contra 

estudantes pobres, invasões e despejos de famílias 

em ocupações irregulares, disputas conjugais em 

torno da miséria, golpes de Estado, manipulações 

financeiras internacionais, pressões de grupos 

poderosos contra políticas distributivas, dúvidas 

sobre os resultados alcançados por celebridades 

engajadas, causas e consequências da pobreza 

no mundo ao longo da História. Os filmes levan-

tam questões complexas e suscitam controvérsias 

acaloradas que certamente farão cada espectador 

conectá-las à sua própria visão de mundo e à sua 

experiência pessoal, local, nacional.

Os comentários a seguir apresentam uma visão en-

tre as 7 bilhões possíveis atualmente. É a perspecti-

va de alguém que sempre se interessou pelo tema 

da busca coletiva de caminhos viáveis para supe-

rar a pobreza, pessoal e profissionalmente, como 

economista, jornalista e servidor de um instituto 

de pesquisa com tradição no assunto. Alguém que 

apenas imagina como seja difícil fazer documentá-

rios, mas que sempre gostou de discuti-los e ficou 

muito entusiasmado ao receber o convite para ver 

e comentar todos os longas e curtas do projeto.

São filmes instigantes que exigem respostas e no-

vas perguntas. Aqui vão algumas, na intenção de 

provocar ainda mais reflexões, debates e reações 

que ajudem a apontar e construir os melhores ca-

minhos.

CrítiCas e dadOs para debater COm Cada Filme

MARCoS HECKSHER 

 Assessor da presidência do Ipea.
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NA BARRIGA DA MISÉRIA

E se uma loteria decidisse onde seus filhos iriam 

nascer? Talvez na áfrica Subsaariana, onde, a cada 

mil nascidos vivos, 32 morrem em menos de um mês. 

Ou na união Europeia, onde três morrem. Em um 

hospital particular de primeira linha em uma metró-

pole brasileira ou em uma área rural isolada e sem 

saneamento básico, com altas taxas de mortalidade 

infantil e materna. “Bem-vindo ao mundo” lembra 

que, quando um bebê nasce em determinado lugar, 

a desigualdade planetária faz com que seus horizon-

tes e destinos mais prováveis já estejam injustamen-

te predefinidos. Vemos recém-nascidos no Camboja 

com mais chances de sofrer desnutrição do que de ir 

à escola, grávidas sem-teto nos Estados unidos pós-

crise, bebês e mães agonizando e morrendo no par-

to ou logo em seguida em Serra Leoa. São cenas que 

muitos sequer conseguem ver e que não devem ser 

exibidas a crianças, embora mostrem crianças que 

não foram poupadas de vivê-las.

No Brasil, a taxa de mortalidade infantil caiu 77% de 

1990 a 2012, cumprindo três anos antes do prazo o 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) des-

se indicador. Foi a quinta maior queda alcançada no 

período entre 194 países1. A de mortalidade materna 

também diminui, mas ainda não ao ritmo persegui-

do. De cada 100 mil bebês brasileiros nascidos vivos 

em 2011, morreram 56 mães. O ODM referente à mor-

talidade materna (35 mortes por 100 mil) talvez seja 

o único que o país não consiga atingir até 2015. O 

mundo também continuará devendo essa meta.

Não só o local e a barriga, mas também a data de 

nascimento pode ser crucial no semiárido brasileiro. 

Ser gerado e nascer em época de chuva ou durante 

uma seca devastadora como a de 2012 e 2013 é, mui-

tas vezes, um cruel jogo de azar. Acontece que secas 

não costumam tirar vidas onde há água encanada2. 

No Nordeste, a seca ainda precisa ser combatida em 

larga escala com ajuda de carros-pipa porque a rede 

de água encanada não chega a muitos dos lares.

BEM-VINDO AO MuNDO 
WELCOME TO THE WORLD
BRIAN HILL

1 uNICEF. Committing to child 

survival: a promise renewed - 

Progress Report 2013. Nova York: 

unicef, 2013. 

2 ROCHA, R.; SOARES, R. R. Water 

scarcity and birth outcomes in 

the Brazilian semiarid. Bonn: IzA, 

July 2012 (Discussion Paper, No. 

6773). 
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– Eu terei mais filhos porque sou pobre. Talvez um 

deles se torne alguém importante e me tire da po-

breza – diz no filme a jovem Hawa, de 25 anos, grá-

vida do quinto filho em Serra Leoa, onde quase 1% 

das mulheres morre ao parir, probabilidade mais de 

uma dezena de vezes maior que no Brasil ou quase 

uma centena de vezes maior que na união Europeia.

Os custos e benefícios trazidos por um filho, assim 

como as incertezas sobre ambos, variam drastica-

mente conforme o nível de desenvolvimento e os 

meios de vida locais. Em geral, o próprio desenvolvi-

mento funciona como contraceptivo, à medida que 

crianças deixam de ser mão de obra provedora de 

renda para suas famílias e passam a receber maio-

res e mais demorados investimentos de tempo e 

dinheiro. Sem falar no próprio acesso de jovens e 

adultos a informação e a meios seguros para deci-

dir quando gerar um bebê.

Em quase todo o mundo desenvolvido e também 

no Brasil, prosseguem em curso três “revoluções” 

comportamentais3 que alteram profundamente as 

estruturas familiares e sociais:

A) revolução contraceptiva: dissociação entre sexu-

alidade e reprodução;

B) revolução sexual, principalmente para as mulhe-

res: dissociação entre sexualidade e casamento; e

C) revolução no papel social da mulher e nas rela-

ções de gêneros tradicionais (homem provedor de 

recursos e mulher cuidadora).

Embora a mulher brasileira acumule cada vez mais 

o papel de provedora, ela ainda é a principal encar-

regada de cuidar das crianças, dos idosos e da casa, 

mesmo quando trabalha fora. Em 2011, a proporção 

de mulheres no mercado de trabalho que também 

assumia afazeres domésticos foi de 89% e a de ho-

mens, 47%. Estes homens dedicaram, em média, 10 

horas semanais ao trabalho doméstico, contra 22 

horas das mulheres4. 

Por sua vez, a fecundidade no Brasil, próxima a 6 

filhos por mulher de 1940 a 1970, segue em queda 

desde então, chegando em 2011 à média de 1,7 fi-

lho por mulher, já bem abaixo da taxa de reposi-

ção populacional, de 2,1 filhos por mulher. A queda 

ocorre em todas as regiões e grupos sociais, mas, 

nas últimas décadas, é mais forte entre os grupos 

que sempre tiveram mais filhos (pobres, com baixa 

escolaridade, nas regiões Norte e Nordeste), o que 

contribui para reduzir a desigualdade. Em 1992, as 

mais pobres tinham 3,3 filhos além do que tinham 
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as mais ricas. Esse diferencial diminuiu para 2,7 em 

2011, mesmo com as mais ricas ainda reduzindo 

suas taxas de fecundidade já em nível extremamen-

te baixo, semelhante ao de países como Itália, Espa-

nha e Japão (0,9 filho por mulher), sem a pressão de 

uma lei draconiana de filho único como a chinesa. 

Ter poucos filhos pode ser também uma espécie de 

moda contemporânea, propagada pela comunica-

ção global. Há estudos que associam parte da que-

da na fertilidade à chegada da TV a cabo em lares 

indianos5 ou, mais especificamente, a telenovelas 

com poucas crianças no Brasil6.

As trajetórias disponíveis se diversificam e cada vez 

menos a maternidade é a única ou principal função 

da mulher na sociedade. Há muitos papéis femini-

nos para desempenhar. Por outro lado, vale reco-

nhecer também o quanto as mães são importantes 

para famílias e nações. Os países com melhores in-

dicadores sociais têm poucos filhos por mãe, mas 

têm uma proporção alta de mães entre as mulheres 

adultas. Da mesma forma, quanto mais mulheres 

de um município brasileiro são mães, maiores são 

a frequência e o aproveitamento escolar e menor é 

a mortalidade infantil7. Funciona bem com as crian-

ças a estrutura de incentivos e protagonismo ma-

terno no desenho dos programas sociais de última 

geração: mãe cadastra, vacina, matricula, leva à es-

cola e recebe o benefício. Resta ainda cobrir melhor 

as crianças sem mãe em casa e que, em maior pro-

porção, acabam também sem o suporte do Estado.

No Brasil, os dados disponíveis até o momento mos-

tram que a pobreza tem idade certa. As crianças 

têm sido o grupo etário mais atingido pela pobreza 

no país, mas sua desvantagem em relação a adultos 

e idosos, mais protegidos pela previdência social, 

tem diminuído nos últimos anos com a introdução 

e expansão de transferências de renda focalizadas 

nas famílias mais pobres. Em 2011, os recursos do 

Bolsa Família reduziram a pobreza extrema de 5,3% 

para 3,4% na população total e de 9,7% para 5,9% 

entre crianças de até 15 anos de idade. Adotada 

em março de 2013 conforme propunha o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)8, a transfe-

rência complementar do valor faltante para todas 

as famílias beneficiárias do programa disporem de, 

pelo menos, R$ 70 de renda mensal por pessoa pode 

levar à situação inédita no Brasil de ter, em qual-

quer grupo etário, menos que 3% de extremamente 

pobres segundo o conceito oficial do país9. 

Quanto aos direitos reprodutivos, há um longo ca-

minho a percorrer para garantir seu pleno exercício 
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no país. Assinado em 1994 por 179 países, inclusive 

o Brasil, o plano de ação da Conferência Internacio-

nal sobre População e Desenvolvimento das Na-

ções unidas10 preconiza que se assegure a homens 

e mulheres o direito de obter informação sobre pla-

nejamento familiar, meios seguros de contracep-

ção para decidirem livre e responsavelmente sobre 

sexo e procriação, atenção pré e pós-natal, além de 

prevenção e tratamento adequado das consequên-

cias do aborto em qualquer condição. uma em cada 

cinco brasileiras faz pelo menos um aborto antes 

dos 40 anos e metade delas é internada após o pro-

cedimento11, o que dá a dimensão da importância 

para a saúde pública desse tema, muitas vezes tra-

tado publicamente como um tabu.

Em que pesem os avanços, as condições são desi-

guais em tudo: informação e recursos para evitar 

ou decidir o momento de uma gestação, para in-

terrompê-la ou concluí-la com segurança, para ga-

rantir saúde a mãe e bebê, para dar a uma criança 

a oportunidade de um bom futuro. O grau de trans-

missão da desigualdade educacional entre pais e 

filhos é muito alto no Brasil (68%), bem maior que 

nos Estados unidos (30%), por exemplo. Já sabemos 

de antemão quem nascerá pobre e quem terá mais 

chances de viver e morrer pobre.

E se não soubéssemos? E se o tal sorteio decidisse 

onde e como cada um vai nascer? Supondo sermos 

geralmente avessos a riscos, o filósofo e teórico da 

justiça John Rawls12 dizia que, se tomássemos de-

cisões sobre a sociedade sob esse hipotético “véu 

da ignorância” a respeito da posição social que 

vamos ocupar, preferiríamos sempre “maximizar o 

mínimo”, ou seja, empenhar tudo para garantir que 

a pior condição humana existente fosse a melhor 

possível. Seria a melhor saída para que jamais tivés-

semos uma vida desumana.

Com algum apreço pela igualdade, entretanto, não 

precisamos inventar essa loteria nem ignorar os fa-

tos para tratar com prioridade o bem-estar de quem 

não o tem. Parafraseando um lema das Nações uni-

das, devemos trabalhar para que toda gravidez seja 

desejada, todos os partos sejam seguros e todas as 

pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito. 

Aí sim, poderemos dizer a qualquer bebê do plane-

ta: “bem-vindo ao mundo”.
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8 OSÓRIO, R. G.; SOuzA, P. H. G. F. O 
Bolsa Família depois do Brasil Ca-
rinhoso: uma análise do poten-
cial de redução da pobreza ex-
trema. Brasília: Ipea, 2012 (Nota 
Técnica, n. 14).  http://www.ipea.
gov.br/portal/images/stories/
PDFs/nota_tecnica/121221_no-
tatecnica14_disoc.pdf 

9 CAMPELLO, T.; NERI, M. O princí-
pio do fim da pobreza. Folha de 
S. Paulo, 25/02/2013.  http://www.
ipea.gov.br/portal/index.php?op-
tion=com_content&view=arti-
cle&id=16980&Itemid=75 

10 Programa de Acción de la Con-
ferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, Caps. 
VII e VIII. Nova York: Fundo de 
População das Nações unidas, 
1995.  http://www.unfpa.org/
webdav/site/global/shared/
documents/publications/2004/
icpd_spa.pdf 

11 DINIz, D.; MEDEIROS, M. Aborto 
no Brasil: uma pesquisa domici-
liar com técnica de urna. Ciên-
cia & Saúde Coletiva, 15(Supl. 1), 
2010.  http://www.scielo.br/scie-
lo.php?pid=S1413-812320100007
00002&script=sci_arttext 

12 RAWLS, J. uma teoria da justiça. 
São Paulo: Martins Fontes, 2008.

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Veja como a queda da fecundidade é notícia re-

corrente no Brasil há anos e o que isso representa 

para as pessoas e o país. http://www.cps.fgv.br/

ibre/cps/pesquisas/Impacto_2005/ht107.wmv

2) Acompanhe a participação brasileira nas discus-

sões sobre população e desenvolvimento que sub-

sidiarão uma nova conferência da ONu em 2014. 

http://www.sae.gov.br/site/?p=17791

3) Saiba que “a escravidão levou consigo ofícios e 

aparelhos, como terá sucedido a outras instituições 

sociais” e reconheça uma cruel luta pela vida da 

prole no conto “Pai contra mãe”, publicado em 1906 

por Machado de Assis. http://www.dominiopublico.

gov.br/download/texto/bv000245.pdf

4) Perceba a ironia cáustica de Jonathan Swift, o cria-

dor de Gulliver, ao abordar a miséria de bebês irlan-

deses em 1729 no conto “uma modesta proposta”.

5) Confira a pesquisa que originou a série “Filhos 

deste solo”, de Drauzio Varella. http://cps.fgv.br/

maes
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O MELHOR INVESTIMENTO DO MuNDO

O filme de Weijun Chen defende claramente uma 

tese: a expansão do ensino superior privado teria 

afastado a China de ideais comunistas e gerado “su-

permercados de diplomas” que enganam famílias 

pobres, atraídas a pagar caro a universidades que 

apenas fingem ensinar e que lançam seus alunos no 

desemprego ou subemprego. Chen talvez preferisse 

a estatização completa, mas será que um bom siste-

ma de avaliação e de incentivos não seria melhor?

Por mais curioso que pareça, o próprio Karl Marx 

pensava diferente de Chen. Ele não achava que os 

investimentos privados em educação devessem ser 

restringidos e não apoiava a gratuidade da forma-

ção superior – “às custas do fundo dos impostos 

gerais”, como salientou – nem a intervenção públi-

ca direta no provimento de ensino para todos. Em 

escrito de 1875, ao comentar o programa do Partido 

Operário Alemão, Marx afirmou:

Isso de “educação popular a cargo do Estado” 

é completamente inadmissível. Uma coisa é 

determinar, por meio de uma lei geral, os recur-

sos para as escolas públicas, as condições de 

capacitação do pessoal docente, as matérias 

de ensino etc., e velar pelo cumprimento des-

tas prescrições legais mediante inspetores do 

Estado, como se faz nos Estados Unidos, e ou-

tra coisa completamente diferente é designar 

o Estado como educador do povo! Longe disto, 

o que deve ser feito é subtrair a escola a toda 

influência por parte do governo e da Igreja13. 

É compreensível o esforço das famílias chinesas 

do filme em investir até o que não têm na forma-

ção de seus jovens. O único meio conhecido de 

quebrar de vez o ciclo da pobreza, em que o mal–

estar dos pais é transmitido aos filhos, é com edu-

cação de alta qualidade, desde a primeira infân-

cia. Educação é, sim, um excelente investimento, 

tanto para um indivíduo quanto para uma nação. 

EDuCAçÃO, EDuCAçÃO 
EDUCATION, EDUCATION
wEI-JuN CHEN

13 MARX, K. Crítica ao programa 

de Gotha. In: MARX, K.; ENGELS, F. 

Obras escolhidas. Rio de Janeiro: 

Editorial Vitória, v. 2, 2000. http://

www.ebooksbrasil.org/eLibris/

gotha.html 
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Por mais que não seja condição suficiente para a 

abundância de bons empregos em um país (vide o 

desemprego atual na Europa), é condição necessá-

ria para criá-los e mantê-los. É também o principal 

determinante da renda e da empregabilidade de 

uma pessoa, especialmente em países como o Bra-

sil, que tem um nível médio de escolaridade baixo 

(8,8 anos de estudo em 2012), mesmo em compara-

ção a seus vizinhos.

