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“ACHO QUE NÃO PRECISAMOS
PROCURAR SOLUÇÕES LÁ FORA.

PROCURE SOLUÇÕES NO INTERIOR;
E OUÇA AS PESSOAS QUE TÊM AS 

SOLUÇÕES NA SUA FRENTE.”

“E O QUE ENSINAMOS NESTAS
ESCOLAS? DEMOCRACIA,

CIDADANIA, COMO DEVERÃO
MEDIR SUAS TERRAS.”

Bunker Roy

“VOCÊ TEM QUE 
TRABALHAR COM
AS SUAS MÃOS. 
VOCÊ TEM QUE TER
A DIGNDADE
DO TRABALHO.”

Vídeo: Bunker Roy: Learning from a barefoot movement
https://www.youtube.com/watch?v=t7_nze-BKeI
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Orientações

Orientações sobre a versão para impressão dos materiais didáticos do curso

Cursista,

Esta é uma versão de apoio em formato PDF para impressão dos materiais didáticos do Curso 
de Especialização Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Lembre-se de que o ideal é acessar os 
materiais em sua versão online, utilizando um computador, pois uma série de recursos didáticos criados 
especialmente para este curso – ou aproveitados de outras fontes de maneira didaticamente relevante, 
tais como vídeos e infográficos interativos – não pode ser visualizada na versão em PDF.

Sabemos que um dos empecilhos ao estudo a distância é a questão do acesso à rede mundial 
de computadores, de distribuição bastante desigual em nosso país. Para contornar esse problema, 
disponibilizamos, além da versão para impressão aqui apresentada, uma versão offline dos materiais 
didáticos do curso. É possível efetuar o download dessa versão de uma vez só,  acessando o repositório 
do curso no seguinte endereço: <http://catalogo.egpbf.mec.gov.br/>. Assim, mesmo offline, você pode 
ter acesso a todos os recursos dos materiais, inclusive aos vídeos (com exceção das páginas externas 
ao curso).

Portanto, dadas as diferentes possibilidades de acesso aos recursos didáticos, considere a versão 
para impressão como um material de apoio que, embora contenha o texto integral de cada módulo de 
estudos, não proporciona a mesma experiência multimídia para a qual esses materiais didáticos foram 
pensados. De qualquer forma, a versão para impressão inclui os endereços eletrônicos para os vídeos, e 
os recursos interativos podem ser acessados pelo repositório citado anteriormente. Os “saiba mais” estão 
destacados e numerados (ex: vivências da pobreza1) e podem ser lidos no final deste documento.

Esperamos que essa versão para impressão possa ser útil para aqueles que não têm acesso 
constante aos recursos tecnológicos necessários para a versão multimídia dos materiais didáticos. No 
entanto, recomendamos enfaticamente que seus estudos sejam realizados em computadores ou tablets 
com acesso à internet, para que todos os recursos da versão online multimídia estejam disponíveis.

Versão Online Versão Offline Versão para impressão
(Prioritária) (Opcional) (Apoio para leitura)
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Módulo IV
Pobreza e Currículo: uma complexa articulação

Ao iniciar a discussão neste módulo, gostaríamos de resgatar a sua compreensão 
sobre currículo. Então, pare e reflita: o que você entende por currículo?

Com frequência, ele é associado ao elenco de disciplinas a serem ofertadas em cada 
série; porém, ao nos determos sobre essa discussão, podemos afirmar que:

Se por um lado o currículo é uma ponte entre a cultura e a sociedade exteriores 
às instituições de educação, por outro ele também é uma ponte entre a cultura 
dos sujeitos, entre a sociedade de hoje e a do amanhã, entre as possibilidades de 
conhecer, saber se comunicar e se expressar em contraposição ao isolamento 
da ignorância. (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 10)

Assim, o currículo é inerente a todas as instituições educacionais e se desenvolve 
de múltiplas formas, pois essas instituições trabalham e defendem uma cultura que se 
expressa por meio dele. Assim, a compreensão que temos sobre o currículo é determinante 
nas nossas ações pedagógicas, nas escolhas que fazemos e nas estratégias que adotamos. 
Podemos afirmar que “currículo é tudo que acontece na escola”. Partindo dessa perspectiva, 
adotamos o conceito de que currículo é o conteúdo cultural que as escolas difundem, bem 
como constitui-se dos efeitos que esses conhecimentos provocam nos sujeitos (SACRISTÁN, 
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2013). Ele é, portanto, um artefato social e cultural (MOREIRA; SILVA, 2008). Reflete “[...] 
todas as experiências organizadas pela escola que se desdobram em torno do conhecimento 
escolar.” (MOREIRA, 2001, p. 68, grifos no original). Exprime a ideologia, as relações de 
poder e a cultura de cada unidade escolar. O currículo nunca é neutro. Podemos, por 
exemplo, reproduzir as desigualdades e injustiças sociais ou contribuir para a construção 
de uma sociedade efetivamente democrática. Convivemos com três tipos currículos: um 
formal, um real e um oculto1. Essa compreensão inicial é fundamental para nossa discussão 
neste módulo sobre currículo e pobreza.

1. Sobre as vivências da pobreza e os currículos

Feitos esses primeiros apontamentos sobre currículo, passamos à discussão sobre currículo e 
pobreza com um questionamento fundamental: em quem devemos pensar quando nos propomos a 
articular currículo e pobreza? A resposta é simples, quase evidente, embora o tema seja extremamente 
complexo. Devemos pensar nos milhões de crianças e adolescentes submetidos à pobreza (considerando 
os parâmetros que indicam a pobreza e a pobreza extrema2) que estão nas escolas ou que em breve 
estarão lá. Essas crianças trazem vivências, saberes, valores, identidades construídas a partir de suas 
experiências. E o que encontram na escola?

É possível incorporar uma reflexão sobre a pobreza nos currículos de Educação Básica? As respostas 
não são simples, pois as vivências e sofrimentos da pobreza, bem como os processos históricos de sua 
produção são complexos, e tentar tratar nos currículos essas vivências e essa história é uma tarefa 
extremamente desafiante. Talvez por isso a pobreza, suas vivências, os pobres e a história de sua 
produção tenham estado ausentes tanto nos currículos de Educação Básica quanto nos de formação de 
seus profissionais.

No Brasil, os 17 milhões de crianças, adolescentes e jovens beneficiários(as) do Programa Bolsa 
Família que chegam às escolas públicas com vivências de pobreza e extrema pobreza poderão ter um 
percurso escolar até exitoso e saírem da escola sem nunca terem ouvido falar da pobreza, sem ter 
recebido explicações, conhecimentos que os ajudem a entender suas vivências e os processos históricos 
da produção de sua condição, ou seja, por que são condenados a essa situação. Na maioria das escolas, 
os professores e gestores já devem ter percebido que muitos alunos vivem na pobreza ou na pobreza 
extrema, visto que a extensa quantidade de dados gerados pelo Programa Bolsa Família nos permite saber 
a quantidade de alunos e alunas menores de 17 anos que, por serem de famílias cuja renda per capita é 
menor que o valor da linha de pobreza, participam do PBF. Do total de alunos e alunas matriculados nas 
escolas públicas brasileiras de Educação Básica, mais de 45% são participantes do programa.
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Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base no Resumo Técnico do Censo Escolar 2013 
(INEP, 2014, p. 13).

Mas será que esses coletivos de docentes-educadores(as) que recebem esses milhões de 
educandos(as) pobres estão se perguntando como incorporar, nos currículos, nas áreas do conhecimento, 
no material didático, elementos que ajudem não apenas os(as) alunos(as) pobres, mas todos(as) a 
entenderem uma realidade tão persistente em nossa sociedade, nas cidades e nos campos, tal como é 
a pobreza?

Essa realidade impõe a necessidade de uma reflexão sobre a pobreza no âmbito escolar, ou seja, 
ela deve ser incorporada aos currículos. Um caminho para articular pobreza e currículo pode começar 
por identificar que experiências, que práticas acontecem nas escolas que procuram incorporar as 
vivências e a história da pobreza nos currículos, seja de Educação Básica – da educação infantil ao 
ensino médio e a EJA –, seja nos currículos dos cursos de licenciatura. A ideia é procurar compreender 
o currículo na prática, ou seja, se professores-educadores(as) tratam desse assunto e como incorporam 
a pobreza nos currículos, nos temas de estudo e no material didático.

Para tanto, o primeiro passo é identificar os obstáculos encontrados por esses coletivos de 
profissionais para relacionar pobreza e currículo, e também perceber como a pobreza é abordada nos 
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documentos legais que orientam o currículo na escola. Se analisarmos as Diretrizes Curriculares de 
Educação Básica e as Diretrizes Curriculares de Formação Docente, perceberemos que as referências à 
pobreza estão diretamente ligadas ao papel da educação como um dos elementos fundamentais para 
combatê-la; porém, continua não havendo lugar para as vivências da pobreza e para a discussão da sua 
produção histórica.

As formas como os currículos abordam a pobreza e os(as) pobres – seja contemplando-os, seja 
ignorando-os –, tanto na formação de professores como na Educação Básica, refletem-se nas maneiras 
adotadas pelas escolas para tratar os(as) alunos(as) pobres, suas famílias e suas comunidades. Buscar 
esse entendimento é um desafio que precisamos encarar de frente para procurar, em conjunto, 
alternativas que viabilizem, de fato, uma escola de qualidade para todos e todas.

Indagações

Como ponto de partida para tratarmos da relação entre currículo e pobreza, trazemos algumas 
indagações que poderão ser acrescidas por aquelas que você fizer a partir das suas vivências. 
Apresentamos essas questões acompanhadas por reflexões. Ao apropriar-se delas, você terá condições 
de avaliar a sua compreensão sobre a pobreza, sobre a relação entre currículo e pobreza, bem como 
avaliar o tratamento dado a essa temática no espaço escolar. Com base nisso, poderá pensar, propor 
e executar ações voltadas para a construção de uma escola que se constitua um espaço efetivo de 
disseminação dos conhecimentos e de reflexão e transformação da realidade social.

1ª. INDAGAÇÃO: Haverá lugar nos currículos para a pobreza? Os currículos tratam da produção da 
pobreza ou a ignoram? Se tratam, eles interpretam a pobreza como uma produção social, econômica, 
política, cultural, ou como o resultado da sorte e do destino, entendidos em suas formas mais subjetivas? 
Como o pobre é retratado nesse currículo: como alguém inserido em um contexto sócio-histórico com 
o qual dialoga e de onde tira seus saberes e sua percepção de mundo, ou como uma pessoa atrasada, 
preguiçosa, imprevidente, sem valores de empreendedorismo, em suma, como alguém responsável por 
sua própria condição? Podemos dizer que há uma percepção geral, a qual criticamos, de que os pobres 
não se esforçam para saírem da pobreza. Sobretudo, são responsabilizados pela sua pobreza por serem 
supostamente ignorantes, irracionais, analfabetos, sem estudos ou sem cabeça para as letras, sem 
perseverança em fazer percursos curriculares exitosos. Será que é por aí que se aproximam pobreza, 
escolarização e currículo? Os conteúdos curriculares tratam da pobreza?

2ª. INDAGAÇÃO: Se entendermos que a pobreza é resultado das relações sociais (econômicas, 
políticas, culturais), como incorporar essa compreensão no currículo? Tratar da pobreza nos currículos 
exigirá que se aproximem os conteúdos das diversas áreas do conhecimento que vêm aprofundando, 
em pesquisas e análises, a produção histórica da pobreza. Se falta essa aproximação ou se ela ainda 
é lenta e parcial, outra pergunta se impõe: por que, mesmo com a chegada às escolas de milhões de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos submetidos à pobreza – que carregam vivências tão dramáticas 
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da pobreza extrema – os conhecimentos curriculares ignoram ou tratam de maneira secundarizada a 
riqueza de estudos já existentes nas diversas áreas do conhecimento sobre a pobreza?

3ª. INDAGAÇÃO: Que indagações e conhecimentos os(as) pobres trazem para o currículo? Não 
podemos apenas tratar das problematizações que vêm dos estudos sobre a pobreza, mas é necessário 
considerar os questionamentos provocados pelos milhões de alunos(as) pobres com que convivem 
gestores(as), docentes e estudiosos(as) dos currículos. Essas interrogações tocam nas concepções de 
conhecimento e de ensino-aprendizagem nos processos de socialização, de formação-humanização; 
apontam para a função política-ética da escola, da docência e dos currículos, para o direito dos(as) 
pobres ao conhecimento. Porém, a que conhecimentos eles(as) têm acesso efetivo? Esses sujeitos, 
que historicamente foram condicionados ao processo de (re)produção da pobreza, não têm direito a 
conhecer com profundidade essa história?

Feitas essas indagações, apresentamos, na sequência, algumas considerações que possam levar 
a ações efetivamente capazes de incorporar, de forma intencional e pensada, a pobreza nos currículos.

Currículo e pobreza: limites e possibilidades

Comecemos por aproximar-nos das possibilidades e dos limites inerentes aos currículos de 
Educação Básica na articulação com as vivências da pobreza. Entendemos que, para que o currículo, 
síntese3 dos conhecimentos e das culturas socialmente produzidos, pense o combate à pobreza, é 
necessário dar alguns passos. Na seção anterior do texto elencamos indagações sobre pobreza e 
currículo; agora apresentamos propostas de mudanças nas concepções que temos sobre pobreza e 
educação que são necessárias para avançarmos em direção à abordagens mais interessantes sobre o 
tema.

1º. Romper com a concepção moralizante da pobreza - É frequente encontrar análises que falam 
no “círculo da pobreza”. De acordo com esse entendimento, a pobreza se repete, se alimenta de si mesma, 
ou está em lentas mutações circulares que deixam os(as) pobres no mesmo lugar, porque continuam 
sendo pensados como coletivos tradicionais, atolados em valores tradicionais que, na própria cultura 
pobre, reconstroem as mesmas visões, as mesmas técnicas elementares de sobrevivência, tal como 
se sua moral fosse insuficiente para o progresso econômico. De acordo com essa visão, essas pessoas 
permanecem à margem da evolução da sociedade, da ciência, das tecnologias. A lógica do viver dos(as) 
pobres seria essa repetição, essa permanência, estar num círculo de pobreza fechado à evolução e 
ao desenvolvimento. A vida cotidiana dos pobres reproduziria esse círculo da pobreza: sobreviver no 
presente. É preciso romper com essa visão para que os alunos e alunas pobres de nossas escolas sejam 
tratados com dignidade, e sua pobreza compreendida como fruto de relações históricas sociais injustas.

2º. Romper com a concepção hegemônica do conhecimento - A concepção de conhecimento 
hegemônica nos currículos reforça essa visão circular, fechada, segregadora dos coletivos pobres. 
Boaventura de Sousa Santos (2009) nos lembra que o conhecimento moderno é abissal, confere à 
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ciência e ao conhecimento o monopólio da distinção entre o verdadeiro e o falso, entre as formas 
científicas e não científicas de verdade, o que leva à invisibilidade de formas de conhecimento que 
não se encaixam nessa validade da forma legítima de conhecer: os conhecimentos leigos, plebeus, 
camponeses, afro-brasileiros ou indígenas são situados no outro lado da verdade, na inverdade. 
A partir dessa concepção abissal de conhecimento, considera-se que os pobres não produzem 
conhecimentos válidos, mas apenas reproduzem crenças, opiniões, magias, idolatrias, entendimentos 
intuitivos ou subjetivos que são incomensuráveis e incompreensíveis por não obedecerem aos cânones 
científicos de verdade. O pensamento moderno, de que os currículos são síntese, acaba por bloquear 
conhecimentos ou, pelo menos, não trata com a devida atenção os conhecimentos produzidos que 
podem levar a uma compreensão diferente da pobreza como resultado do círculo repetitivo ao qual nos 
referimos. Logo, os currículos tendem a ignorar a pobreza, ao desconsiderar os(as) pobres como objeto 
de conhecimento e de preocupação. Tampouco conseguem pensá-los como sujeitos de conhecimento. 
Analisar detidamente esses bloqueamentos do conhecimento moderno frente à pobreza seria uma 
precondição para aproximar-nos da possível relação entre currículo-pobreza.

Veja no infográfico como se relacionam as indagações que elencamos anteriormente com as 
propostas de mudanças em nossas concepções sobre educação e pobreza, diante da pergunta “como 
tratar a questão da pobreza nos currículos?”.

Infográfico Interativo - Relação entre as indagações e 
as propostas: 
Acesse pelo material didático digital

Destacado esse percurso, buscamos, nas unidades subsequentes, aprofundar as questões e as 
assertivas apresentadas até aqui.
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2. Aprofundando a relação entre pobreza e currículo

Entraves para avançar na relação currículo-pobreza

A concepção de conhecimento e de cultura sintetizada nos currículos está marcada por uma 
noção linear do tempo e do espaço, que culmina em uma visão desenvolvimentista4, pela qual há uma 
promessa de progresso por meio do processo escolar. Ainda de acordo com essa visão, a escola tem a 
tarefa principal de formar profissionais para o mercado de trabalho e, para isso, acaba por desenvolver 
nas pessoas uma mentalidade utilitarista e produtivista. Isso significa que a escola sustenta um discurso 
de que ela mesma seria um rito de passagem capaz de romper o círculo vicioso da pobreza. Assim, 
o sistema educacional pretende estimular que se mire o futuro, que se tenha vontade de avançar, 
progredir, controlar o espaço e o tempo, acelerar a mudança. 

Na cultura pedagógica e curricular vigente, o caminho escolar teria como ideal apropriar-se 
do conhecimento, da ciência e das tecnologias; reconstruir outros espaços, outros tempos e outras 
formas de pensar e de trabalhar, com valores de esforço, superação e empreendedorismo. Logo, esses 
currículos não dialogam com os(as) pobres ou com a pobreza, nem para entendê-la nem para que os(as) 
pobres compreendam sua própria condição. Os currículos têm ignorado a pobreza e os(as) pobres 
como coletivos, e isso resulta exatamente no oposto do que se promete, pois contribui para manter os 
indivíduos atolados em formas de viver distantes.
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A partir desse entendimento linear, os(as) pobres são submetidos desde crianças a uma pressão 

permanente para entrar no percurso escolar e avançar com êxito, como condição para sobreviver, 

até na pobreza extrema. Essa visão sequencial e progressista, que exige das famílias e das crianças-

adolescentes pobres esse estado de permanente tensão por acompanhar currículos, percursos 

seletivos para sair da pobreza, termina operando como um círculo mais fechado do que o círculo da 

pobreza. Esses currículos se fecham para a maioria dos alunos pobres, negros, das periferias e dos 

campos, condenados a reprovações e repetências segregadoras. A visão desenvolvimentista entende 

que, enquanto os(as) pobres, desde crianças, não aderirem a essa concepção linear e progressiva de 

desenvolvimento que os currículos lhes oferecem, continuarão atolados no círculo fechado da tradição, 

do misticismo, da ignorância, causadores de sua condição de pobres.

Essa visão traz e impõe aos(às) pobres uma interpretação de sua condição de pobreza. Assim, 

seriam pobres porque supostamente ignorantes, analfabetos(as), irracionais. Às crianças e aos(às) 

adolescentes pobres que chegam às escolas é oferecida, então, a promessa de libertação da pobreza 

pela escolarização, pela aprendizagem exitosa do currículo.

As grandes expectativas depositadas sobre a educação são, muitas vezes, condicionadas a um 
pensamento que deposita na educação a solução para todos os males, com o cumprimento bem-
sucedido de um percurso curricular que, hipoteticamente, tem o poder de libertá-los da circularidade 
da pobreza ou do pensar irracional, ignorando a necessidade de mudança das relações sociais que 
produzem a pobreza. Na condição de professores(as) e gestores(as) da educação envolvidos com o 
Programa Bolsa Família, temos, inclusive, de questionar o monitoramento puro e simples da frequência. 
Será que essa atividade, se restrita à simples inserção de dados de frequência, sem conhecimento sobre 
as vivências concretas dos(as) alunos(as), não corre o risco de se tornar uma mera reprodução dessa 
visão sobre a pobreza como uma deficiência moral e cultural a ser superada pela apropriada inserção 
dos conteúdos curriculares nas vivências de pobreza? Precisamos estar atentos à essa questão.

Visões do currículo e do pensamento pedagógico voltadas a estudos sobre os determinantes 
estruturais que produzem a pobreza têm buscado desconstruir esse papel miraculoso da escolarização 
como descondicionante certo da situação de pobreza. Essa esperança de saída da pobreza pela via da 
escolarização acaba cumprindo o papel social e político de ocultação ou secundarização das causas 
sociais e econômicas determinantes. Essa camuflagem dos determinantes estruturais e essa crença 
no papel prodigioso do percurso escolar carregam conhecimentos falsos para as vítimas da pobreza. 
A ênfase na escolarização enquanto remédio definitivo contra a pobreza tem impedido a inserção nos 
currículos de conhecimentos que tratem sobre os determinantes da pobreza, tem negado a milhões de 
alunos(as) pobres o direito a conhecimentos sérios e aprofundados sobre sua condição.

Dados mostram que os(as) filhos(as) de famílias pobres com diploma de Ensino Fundamental 
e até Médio continuam morando nas favelas e nas vilas, submetidos(as) a empregos precarizados, 
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ao subemprego e ao desemprego, permanecendo tão pobres quanto seus pais analfabetos ou 
semianalfabetos. O padrão de desenvolvimento concentrador da renda, da terra, do solo, do poder 
reprodutor da pobreza é mais forte do que a elevação de alguns anos de escolaridade. Isso põe em 
xeque a ilusão de que, pelo domínio das habilidades escolares em percursos exitosos, os estudantes 
sairão da pobreza. Alunos(as) pobres têm direito a conhecimentos que contradigam essa promessa 
irreal.