Crianças pobres costumam ter acesso limitado a 

boas escolas. Suas famílias não podem escolher 

exatamente onde serão matriculadas, como fa-

zem as famílias com mais recursos. Segundo Eric 

Hanushek, pesquisador da universidade de Stan-

ford e editor de uma série de manuais de economia 

da educação, uma alternativa é o governo fornecer 

às crianças pobres bolsas de estudo e deixar seus 

pais procurarem por boas escolas. Ele argumenta 

que é difícil o governo administrar escolas de alta 

qualidade para todos, especialmente nos países em 

desenvolvimento, e que o mercado privado respon-

de rapidamente à demanda aumentada14. 

Esse não é o único caminho, nem necessariamente 

o melhor para qualquer país, mas é importante que 

as escolas públicas e particulares sejam igualmente 

estimuladas a provar competência para atrair alu-

nos e, com eles, os recursos de fundos públicos e 

famílias. É essencial que a qualidade do ensino seja 

continuamente medida, mas também que ela seja 

conhecida e valorizada pelas pessoas. Quanto a isso, 

o Brasil começa a melhorar: educação já foi a séti-

ma prioridade da população. Hoje é a segunda, atrás 

apenas da saúde. E para os jovens é a primeira15.

No Brasil, as famílias mais ricas costumam manter 

seus filhos até o ensino médio em escolas particu-

lares (em geral mais bem avaliadas que as públi-

cas) e costumam capturar a maior parte das vagas 

de ensino gratuito nas universidades públicas 

(em geral mais bem avaliadas que as particulares, 

onde o acesso dos pobres é ainda menor). No caso 

das universidades públicas, os alunos mais ricos 

recebem gratuitamente um ensino pelo qual es-

tariam dispostos a pagar algum valor – como, de 

fato, pagam na rede privada – e que custa para a 

sociedade, por cada aluno, mais do que a renda 

per capita do país.

Poderia ser diferente. Seria possível, por exemplo, 

separar os critérios de seleção para o acesso à uni-

versidade dos critérios de seleção para o benefício 

de subsídios como gratuidade ou crédito especial16. 
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14 HANuSHEK, E. Proposal - En-

courage private schools for di-

sadvantaged students. In: GLO-

BAL ECONOMIC SYMPOSIuM 

2012. The global society: tackling 

inequality of opportunities. 

http://www.global-economic

-symposium.org/knowledgeba-

se/the-global-society/tacklin-

g-inequality-of-opportunities/

proposals/encourage-private-s-

chools-for-disadvantaged-stu-

dents 

15 NERI, M. Juventude que conta. 

Brasília: SAE, 2013. http://www.

sae.gov.br/site/?p=17246 

16 BARROS, R. P.; CARVALHO, M.; 

FRANCO, S.; MENDONçA, R.; TA-

FNER, P. Confusões em torno 

da noção de público: o caso da 

educação superior – provida por 

quem, para quem? In: LEVY, P. M.; 

VILLELA, R. (orgs.). uma agenda 

para o crescimento econômico e 

a redução da pobreza. Rio de Ja-

neiro: Ipea, nov. 2006 (Texto para 

Discussão, n. 1.234).

A seleção para dar acesso ao ensino superior ainda 

teria como base a capacidade de adquirir conheci-

mentos, demonstrada em avaliações como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) ou os vestibula-

res. Mas o vestibular para as universidades públicas 

deixaria de ser, simultaneamente, uma seleção tam-

bém para o benefício da gratuidade, pois elas pas-

sariam a ser parcialmente financiadas com mensa-

lidades dos alunos capazes de pagar. Já a seleção 

para o subsídio (gratuidade ou crédito) estaria atre-

lada ao beneficiário, independente de a instituição 

de destino ser pública ou privada. Os critérios para 

eleger os alunos subsidiados seriam a insuficiência 

de recursos de suas famílias ou o destaque de al-

guns no exame de acesso, mais ou menos como já é 

feito por diversas universidades privadas.

Não há qualquer projeto propondo isso atual-

mente, mas o Programa universidade para Todos 

(Prouni), criado em 2005, é um passo nessa direção. 

Faculdades privadas concedem bolsas a estudan-

tes de menor renda cadastrados pelo governo, que 

transfere recursos públicos ao setor privado isen-

tando as faculdades de pagarem impostos. O Esta-

do oferece, assim, gratuidade em instituições pri-

vadas, além de crédito educativo. No entanto, com 

o número de vagas predefinido por instituição, os 

recursos continuam atrelados às faculdades, não 

aos estudantes.

Quando cursos em determinadas áreas como medi-

cina são muito custosos, mas geram grandes retor-

nos para a sociedade, é necessário subsidiá-los para 

que a demanda seja socialmente satisfatória. Con-

tudo, isso não implica que a oferta de vagas tenha 

que ser estatal. O subsídio poderia ir para o serviço 

educacional, fosse público ou privado. Isso também 

não está sendo proposto em projeto algum, mas é 

importante pensar em outros sistemas possíveis 

quando se quer entender e discutir a justiça e a efi-

ciência do que existe.

Importante mesmo é que o Estado regule bem o 

setor, avalie os serviços, puna fraudes como as 

mostradas no filme e gere incentivos para garantir 

qualidade. Estudos internacionais mostram que o 

domínio de habilidades cognitivas – expressas por 

níveis de proficiência em comunicação, raciocínio 

lógico e operações matemáticas, aferidos em ava-

liações educacionais de larga escala – explica gran-

de parte das diferenças nas taxas de crescimento 

econômico entre países ao longo das décadas17. 

Qualidade da educação é ainda mais crucial que o 

aumento da escolaridade média para elevar a pro-
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dutividade de um país. Tudo indica, por exemplo, 

que as melhorias na educação foram decisivas para 

tornar a Coreia do Sul mais desenvolvida do que o 

Brasil nas últimas décadas.

Embora seja um dos países que mais aumentaram 

suas notas de 2000 a 2012, o Brasil ainda não passa 

da 53ª posição entre 65 países no Programa Interna-

cional de Avaliação de Alunos (Pisa), que aplica pro-

vas de leitura, matemática e ciências entre alunos 

de 15 e 16 anos. A China não participa do Pisa com 

escolas de todas as suas desiguais regiões, mas, 

listadas no ranking junto com os países avaliados 

em 2012, a cidade de Xangai (com renda média se-

melhante à brasileira e bem mais alta que a chine-

sa) obteve o 1º lugar geral, a região administrativa 

especial de Hong Kong ficou com a 3ª posição e a 

parte chinesa de Taipé, com a 4ª.

Diversas políticas federais, estaduais e municipais 

têm sido experimentadas no Brasil para tentar au-

mentar a qualidade dos serviços educacionais nos 

vários níveis (avaliações, bônus por desempenho 

para professores e diretores da rede pública18, des-

credenciamento de faculdades privadas, suspensão 

do ingresso em cursos mal avaliados etc.) e também 

a participação e o empenho de pais e alunos (Bol-

sa Escola, Bolsa Família, transferências condicio-

nadas ao desempenho escolar19 etc.). Já é possível 

observar progressos induzidos por algumas dessas 

iniciativas, que precisam ser avaliadas, melhoradas, 

replicadas e intensificadas.
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17 HANuSHEK, E. A.; WOESSMANN, 

L. Do better schools lead to more 

growth? Cognitive skills, econo-

mic outcomes, and causation. 

Journal of Economic Growth, v. 

17, n. 4, p. 267-321, Dec. 2012b  

18 BRuNS, B; FERRAz, C.; RO-

DRIGuEz, J. Paying teachers 

to perform: the effects of bo-

nus pay in Pernambuco, Bra-

zil. Washington: World Bank, 

Dec. 2011. http://siteresources.

worldbank.org/EDuCATION/Re-

sources/ppt_paying_teachers_

Dec.7.2011.pdf

19 NERI, M. C. Desenho e diminui-

ção da pobreza associada ao 

Programa Cartão Família Cario-

ca da Cidade do Rio de Janeiro & 

Impactos de incentivos na vida 

escolar. Rio de Janeiro: CPS/FGV, 

dez. 2011. http://www.cps.fgv.br/

cps/fci/  

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Simule sua renda esperada no Brasil conforme a 

carreira universitária, o sexo, a faixa etária, a unida-

de da federação e a situação rural ou urbana. http://

compaso.com.br/universidade/index.htm

2) Compare os países no ranking de leitura, mate-

mática e ciências. http://www.oecd.org/pisa/key-

findings/pisa-2012-results.htm

3) Veja como funciona o ensino médio no Brasil e 

nos países mais bem avaliados no Pisa com os epi-

sódios da série “Destino: educação”. 

4) Eleja suas próprias prioridades e ajude a orien-

tar a agenda global das metas do milênio pós-

2015 no site da pesquisa Meu Mundo. http://www.

myworld2015.org/?lang=pr

5) Conheça os desafios de alunos e professores em 

escolas públicas e particulares de várias regiões do 

Brasil no documentário “Pro dia nascer feliz”.

6) Reconheça as dificuldades de um professor im-

perfeito com alunos desinteressados em uma esco-

la no subúrbio de Paris no filme “Entre os muros da 

escola”.
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A CORRIDA PELA TERRA 
LAND RUSH
HuGo BERKELEy E oSVALDE LEwAT

uM CAMPO QuE SE SuSTENTE E ALIMENTE

O documentário “A corrida pela terra” se encerra 

com um agricultor pobre do Mali parado em frente 

à estrada, à espera de solução para seus problemas. 

O filme não dá uma resposta pronta nem pinta mo-

cinhos e vilões. Em vez disso, oferece pontos de vis-

ta variados de pessoas com vidas e convicções bem 

diferentes, o que nos obriga a pensar sobre as ques-

tões levantadas. Como uma terra miserável no ex-

tremo sul do Saara pode, ao mesmo tempo, incluir, 

alimentar e sustentar-se? Como gerir com sustenta-

bilidade as terras deste planeta para, da melhor for-

ma, gerar bem-estar para as pessoas, com justiça, 

eficiência e liberdade?

A agricultura empreendida no Mali, um dos países 

mais pobres da áfrica, não tem sido exitosa nesses 

quesitos. Na falta de infraestrutura, insumos, tec-

nologia e leis estáveis que distribuam da melhor 

forma deveres, direitos e frutos do uso do solo, sua 

população mal produz para a própria subsistência. 

Informação é parte importante do que falta. Espe-

cialistas20 mostram que, mesmo quando têm acesso 

a fertilizantes, agricultores pobres nem sempre sa-

bem quanto devem usar. Outros sabem a quantida-

de certa e conhecem seu alto retorno, mas preferem 

gastar de outra forma o pouco que ganham em uma 

colheita, dadas as incertezas sobre as condições de 

vida e do mercado até a próxima safra.

Em 2012, enquanto o filme era rodado, um golpe 

militar deu fim a dez anos de democracia no Mali, 

o que acabaria provocando uma intervenção de 

tropas das Nações unidas em 201321. Sem abertura 

política, fica ainda mais difícil criar e manter o que 

alguns economistas22 têm chamado de “institui-

ções inclusivas”, ou seja, regras e organizações que 

estimulem a população a fazer o melhor uso possí-

vel de seus talentos e habilidades a partir das esco-

lhas que bem entenderem. Alguns ingredientes são 

segurança da propriedade privada, sistema jurídico 

20 BANERJEE, A. V.; DuFLO, E. Poor 

economics: a radical rethinking 

on the way to fight global pover-

ty. New York: PublicAffairs, 2011.

21 ONu Brasil. Crise no Mali. 

http://www.onu.org.br/mali/

22 ACEMOGLu, D.; ROBINSON, J. 

Por que as nações fracassam: as 

origens do poder, da prosperida-

de e da pobreza. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012.
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imparcial e serviços públicos que proporcionem 

condições igualitárias para as pessoas poderem es-

colher suas profissões, fazer negócios, abrir empre-

sas, firmar contratos.

É verdade que a economia chinesa, em plena dita-

dura, cresce mais que o mundo todo há décadas. 

Contudo, o “milagre” chinês não se deveu às políti-

cas dirigistas de Mao Tsé-Tung, que levaram deze-

nas de milhões de pessoas famintas à morte. Foram 

justamente as medidas de abertura econômica 

realizadas desde a década de 1980 que, mesmo in-

completas, deslancharam o crescimento. A econo-

mia rural foi a primeira a crescer com a introdução 

de incentivos, preços corrigidos e um sistema de 

contratos mais voluntários. No lugar de fazendas 

coletivas para até 30 famílias recompensadas por 

“pontos de trabalho”, foi liberado o aluguel de ter-

ras, que impulsionou a produtividade.

O Brasil tem grande experiência com ditaduras, mas 

um relato pessoal recente do Mali nos ajuda a enten-

der o que a falta de liberdade pode significar para a 

vida das pessoas e, com isso, o potencial de um país. 

A cantora Khaira Arby, estrela da música malinesa, 

teve a casa invadida pelos rebeldes, instrumentos 

destruídos e foi ameaçada de ter a língua cortada 

se continuasse a cantar em sua região de origem, o 

norte do país, o que a forçou a se refugiar no sul23. 

Além da violência óbvia, quem ouve a voz da diva 

percebe o valor de um tesouro ameaçado.

Na história malinesa, assim como na brasileira, 

houve várias gerações de “instituições extrativis-

tas”, que mantêm a contínua extração da renda e 

da riqueza de segmentos mais pobres da sociedade 

para beneficiar um grupo mais próximo do poder. 

O antigo reino Mali atingiu seu apogeu no século 

14 como entreposto internacional de sal, escravos 

e ouro, acumulado pela elite concentrada ao redor 

de seus soberanos. Historiadores registram que, 

em 1324, o então imperador Musa decidiu viajar em 

peregrinação. Após passar três meses no Egito mu-

nido de ouro levado por cerca de 90 camelos, sua 

comitiva gastou tanto, que fez o preço do metal 

cair mais de 10% no mercado local. Para conseguir 

voltar ao Mali, Musa ainda precisou contrair um ca-

ríssimo empréstimo, honrado sem problemas com 

o abundante ouro do reino24. 

Entretanto, o passado de um país não impede que 

muitos futuros sejam possíveis. No Brasil, a mi-

gração rural-urbana foi interrompida na década 

de 2000 a 2010, que começou e terminou com os 

132



23 ALBuQuERQuE, C. Documen-

tário mapeia a música do Mali. O 

Globo, 27/01/2013. http://oglobo.

globo.com/cultura/documen-

tario-mapeia-musica-do-ma-

li-7405146 

24 LANDES, D. A riqueza e a pobre-

za das nações: por que algumas 

são tão ricas e outras são tão 

pobres. Rio de Janeiro: Campus, 

1998.

25 NERI, M. C.; MELO, L. C. C.; MON-

TE, S. R. S. Superação da pobreza 

e a nova classe média no campo. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

26 NERI, M. (org.) Microcrédito, o 

mistério nordestino e o Grame-

en brasileiro: perfil e performan-

ce dos clientes do CrediAmigo. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.

27 BRECHT, B. O círculo de giz cau-

casiano. São Paulo: Cosac Naify, 

2002.

mesmos 15% da população brasileira residindo no 

campo. Esse percentual se estabilizou depois de 

sucessivas quedas observadas desde 1950, quan-

do 70% da população brasileira ainda moravam 

em áreas rurais25. 

O trabalho no Brasil rural diminuiu em quantida-

de, mas aumentou em qualidade. De 2003 a 2009, 

o número de trabalhadores no campo caiu de 20,1 

milhões para 19 milhões, ou de 77,4% para 74,2% 

da população rural. Não aumentou o desemprego, 

mas diminuiu a oferta de mão de obra no campo, 

especialmente de crianças e idosos, agora menos 

distante da observada em áreas urbanas. Quanto 

à qualidade, foi no campo que a renda do trabalho 

mais cresceu e a jornada de trabalho mais diminuiu 

no país. A produtividade aumentou e o trabalho fi-

cou menos precário ou degradante, com mais em-

preendimentos fora do próprio domicílio.

Para garantir continuidade às melhorias da vida 

no campo, é importante elevar o protagonismo da 

população na superação da pobreza e na expan-

são sustentável da nova classe média rural. Políti-

cas de microsseguros, micropoupança e microcré-

dito produtivo, investimentos em eletrificação, 

transportes e segurança no campo e a extensão 

da Prova Brasil a escolas rurais com menos de 30 

alunos são algumas ações que podem ajudar mui-

to se forem adotadas.

um caminho para a saída sustentável da pobreza 

e um acesso mais definitivo aos mercados seria 

permitir que transferências públicas focalizadas, 

como o Bolsa Família federal, fossem consignadas 

em programas de microcrédito produtivo, que já 

acumulam sucessos no país. Mesmo sem concen-

trar seu foco nos miseráveis, o CrediAmigo, do 

Banco do Nordeste – com o mesmo tipo de garan-

tias sociais do Grameen Bank, que valeu o prêmio 

Nobel da Paz a seu fundador em Bangladesh – já 

retira muitos nanoempreendedores da miséria. 

Seus clientes têm baixa inadimplência e, com o 

crédito, conseguem aumentar seus lucros (em mé-

dia, de R$ 1.333 mensais em 2006), os ativos de seus 

negócios e de suas famílias e a taxa de retorno so-

bre seu patrimônio, bastante alta em comparação 

com outros investimentos26. 