É a escolarização um caminho garantido de saída da pobreza?

É comum a associação do aumento do número de anos de estudo formal escolar com o acréscimo 
da renda do trabalho. Pesquisas indicam esse fato associando a melhora da escolarização em 
termos de anos de estudo com a formação de uma mão de obra mais qualificada e, portanto, 
melhor remunerada. É o que indicam, por exemplo, pesquisas do Instituito de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA - Link: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/131007_
comunicadoipea160.pdf ), a partir dos dados obtidos da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) de 2012. Como indica o gráfico, há uma tendência do aumento da renda 
conforme crescem os anos de estudo:

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base em IPEA (2013,  p. 11, tabela 1).
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No entanto, é preciso examinar com cuidado essa generalização estatística que sustenta o 
discurso de aumento da escolarização vinculado automaticamente ao incremento da renda. 
Embora a educação escolar possa contribuir para um aumento geral na renda, ela não é o 
único fator em jogo, e nem sempre o acréscimo dos anos na escola resulta em uma melhora na 
condição econômica.

A associação automática muitas vezes feita entre aumento dos anos de estudo e 
aumento da renda precisa ser vista com muito cuidado.

Alguns casos nos fazem refletir de maneira crítica sobre essa questão. A antropóloga americana 
Janice Perlman realizou um extenso estudo do caso de favelas no Rio de Janeiro que, embora não 
ofereça uma resposta generalizante sobre a pobreza no Brasil, levanta questões interessantes 
ao apresentar os casos. A pesquisa visou obter respostas que revelassem “[...] como padrões 
de contexto, atitudes, comportamentos e sorte contam na luta para superar a exclusão e a 
desumanização da pobreza.” (PERLMAN, 2010, p. 15, tradução nossa). Ela investigou, em uma 
pesquisa realizada em duas fases ao longo de quase 40 anos, a favela da Catacumba, na zona sul 
do Rio de Janeiro, a de Nova Brasília, na zona norte, e uma área que abrange três favelas e cinco 
loteamentos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Na primeira fase da pesquisa, realizada entre 1968 e 1969, ela viveu seis meses em cada área 
e investigou 250 moradores entre 16 e 65 anos de cada localidade, combinando questionários, 
entrevistas abertas, relatos de trajetórias de vida, análise de dados do Censo e outras fontes.

Na segunda fase, realizada entre os anos 2000 e 2008, Janice Perlman retornou aos locais 
pesquisados anteriormente. Desses, a favela da Catacumba – antes localizada às margens 
da lagoa Rodrigo de Freitas, hoje uma das regiões mais caras do Rio de Janeiro – havia sido 
remanejada para um conjunto habitacional; Nova Brasília passou a fazer parte do Complexo do 
Alemão; e as comunidades de Duque de Caxias continuam figurando entre as mais pobres do 
estado do Rio de Janeiro.

Em seu retorno, Janice conseguiu localizar 41% dos entrevistados originais e expandiu sua 
pesquisa, investigando também as trajetórias dos filhos e netos dessas pessoas, bem como uma 
nova amostra de moradores.

Nas diversas análises realizadas pela antropóloga em torno da questão da mobilidade social 
intra e intergeracional, ela constatou algo curioso: o aumento generalizado da escolaridade na 
sociedade brasileira, embora tenha contribuído para um crescimento geral da renda gerada 
pelo trabalho, deu-se em uma proporção muito menor para os moradores das favelas cariocas 
analisadas. O gráfico a seguir, elaborado pela autora a partir dos dados do Censo do ano 2000, 
indica claramente a desigualdade.
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Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base em PERLMAN (2010, fig. 9.3, p. 230).

Esse é um exemplo explícito de que o simples aumento da escolarização não 
necessariamente significa uma redução da desigualdade, embora seja capaz 
de majorar a renda. Ao contrário, o gráfico indica o aumento persistente da 

desigualdade de renda mesmo com a melhora na escolarização.

Mas por que isso acontece? Segundo Janice, boa parte da explicação para o fenômeno está no 
preconceito social que assola o morador da favela, constantemente associado à criminalidade; 
além disso, apesar do aumento substancial da escolaridade, a estrutura econômica continua 
reservando os empregos mais precários – quando não o desemprego – para boa parte dessas 
populações (PERLMAN, 2010). Veja o que diz a antropóloga na entrevista para a iniciativa The 
Growth Dialogue (2014):

Vídeo: Janice Perlman
https://www.youtube.com/watch?v=OM0swIS-g50

Assim, apesar de a educação cumprir um papel importante, sua ação não opera milagres. Uma 
série de outros fatores socioeconômicos influenciam a mobilidade social, e o conhecimento sobre 
esses fatores é algo a que os alunos e as alunas pobres de nossas escolas têm direito.
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Para saber um pouco mais sobre Janice Perlman e suas pesquisas, acesse:
Entrevista - Revista Cantareira: http://www.historia.uff.br/cantareira/edic_passadas/v5/janice.pdf 
Entrevista - Folha de São Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1208201033.htm

A pobreza, produto da irracionalidade dos pobres?

Pela análise da forma como os pobres são pensados nos currículos, nas teorias pedagógicas, 

no material didático e na cultura escolar e docente, poderemos avançar para inventar outros tratos 

possíveis da relação entre currículo, conhecimento, ciência e pobreza. Uma das questões que devemos 

nos colocar enquanto profissionais da educação é sobre uma análise com maior da forma com que 

o conhecimento e a cultura são pensados nos currículos. Não será difícil descobrir que os saberes ali 

contemplados são entendidos como a única forma de pensar válida, a única cultura nobre, a única 

racionalidade; se aprendidas, inexoravelmente levarão a humanidade ao progresso. Os currículos, da 

Educação Básica à Superior, incorporaram essa concepção de conhecimento e de cultura científicos de 

que pensam ser a síntese. Tal visão produz a ideia de que os sujeitos em situação de pobreza estariam 

condicionados a ela por não se apropriarem desses saberes científicos supostamente emancipadores. 

Infelizmente, na sociedade e nas políticas educativas, essa é a cultura escolar, docente e curricular que 

parece predominar.

Seria essa cultura política e pedagógica a responsável por sustentar a condicionalidade da 

frequência à escola ao recebimento de uma bolsa do Programa Bolsa Família? Essa contingência não 

foi inventada pelo PBF, mas é inerente às formas hegemônicas de pensar a relação entre pobreza e 

ignorância, e desta como causa daquela. Tal exigência é resultado de um modo dominante de pensar a 

ciência, o conhecimento e a cultura como saídas inexoráveis para o progresso; mais ainda, é constitutiva 

do pensamento e da cultura sociais e políticos, não apenas escolares e pedagógicas. 

Não é nada fácil para o pensamento moderno e os currículos superarem, ou ao menos repensarem, 

sua própria lógica hegemônica. Não é fácil também articular currículo e pobreza, pois seria necessário 

romper as concepções lineares de conhecimento e dos coletivos empobrecidos, vistos como atolados 

no atraso cultural, intelectual e moral.
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“Agora olhavam as lojas, as toldas, a mesa do leilão. E conferenciavam pasmados. Tinham percebido 
que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de 
objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar 
tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao 
irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, 
as toldas iluminadas, as moças bem vestidas. Encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito 
por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente 
aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza 
as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. 
Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era 
impossível, ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas 
ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. E os indivíduos que mexiam 
nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, eram bonitas. Admirados e medrosos, falavam 
baixo para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem.”

Trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos (2009, p. 81-82)

Dois meninos, desenho de Cândido Portinari (1957).
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A desmistificação, por parte dos coletivos docentes e discentes, desses entendimentos ainda 
dominantes – de relacionar conhecimento, cultura e racionalidade com progresso e com “superação” 
da pobreza – pode ser o caminho, o início da possibilidade de avançar para outra relação entre 
currículo, conhecimento, cultura científica, percurso escolar e pobreza. Sem essa análise crítica 
prévia, que objetiva desconstruir tais ideias de conhecimento, cultura e racionalidade, e a correlação 
delas com a produção ou a superação da pobreza, será difícil avançar para equacionar a relação entre 
currículo e pobreza.

Tentativas de solucionar essa equação currículo-pobreza existem. Porém, as concepções 
perniciosas estão intimamente arraigadas à sociedade e às instituições, de tal forma que, na maioria 
das vezes, as tentativas acabam por reafirmar o que pretendem combater. Sendo assim, aproximar 
currículo e pobreza exige uma crítica radical às percepções de conhecimento, cultura, racionalidade e 
progresso, que culpabilizam os coletivos empobrecidos por sua condição.

Nessa visão do conhecimento e da cultura predominante nos currículos, não há espaço para 
articulação entre currículo e pobreza, mas apenas para ignorar os pobres como fechados no ponto zero 
ou na outra margem. Os currículos limitam-se a manter os pobres desde crianças na escola infantil, 
em um permanente exercício de cobrança de percursos exitosos que levam a processos de avaliação 
rigorosos, segregadores e reprovadores. Além disso, levam as escolas a cumprir o papel de reprovar 
massivamente os pobres por, supostamente , “não terem cabeça para as letras”, por problemas mentais 
de aprendizagem, ou ainda por não incorporarem os valores de trabalho, estudo, sucesso e persistência 
necessários para entrar no progresso e saírem do círculo da pobreza. Essa visão moralizante da pobreza 
é incorporada pela cultura escolar, criando o ambiente em que socializa a infância-adolescência pobre.

3. O direito de saber-se pobre

Como professores(as), educadores(as) e gestores(as), assumimos nosso dever profissional de 
garantir o direito dos(as) alunos(as) ao conhecimento. O primeiro conhecimento a que todo ser humano 
tem direito é compreender-se no mundo, na sociedade, na história. O saber-se pobre é o discernimento 
mais persistente nas vidas, no passado e presente das famílias e comunidades empobrecidas. Se esse é 
o saber mais premente, o direito a ser garantido, na escola e nos currículos, não será a conhecimentos 
que aprofundem, sistematizem, alarguem esse saber-se pobre?

Dessa forma, para que seja possível articular currículo e pobreza, é necessário reconhecer não 
só o direito dos sujeitos a saberem-se pobres, mas também o dever da escola, da docência e dos 
currículos de garantir-lhes esse direito. Contudo, os currículos assumem apenas a responsabilidade de 
oferecer aos(às) alunos(as) os conhecimentos acumulados sobre a natureza, a sociedade, o espaço, 
a história, a linguagem etc., e têm ignorado e secundarizado o direito ao saber de si, ao saber-se no 
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mundo, na sociedade, na natureza, nas relações sociais, econômicas e políticas, no padrão de trabalho, 
de produção, de apropriação-segregação do espaço da terra e da renda. Conhecer-se nesses padrões 
sociais e políticos que os condicionam como pobres ao longo da história é a síntese do seu direito ao 
conhecimento que a escola, a docência, os currículos têm o dever de garantir-lhes.