Conforme sugere “A corrida pela terra”, regulariza-

ção fundiária também faz falta. Terras sem dono 

certo são as que produzem menos e sofrem mais 

devastação. Na peça “O círculo de giz caucasiano”, 

de 1944, o dramaturgo Bertolt Brecht também inda-
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gou quem merecia ficar com a terra. Brecht conclui 

a obra com a seguinte decisão salomônica: a terra 

deve ficar com quem cuidar melhor dela para torná

-la produtiva27. 

Essa “alocação eficiente” da terra não implica uma 

distribuição injusta. Em 1795, o inglês Thomas Pai-

ne, que participou das revoluções americana e 

francesa, ponderou que a propriedade fundiária 

era importante para converter a terra de um “esta-

do natural” capaz de sustentar poucos habitantes 

para um “estado cultivado” em que recebia benfei-

torias e alimentava uma população bem maior. Por 

outro lado, Paine defendeu que todo proprietário 

pagasse à sociedade um “aluguel do solo”, que com-

poria um fundo repartido pelo povo28. 

Atualmente, essa função distributiva do Estado 

cabe, de um lado, a tributos progressivos, ou seja, 

que incidam em proporção maior sobre a renda 

dos mais ricos – como, por exemplo, o Imposto de 

Renda (IR) e o Imposto Territorial Rural (ITR) no caso 

brasileiro – e, de outro, a gastos públicos concentra-

dos nos mais pobres. O Brasil tem uma alta carga de 

tributos regressivos, que pesam mais no bolso dos 

pobres, aumentam a desigualdade e dificultam a 

geração de empregos. Existe um amplo espaço para 

combater a pobreza no país tornando o sistema tri-

butário mais justo e desonerando os mais pobres29. 

Na outra ponta, há também muito a melhorar na 

qualidade e distribuição dos gastos públicos30 para 

priorizar o combate à pobreza e à desigualdade 

de renda, que, mesmo em queda expressiva desde 

2001, ainda é muito alta no Brasil31. Outro problema 

a enfrentar é a ainda maior concentração das ter-

ras e o vínculo precário de posseiros, arrendatários 

e parceiros, mais afetados pela pobreza do que os 

pequenos proprietários rurais, cuja produção supe-

ra a dos grandes em valor por hectare32. 

De 1992 a 2011, a pobreza caiu de 62,8% para 29,1% 

na área rural do Brasil. Ao fim desse período, o custo 

mensal para tirar essa população da pobreza ficou 

em apenas R$ 20 por brasileiro. É pouco perto do 

que já é gasto na própria área social. Vale a pena mi-

rar melhor o gasto, transferindo renda e serviços a 

quem mais precisa.
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28 PAINE, T. (1795) Agrarian justice. 

http://www.constitution.org/tp/

agjustice.htm 

29 SOARES, S.; SILVEIRA, F. G.; SAN-

TOS, C. H.; VAz, F. M.; SOuzA, A. L. 

O potencial distributivo do Im-

posto de Renda-Pessoa Física 

(IRPF). In: CASTRO, J. H.; SANTOS, 

C. H.; RIBEIRO, J. A. C. (orgs.). Tri-

butação e equidade no Brasil: 

um registro da reflexão do Ipea 

no biênio 2008-2009. Brasília: 

Ipea, 2010. http://www.ipea.gov.

br/portal/images/stories/PDFs/

livros/livros/livro_tributacaoe-

quidbrasil.pdf 

30 SILVEIRA, F. G.; FERREIRA, J.; 

MOSTAFA, J.; RIBEIRO, J. A. C. Qual 

o impacto da tributação e dos 

gastos públicos sociais na dis-

tribuição de renda do Brasil? Ob-

servando os dois lados da moe-

da. In: RIBEIRO, J. A. C.; LuCHIEzI 

JR., A.; MENDONçA, S. E. A. (orgs.). 

Progressividade da tributação e 

desoneração da folha de paga-

mentos: elementos para refle-

xão. Brasília: Ipea, 2011. http://

www.ipea.gov.br/portal/ima-

ges/stories/PDFs/livros/livros/

livro_progressividade_tributa-

cao.pdf  

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Simule a renda esperada no campo por carac-

terísticas como escolaridade, ocupação, tipo de 

família, área e propriedade da terra, sindicalização, 

acesso à internet, TV, geladeira. http://www.cps.fgv.

br/cps/bd/rur/SIM_PNAD_anos_RENDATOT_est/

renda.htm

2) Dance ao som da voz de Khaira Arby, cantora ma-

linesa ameaçada de perder a língua após ter a casa 

invadida por rebeldes do país. http://www.youtube.

com/watch?v=dmbQtgmTYuk

3) No episódio sobre fruta-pão de “um pé de quê?”, 

veja que combater a fome é meta antiga dos gover-

nos e, em 1792, os ingleses viram a solução em uma 

árvore jamaicana. http://www.umpedeque.com.br/

site_umpedeque/arvore.php?id=642

4) Conheça um surpreendente “coronel” nordesti-

no em “Theodorico, o Imperador do Sertão”, Globo 

Repórter dirigido, em 1978, por Eduardo Coutinho, 

que se tornaria o mais aclamado documentarista 

brasileiro.

5) Saiba como alguns jovens de áreas rurais do Bra-

sil buscam renda e sustentabilidade neste episódio 

da 3a temporada de “Diz aí”, exibida em 2011. http://

www.youtube.com/watch?v=L40DGi7lepQ
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31 IPEA. A década inclusiva (2001-

2011): desigualdade, pobreza e 

políticas de renda. Brasília: Ipea, 

2012a (Comunicado do Ipea, n. 

155). http://www.ipea.gov.br/

portal/images/stories/PDFs/co-

municado/120925_comunicado-

doipea155_v5.pdf  

32 IPEA. Desenvolvimento rural. 

In: Políticas Sociais: acompanha-

mento e análise, n. 20, Cap. 7. Bra-

sília: Ipea, 2012c. <Acesse>.

ME Dá uM DINHEIRO AÍ! 
GIvE US THE MONEy
BoSSE LINDquIST

EM BuSCA DE uM FIM DA POBREzA 
SEM VOLTA

Os roqueiros Bono Vox e Bob Geldof, desde 1984, têm 

usado sua celebridade para obter apoio de políticos, 

empresários, artistas e um enorme público para 

doações e perdões de dívidas em favor de países 

pobres da áfrica, inclusive alguns governados por 

ditadores. Isso ajudou? Isso basta? Essas são as per-

guntas do documentário “Me dá um dinheiro aí!”.

As dúvidas são pertinentes. Eles nos mostram Birhan, 

uma menina filmada à beira da morte pela fome co-

letiva da Etiópia em 1984, ressurgindo no palco do 

concerto Live 8, em 2008, vestida como uma prince-

sa, emocionada, sorridente e grata pelo socorro in-

ternacional recebido 24 anos antes. Vemos líderes 

mundiais anunciando o cancelamento de dívidas e 

o aumento de remessas de doações à áfrica em 2005, 

logo após ações organizadas por Bono e Geldof. Ou-

vimos o narrador dizer que várias economias da áfri-

ca têm crescido mais depois disso, com mais educa-

ção, menos pobreza e menos guerras.

O mesmo narrador, em oposição, pondera que boa 

parte da dívida perdoada já era impagável e que os 

fluxos comerciais anulam o que entra em forma de 

ajuda. Os próprios Bono e Geldof passaram a con-

centrar maiores esforços na defesa de justiça no 

comércio internacional nos últimos anos. Ativistas 

africanas reclamam por não serem ouvidas pelas 

celebridades estrangeiras, que substituem lideran-

ças locais e recebem crédito pelos progressos do 

continente. Vemos os dois artistas trocando apoio 

por poses, apertos de mão, sorrisos e elogios a polí-

ticos pouco admiráveis dos países doadores e rece-

bedores de ajuda, emprestando carisma a regimes 

carentes de legitimidade. Acima de tudo, ficamos 

sem saber o que teria sido da áfrica e de milhões de 

meninas como Birhan caso Bono e Geldof tivessem 

se dedicado somente ao rock. Estariam em situação 

igual, melhor ou pior do que estão?
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São tantas questões, que é melhor enfrentá-las por par-

tes. Mais do que simplesmente discutir se “ajuda exter-

na funciona” ou não de forma genérica, é importante 

avaliar, corrigir e replicar os resultados de ações espe-

cíficas, que precisam ser financiadas para gerar retor-

no. Pessoas, famílias, cidades, estados e países pobres 

devem ser sempre estimulados a protagonizar sua pró-

pria superação da pobreza, mas isso não significa que 

devam ser deixados à própria sorte quando precisam 

de alguma ajuda “de fora” para poder se erguer.

Transferências de renda, ativos e perdão de dívidas 

para países ou famílias funcionam melhor quando 

vêm condicionadas ao avanço em indicadores sociais. 

Metas e contrapartidas são um bom instrumento para 

evitar que a ajuda se perca no meio do caminho, dre-

nada por pais negligentes, burocratas e políticos ine-

ficientes ou corruptos, empresários e ativistas opor-

tunistas. Podem incentivar cada uma dessas pessoas 

também a vencer a dificuldade que todos temos para 

fazer certos esforços que até sabemos ser importan-

tes, mas que não fazemos ou deixamos para depois na 

ausência de um bom estímulo externo.

Parte do sucesso do Plano Real e do ajuste macroe-

conômico que o Brasil realizou em 1999 e 2000 veio 

da renegociação de dívida externa do país combi-

nada à fixação e ao cumprimento de novas metas 

internas. Transferências de renda condicionadas, 

como Bolsa Família e diversas políticas estaduais 

e municipais, contribuem para a superação estru-

tural da pobreza ao fixar metas de investimento 

familiar em educação e saúde. Só lembrar o papel 

de cada pessoa, cada empresa e cada instância de 

governo para o melhor funcionamento da socieda-

de já é uma maneira de fazer esses papéis serem de-

sempenhados com mais cuidado. Metas ajudam a 

tornar mais claros alguns desses papéis.

O mercado falha muito. Produz desigualdades e 

cria armadilhas que várias vezes mantêm pessoas 

e nações presas às suas condições iniciais. As esco-

las ensinam isso fartamente, dos primeiros aos úl-

timos anos, até porque cai no vestibular. Governos 

também falham e muitas vezes de propósito, por 

ambição e corrupção. As escolas também ensinam 

isso. O que talvez se aprenda pouco nas salas de 

aula é o que faz certas instituições públicas e mer-

cados melhorarem muito nossas vidas até mesmo 

funcionando apenas parcialmente bem.

A escola pode até falhar em oferecer as melhores 

perguntas e respostas, que o jovem encontra algo 

por outros meios e pode seguir seus próprios heróis, 
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33 SACHS, J. O fim da pobreza: 

como acabar com a miséria 

mundial nos próximos 20 anos. 

Companhia das Letras, 2005.

34 BANERJEE, A. V.; DuFLO, E. Poor 

economics: a radical rethinking 

on the way to fight global pover-

ty. New York: PublicAffairs, 2011.

35 MENEzES FILHO, N. (org.). Ava-

liação econômica de projetos so-

ciais. São Paulo: Dinâmica, 2012.

por redes onde todos são “seguidores” de alguém, 

merecedor ou não. No rastro de uma boa música do 

u2, poderá chegar a uma camisa, a este texto ou ao 

prefácio de Bono para um livro do economista Je-

ffrey Sachs, em que o descreve com pensamentos 

“grandes demais até para sua cabeça grande” e ar-

risca uma profecia: “em algum momento, seu autó-

grafo valerá muito mais do que o meu”33. O discurso 

do roqueiro é bem direto:

Nós podemos ser a geração que não aceita 

mais que um acidente de latitude determine 

se uma criança vai viver ou morrer, mas sere-

mos essa geração? [...] As gerações futuras que 

folhearem este livro saberão se respondemos 

à questão fundamental. A História será nosso 

juiz, mas o que será escrito depende de nós. 

Quem somos, quem fomos, pelo que queremos 

ser lembrados. Não podemos dizer que nossa 

geração não tinha condições de fazê-lo.

Abhijit Banerjee e Esther Duflo, em livro mais recen-

te34, comentam a proposta de Sachs de transferir uS$ 

195 bilhões por ano dos países ricos para eliminar as 

armadilhas da pobreza até 2025. Confrontam suas 

ideias às de William Esterly e Dambisa Moyo, que 

acreditam que a ajuda faça mais mal do que bem, 

impedindo os pobres de encontrarem suas próprias 

soluções e alimentando um lobby perpétuo de agên-

cias de ação humanitária. Banerjee e Duflo rejeitam 

a mera adesão integral a um lado ou outro (esquema-

tizados como “ajuda é boa” ou “ajuda é ruim”) e, com 

boas razões, propõem apostar em ações específicas 

que apresentem resultados concretos em testes 

empíricos. Mais especificamente, em experimentos 

aleatórios controlados, como os feitos no centro de 

pesquisa que chefiam e, cada vez mais, no Brasil35. 

Outra controvérsia abordada por Banerjee e Du-

flo envolve a relação entre a democracia e a saída 

sustentável da pobreza. Eles concordam que de-

mocracia, participação e autonomia são valores 

fundamentais por si mesmos e também importan-

tíssimos no enfrentamento da pobreza. O proble-

ma é que há muitas pessoas pobres em países que 

há décadas estão sob ditaduras e que precisam 

vencer a pobreza o mais rápido possível, mesmo 

que a democracia não seja conquistada antes. Os 

autores argumentam que as ações públicas não 

são inteiramente determinadas pela política e que 

não é preciso esperar as grandes instituições se-

rem consertadas, por meios e prazos incertos, para 

que melhorias marginais em pequenas instituições 

permitam grandes saltos de bem-estar, como já se 

observou em várias situações. Boas políticas são 
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observadas em ambientes políticos ruins às vezes 

e – talvez mais importante, destacam – o contrário 

acontece muitas vezes.

Na América Latina, desde que começaram a ser ado-

tados programas de transferência de renda condi-

cionada em larga escala, muito já se discutiu sobre 

quem promoveu cada avanço, mas as ações que al-

cançam bons resultados dificilmente regridem con-

forme os políticos se alternam no poder. Mesmo que 

nomes e slogans mudem, as políticas que funcio-

nam têm sido preservadas e aprimoradas. No Brasil, 

foram desenvolvidos instrumentos impessoais de 

distribuição de benefícios, baseados na alimentação 

por prefeituras de um único cadastro nacional que 

localiza bem os mais pobres e, por isso, passou a ser 

utilizado mais recentemente por políticas estaduais 

e municipais criadas por governantes de diferentes 

partidos, de situação e de oposição36. Seja quem for o 

governante em cada caso, o essencial é sabermos o 

que se precisa fazer. Quanto antes, melhor.

Se o fim da pobreza proposto por Sachs é só o come-

ço, como sugere o governo, cabe à sociedade discutir 

o que fazer em seguida. No trocadilho com que in-

titulou uma palestra, o economista Ricardo Paes de 

Barros indagou qual papel poderia vir a ter o “Bolsa 

Família num Brasil Sem Miséria”. Sua ideia37 era atre-

lar o tamanho do programa, nos anos futuros, a me-

tas de redução da desigualdade a serem definidas. O 

programa poderia ser ajustado à medida que o pró-

prio mercado de trabalho, antes de qualquer benefí-

cio, aproximasse o país de sua meta. De fato, a maior 

parte da queda da desigualdade no Brasil de 2001 a 

2011 veio da renda do trabalho, que cresceu mais en-

tre os mais pobres, embora o contrário possa aconte-

cer. Ao mesmo tempo, é possível adotar metas mais 

ambiciosas de equidade à medida que o país se tor-

ne mais rico. Afinal, com toda a nossa desigualdade, 

o fim da miséria sob determinada linha de renda não 

nos faz prescindir de benefícios focalizados. Países 

ricos, muito menos desiguais e sem extrema pobre-

za nos conceitos oficiais do Brasil ou das Nações uni-

das, dispõem de mais recursos e, com eles, também 

transferem renda a suas populações mais pobres, o 

que preserva níveis mais toleráveis de desigualdade 

e eleva o bem-estar de seus habitantes.

Não é a primeira vez que alguém sugere tornar a 

pobreza global parte da História, mas, em 2013, o 

Banco Mundial comprou a ideia e propôs a meta 

de superá-la (ou reduzi-la a menos de 3%) em todo 

o planeta até 203038. O organismo instalou em 2013 

no Brasil, não por acaso, uma iniciativa de conheci-
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Brasília: Ipea, 2010, vol. 2. http://
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38 Towards the end of poverty. 

The Economist, 01-07/06/2013: 

Leaders http://www.economist.
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-been-taken-out-extreme-pover-
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e Briefing http://www.eco-

n o m i s t . c o m / n e w s / b r i e f i n g /
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39 Brasil sedia iniciativa mundial 

de combate à pobreza. Brasí-

lia: Ipea, 2013. http://www.ipea.

gov.br/portal/index .php?op-

tion=com_content&view=arti-

cle&id=17111 

mento sobre experiências bem-sucedidas na área39. 

A distribuição de renda entre países no mundo é 

parecida com a das pessoas no Brasil e, nos últimos 

anos, a alta desigualdade mundial tem caído junto 

com a brasileira. Se quisermos manter o processo 

em ritmo adequado, nos dois casos, precisaremos 

recorrer a ajudas “de fora” – das famílias e dos paí-

ses. Isso deve ser feito na busca insistente pela me-

lhor maneira de ajudar, para que o fim da pobreza 

seja o marco inicial de um caminho sem volta.

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Assista à economista Esther Duflo defenden-

do a utilidade de experimentos aleatórios con-

trolados, semelhantes aos das pesquisas médi-

cas, para reconhecer quais ações combatem a 

pobreza de maneira mais efetiva e maximizam 

o impacto de cada dólar empregado. http://

www.ted.com/talks/esther_duflo_social_expe-

riments_to_fight_poverty.html

2) (Re)veja o sociólogo Herbert de Souza, o Be-

tinho, narrar uma parábola em uma inesquecí-

vel propaganda da Ação da Cidadania contra a 

Fome, a Miséria e Pela Vida, lançada em 1993 e 

que organizou uma campanha de doações e ini-

ciativas voluntárias no Brasil, também promo-

vida com o apoio de shows beneficentes e pro-

nunciamentos de grandes artistas. http://www.

youtube.com/watch?v=XG4-ePnT-Xs

3) Conheça alguns bons e maus resultados de 

ações de combate à pobreza testadas em vá-

rios países, relatados pelo economista indiano 

Abhijit Banerjee. http://www.ipea.gov.br/por-

tal/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=21142
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PARK AVENuE 
PARk AvENUE: MONEy, POWER AND THE AMERICAN 
DREAM
ALEX GIBNEy

FORçAS POLÍTICAS PELA DESIGuALDADE

O documentário “Park Avenue” aborda a crescente 

desigualdade observada nos Estados unidos, um 

país muito rico, onde os 5% mais pobres têm renda 

superior à de 60% da população mundial, mas onde 

a distribuição de renda é bem pior que a da maioria 

dos países desenvolvidos. Os contrastes entre pes-

soas bilionárias e relativamente pobres que moram 

em diferentes trechos da avenida de Nova York que 

dá título ao filme ilustram as desigualdades encon-

tradas no país.

Dirigido pelo americano Alex Gibney, vencedor do 

Oscar de melhor documentário em 2007 por “Taxi to 

the dark side”, que fez parte da série “Por que demo-

cracia?”, “Park Avenue” busca relacionar o sistema 

político dos Estados unidos à maneira como o país 

tem tratado os diferentes andares de sua elevada pi-

râmide social. O filme argumenta que a desigualdade 

aumenta no país porque, há três décadas, as grandes 

corporações financiam campanhas ou corrompem 

políticos, republicanos e democratas, para cortar im-

postos sobre os ricos e gastos com os pobres.

O diretor não parece se importar em sugerir pre-

ferências. Entre vários políticos americanos que 

aparecem no documentário, o que sai melhor na 

foto de Gibney é Ralph Nader, que foi quatro vezes 

candidato a presidente – duas pelo Partido Verde e 

duas de forma independente. Quem sai pior é o de-

putado e último candidato republicano a vice-pre-

sidente, Paul Ryan, que aparece comparando na TV 

a rede de proteção social do país a uma rede para 

dormir, capaz de embalar pessoas saudáveis em vi-

das de dependência e complacência.

Na semana em que este texto foi escrito, em novem-

bro de 2013, os legisladores republicanos consegui-

ram aprovar um corte de 7% no programa de cupons 

de alimentação denominado pela sigla SNAP e mais 

conhecido como food stamp, que atendia 48 milhões 
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de pessoas na ocasião. O corte estimado para uma 

família de três pessoas era de uS$ 29 mensais.

Em 2012, o governo federal americano desembol-

sou uS$ 315 bilhões – cerca de 2% do seu produto 

interno bruto (PIB) – em programas de transferên-

cia não contributiva para garantir renda ou auxí-

lios à educação, nutrição e moradia de famílias de 

baixa renda ou com crianças. No Brasil, críticas se-

melhantes às de Ryan costumam ser dirigidas ao 

Programa Bolsa Família (PBF), que custa 0,5% do PIB 

brasileiro. Se for adicionada à conta a outra grande 

transferência não contributiva, que é o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), o gasto brasileiro com 

programas do gênero totaliza 1% do PIB.

Também é recorrente no Brasil a crítica de que 

transferências de renda aos mais pobres custariam 

muito aos contribuintes e provocariam um “efeito-

preguiça”, mas já foram feitas várias análises em-

píricas para detectá-lo e nenhuma sustenta que os 

benefícios desencorajem de forma generalizada a 

participação no mercado de trabalho. Só se confir-

ma alguma participação reduzida entre grupos es-

pecíficos, como as crianças, estimuladas a estudar 

em vez de trabalhar, e as mulheres com filhos, que, 

ao receber o benefício, dedicam cerca de uma hora 

adicional por semana ao tempo “livre” no qual cui-

dam de casa e das crianças40.

 

Resumindo, o “efeito-preguiça” se restringe essen-

cialmente a casos desejáveis ou no mínimo aceitá-

veis, nos quais reduz a disponibilidade para ocupar 

postos geralmente precários e remunerados por 

menos do que o salário mínimo legal. Na prática, 

as transferências elevam o baixo valor mínimo que 

os pobres aceitam para trabalhar e, para grupos es-

pecíficos como as crianças pobres, fazem sua alta 

propensão ao trabalho se aproximar daquela obser-

vada em famílias de renda mediana.

Embora a taxa de matrículas no ensino básico já 

fosse alta no Brasil, com ou sem transferências de 

renda condicionadas, a literatura empírica mostra 

que programas desse tipo foram eficazes em redu-

zir o percentual de crianças que trabalham, assim 

como o de crianças que não estudam nem traba-

lham. Em 2004, das crianças de 7 a 14 anos benefi-

ciadas com o PBF, 3% não frequentavam a escola. 

Já entre crianças com várias características iguais, 

mas não inseridas no programa à época, essa taxa 

era maior em 2 a 3 pontos percentuais, indicando 

um efeito próximo ao estimado em 2000 para o Pro-

grama Bolsa Escola41. 
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40 OLIVEIRA, L. F. B.; SOARES, S. S. D. 

O que se sabe sobre os efeitos das 

transferências de renda sobre a 

oferta de trabalho. Brasília: Ipea, 

mai. 2013 (Texto para Discussão, 

n. 1.738). http://www.ipea.gov.br/

portal/images/stories/PDFs/TDs/

td_1738.pdf 

41 SILVEIRA NETO, R. M. Impacto do 

Programa Bolsa Família sobre a 

frequência à escola: estimativas a 

partir de informações da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio 

(Pnad). In: CASTRO, J. A.; MODESTO, 

L. (orgs.). Bolsa família 2003-2010: 

avanços e desafios. Brasília: Ipea, 

2010, vol. 2. http://www.ipea.gov.br/

portal/images/stories/PDFs/livros/

livros/livro_bolsafamilia_vol2.pdf 

42 CAMPELLO, T; NERI, M. C. (orgs.). 

Programa Bolsa Família: uma déca-

da de inclusão e cidadania. Brasília: 

Ipea, 2013. http://www.ipea.gov.br/

portal/images/stories/PDFs/livros/

livros/livro_bolsafamilia_10anos.

pdf 

43 LAVINAS, L. (coord.). Relatório téc-

nico final - Projeto: Medindo o grau 

de aversão à desigualdade da popu-

lação brasileira através dos resulta-

dos do Bolsa-Família. Rio de Janeiro: 

IE/uFRJ, dez. 2012. http://oglobo.

globo.com/arquivos/pais_relato-

rio_finep_desigualdade.pdf  

um livro sobre 10 anos de análises técnicas do pro-

grama42 reúne estudos com evidências de que ele não 

estimula a preguiça, nem a informalidade, nem a fe-

cundidade, que cai em todas as classes de renda, mas 

especialmente entre os mais pobres e no Nordeste. 

Nos últimos anos, entre os brasileiros mais pobres, fa-

mílias sem crianças tornaram-se mais comuns do que 

famílias com quatro ou mais crianças.

Segundo resultados apontados no livro, além de 

não criar os principais problemas anunciados por 

seus críticos, o programa contribui para aumentar 

a frequência à escola e para diminuir a repetência 

e a inatividade de jovens que não estudam nem tra-

balham, a mortalidade entre crianças menores de 

cinco anos – especialmente por diarreia e desnutri-

ção – e a prevalência de baixo peso ao nascer, além 

de aumentar a proporção de crianças com vacinas 

nas idades corretas. São efeitos duradouros sobre 

o bem-estar e a capacidade produtiva dos mais po-

bres, incentivos para ampliarem e realizarem seu 

potencial. Lembram mais uma cama elástica de pro-

teção do que uma rede de dormir.

Quando uma crise torna necessário aquecer a eco-

nomia, mesmo quem não é pobre pode somar a 

esses benefícios duradouros um retorno de curto 

prazo das transferências de renda destinadas aos 

mais pobres dos pobres. Nessas condições, um gas-

to adicional no PBF – por chegar de fato à popula-

ção mais pobre, que tende a usá-lo inteiramente em 

consumo – faz as novas compras girarem as rodas 

da economia e multiplicarem o acréscimo inicial 

em aumentos bem maiores no PIB e no consumo 

total das famílias (pobres ou não), muito superiores 

aos obtidos com transferências previdenciárias e 

trabalhistas que não se dirigem aos mais pobres.

Foi em resposta à Grande Depressão da década de 

1930 que os EuA criaram a primeira versão de seu 

programa food stamp em 1939 e, pelo mesmo moti-

vo, o atual SNAP foi reforçado em 2009 para aliviar a 

pobreza e estimular a recuperação do país perante 

a crise econômica iniciada em 2008. Hoje se discute 

se o corte no programa, além de atingir os mais po-

bres, será benéfico ou prejudicial à economia e aos 

bolsos das classes média e alta.

No Brasil, a maioria das pessoas, inclusive de renda 

mais alta, diz apoiar iniciativas de redistribuição de 

renda, a manutenção do PBF, a focalização do pro-

grama nos mais pobres e as condições de frequên-

cia à escola e ao posto de saúde exigidas para re-

ceber o benefício43. Programas complementares ao 

PBF que adicionam benefícios à população cadas-
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trada foram criados em estados e municípios gover-

nados por partidos de oposição ao governo federal. 

Esses sinais indicam que a continuidade do progra-

ma não deveria ser abalada por uma alternância de 

grupos no poder.

Quanto à influência de empresas financiadoras de 

campanha em decisões políticas sobre impostos e 

gastos públicos, apontar a melhor solução é mais 

complicado do que parece à primeira vista. No caso 

do Brasil, onde imperam fortes discordâncias sobre a 

direção a seguir, algum tipo de reforma na legislação 

eleitoral poderia ajudar, mas também atrapalhar. An-

tes de qualquer mudança grande nessa área, é pre-

ciso cautela e muito debate na sociedade para não 

piorar peças que funcionam relativamente bem nas 

engrenagens do sistema atual44. O que não tem con-

traindicação é o aumento da transparência e a fisca-

lização dos políticos pela sociedade e os órgãos de 

controle. O fim das votações secretas no Congresso e 

os crescentes instrumentos de acesso à informação 

sobre o setor público são passos nessa direção.

Ao contrário do que “Park Avenue” pode sugerir a al-

guns espectadores, a questão central não é apenas 

mais ou menos Estado, impostos e gastos, mas sim 

como melhorar o uso de cada centavo recolhido e 

gasto pelo Estado, especialmente para combater po-

breza e desigualdade e aumentar prioritariamente o 

bem-estar social de quem mais carece desse aumen-

to. Para um dado tamanho do Estado qualquer, tribu-

tação progressiva (crescente conforme a riqueza e a 

renda da pessoa) e políticas que mirem e cheguem 

aos mais pobres são o melhor caminho conhecido 

para reduzir a desigualdade e a pobreza.
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44 FIGuEIREDO, A. C.; LIMONGI, F. 

Reforma política: notas de cau-

tela sobre os efeitos de escolhas 

institucionais. In: Plenarium. 

Ano IV, n. 4, jun. 2007. Brasília: 

Câmara dos Deputados, 2007. 

http://www2.camara.leg.br/

documentos-e-pesquisa/publi-

cacoes/edicoes/arquivos-diver-

sos/PLENARIuM_04.pdf 

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Acompanhe receitas e despesas federais (https://

www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/responsabilidade-

fiscal/politica-fiscal/resultado-do-tesouro-nacio-

nal), estaduais e municipais (https://www.tesouro.

fazenda.gov.br/pt/prefeituras-governos-estaduais/

dados-consolidados/finbra-financas-municipais), 

assim como as variações da dívida pública no Brasil 

(http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPOLFISC).

2) Consulte as declarações sobre doações de cam-

panha e bens dos candidatos, números de votos 

recebidos e outras informações sobre os processos 

eleitorais brasileiros. http://www.tse.jus.br/eleico-

es/eleicoes-anteriores

3) Entenda alguns prós e contras de vários siste-

mas políticos e eleitorais com verbetes assinados 

por diferentes autores no livro “Reforma política no 

Brasil”, organizado por Leonardo Avritzer e Fátima 

Anastasia (Ed. uFMG, 2006).

4) Veja, critique e reflita com o documentário “Si-

cko – S.O.S. saúde” (2007), de Michael Moore, sobre 

a relação entre a política e o sistema de saúde nos 

Estados unidos até então.

5) Confira o embate ficcional entre as caricaturas 

de um lobista e um senador antitabaco no filme 

“Obrigado por fumar” (2005), de Jason Reitman.
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MÃE SOLAR 
SOLAR MAMMAS
JEHANE NouJAIM E MoNA ELDAIEF

MuLHERES EMPODERADAS

A Faculdade Barefoot (“pé no chão”), na Índia, ofere-

ce cursos de seis meses em “engenharia solar” a 27 

mulheres pobres de vários países, inclusive analfa-

betas, quase sempre mães ou avós. Selecionada, a 

beduína Rafea Anad, de 32 anos, enfrenta a resistên-

cia do marido para frequentar o curso e melhorar 

sua vida, a de suas quatro filhas e, possivelmente, 

a de sua comunidade em um deserto na Jordânia.

Essa seria uma sinopse possível do documentário 

“Mãe solar”, que perpassa vários grandes temas ao 

contar a história de Rafea: a pobreza e suas arma-

dilhas, a força necessária para enfrentá-las diaria-

mente, os valores da educação formal e informal, as 

relações entre sustentabilidade ambiental e supera-

ção da miséria, a importância transversal da cultura 

em todas essas questões. A centralidade dos papéis 

feminino e materno, no entanto, é o foco mais lumi-

noso do filme, como seu próprio título sugere.

Nos anos 1990, o economista indiano Amartya Sen, 

premiado com o Nobel, já apontava, nos processos 

de desenvolvimento humano, o crescente enfoque 

de reivindicações e políticas voltadas ao empode-

ramento das mulheres no papel de agentes de mu-

dança. O respeito e a consideração por seu bem-es-

tar – ressaltou Sen – são muito influenciados por 

seu potencial para auferir uma renda independen-

te, encontrar empregos fora de casa, ter direitos de 

propriedade, ser formalmente educadas e partici-

par nas decisões da família e de todas as instâncias 

da sociedade. Em contrapartida, o limite imposto 

à condição feminina “afeta gravemente a vida de 

todas as pessoas – homens e mulheres, crianças e 

adultos” 45.

Quando se entende desenvolvimento como liber-

dade, percebe-se como ele passa pela autonomia 

das mulheres e por seu acesso a outras atividades 

além de cuidados e trabalhos domésticos, que nos-

sas sociedades distribuem em cargas desiguais. O 

45 SEN, A. Desenvolvimento 

como liberdade. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000.
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desenvolvimento exige ampliar as possibilidades 

de pacto e divisão de responsabilidades entre mu-

lheres, homens e suas instituições – famílias, comu-

nidades, empresas, órgãos públicos.

Isso não significa que, para buscar desenvolvi-

mento, seja preciso rejeitar os diferentes papéis 

sociais desempenhados comumente por homens 

e mulheres. Pelo contrário. O caminho é conhecer 

bem esses papéis, entender sua importância e par-

tir deles para abrir novas oportunidades a cada 

pessoa. Assim são desenhadas algumas das políti-

cas que lidam melhor com as diferenças de gênero 

existentes.

Foi assim, partindo dos conhecimentos de mães 

e avós e de suas relações com as pessoas ao re-

dor, que o fundador da Faculdade Barefoot, Sanjit 

Bunker Roy, decidiu apostar nelas como multiplica-

doras locais de bem-estar. Após tentar treinar ho-

mens pobres em diferentes países, Roy avaliou que 

eles costumavam ser “inquietos, ambiciosos, com-

pulsivamente móveis” e, para deixar seus povoados 

e procurar emprego nas cidades, faziam questão de 

diplomas, que a Barefoot não oferece. Optou por 

treinar mulheres.