Construir currículos que garantam o direito dos(as) alunos(as) pobres a entenderem sua condição 
de pobreza não é tarefa simples, uma vez que os conhecimentos dos currículos continuam cultuando 
um conhecimento abstrato e conceitual que ignora, sobretudo, os sujeitos sociais e suas experiências. 
Relacionar currículo e pobreza exigirá aproximar os conhecimentos daquele com as experiências sociais 
da pobreza, com os sujeitos individuais e coletivos que as vivenciam; demandará colocar em diálogo 
suas indagações sobre a pobreza, suas causas, sua produção histórica com as indagações históricas que 
os conhecimentos dos currículos condensam.

Infográfico Interativo - Mural experiências sociais da pobreza
Acesse pelo material didático digital

Os coletivos de docentes-educadores(as) devem estar atentos a essas experiências que os(as) 
alunos(as) trazem individualmente e como membros dos coletivos empobrecidos. É preciso que sejam 
aprofundadas as relações entre experiências sociais da pobreza e conhecimento, e que se pesquise em 
que áreas dos currículos é possível trabalhá-las. Desse modo, age-se para o reconhecimento de que 
toda experiência social produz saberes, que as vivências demasiado extremas da pobreza provocam 
indagações não somente para os(as) próprios(as) educandos(as) que as vivenciam, mas também para 
os conhecimentos dos currículos (ARROYO, 2013, p. 113-165).

A obra do geógrafo Milton Santos corre em diferentes direções: de aspectos conceituais das 
ciências humanas, como novas definições do conceito de território, até análises precursoras 
do fenômeno da globalização, passando por estudos sobre as metrópoles do terceiro 
mundo. O autor é hoje reconhecido por seu pioneirismo e originalidade. O documentário 
Milton Santos: o mundo global visto do lado de cá (2006) explora alguns desdobramentos 
de sua obra. No trecho escolhido, podemos ver como o advento de novas tecnologias – e, 
mais importante, o fato de elas estarem mais acessíveis – vem possibilitando que grupos, 
antes materialmente excluídos do processo de produção audiovisual, possam expressar 
suas ideias utilizando-se de novos meios e expressando suas experiências sociais muitas 
vezes marcadas pela pobreza.

                    Vídeo: Milton Santos - Trecho de O mundo global visto 
                  do lado de cá     
                https://www.youtube.com/watch?v=zY8uwfH0W9o 
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Os currículos escolares são escassos de experiências e significados sociais. Sabemos como os 
conhecimentos das disciplinas são falhos na capacidade de motivação dos alunos e até dos docentes. 
Trazer as experiências e indagações que os(as) alunos(as) vivenciam para os conhecimentos dos currículos 
não será uma forma de trabalharmos com conhecimentos ricos em motivação? Os currículos serão 
mais ricos em conhecimentos quanto mais incorporarem as indagações enraizadas nas experiências 
humanas mais radicais de educandos(as) e educadores(as). Não seriam esses os conhecimentos devidos 
a que têm direito as vítimas de experiências-vivências sociais tão desestruturantes como a pobreza?

Desse modo, para articular currículo e pobreza, é necessário nos questionarmos: Que saberes são 
necessários para que os(as) pobres saibam de sua condição? Que respostas os(as) pobres aprenderam 
dos seus coletivos, ou que saberes trazem de si mesmos(as), que interpretações foram construindo 
para se entenderem pobres? Que saberes, significados, valores, identidades eles(as) foram construindo 
nas vivências pessoais e coletivas de resistências à pobreza? Eles(as) sabem que sua condição de 
pobreza vem de longe, que é como uma herança, um destino histórico que os(as) persegue, de que 
não conseguem se libertar? Que currículo poderá favorecer o processo de entendimento, por parte 
desses sujeitos, desse passado tão persistente, que invade seu presente, sua sobrevivência hoje, e 
condiciona seu futuro? Uma concepção futurista de currículo e de conhecimento será capaz de ajudá-
los a entenderem sua condição?
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Milhares de docentes-educadores(as) convivem nas escolas públicas com essas infâncias-
adolescências pobres e aprendem que o conhecimento dos currículos a ser trabalhado exigirá mais 
do que uma crítica ao modo como os currículos, o conhecimento, a cultura social e escolar pensam a 
produção-reprodução dos(as) pobres. Será necessário avançar para o reconhecimento dos coletivos 
empobrecidos como sujeitos de saberes, de conhecimentos, de culturas, de modos de pensar e de 
intervir. Será preciso, portanto, alargar a concepção de conhecimento e de sujeitos produtores de 
conhecimentos.

Reconhecer os coletivos empobrecidos como sujeitos de saberes, reconhecer esses “outros” 
saberes, outros modos de pensar, outras leituras de si e de mundo, outras culturas passará a ser 
central na construção de currículos que se articulem com a pobreza, que dialoguem com os coletivos 
empobrecidos e seus filhos e filhas no percurso escolar, não como atolados na irracionalidade, mas 
trazendo outra racionalidade.
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Esse reconhecimento exigirá que, juntos, docentes e alunos pesquisem e mapeiem os 
conhecimentos, as culturas e os modos de pensar de que são sujeitos. Tal mapeamento torna-se 
importante pois, por meio dele, esses sujeitos poderão saber-se reconhecidos pela escola, entender-se 
como sujeitos de conhecimentos e de formas de pensar e de intervir, de modo que, assim, será possível 
superar visões inferiorizantes que as maneiras de tratá-los e pensá-los como pobres reproduzem até 
nos currículos.

Se essas formas de pensar os coletivos empobrecidos nos currículos têm sido inferiorizantes, 
antipedagógicas e antiéticas, então, avançar para currículos que os reconheçam sujeitos de saberes e os 
valorizem significará construir novos padrões cognitivos, culturais, sociais, pedagógicos e formadores, 
novos currículos e nova relação entre conhecimento, cultura e pobreza.

Grajaú: onde minha história começa

O que significa “saber-se”? Essa questão pode ser abordada de muitas maneiras. Alunos e alunas de 
uma escola em determinada comunidade podem “saber-se” através do conhecimento sobre a história 
de seu próprio bairro, por exemplo. Como aquela comunidade se formou? Quais foram e são suas 
lutas? Como o poder público e a iniciativa privada trataram e tratam aquele espaço e as pessoas que 
nele habitam?

O documentário Grajaú: onde minha história começa (2013) foi desenvolvido por alunos e alunas 
da EMEF Padre José Pegoraro (site: http://pegoraroemacao.weebly.com/ ), em Grajaú, distrito do 
município de São Paulo. Nele são investigadas algumas das questões que colocamos. 

Vídeo: Grajaú: onde minha história começa
https://www.youtube.com/watch?v=XTkM4ZRjudc

O vídeo foi desenvolvido com os alunos e alunas em parceria com o Design for Change Brasil, que é 
“um movimento global cujo objetivo é fornecer às crianças a oportunidade de atuar para transformar 
a realidade que as rodeia”, de modo que alunos e alunas expressem suas inquietações, imaginem 
soluções e ponham-nas em prática.

A partir de uma sequência de ações que passam por “sentir”, “imaginar”, “fazer” e “compartilhar”, uma 
série de projetos foram realizados com estudantes de todo o mundo, muitas vezes em comunidades 
empobrecidas. Um exemplo de resultado dessa prática é o vídeo a que você acabou de assistir.

Aprenda mais sobre a iniciativa Design For Change Brasil e outros exemplos da prática acessando o site 
http://www.dfcbrasil.com.br/o-que-e/.
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O direito universal aos conhecimentos da produção social da pobreza

O direito aos conhecimentos acumulados sobre a produção da pobreza não é apenas dos 
coletivos empobrecidos, mas também de todo(a) cidadão(ã). Os estudos sobre o currículo avançaram 
na compreensão de que todo cidadão e cidadã tem direito a todos os conhecimentos. As instituições 
educativas se reconhecem como espaços-tempos de garantia desse direito ao conhecimento. Por que 
a relação entre currículo e pobreza teria ficado ausente ou como um tema à margem se é uma das 
experiências históricas vividas por milhões de seres humanos? Por que deixar de lado nos currículos 
os conhecimentos que permitem a todo(a) cidadão(ã) entender os processos sociais, econômicos, 
políticos, culturais de produção, reprodução e manutenção da pobreza?

Há ainda um dado a ser ponderado para aprofundar essas questões: há muita produção de 
conhecimento sobre a pobreza, por meio de pesquisas e análises, nas diversas áreas do conhecimento, 
como Sociologia, História, Geografia, Antropologia, Economia etc. Além disso, esse tema tem estado 
presente até mesmo nas diversas artes e linguagens, como literatura, cinema, pintura, fotografia, 
grafite, música. Contudo, por que essa pluralidade de conhecimentos produzidos sobre a pobreza não 
entra nos currículos de educação básica ou está inserida de maneira marginal?

Infográfico Interativo - A pobreza e a desigualdade em 
diferentes linguagens
 Acesse pelo material didático digital

Poderíamos levantar algumas hipóteses para tentar responder à indagação feita com relação 
à ausência desse tema nos currículos. A primeira delas seria que esse é um assunto incômodo para 
as teorias pedagógicas, pois abordá-lo implicaria reconhecer as falhas e a ineficácia do processo 
civilizatório do qual tais teorias fazem parte. Outra hipótese possível relaciona-se à constante presente 
na cultura política e pedagógica de que os(as) pobres são responsáveis por sua condição. Logo, ao 
ser pensada dessa forma, a pobreza deixa de ser uma produção social, econômica, política, cultural 
e, consequentemente, não se torna objeto do conhecimento universal, social, político e cultural a ser 
incluído nos currículos. Se essa visão não for superada, não haverá como avançar na incorporação dos 
conhecimentos sobre a pobreza acumulados pela diversidade das ciências.

Quando esse acúmulo de conhecimentos for reconhecido como um bem público, será possível 
avançar para o reconhecimento desses conhecimentos como direito universal de todo cidadão e 
cidadã, não apenas dos(as) pobres de saberem sobre sua condição. Portanto, incorporar nos currículos 
de Educação Básica os conhecimentos acumulados sobre a história da produção social, econômica, 
política, cultural da pobreza não é apenas em razão do direito dos(as) educandos(as) e coletivos pobres 
a saberem-se nessa história que os vitimou e vitima, mas é também dever dos currículos garantir esse 
conhecimento universal e histórico a todos(as).
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As pressões dos(as) pobres por reconhecimentos positivos

No processo de incorporação da história da produção social, econômica, política e cultural da 

pobreza nos currículos, é necessário incluir as tentativas de combate à pobreza que tantos programas e 

políticas públicas se propõem a efetuar. Como exemplo no Brasil, podemos citar as políticas de garantia 

de renda básica mínima, como o Programa Bolsa Família, e os programas Saúde da Família, Minha Casa 

Minha Vida, Pró-Creche, Primeira Infância Melhor etc.