Programas sociais brasileiros como Bolsa Escola, 

Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida também 

têm apostado em mães como titulares preferen-

ciais dos benefícios. No caso deste último, que ofe-

rece habitação subsidiada e financiamento sem 

juros a famílias com renda total de até R$ 1.600 

mensais, 86,4% dos titulares cadastrados nessa fai-

xa são mulheres46. 

No caso do Bolsa Família, 93,1% dos responsáveis 

familiares são mulheres. O arranjo mais comum en-

tre as famílias atendidas pelo programa é o de mãe 

com filho(s) (42,2%), seguido de casal com filho(s) 

(37,6%)47. As mães que vivem sozinhas com seus fi-

lhos têm, em média, 35 anos de idade. Dividem seu 

tempo entre as crianças e a busca de sustento em 

um mercado de trabalho que paga mais aos ho-

mens. Mesmo quando têm um companheiro, são as 

mães, em geral, que cadastram as famílias, sacam 

o benefício, gerenciam seu uso, acompanham e fa-

zem cumprir as condicionalidades de vacinação e 

frequência à escola das crianças.

A importância delas é tão grande, que, quando elas 

faltam, deixam as redes de proteção social sem 

uma conexão fundamental. No Rio de Janeiro, ob-

servou-se que as crianças que não moravam com 
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46 MINISTÉRIO DAS CIDADES; IPEA; 

SAE. Sips/Ipea – Pesquisa com be-

neficiários do Programa Minha 

Casa, Minha Vida. Brasília: nov. 

2013. http://www.ipea.gov.br/por-

tal/images/stories/PDFs/131114_

ifh_1411%20sips.pdf  

47 CAMARGO, C. F.; CuRRALERO, C. 

R. B.; LICIO, E. C.; MOSTAFA, J. Perfil 

socioeconômico dos beneficiá-

rios do Programa Bolsa Família: 

o que o Cadastro único revela? 

In: CAMPELLO, T; NERI, M. C. (orgs.). 

Programa Bolsa Família: uma 

década de inclusão e cidadania. 

Brasília: Ipea, 2013. http://www.

ipea.gov.br/portal/images/sto-

ries/PDFs/livros/livros/livro_bol-

safamilia_10anos.pdf 

48 QuISuMBING, A. R.; MALuCCIO, 

J. A. Intrahousehold allocation 

and gender relations: new empi-

rical evidence from four develo-

ping countries. Washington, DC: 

International Food Policy Rese-

arch Institute, Apr. 2000 (FCND 

Discussion Paper, n. 84). http://

www.ifpri.org/sites/default/fi-

les/publications/fcnbr84.pdf .

suas mães, mesmo sendo as mais pobres, tinham 

menos chance de serem cobertas pelos programas 

sociais, além de obterem notas piores quando esta-

vam na escola. A prefeitura passou, então, a buscar 

ativamente essas crianças para tentar cadastrá-las 

nos programas de transferência de renda e acom-

panhamento escolar.

Existem evidências de que o grau de participação 

feminina nas decisões familiares é fundamental 

em muitos aspectos. Com dados de Bangladesh, In-

donésia, áfrica do Sul e Etiópia, um estudo sobre a 

divisão de recursos dentro dos domicílios48 revelou 

que, nos três primeiros países, um maior controle 

de bens pela esposa resultava em maior proporção 

dos gastos destinada à educação.

No Brasil, outro trabalho49 mostra que famílias 

chefiadas por mulheres gastam frações maiores 

de suas rendas com habitação, vestuário, higiene, 

saúde, educação, cultura e serviços pessoais, en-

quanto as chefiadas por homens gastam mais com 

transporte, aumento do patrimônio, alimentação e 

outras despesas correntes. Individualmente, confir-

mando o que se intui dos valores de gênero trans-

mitidos desde as brincadeiras infantis, as mulheres 

também gastam mais com cuidados pessoais, rou-

pas e acessórios. Já os homens gastam mais com 

transportes – principalmente veículos, combustí-

veis e serviços relacionados – e com outros imóveis 

além daquele onde vivem.

Essas diferenças médias, obviamente, não valem 

igualmente para todo mundo, muito menos são 

estáticas. Nas últimas quatro décadas, as mulhe-

res brasileiras capitanearam uma revolução de 

costumes, conquistando maior autonomia. ultra-

passaram a escolaridade dos homens, elevaram 

a idade de casamento, deixaram de mantê-lo por 

obrigação, tomaram postos de trabalho, assumi-

ram a responsabilidade de muitos domicílios. Em 

contraste, as obrigações domésticas continuam a 

sobrecarregar as mulheres, que ainda participam 

menos do mercado de trabalho, recebem e acei-

tam menos que os homens ao ocupar postos se-

melhantes e ainda são minoria em carreiras tradi-

cionalmente “masculinas”, que se confundem com 

aquelas dominadas por pessoas autodeclaradas 

de cor branca50.

Em “Mãe solar”, os olhos pintados e sorrisos da pro-

tagonista, que surgem com mais frequência quan-

do o filme se aproxima do fim, dão sinais de uma 

revolução pessoal que as estatísticas não podem 
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traduzir. No início do documentário, Rafea Anad 

aquece e ilumina a barraca onde vive com as filhas 

acendendo, perigosamente, uma fogueira com pe-

daços de madeira arrancados de seu armário, con-

sumindo em chamas, pouco a pouco, um dos pou-

cos bens duráveis que possui. No final, já morando 

com a família em uma casa, Rafea acende pela pri-

meira vez uma lâmpada alimentada pelo sistema 

de energia solar que aprendeu a montar e espalhar 

por seu vilarejo.

No meio do filme, frequentar a Faculdade Barefoot 

não foi fácil para Rafea. Ela era a segunda esposa de 

seu marido, que vivia com a primeira. Ao ser convi-

dada para o curso, precisou desafiar a ideia local de 

que fosse vergonhoso uma mulher estudar. Porém, 

o maior desafio foi afastar-se temporariamente das 

filhas, que contaram com os cuidados da avó mater-

na enquanto Rafea estudava na Índia.

Para muitas mulheres, é difícil estudar ou traba-

lhar até mesmo perto de casa por não haver quem 

possa cuidar das crianças. Expandir a oferta de 

vagas em creches e pré-escolas que realmente 

estimulem o desenvolvimento infantil é um cami-

nho não apenas para tornar as crianças mais ca-

pazes por toda a vida, mas também pelas opções 

que dão aos responsáveis, especialmente às mães. 

Elas ganham tempo e oportunidade para reduzir o 

stress, estudar, trabalhar mais e obter mais renda.

Em outras palavras, mais desenvolvimento. E mais 

liberdade para as mulheres.
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49 PINHEIRO, L. S.; FONTOuRA, N. 

O perfil das despesas e dos ren-

dimentos das famílias brasilei-

ras sob a perspectiva de gênero. 

In: SILVEIRA, F. G.; SERVO, L. M. S.; 

MENEzES, T.; PIOLA, S. F. (orgs.) 

Gasto e consumo das famílias 

brasileiras contemporâneas. 

Brasília: Ipea, 2007, vol. 2. 

50 BELTRÃO, K. I.; TEIXEIRA, M. P. 

Cor e gênero na seletividade das 

carreiras universitárias. In: SOA-

RES, S.; BELTRÃO, K. I.; BARBOSA, 

M. L. O.; FERRÃO, M. E. (orgs.). Os 

mecanismos de discriminação 

racial nas escolas brasileiras. Rio 

de Janeiro: Ipea, 2005.

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Assista a uma palestra para entender melhor 

as ideias de Sanjit Bunker Roy que deram origem 

à Faculdade Barefoot. http://www.ted.com/talks/

bunker_roy.html?embed=true 

2) Veja o episódio sobre família da série “Nota 10 

- Primeira infância”, que aborda os papéis de ho-

mens e mulheres na formação das crianças, em 

casa, na creche e na escola. http://www.futura.org.

br/blog/2012/08/03/para-baixar-e-assistir-a-serie

-%E2%80%98nota-10-%E2%80%93-primeira-infan-

cia%E2%80%99-esta-na-rede/

3) Conheça a vida, em 2005, de crianças em grave 

insegurança alimentar e os dilemas de suas mães, 

titulares de benefícios do Bolsa Família, para gerir 

recursos e conflitos com seus maridos em meio à 

extrema escassez de comida, água, emprego e ren-

da no documentário “Garapa”, do mesmo diretor de 

“Tropa de elite”, Jose Padilha.

4) Ria e reflita com a comédia “Feios, sujos e mal-

vados”, de Ettore Scola (1976), vendo as paixões e 

traições de uma família pobre da Itália na disputa 

por seus pequenos tesouros, como um seguro por 

acidente de trabalho obtido em troca de um olho 

ou o beneficio mensal de uma avó que só atrai a 

companhia dos parentes nos dias de pagamento da 

previdência social.
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CORRENDO ATRáS DO BONDE

A História com H maiúsculo lembra um campo de 

batalha, onde a narrativa da luta pelo poder con-

funde-se com a luta pela versão mais aceita do que 

aconteceu. Entrar nesse campo minado e fazer dele 

um desenho animado que divirta, explique com 

simplicidade, provoque o pensamento e respeite as 

múltiplas visões defensáveis em jogo é um desafio 

grandioso. Ben Lewis o enfrenta em “A história da 

pobreza”, que, numa tradução mais literal do origi-

nal, poderia se chamar “Pobre de nós: uma história 

animada da pobreza”.

Em vez de anunciar “a História”, Lewis procurar 

construir “uma história” a partir de diferentes nar-

rativas sobre a pobreza na longa jornada humana. 

Entrevistas com estudiosos de visões variadas mis-

turam-se à representação do que dizem na forma 

de um desenho animado que viaja no tempo con-

duzido pela voz de um narrador. As entrevistas são 

interessantes, o visual do desenho é sofisticado e, 

em grande medida, o filme alcança seus objetivos 

ousados.

Entretanto, o longa-metragem também pode vir, 

como anunciava Chacrinha, mais para confundir 

do que para explicar. Não é tão fácil sair de seu 

bombardeio de teses e brincadeiras visuais com 

uma ideia muito nítida e linear de uma história da 

pobreza no mundo. É preciso algum empenho para 

recontá-la. Se há uma mensagem geral que se pode 

depreender, é que o bem-estar humano aumentou 

ao longo dos tempos em termos absolutos, mas a 

pobreza resulta da desigualdade, que, segundo a 

explicação mais sustentada no filme, seria gerada 

por diferentes formas de pilhagens entre nações e 

indivíduos.

Os conceitos de pobreza mudam conforme o tempo 

e o lugar. Mesmo aqui e agora, há muitas definições 

alternativas disponíveis. Pela mais usada hoje no 

A HISTÓRIA DA POBREzA 
POOR US: AN ANIMATED HISTORy OF POvERTy
BEN LEwIS
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mundo, balizadora da principal meta do milênio das 

Nações unidas, extremamente pobre é quem vive 

em uma família com renda menor que o equivalen-

te ao poder de compra de uS$ 1,25 por dia para cada 

pessoa. Nas duas décadas entre 1990 e 2010, calcu-

la-se que a proporção da população mundial nessa 

situação caiu à metade, de 2/5 para 1/5. Enquanto 

a expectativa média de vida ao nascer subia de 66 

para 70 anos e a população global crescia da casa 

dos 5 para perto dos 7 bilhões de pessoas, o número 

de extremamente pobres caiu. Assim mesmo, mais 

de 1 bilhão de seres humanos ainda permanecem 

nesse quadro de miséria.

Em termos de condições absolutas, a vida de uma 

pessoa escolhida ao acaso no mundo tende a ser 

melhor e mais longa agora do que em qualquer 

etapa da história humana. Mais pessoas são mais 

ricas, menos pessoas vivem em níveis absolutos de 

pobreza e é cada vez menos frequente uma criança 

morrer. No entanto, o mundo é extremamente de-

sigual e grande parte das pessoas sofre restrições 

inaceitáveis perante os recursos existentes para 

superá-las.

A população mundial acelerou seu crescimento 

conforme surgiam e se disseminavam remédios, 

fertilizantes artificiais, hábitos de higiene, combus-

tíveis fósseis, cidades industrializadas, produção 

em massa, química orgânica, tratores, vacinações. 

No início do século 19, a população mundial atin-

giu 1 bilhão de pessoas. Outros sucessivos bilhões 

foram adicionados em períodos curtos terminados 

em 1928, 1960, 1974, 1987, 1999 e 201151. Nesse senti-

do, a espécie humana vingou, mas de maneira dese-

quilibrada social e ambientalmente.

A medida de desigualdade mais usada é o índice de 

Gini da renda, que pode variar desde zero, quando 

todas as rendas individuais de uma população são 

idênticas, até um, quando uma única pessoa con-

centra sozinha toda a renda da população conside-

rada. Para falar da desigualdade no mundo, é pos-

sível calcular o índice de Gini de diferentes formas. 

Existe a desigualdade entre as rendas médias dos 

países, existe a desigualdade entre as rendas das 

pessoas dentro de cada país e existe uma desigual-

dade que mistura as duas anteriores, entre as ren-

das individuais de todas as pessoas do mundo. Para 

calcular bem esta última, é preciso juntar e compa-

tibilizar amostras de dados individuais coletados 

em mais de uma centena de pesquisas nacionais. 

Feitas desta maneira, só existem boas estimativas 

do período de 1988 a 2008.
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O índice de Gini brasileiro é alto e parecido com o 

observado no mundo quando se calcula a desigual-

dade entre os vários países, dando a cada um deles 

um peso proporcional ao tamanho de sua popula-

ção. Ambos têm caído fortemente desde o início do 

século 21, seguindo trajetórias bem próximas, das 

redondezas de 0,6 rumo à faixa de 0,5. Já a desigual-

dade entre todas as pessoas do mundo é mais alta 

que a observada dentro de qualquer país, próxima 

de 0,7. Ela registrou uma leve redução de 2002 a 

2008 após uma leve alta de 1988 a 200252.

Nesses 20 anos entre 1988 e 2008, dos últimos dias do 

Muro de Berlim até a crise financeira global, o mun-

do bipolar deu lugar a uma nova ordem geopolítica 

e o termo “globalização” entrou em nosso vocabulá-

rio. Nas contas do economista sérvio Branko Milano-

vic, que compilou as amostras individuais dos vários 

países no período, os maiores ganhos de renda ocor-

reram no “miolo” da distribuição de renda mundial. 

Isso teria feito emergir a tão discutida nova classe 

média global53, com mais de um terço da população 

humana – muitos chineses e indianos, mas também 

brasileiros, indonésios, egípcios e muitos mais.

Quem também ganhou bastante no período foi 

o 1% mais rico do mundo, o que abriu a distância 

entre a renda dos ocupantes do pico da pirâmide 

social global e a do andar imediatamente abaixo. 

Este último grupo, espremido entre as dinâmicas 

pujantes da nova classe média emergente e do cen-

tésimo mais rico, experimentou um crescimento de 

renda modesto enquanto seus “vizinhos” de baixo e 

da cobertura logo acima festejavam.

Pelas mesmas contas, os 5% mais pobres do mundo 

não tiveram, em média, qualquer ganho de poder 

de compra nesses 20 anos, mas o terço mais pobre 

da população mundial obteve ganhos relativamen-

te altos no período, com crescimento real médio 

de mais de 2% ao ano. Esse crescimento explica a 

mencionada queda da extrema pobreza no mundo 

de 2/5 para 1/5.

Retrocedendo mais no tempo, há também algumas 

estimativas da desigualdade entre todos os cidadãos 

do mundo em meados do século 19. As margens de 

erro são bem maiores neste caso, mas a história que 

sai dos cálculos disponíveis54 conta que, desde a Revo-

lução Industrial, que lançou um grupo de países euro-

peus e suas ramificações no exterior em um caminho 

de crescimento mais rápido, a desigualdade global 

seguiu subindo até meados do século 20. Houve um 

período de mais de um século de aumento da desi-
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gualdade global, seguido por cerca de meio século 

em que ela se manteve relativamente constante em 

um patamar elevado, entre o final da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) e a virada para o século 21.

No século 19, aproximadamente 2/3 da desigualdade 

global vinham de desigualdades dentro dos países 

e apenas 1/3 vinha da desigualdade entre os países. 

Segundo Milanovic, essas proporções se invertem 

atualmente. Hoje, o país onde se vive – igual ao de 

nascimento para 97% das pessoas, que não migram 

– é o fator mais determinante da posição de um ser 

humano qualquer na distribuição de renda mundial, 

com mais influência do que todos os outros fatores 

importantes juntos (educação própria e dos pais, 

sexo, esforço, sorte etc.). As barreiras à migração in-

ternacional reforçam a desigualdade predefinida 

pela localização geográfica de nascença.

Neste início do século 21, existem três grandes for-

ças que influenciam a trajetória da desigualdade 

entre pessoas no mundo55:

1) ao contrário do que ocorre no Brasil, a desigual-

dade aumenta dentro da maioria dos países de po-

pulação grande, o que puxa a desigualdade global 

para cima;

2) a renda média na maioria dos países pobres tem 

crescido menos do que nos países ricos, o que tam-

bém puxa a desigualdade global para cima;

3) China e Índia, com populações enormes, vêm au-

mentando suas rendas muito mais rápido que os 

países ricos, o que reduz a desigualdade global e 

sobrepuja os dois outros efeitos.

Dentro da China e da Índia, embora a desigualdade 

aumente, a pobreza cai. É como no chamado “mi-

lagre econômico” brasileiro (1968-1973), quando as 

rendas de todas as camadas da sociedade aumen-

taram, a pobreza caiu bastante, mas os mais ricos 

experimentaram os maiores ganhos. De forma pa-

recida, porém com “milagres” de crescimento mais 

duradouros e populações que representam mais 

de 1/3 das pessoas do mundo, é na China e na Índia 

que se concentra a maior parte da queda global da 

extrema pobreza das duas últimas décadas.

Nesses dois países e no conjunto das nações em 

desenvolvimento, a maioria dos extremamente po-

bres tem renda apenas um pouco abaixo da linha 

de uS$ 1,25 por dia. Com isso, a continuidade do 

crescimento pode levar muita gente desses países 

a superar a linha nos próximos anos. Já na áfrica 
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Subsaariana, os extremamente pobres (48,5% dos 

habitantes em 2010) concentram-se bem abaixo da 

linha internacional, com rendas em torno de uS$ 

0,70 por dia. Mantido o ritmo recente, 1/4 dos sub-

saarianos ainda deverá ser miserável em 2030.

Historicamente, as rendas e condições de vida me-

lhoram com mais frequência do que pioram, mas as 

desigualdades surgem – e podem diminuir – porque 

nem todo mundo melhora de vida ao mesmo tempo 

e na mesma velocidade. Há enormes defasagens no 

ritmo em que as pessoas ganham acesso a novas 

vacinas e medicamentos avançados, assim como a 

recursos banais para quem sempre os teve, como 

água potável56. Enquanto alguns grupos conseguem 

tomar assento privilegiado no “bonde da história” e 

escapar da pobreza, outros são deixados para trás, 

sofrendo, sem conseguir alcançá-lo.

Cada país deve buscar acelerar o desenvolvimento 

autônomo de seus habitantes, principalmente dos 

mais vulneráveis, mas isso não é o bastante. O mun-

do precisa de iniciativas de cooperação internacio-

nal ousadas para impedir que os seres humanos 

mais pobres do planeta continuem a ser deixados 

para trás.

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Assista a um brevíssimo vídeo com a evolu-

ção da renda e da esperança de vida em “200 

países, 200 anos, 4 minutos”, narrada, em 2010, 

pelo estatístico sueco Hans Rosling. http://

www.youtube.com/watch?v=-XvxlfoW4ls.

2) Compare indicadores de pobreza http://da-

tos.bancomundial.org/tema/pobreza, desigual-

dade http://datos.bancomundial.org/tema/

educacion, educação http://datos.bancomun-

dial.org/tema/medio-ambiente e meio ambien-

te em vários países e regiões do mundo ao lon-

go das últimas décadas.

159





POR ONDE SE SAI DE uMA ROuBADA 
HISTÓRICA?

O documentário “áfrica roubada”, do dinamarquês 

Christoffer Guldbrandsen, parte do caso de uma 

multinacional para propor, como sugere seu títu-

lo, uma explicação mais geral sobre a desigualda-

de entre partes ricas e pobres do mundo. uma in-

dústria de cobre poluente na zâmbia vende muito 

barato para sua própria subsidiária na Suíça, onde 

recolhe impostos e revende ao resto do mundo pela 

cotação internacional do metal, bem mais alta. Ma-

nobras como essa, segundo o filme, perpetuam a 

exploração entre nações e impedem que países po-

bres retenham mais rendas de investimento exter-

no para aumentar seu próprio bem-estar.

O alerta do filme joga luz sobre a necessidade de me-

lhorar e fazer funcionar a complexa regulação interna-

cional sobre tributação, comércio e fluxos de capitais. 

Faz pensar também sobre quanto os mecanismos de 

regulação nacionais podem zelar por preços, tributos 

e práticas benéficos a seus países e quanto isso de-

pende dos processos políticos internos.

Questões mais abrangentes tendem a acabar sur-

gindo desse debate. A primeira é em que medida 

a situação dos países pobres se deve: a) à maneira 

como os países ricos os mantêm subjugados por 

relações econômicas que impedem seu desenvolvi-

mento; b) às dificuldades internas de seus próprios 

países para gerarem ciclos virtuosos de desenvolvi-

mento; ou c) a combinações das duas alternativas 

anteriores. Outra questão, ligada à primeira, é se – e 

como – as nações e os indivíduos mais pobres do 

mundo devem ou não ser protegidos de relações 

econômicas com os países ricos?

Também não são questões simples ou com um único 

padrão de resposta possível. Os economistas Daron 

Acemoglu e James Robinson57 oferecem um caminho 

para responder. Para eles, a desigualdade encontra-

da hoje no mundo se deve ao fato de que, durante 

os séculos 19 e 20, certos países tiraram proveito da 

áFRICA ROuBADA 
STEALING AFRICA
CHRISToFFER GuLDBRANDSEN
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Revolução Industrial e das tecnologias e métodos de 

organização decorrentes dela, ao passo que outros, 

não. O imperialismo atrapalhou o desenvolvimento 

de muitos. Enquanto impulsionava o crescimento 

na Europa, a expansão comercial e colonial europeia 

impunha ou reforçava instituições nas colônias que 

as mantinham atadas à pobreza.

Na maior parte da áfrica subsaariana, segundo os 

mesmos autores, os processos de independência 

perderam a chance de erguer instituições mais in-

clusivas. uma das exceções foi Bechuanaland, colô-

nia inglesa que se tornou independente em 1966 e 

deu origem a Botsuana. Em uma área do tamanho 

da Bahia, havia então 600 mil habitantes – perto 

do que têm hoje Goiás, Santa Catarina, Maranhão 

ou Amapá –, sem mais que uma centena de cida-

dãos com ensino médio completo nem estradas 

pavimentadas que somassem a extensão da Ponte 

Rio-Niterói. Nos 46 anos seguintes, seu crescimento 

econômico foi um dos mais rápidos do mundo (8,9% 

ao ano, contra 8,8% na China, por exemplo), o que 

resulta hoje no mais alto produto per capita ao sul 

do Saara, superior ao brasileiro e comparável aos de 

países do Leste Europeu como Estônia e Hungria.

Nem tudo são flores em Botsuana. De 1990 a 2010, en-

quanto a esperança média de vida ao nascer no Brasil 

subia de 67 para 73 anos, a epidemia de aids a derruba-

va em Botsuana de 63 para apenas 46 anos. É a segunda 

pior média do mundo, maior apenas que os 45 anos de 

vida esperados ao nascer em Serra Leoa. A desigualda-

de em Botsuana também é extrema, chegando a su-

perar a brasileira quando foi medida. Em contraste, as 

inscrições na educação secundária botsuana saltaram 

de 6% da população na idade adequada em 1971 para 

61% em 2008. No nível superior, a taxa saiu do zero, lite-

ralmente, para mais de 7% no mesmo período.

Essa trajetória atípica entre países subsaarianos 

nas últimas décadas, com forte progresso econômi-

co e educacional, não se observou, por exemplo, em 

outra ex-colônia britânica da região: a zâmbia do 

filme “áfrica roubada”, que obteve a independên-

cia dois anos antes de Botsuana. Em 2010, 74,5% da 

população da zâmbia eram extremamente pobres 

pelo critério internacional, vivendo com menos de 

uS$ 1,25 por dia. O contingente considerado pobre, 

com menos de uS$ 2 por dia, abarcava 86,6% das 

pessoas do país. O produto per capita zambiano 

não cresceu no período pós-colonial. Pelo contrá-

rio, é menor hoje do que antes da independência e 

equivale a apenas um décimo do botsuano.

Dos muitos fatores que podem ter contribuído para 

os avanços destoantes de Botsuana, Acemoglu e Ro-

binson destacam a organização política democrática 

que o país conseguiu erguer e manter após a indepen-
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dência, com eleições periódicas e sem nenhuma guer-

ra civil ou intervenção militar. Já contava previamente 

com estruturas e lideranças locais que se mantiveram 

no período colonial, com um grau de centralização e 

participação política que, em outros vizinhos, nunca 

houve ou os colonizadores desmontaram. Após a in-

dependência, o país descobriu diamantes, cuja mine-

ração explica a maior parte de seu produto crescente. 

É a mesma riqueza mineral que, em Serra Leoa, alimen-

tou a guerra civil ao redor dos famigerados “diaman-

tes de sangue” trocados por armas estrangeiras. Em 

Botsuana, gerou receitas que ajudaram a equilibrar as 

contas do governo e ampliar o acesso à educação.

Ao ver, no filme “áfrica roubada”, como a mineração 

de cobre em zâmbia é capaz de gerar muita renda 

para suíços e pouca para zambianos, alguém pode 

supor que fazer comércio com países mais ricos ou 

permitir a instalação de suas empresas é sempre 

um mau negócio para os países mais pobres e me-

nos produtivos. Na verdade, muitas vezes os mais 

pobres conseguem fazer bons negócios com os 

mais ricos. Mesmo que não sejam bons a ponto de 

impedirem sua pobreza, são vantajosos compara-

dos à alternativa de não os fazer.

Parte considerável do desenvolvimento brasileiro 

se deu com investimento estrangeiro, fluxo que 

ainda hoje ajuda a equilibrar as contas externas e 

elevar a produtividade no país. O comércio, mesmo 

entre pessoas ou países em condições muito dife-

rentes, é uma troca geralmente consensual, reali-

zada por duas partes que acharam melhor fazê-la 

porque perceberam mais benefícios do que custos 

em realizá-la. Fora todas as reais possibilidades de 

fraudes, manobras, imposições e manipulações, o 

que pode ocorrer é a percepção de benefícios e cus-

tos estar errada se alguma das partes estiver mal 

informada sobre a troca, comprando gato por lebre 

ou vendendo lebre por gato sem saber.

Até meados dos anos 1990, americanos e euro-

peus praticamente só faziam críticas ao comércio 

internacional concentradas no medo de que seus 

próprios trabalhadores fossem prejudicados pela 

concorrência com produtos baratos e bons impor-

tados principalmente da ásia. A partir dali, cresceu 

um movimento com forte participação de universi-

tários americanos que atacava os supostos males 

que o comércio global geraria para trabalhadores 

de países mais pobres, com salários muito baixos 

e condições de trabalho muito ruins58. Isso impul-

sionou organizações internacionais de certificação 

com selos de “comércio justo”, que permitem ao 

consumidor optar por pagar um pouco mais por 

produtos de vários países com produção inspecio-
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nada segundo critérios trabalhistas e ambientais.

Os trabalhadores mais pobres, de empresas e paí-

ses que não conseguem ser competitivos se cum-

prirem todas as condições consideradas minima-

mente justas para merecer o adjetivo e o selo, têm 

pouco a ganhar com essas iniciativas e podem até 

sair perdendo. Contudo, os defensores da ideia ar-

gumentam que os danos colaterais são pequenos e 

os benefícios para os trabalhadores nas fábricas e 

fazendas de exportação certificadas são grandes59. 

Retirar um país da miséria é mais complicado. En-

quanto alguns economistas apontam a instabili-

dade política como causa da pobreza, outros argu-

mentam que ocorre o inverso: a própria pobreza 

gera instabilidade política. É provável que as duas 

coisas se reforcem mutuamente.

Compreender a história é essencial, mas nem sempre 

é suficiente para encontrar a saída para uma situação 

desfavorável. Se já não é simples buscar razões para 

as histórias dos países serem diferentes, mais difícil 

ainda é dizer como superar os obstáculos de uma rou-

bada histórica. O que um país pobre tem a fazer para 

se desvencilhar da condição em que foi mantido, seja 

por obra de estrangeiros ou de suas próprias elites?

Os economistas costumam divergir em muitas coisas, 

mas há bastante consenso entre a maioria deles so-

bre um ponto. Ao longo dos anos, em termos médios, 

para elevar os níveis de renda e acesso a bens e servi-

ços de cada pessoa em um país, é importante que o 

valor total do que cada trabalhador desse país produz 

aumente. Em outras palavras, é importante aumentar 

a produtividade do trabalho. É assim que um país dei-

xa de ser pobre e, por vezes, até passa a ser rico. Foi 

aumentando mais rápido a produtividade do trabalho 

que a Coreia do Sul tornou-se mais desenvolvida que 

o Brasil e espalhou pelo mundo as marcas de seus pro-

dutos intensivos em tecnologia. Em 1950, a produtivi-

dade do trabalho no Brasil era 33% maior do que na 

Coreia do Sul; em 1980, os valores eram quase iguais; e 

em 2010, a produtividade do trabalho no Brasil já não 

alcançava mais do que 29% da coreana60. 

Elevar a produtividade do trabalho exige uma popula-

ção com mais acesso ao conhecimento, que frequen-

te mais a escola e, uma vez nela, aprenda mais e me-

lhor. Outro fator que torna o trabalho mais produtivo 

é o aumento na quantidade de riquezas produtivas 

que cada trabalhador tem ao seu redor, na forma de 

máquinas, edificações, redes de transporte e comuni-

cações etc. Decisivo também é o progresso tecnológi-

co, que aumenta a qualidade e o retorno dessas mes-

mas riquezas, ou seja, a capacidade de gerar produto 
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com a mesma quantidade delas, mas em versões mais 

avançadas ou organizadas de maneira mais eficiente.

É um desafio ampliar qualquer um desses fatores 

a um ritmo satisfatório. Todos eles requerem in-

vestimentos persistentes ao longo dos anos, com 

as famílias, as empresas e o governo do país con-

vertendo as rendas que geram – e os impostos que 

o governo arrecada das famílias e empresas – em 

melhorias perenes na educação e na infraestrutura 

do país. Fica mais difícil financiar e sustentar esses 

investimentos ao longo do tempo quando as pesso-

as do país não têm o hábito de poupar e gastam em 

bens de consumo quase toda a renda que geram.

Para o mundo ajudar mais os países da áfrica que 

não estão conseguindo se desenvolver, precisa levar 

tudo isso em conta. Rever contratos internacionais 

abusivos firmados por líderes que nunca foram ade-

quadamente regulados – nem por instituições locais 

nem pelas multilaterais – pode ser um caminho, mas 

não basta, pois pode acabar beneficiando ainda as 

pessoas erradas. É essencial que os recursos sejam 

aplicados nas pessoas que mais precisam e nos pro-

gramas que, comprovadamente, mais funcionam 

para mudar estruturalmente suas vidas, com metas 

e prêmios para os esforços e resultados alcançados.

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Em dois minutos, saiba qual é a porcentagem dos brasileiros que não gastam toda 

a renda que ganham e conseguem poupar algum valor, para que fazem isso e como 

isso afeta o bem-estar de suas famílias e, ao mesmo tempo, a economia do país. http://

g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/estudo-conclui-que-brasileiros-nao-

tem-habito-de-poupar/2944164/

2) Entenda que o PIB per capita é uma medida importante da prosperidade média em 

um país, mas há outras dimensões de bem-estar que também devem ser consideradas 

ao se avaliar os objetivos de um programa para promover desenvolvimento, como 

igualdade, sustentabilidade e felicidade. http://www.ipea.gov.br/agencia/images/sto-

ries/PDFs/131015_bolsa_familia_grafico.pdf

3) Veja cooperativas brasileiras que exportam produtos com selos de “comércio justo”, 

certificados por boas práticas, trabalhistas, ambientais e de participação democrática 

na gestão dos negócios. http://www.youtube.com/watch?v=zRCd3yqPoiY

4) Conheça ações do governo brasileiro para fomentar 

iniciativas ligadas a comércio justo e solidário. http://

www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/mer-

cadodetrabalho/bmt49_econ01_comerciojusto.pdf

5) Com o livro “Sobre ética e economia”, de Amartya 

Sen (Cia. das Letras, 1999), aprenda que nem tudo o que 

as pessoas buscam nas relações econômicas é uma sa-

tisfação meramente egoísta e que a ciência econômi-

ca já nasceu apontando virtudes tanto na prudência 

como em valores de humanidade, justiça, generosida-

de e espírito público, assim como em investimentos 

públicos em educação e ajuda aos mais pobres.

59 ELLIOT, K. A. Can labor stan-

dards improve under globali-

zation? Washington: IIE, 2001.

60 SAE. Determinantes da pro-

dutividade do trabalho para a 

estratégia sobre sustentabili-

dade e promoção da classe 

média. Brasília: SAE, set. 2013. 

http://datos.bancomundial.

org/tema/medio-ambiente 
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LEVA 
DRIFT
JuLIANA VICENTE E LuIZA MARquES

QuEM NÃO LuTA NÃO LEVA?