Há pesquisas, análises e muito conhecimento acumulado sobre essa diversidade de programas 

e políticas destinados a combater a pobreza, não só no Brasil como também em outros países. 

Contudo, é necessário que essas políticas sejam examinadas com cuidado pelas áreas de conhecimento 

curriculares, a fim de garantir uma ampla visão sobre o tema e evitar reduzi-lo a um viés estritamente 

assistencialista. O fato de esses programas serem de Estado confere-lhes um significado político novo, 

isto é, não são setores compassivos da sociedade que organizam campanhas para minimizar a pobreza 

no Natal, mas é o Estado que assume seu dever político de garantir renda, alimentação, casa etc. para 

os grupos sociais que vivem na pobreza. Além disso, uma análise histórica detida implica observar 

que, ao longo do tempo, as representações dos(as) pobres depreendidas das políticas públicas foram 

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base em fotografia de Omena (2006) e texto do autor.
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mudando, de forma que esses indivíduos passaram a ser percebidos cada vez mais como cidadãos(ãs) 

e sujeitos de direitos e menos como beneficiários(as) de favores do governo.

Trazer essa diversidade de políticas públicas para os currículos de Educação Básica será uma 
forma de mostrar como se pode avançar para um reconhecimento político da pobreza e seus 
sujeitos, que exigem respostas igualmente políticas. Com essas análises, será possível garantir a 
todos(as) os(as) educandos(as), e aos(às) pobres de maneira particular, o direito a entenderem seu 
lugar nessa história complexa que é interpretar e tratar a pobreza. Além disso, pode-se demonstrar 
como houve, ao longo do tempo, uma evolução da representação do sujeito pobre que refletiu nas 
estratégias adotadas. No passado, predominavam medidas para “erradicar” a pobreza, fruto de 
uma visão naturalizada desse fenômeno, as quais foram sendo substituídas por medidas-programas 
compensatórias, advindas de uma visão assistencialista; só recentemente houve uma tendência a 
se criar políticas de Estado de combate à pobreza, consolidando, portanto,o estabelecimento de 
direitos e o dever desse Estado de garanti-los.

Nesse contexto de análise, uma questão nuclear precisa ser problematizada: os(as) pobres são 
apenas beneficiários(as) agradecidos(as) dessas políticas do Estado e dos organismos internacionais? 
Para que não fiquemos nessa rasa interpretação, será necessário incluir nos currículos a história de 
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Pensar essas histórias como parte de 
uma única história garante a compreensão da 
pobreza como produção social, econômica, 
política e cultural, sempre acompanhada da 
existência de uma tensa história de resistências, 
pressões, ações e movimentos coletivos dos(as) 
próprios(as) pobres, pressionando os governos, o 
Estado, os organismos nacionais e internacionais 
por programas e, sobretudo, por políticas que 
revertam as estruturas produtoras da pobreza. 
Em vista disso, os currículos precisam incorporar 
essa visão de que os(as) pobres não são 
beneficiários(as) agradecidos(as), e sim sujeitos 
políticos e de políticas: a história das pressões 
por terra, teto, territórios, reforma agrária e 
urbana; a história das reivindicações por saúde 
das famílias pobres, centros de saúde nas vilas 
e favelas; a história dos movimentos de mães 
pobres e trabalhadoras por creches e escolas para 
seus filhos e filhas; a história dos programas de 
ações afirmativas, das cotas para afro-brasileiros, 
da inclusão dos indígenas, dos quilombolas etc.

Trabalhar essa história nas diversas áreas do conhecimento será uma forma de garantir a 
todos(as) os(as) educandos(as) conhecimentos que fazem parte da história universal, que fazem parte 
do conhecimento público. Ao avançar nessa direção, os conhecimentos curriculares cumprem a função 
pedagógica não só de informar verdades, mas de formar identidades positivas nos coletivos pobres 
submetidos a tantas representações sociais negativas e inferiorizantes.

Respostas políticas às pressões dos pobres por reconhecimento

Com o avanço das tentativas de integrar nos currículos o lado tenso da história de produção social 
da pobreza, que envolve reações políticas dos(as) pobres, chegaremos a questões que também exigem 
aprofundamento: seria a atualidade o momento histórico de finalmente reconhecer os(as) pobres 
como sujeitos políticos e de políticas contra os determinantes estruturais da pobreza? Estaria em curso 
uma mudança que passaria a reconhecê-los(as) como sujeitos de direito à terra, ao teto, ao trabalho, à 
alimentação, ao transporte, à educação, à saúde etc. a partir da materialização desses direitos?

Palavras de luta! Foto de Marcelo Valle (2008).

reações, de lutas, de movimentos sociais dos próprios coletivos pobres exigindo políticas públicas 
contra a pobreza.
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Como se responde na sociedade e no Estado a essas tentativas dos(as) pobres de lutarem por 
seus direitos? Com políticas de reconhecimento ou de repressão? Teria chegado o momento de conferir 
efetivamente aos(às) pobres a titularidade de direitos por meio de políticas combativas à pobreza ou, ao 
contrário, vemos se propagarem respostas de controle e repressão a suas lutas coletivas por direitos?

As reações a esses movimentos dos(as) pobres têm sido de condenação pela mídia, de repressão pela 
justiça e pelos aparatos policiais da ordem. Quanto mais os coletivos empobrecidos reagem à condição de 
pobreza, maiores os controles e as repressões. Essa reação denota o crescimento de um medo político de 
que os(as) pobres se afirmem sujeitos políticos e de políticas. Desse modo, de políticas socioeducativas 
de assistência e de escolarização, de políticas de inclusão cidadã dos(as) pobres, passa-se a políticas de 
repressão – unidades de polícia pacificadora (UPPs) nas favelas, por exemplo. Contra os movimentos sociais 
dos(as) pobres, voltam-se as velhas visões dicotômicas: cidadãos(ãs) e subcidadãos(ãs), pacíficos(as) e 
desordeiros(as), sujeitos políticos de direitos e violentos. Ou seja, retomam-se as diferenciações entre 
aqueles(as) reconhecidos cidadãos(ãs), sujeitos de direitos materializados, e aqueles(as) violentos(as) a 
serem reprimidos(as) em suas ações pela efetivação desses direitos.

As manifestações dos(as) pobres por direitos básicos para que os serviços públicos sejam de 
todos são reprimidas porque ocupam e atingem o privilégio alheio, e também por manifestarem uma 
revolta contra os padrões de propriedade e de apropriação do solo, da terra, do poder, da cidadania 
e dos direitos. Reprimir as lutas, os movimentos e as ações coletivas pela materialização de direitos 
contribui para o fortalecimento de padrões de propriedade, ordem e privilégio que condenam uma 
parte da população à pobreza.
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4. As vivências de espaços de pobreza e currículo

A chegada de milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos às escolas, carregando vivências 
de ambientes precarizados, pressionam os currículos a repensarem os conhecimentos sobre o espaço. 
Nas concepções de espaço predominantes nos currículos, nem sempre há lugar para essas vivências 
tão fragilizadas dos lugares da pobreza. As noções que os currículos atuais privilegiam são genéricas, 
globais, distantes da diversidade de vivências do espaço, da diversidade de coletivos sociais, ou seja, 
sem sujeitos concretos. Nesse modelo, predomina o estudo dos ambientes por recortes administrativos 
(municípios, estados, nação), regiões (Norte, Nordeste, metrópole, cidade, campo), regiões de produção 
(agrícola, pecuária, leiteira, industrial), e não há destaque para os espaços reais advindos das ações 
humanas. Por esses motivos, os currículos necessitam de constantes revisões, para abarcar todas as 
multiplicidades de vivências.
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A presença de vivências humanas tão diversas e de espaços tão precarizados deixa exposto que, 
nesses ambientes, milhões de educandos(as) reproduzem suas vidas de maneira permanente. Assim, 
os indivíduos vão construindo os sentidos de suas existências, seus valores e identidades. Trazer lugares 
e territórios da pobreza para os currículos da Educação Básica significará, portanto, privilegiar uma 
questão nuclear: os espaços da cidade e do campo pertencem a quem? Essas áreas são apropriadas por 
quem? Os espaços nobres, valorizados, são apropriados por que grupos sociais? E a que outros grupos 
pertencem os ambientes precarizados?

A produção e a separação dos espaços não obedecem a processos espontâneos, mas a decisões 
políticas, econômicas e mercadológicas. O padrão de poder de dominação e subalternização é 
determinante nos processos de apropriação e desapropriação da terra, de sua valorização, da 
precarização das centralidades na organização dos serviços públicos. Esse padrão de poder determina 
a lógica – mais política do que técnica – do planejamento urbano e das normas, da opção por projetos 
de campo, de cidade, de serviços sociais etc.

Casas Marcadas no Morro da Providência.

A seguir, você verá o documentário Casas marcadas, que aborda o tema das remoções no Morro 
da Providência (RJ), a favela mais antiga do Brasil. A partir de depoimentos dos moradores 
da comunidade, o vídeo mostra como suas vidas são afetadas pelas ações na construção do 
Teleférico da Providência, parte do Programa de Urbanização Morar Carioca da Secretaria 
Municipal de Habitação. Ao contrário da promoção feita acerca da construção do teleférico, cujo 
discurso gira em torno de uma melhoria, os moradores demonstram que não são beneficiados 
significativamente. 
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Vídeo: Casas Marcadas
https://www.youtube.com/watch?v=XLniMJxKdN8

O documentário Casas Marcadas (2012) foi dirigido por Adriana Barradas, Alessandra Schimite, 
Ana Clara Chequetti, Carlos R. S. Moreira (Beto), Éthel Oliveira e Juliette Lizeray.

Para obter informações mais detalhadas sobre os casos de remoção no Morro da Providência, leia 
a Carta Aberta à População do Rio de Janeiro, escrita pela Comissão de Moradores da Providência 
e pelo Fórum Comunitário do Porto. Link: 
https://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/2012/09/12/carta-aberta-a-populacao-do-
rio-de-janeiro/#comments.

A presença de tantas crianças, tantos(as) adolescentes e jovens-adultos(as) pobres vindos 
de espaços de pobreza nas escolas obriga os currículos a superar concepções e tratos genéricos do 
espaço e a destacar esses processos sociopolíticos de apropriação e segregação dos espaços do viver. 
Os currículos terão de garantir aos coletivos condenados à pobreza o direito a uma análise social da 
produção dos espaços de miséria em que estão jogados e da forma como esses ambientes são utilizados 
para perpetuar a segregação dos sujeitos. Embora não haja a inserção desse tema nos currículos de 
modo geral, já existem coletivos docentes que dão centralidade às disputas pela apropriação do solo 
e da terra, tanto na cidade como no campo. Essas lutas estão na raiz da concentração da riqueza e da 
produção da pobreza.