O documentário “Leva”, das brasileiras Juliana Vi-

cente e Luiza Marques, informa, instiga o debate 

e toca em questões cruciais ao mostrar o que pen-

sam, como vivem e como agem integrantes de mo-

vimentos sem-teto que ocupam imóveis vazios no 

centro de São Paulo. Os entrevistados expõem suas 

razões pessoais e deixam no ar uma interrogação: 

como lidar com a coexistência de propriedades sem 

uso e grupos dispostos a se arriscar para utilizá-las?

O preço médio de um metro quadrado à venda em 

São Paulo chegou a R$ 7.539 em setembro de 2013 e 

supera as médias de 16 grandes cidades brasileiras 

com o mesmo indicador disponível. Subiu mais de 

20% ao ano desde o início de 2008, enquanto a infla-

ção anual não chegou a 6%61. um espaço no centro 

de São Paulo, que concentra muita atividade econô-

mica de alto valor, é um bem valioso, cobiçado tan-

to por trabalhadores que querem morar perto do 

trabalho como por empresas que querem estar per-

to de seus clientes e fornecedores. Mas qual seria o 

melhor critério para decidir quem deve ter acesso a 

esse disputado bem?

Habitação é, ao mesmo tempo, um bem essencial 

para promover condições de vida dignas e um gran-

de investimento, quase sempre representando o 

maior valor possuído por uma família entre ativos 

físicos e financeiros, conquistado com longos anos 

de trabalho e contenção de outras despesas. Como 

outros bens, em períodos de valorização, pode ge-

rar também um alto retorno econômico para quem 

o adquire, mesmo que permaneça sem uso.

Entre os censos de 2000 e 2010, a proporção de do-

micílios vagos caiu de 11,1% para 9,0% no Brasil e de 

11,4% para 9,2% na Região Metropolitana de São Pau-

lo (RMSP)62. O número de domicílios vagos contados 

pelos recenseadores do IBGE em todo o país não é 

muito diferente do chamado déficit habitacional, o 

61 FIPE. Índice Fipezap de Preços de 

Imóveis Anunciados. http://www.

fipe.org.br/web/indices/fipezap/

reseases/%C3%8Dndice%20Fipe-

zAP%20-%20Divulga%C3%A7%-

C3%A3o%20201301.pdf 
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número de unidades necessário para atender famí-

lias que vivem em pelo menos uma de quatro situa-

ções: domicílios precários (rústicos ou improvisados); 

coabitação (famílias conviventes com intenção de se 

mudar ou residentes em cômodos); domicílios cujo 

aluguel supera 30% da renda total (excedente de alu-

guel); e domicílios alugados com mais de três habi-

tantes por cômodo (adensamento excessivo). De 2007 

a 2012, o déficit habitacional brasileiro diminuiu de 

5,6 milhões para 5,2 milhões de residências, passando 

de 10% para 8,5% do total de habitações do país63. 

Sim, o número total de domicílios vagos no Brasil 

seria suficiente para cobrir o déficit habitacional, 

mas isso não significa muita coisa. O déficit se con-

centra mais nas áreas do país com maior dinâmica 

urbana e maior pressão demográfica por novas edi-

ficações, enquanto a proporção de imóveis vagos é 

maior em municípios pequenos no interior do país. 

Os imóveis vagos nas grandes cidades nem sempre 

correspondem ao local e ao tipo mais adequados 

para atender as famílias que compõem o déficit 

habitacional. E, finalmente, nem todo imóvel vago 

tem boas razões para ser retirado de seu dono.

Na RMSP, o déficit habitacional estimado pelo cen-

so era de 11,3% em 201064. Para cobri-lo, não basta-

riam os imóveis locais que o IBGE classifica como 

“vagos” – aqueles que não apresentam morado-

res na data de referência do censo, podendo estar 

apenas temporariamente anunciados para venda, 

aluguel ou esperando para serem demolidos. Para 

alcançar o número do déficit, ainda seria necessá-

rio incluir na conta os que o IBGE caracteriza como 

“fechados” e os de “uso ocasional”. Os “fechados” 

estariam ocupados, mas seus moradores estiveram 

ausentes durante todo o período da coleta do cen-

so. Já os de “uso ocasional” podem ter apresentado 

moradores ou não, mas são usados eventualmente, 

para descanso, férias ou outros fins.

Por outro lado, a categoria dos “vagos” inclui tam-

bém imóveis abandonados, em litígio ou com ou-

tras pendências que impedem sua venda, aluguel e 

ocupação. Em geral, são imóveis desse tipo, públi-

cos ou particulares e desocupados por longos perí-

odos, os visados por movimentos sem-teto como os 

do filme Leva. Por não cumprirem a função social 

prevista em lei, muitos deles já acumulariam razões 

suficientes para terem sido desapropriados e terem 

recebido nova destinação. Em certos casos, a pres-

são política de movimentos sem-teto desencadeia 

iniciativas do poder público nesse sentido que já 

deveriam ter sido iniciadas há anos.
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62 NADALIN, V. G; BALBIM, R. Pa-
drões espaciais da vacância re-
sidencial brasileira. Code 2011 
- Anais do I Circuito de Deba-
tes Acadêmicos. Brasília: Ipea, 
nov. 2011. http://www.fipe.org.
br/web/indices/fipezap/rese-
ases/%C3%8Dndice%20Fipe-
zAP%20-%20Divulga%C3%A7%-
C3%A3o%20201301.pdf

63 FuRTADO; B. A.; LIMA NETO, V. C.; 
KRAuSE, C. Estimativas do défi-
cit habitacional brasileiro (Pnad 
2007-2012). Brasília: Ipea, 2013 
(Nota Técnica Dirur, n. 5). http://
www.fipe.org.br/web/indices/
fipezap/reseases/%C3%8Dndi-
ce%20FipezAP%20-%20Divulga%-
C3%A7%C3%A3o%20201301.pdf 

64 ________. Estimativas do défi-
cit habitacional brasileiro (2007-
2011) por municípios (2010). Bra-
sília: Ipea, 2013 (Nota Técnica 
Dirur, n. 1). http://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/
nota_tecnica/130517_notatecni-
cadirur01.pdf 

65 IPEA. Indicadores de mobilida-
de urbana da Pnad 2012. Brasília: 
Ipea, 2013 (Comunicado do Ipea, 
n. 161). http://www.ipea.gov.br/
portal/images/stories/PDFs/
comunicado/131024_comunica-
doipea161.pdf 

uma questão importante, entretanto, é a forma 

como isso deve ser feito e em benefício de quem. 

Reivindicações de todo tipo são um motor impor-

tante das transformações sociais e a garantia ao 

direito de manifestação é essencial no processo 

democrático. O que não decorre disso é a ideia de 

que os manifestantes mais ativos devam ter algu-

ma prioridade no acesso aos direitos reivindicados 

em relação às pessoas que não se manifestam.

Assim como os moradores de ocupações entrevista-

dos no filme, a maioria das pessoas almeja a oportu-

nidade rara de morar perto do trabalho por um valor 

que caiba em sua renda, especialmente numa metró-

pole com trânsito difícil e cada vez mais lento, com 

opções insatisfatórias de transporte público. Em 2012, 

os moradores da RMSP disseram levar, em média, 46 

minutos para ir de casa até o trabalho, 20% a mais do 

que o tempo de deslocamento relatado duas décadas 

antes e 51% a mais do que a média do Brasil65. Chegar 

ao trabalho custa mais tempo nas regiões metropo-

litanas de São Paulo e Rio de Janeiro do que em Lon-

dres, Nova York, Tóquio, Paris, Santiago e várias outras 

grandes cidades com dados comparáveis66. 

Em junho de 2013, manifestações por transpor-

te gratuito em São Paulo desencadearam uma 

sequên cia de enormes protestos por melhores ser-

viços públicos, combate à corrupção e uma ampla 

gama de reivindicações nas principais cidades do 

país. Potencializadas pela cobertura internacional 

da Copa das Confederações, que muitas dessas ci-

dades sediavam na ocasião, as mobilizações tive-

ram participação especialmente forte de jovens ur-

banos usuários assíduos de internet e redes sociais, 

com escolaridade e renda relativamente altas.

Com resultados práticos e velocidades variadas, os 

protestos por melhorias em educação, saúde, mo-

bilidade urbana, participação política e gestão de 

recursos públicos ganharam a pauta dos debates 

como raramente se vê em anos não eleitorais. O que 

ninguém cogitou defender publicamente foi que as 

melhorias devessem beneficiar mais os grupos que 

mais se manifestaram, o que não faria sentido em 

um país que pretende reduzir suas desigualdades.

No caso dos movimentos sem-teto, o perfil dos ati-

vistas coincide bem mais com o público-alvo das 

políticas de habitação popular, mas isso não im-

plica que os integrantes do movimento devam ser 

os beneficiários preferenciais de decisões do po-

der público nessa área. O lema “quem não luta tá 

morto” usado no filme não justifica que as pessoas 
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mais ativas tenham prioridade sobre as demais. Se 

um bem escasso é objeto de uma política redistri-

butiva, a fila de beneficiários preferenciais deve ter 

na frente quem mais precisa ou mais pode se bene-

ficiar e gerar benefícios ao redor, não necessaria-

mente quem mais se mobilizou para exigi-lo.

Muitas famílias moram em habitações com proprieda-

de irregular e, na maioria dos casos, removê-las para 

outro local é uma alternativa inviável ou socialmente 

indesejável. Por outro lado, incentivar novas invasões 

não é um bom atalho para uma política habitacional 

justa e efetiva, assim como a disposição para invadir 

não é um bom critério para a seleção de famílias bene-

ficiárias. No filme, antes da tomada noturna de um pré-

dio sem energia elétrica, a líder do movimento orienta 

os integrantes que estejam acompanhados de crian-

ças a terem cuidado ao passar com elas pelo buraco do 

elevador. Mesmo que precisasse e quisesse, boa parte 

da população desabrigada – crianças, idosos, pessoas 

com deficiência ou saúde frágil – não teria condições 

de desafiar a polícia e participar de uma ação arrisca-

da como essa. uma redistribuição justa não deve dar 

preferência aos mais fortes entre os mais fracos.

Como diz um dos integrantes do movimento no fil-

me, uma forma de estimular o uso efetivo do espaço 

é o Imposto Predial e Territorial urbano (IPTu) pro-

gressivo no tempo, que a lei federal permite desde 

2001 que os municípios apliquem aos proprietários 

que não utilizem um imóvel como previsto no plano 

diretor da cidade. Imóveis considerados subutiliza-

dos podem ter a alíquota do IPTu elevada até 15% 

ao longo de cinco anos, ao fim dos quais podem ser 

desapropriados mediante indenização com títulos 

de dívida pública. Imóveis são bens indivisíveis, mas 

o imposto permite que a redistribuição do recurso 

seja feita aos poucos e dá ao proprietário a opção en-

tre arcar com os custos da subutilização ou evitá-la.

Para além da queda do déficit habitacional, vale 

observar que, de modo geral, a satisfação dos bra-

sileiros com suas moradias tem melhorado. Segun-

do o IBGE, a proporção dos brasileiros que diziam 

habitar moradias ruins caiu de 15,1% em 2003 para 

10,6% em 2009. Pesquisa de campo do Ipea com a 

mesma pergunta chegou à taxa de 6,9% em 2013, 

sendo 9,3% no quarto mais pobre da distribuição 

de renda e 2,3% no quarto mais rico67. 

Com base em uma série de características observadas 

(propriedade do terreno, número de cômodos, quar-

tos e banheiros, materiais de chão, teto e parede, lo-

calização geográfica, acesso a serviços públicos diver-
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66 PEREIRA, R. H. M.; SCHWANEN, 

T. Tempo de deslocamento casa-

trabalho no Brasil (1992-2009): 

diferenças entre regiões metro-

politanas, níveis de renda e sexo. 

Brasília: Ipea, fev. 2013 (Texto 

para Discussão, n. 1.813). http://

www.ipea.gov.br/portal/ima-

ges/stories/PDFs/TDs/td_1813.

pdf 

67 NERI, M. Casa própria: capital 

residencial & qualidade de vida. 

Brasília: Ipea, nov. 2013. http://

www.ipea.gov.br/portal/ima-

ges/stories/PDFs/131114_ifh_

neri_saeipeafim.pdf 

sos etc.) e seus respectivos impactos sobre os valores 

de aluguel, o Ipea também estimou o valor de viver em 

cada domicílio pesquisado pelo IBGE de 2002 a 2012. 

Nesse período, os valores dos serviços de moradia uti-

lizados por quem possui casa própria cresceram 36% 

na metade mais pobre da população e 31% nos quatro 

décimos intermediários da distribuição de renda, mas 

caíram 15% entre os 10% mais ricos.

Segmentos tradicionalmente mais excluídos da 

sociedade (trabalhadores agrícolas e domésticos, 

com baixa instrução e renda, em estados do Norte 

e do Nordeste, nas áreas rurais), embora possuam 

as residências de menor valor (cômodos sem água 

encanada, com fossa rudimentar etc.), foram jus-

tamente os que experimentaram maiores valori-

zações de seu patrimônio imobiliário. Com isso, as 

discrepâncias nas condições de moradia e riqueza 

imobiliária caíram mais nesse período do que a de-

sigualdade de renda, que também caiu.

Se quisermos ações justas e efetivas para redistri-

buir a riqueza e o espaço urbano mal utilizado, pre-

cisamos tributar progressivamente os mais ricos 

e os comportamentos mais prejudiciais à coletivi-

dade. E investir os recursos públicos em políticas 

habitacionais e de transporte público que atendam 

com prioridade as famílias mais pobres, desestimu-

lando o mau aproveitamento do disputado espaço 

urbano – seja nas ruas, onde o excesso de veículos 

particulares precisa dar lugar a transportes coleti-

vos mais ágeis e acessíveis a quem hoje não pode 

pagar, seja nas edificações, onde o excesso de uni-

dades vazias pode ser convertido em maior oferta e 

acesso a valiosos metros quadrados.

MATERIAL COMPLEMENTAR:

1) Leia uma opinião diferente no blog da urbanista 

Raquel Rolnik, consultora na realização de “Leva” 

(http://raquelrolnik.wordpress.com/2013/05/23/

sao-paulo-nao-pode-perder-chance-de-equacio-

nar-questao-da-moradia-no-centro/). Veja tam-

bém que ocorrem invasões, dissociadas dos mo-

vimentos sem-teto, a habitações populares ainda 

em construção (http://raquelrolnik.wordpress.

com/2013/09/09/conjuntos-habitacionais-sao-ocu-

pados-antes-de-serem-concluidos-e-verdadeiros

-beneficiados-sao-prejudicados/).

2) Entenda a dinâmica do patrimônio imobiliário 

dos brasileiros. http://www.ipea.gov.br/portal/

images/stories/PDFs/131114_ifh_resumoneri_

ipeasae_fim2.pdf
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LISTA DE PROGRAMAS  
E VÍDEOS DA MALETA

Aqui você tem a lista completa dos vídeos e as res-

pectivas sinopses que constam da maleta “Por que 

pobreza, educação e desigualdade”. 

As sinopses, assim como as sugestões de atividades 

dos filmes que compõem o projeto internacional 

“Por que pobreza” se encontram no “Guia de filmes” 

livreto que faz parte do material da maleta. 

Como sugestão, você encontra junto ao vídeo o 

mês cujo tema linka com o vídeo. Assim, você pode 

ir ao caderno da Maleta “Por que pobreza, educa-

ção e desigualdade/refletir, sentir e mobilizar” e 

utilizar os textos para trabalhar juntamente com 

os vídeos. Não é uma lista fechada, pois muitos de-

les não só dão margem a diversas interpretações 

como desenvolvem temas que se adaptam a vários 

conteúdos. 

Assista e escolha a melhor maneira de utilizá-los.

Documentários do projeto “Por que pobreza”. 

Veja sinopses e sugestão de atividades no guia de filmes que consta da maleta.

1. Educação, educação  outubro

2. Me dá um dinheiro aí  dezembro

3. A corrida pela terra junho

4. Park Avenue – dinheiro poder e o sonho americano dezembro

5. A história da pobreza janeiro/dezembro

6. Mãe solar março/maio

7. áfrica roubada julho/setembro

8. Bem vindo ao mundo março/outubro

Curtas
9. Nas suas mãos  janeiro/dezembro

10. Deseducação março/outubro

11. Desperdício outubro

12. Wilbur encontra os pobres – I janeiro/maio/dezembro

13. Wilbur encontra os pobres – II janeiro/maio/ dezembro

14. Wilbur encontra os pobres –II  janeiro/maio/ dezembro

15. Cores na poeira outubro/novembro

16. A linha março/maio

17. Novos pobres maio
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dOCumentáriOs dO Canal Futura
A seguir, do 42 ao 73,  sinopses dos documentários produzidos pelo Canal Futura.

18. Terra de quem?  junho

19. Cidade e interior julho

20. A bolsa dos Morris julho/novembro

21. Tudo se aproveita maio

22. O dia de uma menina março/outubro

23. Mauá luz ao redor Julho

24. Tenho que levar o carro maio

25. Chamado das ruas agosto/setembro

26. Canção de ninar   janeiro/dezembro

27. Amor e lixo  janeiro/dezembro

28. Menino carvoeiro outubro/dezembro

29. Ciganos do mar  junho/julho

30. O barril  julho/outubro/dezembro

31. Deus é chuva  junho

32. Mãe ilegal  março/outubro

33. Vozes áfrica do Sul  janeiro/novembro/dezembro

34. Vozes Bolívia  janeiro/dezembro

35. Menina Afegã outubro/dezembro 

36. Fome de lucro  junho/julho

37. Procurando Josephine  janeiro/dezembro

38. Férias da pobreza  janeiro/dezembro

39. Microcrédito março/maio

40. A história de Birham março/dezembro

41. Irmãos OK dezembro
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O Brasil, apesar de não estar em guerra e não declarar conflitos 

civis, está entre os países onde mais se mata e se morre por armas 

de fogo, sendo campeão mundial em números absolutos de mor-

tes por este objeto. Essa foi a surpreendente conclusão colocada 

pela Organização Mundial de Saúde em seu último estudo sobre 

o tema, o que, de fato, faz pensar sobre o impacto dessas armas 

na saúde e nos direitos humanos do brasileiro. O filme levanta 

uma questão fundamental: a violência armada deve ser encarada 

como um fato inevitável dos tempos modernos ou como um fe-

nômeno passível de prevenção e controle? É necessário encarar 

esse fenômeno pela ótica da saúde pública para ser compreendi-

do em toda a sua extensão?

A partir de quatro personagens centrais e da relação que eles têm 

com as armas de fogo, o documentário “Armados” discute o papel 

que essas armas têm na sociedade brasileira e o protagonismo 

delas no quadro de violência dos grandes centros urbanos. Foi 

vencedor da segunda edição do Pitching para Documentários do 

Canal Futura Futura. janeiro/dezembro 

No coração de São Paulo, pulsa o maior movimento de luta por 

moradia da América Latina. Famílias desabrigadas ocupam o edi-

fício Mauá, um dentre muitos ocupados no centro da cidade. O 

documentário “Leva” acompanha a vida de moradores da ocupa-

ção e apreende a revitalização dos espaços ociosos e a constru-

ção do coletivo como agente de transformação do indivíduo. O 

projeto foi vencedor do I Pitching para Documentários do Canal 

Futura. julho /dezembro

43. ARMADOS 
55’

42. LEVA 
55’

175



É possível saber o quanto o seu estilo de vida impacta o meio 

ambiente? O documentário “Pegada ecológica” é um é um convite 

e uma provocação: você, consumidor, topa percorrer o caminho 

que trouxe esse produto até as suas mãos? Assim, o convidado 

do filme vai até as matérias-primas e visita as pessoas e lugares 

envolvidos na sua transformação. Essa é a Pegada ecológica: uma 

conta que mede o impacto de cada um no planeta. E como todo 

mundo deixa a sua, há muitas pegadas a serem percorridas nesse 

caminho. O programa foi idealizado pela ONG Repórter Brasil, que 

há quase dez anos produz pesquisas sobre cadeias produtivas e 

foi vencedor do 1º Pitching Social do canal Futura. junho

“De volta” é um registro de quatro dias atípicos na vida de 

quatro presidiários do Rio de Janeiro durante o período da saída 

temporária de Natal. O telespectador acompanha a rotina de 

liberdade de Leandro, Sonia, Midiã e Anderson: os reencontros, os 

lugares revisitados, as expectativas, as surpresas, as decepções 

e o retorno ao presídio. De volta, investiga como essa situação 

movimenta a vida dos detentos e das pessoas que estão à sua 

volta, à sua espera. O projeto teve consultoria de Luiz Eduardo 

Soares e apoio da SEAP - Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária do RJ e foi vencedor da terceira edição Pitching 

para Documentários do Canal Futura Futura. janeiro/dezembro

45. PEGADA 
ECOLÓGICA  
55’

44. DE VOLTA  
55’
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O programa mostra um mosaico de retratos dos jovens que vivem 

em zonas rurais do Brasil. O que pensam sobre as problemáticas 

que afetam a juventude? Como se divertem? Quais são suas 

aspirações e preocupações? maio /dezembro

No ar em 21 de abril -A criatividade, a iniciativa e a força de vontade 

são características dos jovens, independente do local onde vivem. 

Mas quais os desafios de quem quer trabalhar no campo? Quais 

as maiores dificuldades encontradas na sustentabilidade das 

famílias? Que soluções estão sendo colocadas em prática? 

maio/ junho

47. EPISÓDIO 
IDENTIDADE  
7’

46. DIz AÍ  
JuVENTuDE RuRAL
 7’
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Janeiro/dezembro/novembro

sinOpse pOr episÓdiO 
49. Episódio 1 – Contextualização ( 7’)

“O problema do Brasil é social ou racial?” A partir desse questionamento, jovens 

refletem como o racismo e a ausência de políticas públicas, sobretudo nas perife-

rias, contribuem para o extermínio da juventude negra no país.

50. Episódio 2 – Identidade (8’50’’) 

Jovens apontam como o resgate da história da população negra, a valorização da 

cultura afro-brasileira e afirmação da identidade podem inverter a realidade na 

qual o jovem negro é cooptado pelo processo de violência.

51. Episódio 3 – Polícia (7’30’’)

Segundo o Programa das Nações unidas para o Desenvolvimento, a proporção de 

negros entre as vítimas da violência policial no Brasil é três vezes maior em rela-

ção aos brancos. Jovens de diferentes partes do Brasil questionam o processo de 

marginalização do negro e a necessidade de diálogo com as policias.

52. Episódio 4 – Mobilização e Enfrentamento (8’30’’)

A importância da mobilização da juventude negra não apenas contra o processo 

de violência, mas para a conquista de espaços e direitos.

É impossível pensar qualquer desenvolvimento 

para o meio rural sem investimentos na Educa-

ção. Mas as demandas dos que vivem no campo 

são diferentes daquelas enfrentadas pelos jo-

vens que vivem nos centros urbanos. Quais são 

esses dilemas? Quais as especificidades da Edu-

cação voltada para a juventude rural? maio/ ou-

tubro

DIz AÍ
EXTERMÍNIO  
7’

48. EPISÓDIO 
EDuCAçÃO  
7’
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Nos planaltos do norte de Moçambique cresce a Dalbergia me-

lanoxylon, mais conhecida como “pau-preto”. A apresentadora 

Regina Casé vai até a região e conhece o povo maconde que sem-

pre lutou contra secas, guerras coloniais e a dominação de outros 

povos. Eles sobreviveram a tudo isso e mantiveram viva a sua cul-

tura por amor à arte: as esculturas de pau-preto. 

junho/novembro/agosto

Durante as últimas décadas, o crescimento desordenado das ci-

dades brasileiras revelou um descompasso entre desenvolvimen-

to econômico e erradicação da pobreza, cujas consequências afe-

tam tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida de toda 

a população. Neste episódio, o Globo Ecologia aborda a erradica-

ção da pobreza à luz do desenvolvimento sustentável, contrapon-

do-a com as práticas econômicas que agravam as desigualdades 

sociais. maio/junho/julho/agosto

54. uM PÉ DE 
QuE/áFRICA/
PAu-PRETO  
25’

53. GLOBO ECOLOGIA
ERRADICAçÃO DA POBREzA 
25’
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O cenário brasileiro atual oferece muitas oportunidades para am-

pliar negócios e conquistar novos mercados. Para melhor aprovei-

tar essas oportunidades, é preciso unir forças. Neste contexto, a 

série “Cooperar É um Bom Negócio!” chega para apresentar his-

tórias reais de pessoas e empresas que se uniram para alcançar 

melhores resultados. Em cada episódio, de maneira envolvente e 

dinâmica, uma forma de empreendimento coletivo é apresentada.

56. Cooperativa de Crédito maio 

57. Cooperativa  maio 

Produzido em 2007. Villa El Salvador, município da periferia de 

Lima, passou de areal, na década de 70, a cidade bem-sucedida 

do Peru. um princípio básico rege a comunidade: solidariedade. 

Luís Nachbin conversa com moradores que estavam entre as 150 

famílias que primeiro chegaram à região, quando não havia esgo-

to, água, comércio. Hoje, a luta ainda continua, mas o orgulho já é 

evidente. setembro/outubro

COOPERAR 
É uM BOM 
NEGÓCIO  
26’

55. PASSAGEM PARA/
PERu/A RECÍPROCA É 
VERDADEIRA  
25’
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A série, com nove peças, retrata mulheres empreendedoras em dife-

rentes regiões do Brasil, mostrando os momentos mais marcantes 

de suas trajetórias de sucesso. O objetivo é estimular e valorizar o 

empreendedorismo feminino. 

58. Associação de Artesãs Cestaria Botânica – Geralda (2’)

A história de Geralda Genuíno Formiga, presidente da Cestaria Bo-

tânica, uma associação de mulheres artesãs da região de Queima-

dos, Rio de Janeiro. A associação se formou a partir da necessidade 

de complementar a renda familiar, com a fabricação e a venda de 

cestas de cipó, piaçava e taboa. O que começou como uma ativi-

dade informal de mulheres de uma comunidade de baixa renda é 

hoje um negócio lucrativo e uma referência na questão de inclusão 

social. março/maio

59. Associação de Mulheres Rendeiras – Angelita (2’)

A história de Angelita Maria dos Santos, filha de agricultores sem 

terra, que desde cedo trabalhava na roça ajudando a família. Nas 

horas vagas, fazia artesanato e costura. Desde pequena tinha um 

sonho de ter uma máquina de costura. Começou a trabalhar de 

merendeira em uma escola pública e, mesmo trabalhando, nunca 

parou de estudar. Ganhou da escola uma máquina de costura e ini-

ciou um curso de costura e bordado à noite. Na igreja, conheceu 

um grupo de mulheres que se reuniam para falar dos problemas da 

comunidade e reivindicar melhoria da qualidade de vida. Foi eleita 

coordenadora do grupo e teve a ideia de passar da oração para a 

ação: fundaram uma associação de mulheres rendeiras. 

março/maio 

MuLHER DE NEGÓCIOS
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A cientista política Elinor Ostrom foi a primeira mulher a receber 

o Nobel de Economia. Dividiu o prêmio em 2009 com o economis-

ta Oliver Williamson. Ela se especializou em analisar como pe-

quenas sociedades conseguem cooperar para evitar que a com-

petição entre elas – pelos mesmos recursos naturais – as leve à 

extinção. uma crítica à teoria da “tragédia do bem comum”, que 

prevê o ser humano como fadado ao conflito por causa de escas-

sez. A entrevista com Elinor Ostrom foi feita pela diretora do ca-

nal Futura, Lucia Araújo, na universidade de Indiana.

A série “Objetivos do Milênio” foi concebida como um projeto de 

comunicação e de mobilização social que busca reflexão e mu-

dança de atitude em torno de importantes questões sociais e hu-

manitárias. Em uma série de oito interprogramas de um minuto, o 

Canal Futura se inspirou na Campanha das Metas do Milênio, que 

enfoca a essência de cada uma das causas que inspiram os Obje-

tivos Mundiais do Milênio, ao mesmo tempo em que evidenciam 

valores como cooperação, engajamento, respeito na diferença e 

transformação construtiva dos conflitos. 

• Garantir a sustentabilidade ambiental

• Erradicar a extrema pobreza e a fome

• Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças

• Melhorar a saúde materna

• Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

• Reduzir a mortalidade infantil

• Atingir o ensino básico universal

• Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres 

transversal a todos os temas

61. ENTREVISTA 
ELINOR OSTROM  
40’

60. ODM 
EPISóDIOS DE 1’
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Ilha do litoral do Espírito Santo que assume diversas formas. 

Transforma-se em navio, floresta, bolo de casamento… Causa 

grande comoção na população. Alguns relatos mostram que ela 

tem o poder de se deslocar, impedindo algumas embarcações de 

manterem suas rotas. fevereiro/ agosto

A onça do Canadá (24’) Esse episódio é apresentado por Jojoh, mú-

sico e morador de Pindaré Mirim, no Maranhão. Ele conta a his-

tória de uma onça que atacava, em noites de lua cheia, qualquer 

viajante que passasse por essa localidade. Numa dessas noites, 

a onça foi ferida por moradores. No dia seguinte, uma feiticeira 

amanheceu morta, cheia de cortes. Foi aí que descobriram que, 

na verdade, a onça era uma mulher. 

fevereiro/ agosto

63. ILHA  
ESCALVADA  
24’

62. “VOu TE CONTAR” CAuSOS MARANHENSES

63. “VOu TE CONTAR” ILHA ESCALVADA  
5’
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64. Educação Rural (15’) “Campo Final”. O Pará tem aproximadamen-

te dois milhões de estudantes. A maioria no meio rural e de todas 

as escolas, setenta por cento estão no campo. Assentados, extra-

tivistas e agricultores lutam pelo direito à educação. Neste episó-

dio, vamos conhecer uma escola em Castanhal que foi construída 

a partir da luta do movimento dos trabalhadores sem terra e que 

hoje atende a moradores vizinhos que nunca tiveram escola nas 

proximidades. O programa passa ainda pelo Rio Arapiuns a cami-

nho da reserva extrativista Tapajós/Arapiuns. Lá, na comunidade 

Anã, veremos como a escola vai além do currículo básico, tentando 

se integrar com a cultura local. Por fim, será visitada a Casa Fami-

liar Rural de Altamira, onde a educação se dá a partir da pedagogia 

da alternância, um método no qual os estudantes dividem o tempo 

entre a escola e as atividades no campo. outubro/maio/julho 

65. Educação Indígena (15’) Como se dá a educação para os povos 

indígenas no Brasil? Este é um debate recorrente entre educadores 

de todo o país. Este episódio nos leva à aldeia dos Tembés, onde 

funcionam várias pequenas escolas criadas pelos moradores nas 

quais trabalham professores indígenas e não indígenas. abril/ou-

tubro

EDuCAçÃO NA AMAzôNIA
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Cortando o país ao longo de quase três mil quilômetros, o rio São 

Francisco é um dos principais rios brasileiros. Sua importância vai 

além da geografia, pois é um importante fator econômico e ator 

cultural, especialmente no Nordeste. 

66. 1º episódio (7’) A primeira reportagem mostra a rotina de pesca-

dores artesanais em Petrolândia(PE). O município pernambucano 

foi o mais afetado pela construção da barragem de Itaparica, na dé-

cada de 1980, quando o alagamento de uma extensa área provocou 

a transferência de populações ribeirinhas para regiões mais afasta-

das do Velho Chico. junho /maio

67. 2º episódio (7’) - Na segunda reportagem, a equipe foi até Santa 

Maria da Boa Vista (PE), onde comunidades quilombolas instaladas 

há duzentos anos às margens férteis do rio temem perder suas ter-

ras por causa da construção das barragens de Riacho Seco e Pedra 

Branca.junho/maio

68. 3º episódio (7’) - Na terceira e última reportagem da série, a equi-

pe percorreu trechos da transposição das águas do rio São Francis-

co em Cabrobó (PE), Floresta (PE) e Salgueiro (PE). O objetivo foi in-

vestigar como moradores de vilas e comunidades tradicionais têm 

sido atingidos pelas obras, inicialmente orçadas em R$ 4,3 bilhões. 

junho/maio

SÉRIE ESPECIAL TRANSPOSIçÃO  
DO RIO SÃO FRANCISCO 
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70. Entrevista Chico Soares - Antonio Góes entrevista Chico Soares 

sobre as avaliações aplicadas nas escolas e como podem ajudar a 

melhorar o ensino. outubro 

71. Entrevista Magda Soares - Antonio Góes entrevista Magda 

Soares que faz uma defesa da escola pública e fala da formação 

do professor para lidar com a aprendizagem inicial da língua 

escrita nas escolas. outubro 

Da série “Crianças fora da escola”. Este episódio apresenta as 

principais reportagens que foram feitas ao longo do ano de 2012 

sobre o tema crianças fora da escola no Brasil.

SALA  
ENTREVISTA  
30’

69. JORNAL FuTuRA 
24’
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Neste episódio, artistas do Rio de Janeiro e São Paulo refletem sobre 

o papel da arte urbana e seus impactos no desenvolvimento social 

e político dos cidadãos e das cidades. Entre os depoimentos, está o 

do teatrólogo e diretor do grupo de teatro carioca Tá na Rua, Amir 

Haddad, idealizador do espetáculo “Prá que servem os pobres?”, 

com roteiro baseado em texto do sociólogo alemão Herbert Ganz. 

A reportagem apresenta também a escultura-intervenção “Catador 

Colorido”, de autoria do artista plástico santista Tubarão Dulixo, 

idealizada, em especial, para o projeto “Por que pobreza?”.

72. SÉRIE INTERVENçõES ARTÍSTICAS 
uRBANAS – EPISÓDIO POR QuE POBREzA? 
7’
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