Em sua diversidade de manifestações culturais, os(as) pobres revelam a capacidade de uso e 
reapropriação dos espaços-tempos do seu sobreviver. Essas permanentes tentativas de se apoderar do 
lugar, de torná-lo mais íntegro e suportável, conferem um valor pessoal, coletivo e familiar aos espaços-
tempos de pobreza. Observa-se que, quanto mais os ambientes forem desvalorizados no mercado, 
maiores serão os esforços dos coletivos pobres de recuperá-los para seus(suas) filhos(as). Nesse sentido, 
as mães têm um papel central na dignificação dos espaços de pobreza onde são segregadas suas famílias. 

O processo de expropriação atinge-os profundamente e os mantém à margem do crescimento e 
do progresso pretendidos com essa obra.
 
Paralelamente, o vídeo traz cenas da construção da Avenida Presidente Vargas inaugurada em 
1944 no centro da cidade, mostrando como a história se repete.

A produção recebeu o prêmio de Menção Honrosa no 12º Festival Internacional de Cinema de 
Arquivo do Recine.
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Assim, tornar os espaços-tempos da pobreza mais adequados é um dos valores determinantes 
da cultura popular levado às escolas. Os sujeitos pobres aprenderam que vivem em ambientes de 
pobreza, porém em meio a um persistente empenho da comunidade em ressignificá-los. Essa lição foi 
aprendida, sobretudo, da diligência materna, pois eles mesmos, desde crianças, tornam-se senhores 
desses espaços e dignificam-nos ao ajudar a família. É provável que muitos(as) desses(as) jovens, 
adolescentes e crianças colaboraram de alguma forma nesse processo, cooperando nos afazeres de 
casa, trabalhando para completar a renda familiar ou voluntariando-se em mutirões por melhoria 
do lugar, da casa, do barracão. Podem até ter participado de ações coletivas, de movimentos sociais 
em lutas por teto, transporte, água, luz, esgoto, coleta de lixo, asfaltamento das ruas, escola, posto 
de saúde etc. Fazem parte, portanto, dos processos múltiplos de reapropriação e dignificação dos 
espaços-tempos da pobreza de que são sujeitos desde crianças e, por meio deles, transformam-se em 
produtores(as) de outros valores colados às suas vivências.

Voltemos à ideia inicial de que crianças e adolescentes trazem usos, apropriações e ressignificações 
dos próprios espaços – expropriados e reapropriados, desvalorizados e revalorizados – e, com isso, 
pressionam para que os currículos deem centralidade ao estudo do tempo-espaço vivido por eles(as). 
Dessa forma, eles(as) reivindicam que os currículos priorizem estudos concretos do tempo-espaço, 
com vivências reais de sujeitos igualmente palpáveis, deixando de lado estudos genéricos e abstratos 
que tratam de sujeitos hipotéticos.

Corpos precarizados pela pobreza exigem respostas dos currículos

As vivências da pobreza se manifestam nos corpos precarizados de crianças e adolescentes, que 
chegam às escolas já condenados precocemente a vidas fragilizadas pela desnutrição e pela fome. Desses 
corpos vêm apelos para que sejam revistos amplamente currículos, conhecimentos, didáticas e tempos-
espaços escolares.

Mas quais seriam esses apelos que emanam dos corpos de pobreza para os conhecimentos dos 
currículos? Frente a tal questionamento, é necessário saber, primeiramente, de quantos corpos estamos 
falando. Ou seja, a tentativa de aproximar currículo e pobreza exigirá de gestores(as), mestres e alunos(as) 
a consciência sobre a quantidade de crianças, adolescentes, jovens e adultos que chegam às escolas com 
vidas precárias e corpos vitimados pela pobreza. Assim, é importante o levantamento, a pesquisa e a 
análise sobre algumas das dimensões da pobreza que afetam mais diretamente os corpos: a desnutrição, a 
fome, as doenças; a exploração sexual e comercial que consome principalmente os corpos infantojuvenis; 
e o impacto sobre as diversas identidades, autoimagens e formas de socialização desses sujeitos.

Esses levantamentos poderão ser estendidos aos membros das famílias e das comunidades pobres. 
A partir disso, as diversas áreas do currículo devem mobilizar a reflexão sobre quais significados e quais 
conhecimentos devem ser incorporados aos currículos e que novo material didático poderá ajudar a 
entender e aprofundar os conhecimentos sobre as relações tão estreitas entre corpos e pobreza.
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Infográfico Interativo - A pobreza pelo olhar das crianças
Acesse pelo material didático digital

Outra forma de relacionar corpos, pobreza e currículo pode ser pesquisar e debater de que 

forma crianças, adolescentes, jovens e adultos se veem em vidas precarizadas e corpos vitimados, e o 

que eles(as) pensam de si. Essas infâncias e adolescências, sobrevivendo desse modo, sem dúvida se 

perguntam: “Por que eu, minha família, minha raça, etnia e minha classe social somos tão agredidos 

pela pobreza?”5. Questões como essa são dirigidas às escolas por esses indivíduos, que esperam 

respostas a partir dos conhecimentos dos currículos. Porém, eles encontrarão significados e explicações 

nas lições de seus mestres e nos saberes dos currículos? A escola possibilitará uma ampliação das 

formas como eles se veem ou os deixarão mais confusos? Quantos saberes inúteis são obrigados a 

aprender, e quantos saberes vivos sobre seu indigno sobreviver lhes são negados? 

Os corpos, sobretudo precarizados, vêm sendo objeto de análises das diversas ciências; logo, é 

preciso trazer esses conhecimentos aos currículos para que sejam superadas autoimagens negativas de 

identidades corpóreas e haja um avanço no direito de se construir imagens corpóreas mais positivas. Os 

corpos precarizados provocam questionamentos à ética profissional, escolar e curricular, e estimulam 

outras pedagogias, outra ética gestora e docente. 

Nas tentativas de aproximar o currículo do conhecimento que vem dos corpos precarizados pela 

pobreza, torna-se urgente incorporar a diversidade de estudos sobre os corpos, sobre a centralidade 

que ocupam na organização das sociedades e das cidades; nas segregações sociais, raciais, de gênero; 

nos padrões de trabalho, de poder, de renda, de justiça, de valores e culturas; e até nas relações 

pedagógicas. Percebemos que os corpos estão sendo tirados do ocultamento em diversos campos do 

conhecimento, da cultura, dos valores e das teorias pedagógicas. Contudo, falta uma epistemologia e 

uma pedagogia dos corpos, sobretudo daqueles precarizados dos miseráveis.

Os corpos têm estado entre os ignorados pelo pensamento social e pedagógico. Isso se torna 

evidente quando corpos precarizados de milhões de crianças e adolescentes que chegam às escolas 

são desprezados e condenados porque esses sujeitos do aprendizado escolar continuam sendo cogitos 

incorpóreos6. Dessa forma, aproximar currículo, conhecimento e pobreza exigirá a superação dessas 

visões negativas e o avanço para uma epistemologia-teoria pedagógica e uma ética emancipadoras dos 

corpos que os desloquem da esfera privada – na qual têm relegados seus direitos como indivíduos – 

para a esfera pública de direitos concretizados.
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Desde o século XIX o Brasil é um pólo recebedor de imigrantes. Inicialmente com incentivos do 

próprio Estado brasileiro, a imigração é uma característica de muitos dos estados da federação. 

A migração interna também é uma característica marcante de alguns estados, sejam enquanto 

pólos emissores ou receptores dessa população. Hoje, o Estado brasileiro não possui mais uma 

política oficial de atração de imigrantes, porém, o desenvolvimento econômico experimentado 

pelo Brasil desde a primeira década do século XXI atrai estrangeiros em busca de trabalho, 

principalmente de países vizinhos ou de países em que o Brasil tem algum tipo de influência, 

como o Haiti, onde existe uma missão da ONU coordenada pelo nosso país.

Diante dessa migração, as escolas dos estados e das cidades que recebem essa população também 

sentem o seu impacto. Em geral, devido à condição de pobreza da maioria da população migrante, 

as escolas públicas são as mais afetadas. A seguir, você poderá ver uma pequena reportagem da 

TVT, mostrando a realidade de uma escola municipal de São Paulo que procura soluções para os 

problemas que os estudantes que pertencem à famílias migrantes enfrentam na escola.

Vídeo: Imigrantes
https://www.youtube.com/watch?v=N7tyGji-YYo

Além disso, você poderá ler uma reportagem da Revista Nova Escola, “O desafio das escolas 

brasileiras com alunos imigrantes”. Link:

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/desafio-escolas-brasileiras-alunos-imigrantes-594423.shtml

Desterritorialização, migração e pobreza

Como dito anteriormente, é justo que os alunos e as alunas compreendam que viver em espaços 
de pobreza significa reconhecer que o ambiente urbano ou do campo é resultado de processos políticos, 
econômicos e sociais. H. Lefebvre (1972) mostra que os lugares produzidos relacionam-se com as 
estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, e isso tem de ser conhecido. Nesse sentido, há uma 
realidade social que mereceria ser incorporada na relação entre currículo e pobreza: as experiências 
de migrantes.

Percebemos que os deslocamentos dos espaços têm sido expressões da produção massiva da 
pobreza e das reações dos(as) pobres à procura de lugar. Notamos uma rede de fluxos migratórios dos 
lugares da pobreza à procura de lugares de sobrevivência. Considerando essas questões, é necessário 
que nos preocupemos em incorporar, nos currículos de Educação Básica, esses processos sociais, 
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Para que tal incorporação possa ocorrer, é necessário que sejam feitas algumas reflexões: de 
que forma os sujeitos imigrantes pobres veem-se, experimentam-se e se pensam nessa condição de 
desterritorialização à procura de lugares para sobreviver? Como esses indivíduos vivem as relações 
tradicionais e culturais com seus territórios de pobreza e com os novos territórios de pobreza? Veem 
seus deslocamentos como seus, como um movimento que se origina a partir dos coletivos dos quais 
fazem parte, ou os veem como movimentos de origem estrutural, econômica, social e política? Será que 
o currículo alarga seus conhecimentos e possibilita respostas às interrogações de suas experiências de 
imigrantes pobres? Será que, na escola, esses sujeitos entenderão de maneira sistemática e aprofundada 
os processos estruturais que provocam “[...] a aceleração do processo de alienação dos espaços e dos 
homens do qual um componente é a enorme mobilidade atual das pessoas [...]” (SANTOS et al., 2002, 
p. 18)?

Podemos observar que as escolas têm mantido certa sensibilidade à condição de imigração dos(as) 
estudantes pobres e das suas famílias e comunidades. Nas semanas pedagógicas, a sua cultura de origem 
é trazida em rituais, dança e música, por exemplo, como uma lembrança saudosa do passado. Porém, 
dificilmente destacam-se as causas estruturantes das expulsões da terra e do lugar. É possível notar que 
as formas de trazer essas lembranças da cultura local tendem a reforçar a ideia de que se retirar da 
terra inóspita, seca e pobre significará ter garantidas as promessas de uma vida melhor na cidade. Isto é, 

políticos e econômicos para que os(as) educandos(as) migrantes possam ter garantido seu direito a 
conhecer esses complexos processos de produção da relação entre pobreza e migração.
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percebemos que a cultura das origens é trazida para reforçar o lugar pobre como aquele sem horizontes. 
Esta é uma lógica persistente por meio da qual a escola e os currículos operam: a superação de um 
passado de pobreza,  retirando-se e migrando dos espaços da pobreza para os espaços do progresso, 
para a cidade. É feito um culto à música e aos rituais do passado de pobreza de forma a reacender as 
promessas de um futuro de progresso. Desse modo, as orientações curriculares terminam funcionando 
nesse sentido binário, linear, futurista e condenatório dos pobres imigrantes, exaltando-se o novo lugar da 
cidade e suas promessas de futuro, de fartura para aqueles esforçados nos estudos e no trabalho.

É preciso compreender que os milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos imigrantes pobres 

das periferias das cidades, assim como tantos milhões condenados a migrar dos campos, do semiárido e 

das florestas têm direito a outras análises da condição a que as estruturas sociais, políticas e econômicas 

os condenam.

                    Vídeo: Migrantes
                   https://www.youtube.com/watch?v=NP35qiyVpyI

No vídeo Migrantes (2007), vemos a condição dos migrantes cortadores 
de cana, de regiões do Piauí e do Maranhão. O vídeo mostra a situação 
dos trabalhadores que, devido à ausência de oportunidades em sua terra 
natal, sentem-se forçados a migrar à procura de sustento. Nos canaviais 
de usinas paulistas para onde vão, trabalham sob condições desumanas, 
precisam cortar no mínimo 10 toneladas de cana por dia, caso contrário 
são mandados embora.

Mesmo sabendo que o ganho que recebem está longe de ser o suficiente, 
a ausência de trabalho em suas cidades não lhes deixa escolha.

Em vista disso, essas discussões precisam fazer parte das disciplinas e do material didático. Deve 
ser garantido a esses sujeitos o direito a conhecimentos sobre as relações estruturais entre pobreza 
e migração produzidas pela Geografia (cf. Geografia da Fome, de Josué de Castro7), pela Sociologia, 
pela História etc. Percebemos que, na cultura, na música, nos rituais e na religiosidade popular, há 
consciência dessa relação entre pobreza e migração; contudo, a tendência da escola e dos currículos é 
destacar visões romanceadas e condenatórias dos coletivos imigrantes que sofrem a pobreza, ao passo 
que a diversidade de manifestações culturais dos(as) pobres expressa uma grande consciência de que 
são vítimas de expropriação da terra, relegados a terras improdutivas e não têm acesso a crédito, a 
serviços básicos de saúde e educação etc. Sendo assim, destacar na cultura dos pobres os elementos 
que evidenciam sua consciência das causas estruturais da migração seria uma forma de interferir nos 
currículos, de garantir-lhes o direito a outras explicações da relação entre pobreza e migração.
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Os movimentos sociais do campo, de indígenas e quilombolas, por exemplo, podem servir de 

impulso para a incorporação da relação entre desigualdade social e desterritorialização nos currículos, 

pois esses coletivos revelam entender que sua condição não é resultado de sua suposta pobreza de 

espírito e valores ou por sua suposta incompetência para trabalhar a terra, os territórios, o semiárido 

e as florestas. Em sua cultura, seus rituais, suas músicas, seus gestos etc. demonstram ter percepção 

dos determinantes estruturais de expropriação de território, cultura, memória e identidade a que são 

submetidos. As lutas dos movimentos sociais nos direcionam a uma relação nuclear entre pobreza, 

migração, terra e território que deve ser reconhecida nos currículos.

Vivências da pobreza e do trabalho infantil

Uma experiência marcante das vivências da pobreza é o trabalho prematuro. Percebemos que 

milhões de crianças e adolescentes tentam conciliar o tempo dedicado ao trabalho e ao estudo escolar. 

Sendo assim, observamos que a estreita relação entre pobreza e trabalho gera um forte impacto na 

realidade pessoal e familiar desses sujeitos.

                    Vídeo: Não é brinquedo
                   https://www.youtube.com/watch?v=zKHpobhIdxQ

Trabalho Infantil

O trabalho infantil é um problema vasto e complexo, que tem diversas causas e encontra fortes 

barreiras culturais à sua erradicação. No Brasil, o estado de Santa Catarina é um dos que têm 

os maiores índices desse tipo de exploração. Este vídeo revela um pouco sobre a realidade do 

trabalho infantil no estado, as ações para eliminá-lo e os empecilhos enfrentados no combate 

ao problema.

Somando-se a essa reflexão, um artigo de Maria de Fátima Pereira Alberto e outros autores (2009) 

aborda uma das facetas mais invisibilizadas do trabalho infantil, que é o trabalho doméstico. 

Nesse caso, o estudo analisa dados do município de João Pessoa, na Paraíba. Acesso: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1516-37172009000100006&script=sci_arttext.
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A maioria das crianças e adolescentes pobres é obrigada a alguma forma de trabalho para 

sobreviver, para ajudar a família. No caso das meninas, muitas vezes a jornada de trabalho é dupla, ou 

seja, tanto saem para trabalhar como realizam os afazeres em casa. É preciso observar se essa realidade 

de trabalho de crianças e adolescentes pobres tem estado presente ou ausente nos currículos, nos 

conhecimentos recebidos por eles(as) nas escolas. Pesquisar a existência dessa realidade em coletivos 

de mestres e estudantes seria uma forma de aproximar a relação entre pobreza e trabalho dos 

conhecimentos curriculares. Essas são questões a serem levantadas na formação de pedagogos(as) e 

licenciados(as).

Outra forma de aproximar currículo, pobreza e trabalho infantil seria reconhecer que a garantia de 

dados e análises sobre o trabalho – e, especificamente, sobre o trabalho infantil, adolescente e juvenil 

– é um direito dos(as) alunos(as) trabalhadores(as), que engloba todo o conhecimento produzido nas 

diversas áreas do currículo. O trabalho, incluindo o infantojuvenil, e sua relação com a pobreza têm 

merecido estudos fartos sobre as causas dessa realidade histórica tão constante a que milhões de 

pobres são condenados.

Recentes estudos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) têm 

mostrado que, com a crise econômica recente, milhões de latino-americanos, africanos e até europeus 

passaram a figurar abaixo da linha da pobreza em razão dos altos índices de desemprego. Isso significa 

a globalização da pobreza pela crise econômica globalizada. Pesquisar tais dados e análises nas escolas 

e relacioná-los com a pobreza e as crises da economia e do trabalho é uma forma de aproximar 

currículo e pobreza. Assim,  amplia-se o círculo fechado das disciplinas, permitindo uma abertura 

a conhecimentos já produzidos e acumulados sobre vivências tão extremas dos(as) próprios(as) 

alunos(as)-trabalhadores(as).

Alguns coletivos docentes têm levantado debates em dias de estudo com os(as) estudantes-
trabalhadores(as) sobre como veem (e se veem nessas) representações do trabalho infantil tão 
destacadas na mídia e em programas e políticas sociais que o combatem. Tais levantamentos podem ser 
feitos através de depoimentos e redações de histórias de vida, de trabalho infantojuvenil em casa, na 
agricultura, nas ruas e em tantas formas de trabalho de sobrevivência. A partir dessas narrativas, pode-
se discutir por que trabalham, como se veem no trabalho e na condição de alunos(as)-trabalhadores(as). 
É necessário aprofundar reflexões a esse respeito através de textos, análises que deveriam fazer parte 
dos conhecimentos das diversas áreas dos currículos e do material didático.

Infográfico Interativo - Dados do trabalho infantil no Brasil:
Acesse pelo material didático digital
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Na obra Trabalho-Infância (ARROYO; SILVA, 2014) podem ser encontrados dados e análises 
sobre a relação tão estreita e tensa entre trabalho, pobreza e infância, aspectos a serem discutidos 
em dias de estudo como: infância-pobreza e sobrevivência do próprio trabalho; pobreza e o caráter 
provisório do trabalho; o trabalho infantil como saída de emergência para a pobreza; o trabalho 
infantil e o aprendizado da condição de pobre, de classe trabalhadora; a determinação social da 
pobreza e do trabalho; a matriz social humanizadora do trabalho; a infância repõe na cena pedagógica 
a pobreza e o trabalho...

Essas e outras dimensões da relação entre currículo, pobreza e trabalho infantojuvenil 
aparecem nas narrativas dos educandos(as) e das suas famílias e coletivos sociais. Dar destaque a 
essas temáticas nos currículos será um caminho para aproximar pobreza e trabalho nos cursos de 
formação de docentes-educadores e da Educação Básica; uma forma concreta de garantir o direito 
de todos(as) os(as) alunos(as) e, especificamente, das infâncias-adolescências pobres-trabalhadoras 
ao conhecimento devido como cidadãos(ãs).

Conclusão

Se entendemos que a escola é um espaço de socialização de valores e identidades, a questão 
que mais se salienta é: como dialogar com os processos e vivências socializadoras da pobreza? Se 
essas experiências da pobreza são tão fortes como experiências sociais, culturais, dignas-indignas, de 
que forma marcam as identidades, os valores, os saberes dos educandos(as) que chegam às escolas? 
Que identidades esses sujeitos constroem nas vivências cruéis da pobreza e nos movimentos de 
reação que produzem? 

Essas são perguntas que se lançam às instituições escolares e aos currículos que não têm dado a 
devida centralidade às vivências da escolarização como socializadoras, formadoras ou deformadoras de 
identidades sociais, étnicas, raciais, de gênero etc.; e que, sobretudo, não têm reconhecido os processos 
socializadores que crianças, jovens e adultos em contextos empobrecidos experienciam. Além disso, 
não é temerário reconhecer que, na cultura política e pedagógica, a visão que se tem dos processos de 
socialização da pobreza é, predominantemente, negativa.   

Em vista disso, para a escola, a docência, as teorias pedagógicas e os currículos, levar em 
consideração esse caráter socializador das vivências da pobreza pode ter um significado extremamente 
relevante: restituir a sua função formadora e educativa. Entretanto, isso não pode reduzir-se à seleção 
de conhecimentos sobre a pobreza a serem trabalhados nos processos de ensino-aprendizagem. É 
necessário, ao contrário, que sejam questionadas as funções socializadora e formadora que o currículo, 
a pedagogia e a docência têm no acompanhamento dos processos de formação-deformação e 
humanização-desumanização desses milhões de sujeitos cujas vivências estão submetidas à pobreza. 
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A presença dessas infâncias-adolescências, cuja dignidade é roubada pela condição de pobreza 
extrema que vivenciam, obriga as escolas, os currículos e as teorias pedagógicas a saírem do reducionismo 
perpetuado pelos processos de ensino-aprendizagem, os quais se pautam, principalmente, pela lógica 
da produtividade e pela homogeneização dos sujeitos. Essas crianças e jovens exigem a reconstituição 
das funções educadora e formadora sobre as quais a pedagogia construiu sua identidade histórica 
desde suas origens. Diante disso, surge a questão: de que modo articular o direito desses indivíduos 
ao ensino-aprendizagem dos conhecimentos e da cultura com o direito à dignidade que deles(as) foi 
tomada pela condição de pobreza a que estão submetidos(as)?

Para realizar essa articulação, é necessário dar centralidade aos processos de 
socialização e de construção de identidades, saberes e valores dos sujeitos que 

vivenciam a pobreza e a pobreza extrema. Isso implica repensar as formas como tais 
processos de socialização ocorrem dentro do próprio ambiente escolar e a que valores 

e ética da organização dos espaços esses indivíduos estão submetidos.

Percebe-se que crianças e jovens sujeitados a vivências de pobreza, ao exigirem o direito a saber-
se, têm levado as escolas a alargarem as formas de trabalhar os conhecimentos. Uma das maneiras 
de abordar a construção de suas identidades tem sido escolher e discutir obras de literatura, filmes, 
músicas etc. próximas de seus processos de vida. Observa-se que, nas letras de músicas produzidas por 
esses sujeitos, eles apresentam suas vivências de lugar com um destaque frequentemente agressivo. 
Esses indivíduos expressam também nessas narrativas a resistência a esses lugares, e questionam a 
produção desses espaços segregados aos quais são jogados(as). Sendo assim, essas marcantes vivências 
não podem ser ignoradas pela escola.

Tais experiências sociais estão carregadas de indagações de quem as vivencia, 
sobretudo de quem as sofre. Essas perguntas são movidas por resistências internas e 

externas, individuais e coletivas: reações à pobreza e à segregação dos espaços que são 
inerentes às experiências da pobreza e da vivência em espaços empobrecidos.

Esses sujeitos constroem suas identidades coletivas a partir de uma rica história de lutas por 
espaços de dignidade. É necessário incorporar essas histórias nos currículos para garantir o direito 
desses indivíduos a conhecimentos que os afetem verdadeiramente.

Vídeo: Entrevista com o autor - Encerramento do módulo
https://www.youtube.com/watch?v=TFbZm1UAr-M
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Atividade reflexão-ação

A pobreza nos currículos

Caro(a) cursista, você chegou à terceira Atividade reflexão-ação8 de nosso curso. As discussões do 
módulo serão mobilizadas neste momento de análise e de elaboração de propostas para os currículos.

O objetivo dessa atividade é produção de uma proposta de ajuste ou reelaboração curricular a 
partir de uma retomada de sua produção nas atividades reflexão-ação anteriores à luz das discussões 
realizadas neste módulo de estudos. Para que este objetivo seja alcançado, a atividade está dividida 
em três etapas.

Esteja atento(a) para instruções do(a) professor(a)-tutor(a) sobre possíveis fóruns associados a 
esta atividade.

 
1. Retomada das atividades reflexão-ação anteriores

Recupere as conclusões que você produziu nas atividades reflexão-ação anteriores. Esse 
diagnóstico pode ser feito com o auxílio dos resultados obtidos nas outras atividades  de reflexão-ação, 
em particular, com a listagem dos casos de violação de Direitos Humanos registrados na Escola ou em 
contextos mais abrangentes (Módulo II) e a descrição do território que circunscreve o espaço escolar 
(Módulo III).

Faça uma leitura deste material considerando a seguinte questão:

A partir dessas conclusões, como a pobreza deveria aparecer nos currículos?

Escreva uma reflexão sobre essa questão e envie ao seu tutor. Nesta etapa inicial da atividade, não 
se preocupe muito com detalhes e análises aprofundadas – estas serão desenvolvidas na etapa 3. 
No entanto, esta primeira etapa é importante para a retomada de um diagnóstico da forma como a 
pobreza se manifesta no contexto em questão, tendo em conta que as carências podem se manifestar 
de maneiras diferentes em circunstâncias específicas – por exemplo, a violência policial a que estão 
submetidas crianças da periferia de uma grande cidade pode não ser muito relevante entre crianças do 
campo, da mesma forma que essas podem sofrer com a distância de um centro de saúde de uma forma 
que talvez não atinja tanto àquelas.
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2. Análise curricular
 

Agora é o momento de você fazer uma análise curricular. Apesar da concepção ampla de currículo 

adotada no módulo, considere para este momento inicial da etapa 2 da atividade um dos documentos 

curriculares existentes para a análise. Recomendamos que essa escolha seja feita levando em conta as 

suas atividades atuais, assim, se você trabalha em uma Secretaria Estadual de Educação, por exemplo, 

você pode analisar as Diretrizes Curriculares Estaduais; se você é professor, pode analisar as diretrizes 

curriculares de sua disciplina; se trabalha na diretoria de uma escola, pode analisar o Projeto Político 

Pedagógico. Se você achar interessante e relevante, pode trazer, ao longo de sua análise, reflexões 

advindas de experiências profissionais que você obteve anteriormente na área da educação.

Feita a escolha do documento, é hora de analisá-lo. Leia-o na íntegra, ou selecione parte relevante 

dele, e faça um registro respondendo ao menos às seguintes perguntas. Nesse registro, lembre-se de 

deixar claro por que você escolheu determinado documento.

1- A pobreza é considerada neste documento? Se não é, por quê?

2- Se a pobreza é considerada, como ela aparece? Quais perspectivas você percebe que 

predominam: a pobreza como algo a ser erradicado através da educação; a pobreza como um 

problema nas escolas; a pobreza como algo que vem de fora dos muros da escola etc.? Que 

trechos do documento fazem você concluir que essa é a abordagem predominante sobre a 

pobreza? Após os estudos, liste aspectos que você considera positivos.

3- Após analisar a forma como a pobreza encontra-se ou não nos currículos, estenda essa reflexão 

e procure estabelecer uma relação entre o que você observa no currículo formal (o documento 

escolhido) e as práticas cotidianas que devem ser regidas por esses currículos. Qual é a distância 

entre o que se apresenta teoricamente e o que ocorre, de fato, na prática? Aponte o que você 

considera como causa da distância ou da não-distância entre “teoria” e “prática”.

Compartilhe sua análise com o(a) professor(a)-tutor(a).

3. Elaboração de proposta
 

A partir da reflexão feita na etapa 1 e da análise realizada na etapa 2, é o momento de produzir algo 

propositivo. Elabore uma proposta de mudanças no documento analisado e nas práticas educacionais 

por ele regidas, indicando as possíveis soluções para os problemas encontrados. É importante mostrar 

as diferenças entre a sua proposta e a já existente, além de deixar clara a preocupação com a questão 

da pobreza.
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Lembre-se de que a ideia não é reelaborar o documento analisado, e sim escrever um texto 
que inclua ideias de como os materiais e situações analisadas poderiam incluir uma discussão sobre 
pobreza. Na análise das diretrizes curriculares de uma disciplina escolar específica, por exemplo, deve 
haver propostas de como incluir nesta disciplina conhecimentos acerca da pobreza ou relevantes para 
alunos em contextos empobrecidos.

Envie a proposta para o(a) professor(a)-tutor(a).
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Saiba Mais +
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1 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 07)

Níveis de currículo escolar: formal, real e oculto
 
A partir de 1960, pedagogos e outros teóricos da educação acharam conveniente, para fins de 

análise, distinguir o currículo em três tipos:

O primeiro refere-se ao chamado “currículo formal” (também conhecido como currículo 
prescrito), que é o currículo em sua forma mais idealizada. Ele é “prescrito” porque é pensado fora das 
especificidades de uma sala de aula, quer dizer, vem antes do contato efetivo entre professores(as) e 
estudantes. Aparece, por exemplo, nas diversas formas de diretrizes curriculares (nacionais, estaduais, 
de educação especial etc.) e constitui-se de um conjunto de conhecimentos que a escola e o sistema de 
ensino julgam imprescindíveis para os(as) estudantes em determinada disciplina ou em determinado 
ano escolar.

No segundo tipo, o “currículo real”, esse conjunto de conhecimentos prescritos pelas instituições 
de educação, ganha efetividade no dia a dia da sala de aula, nas relações que se estabelecem entre 
professores(as) e estudantes, nas particularidades de suas vivências e de suas maneiras de pensar. 
Ele é composto, por exemplo, de todas aquelas adaptações feitas cotidianamente pelo professor que 
percebe que um determinado assunto despertou o interesse dos(as) estudantes, ou das estratégias 
usadas para aproximar a temática de suas realidades.
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O terceiro, o “currículo oculto”, é constituído por todos os saberes que não estão prescritos 
nas diretrizes curriculares, mas que acabam por afetar, positiva ou negativamente, o processo de 
aprendizagem dos conhecimentos escolares. São os conhecimentos adquiridos fora da escola, com a 
família, os amigos; ou, ainda, no espaço escolar, nas brincadeiras dos corredores, na forma de dispôr as 
carteiras, na maneira de se comportar diante de professores(as) e colegas etc.

Você pode saber mais sobre os três conceitos lendo o artigo “Currículo e educação: conceitos e 
questões no contexto educacional”, de Adriana Regina de Jesus (2008), acessando o link:

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/642_840.pdf
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2 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 07)

Definição da situação de pobreza
 
A definição oficial de pobreza e extrema pobreza usada pelo Estado brasileiro é dada segundo o 

Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e suas alterações posteriores. Esse decreto regulamenta 
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, a qual criou o Programa Bolsa Família. Hoje, segundo o artigo 
18 do decreto, a pobreza e a extrema pobreza são caracterizadas por uma renda familiar per capita de 
até R$ 154,00 e R$ 77,00 respectivamente.

Essa redação foi dada por uma alteração feita por um novo decreto no ano de 2014, o que demonstra 
que essa definição é variável e deve estar de acordo com o nível médio do custo de vida e da renda 
da população em geral. Podemos contestar esses valores devido ao fato de serem demasiadamente 
baixos – questionamento, aliás, recorrente –, contudo, mesmo que assim sejam, demonstram o quanto 
a situação de pobreza ainda é grande no País, já que muitos têm renda um pouco acima desse valor e 
vivem de forma precária.

Confira os documentos na íntegra:

Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004: Acesso pelo link:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm

Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004: Acesso pelo link:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209compilado.htm

No infográfico a seguir, atente para a diferença entre a situação da população branca e a 
da negra/parda.

Infográfico Interativo - Distribução percentual da população 
segundo a situação de pobreza - 1995 a 2012:
Acesse pelo material didático digital
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3 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 10)

Currículo: síntese de que conhecimentos?
 
Em que sentido os currículos escolares são síntese dos “conhecimentos e das culturas socialmente 

produzidos”? 

Os currículos escolares agrupam, em um conjunto de documentos norteadores, os conhecimentos 
e produções culturais consolidados no presente e constituídos historicamente em uma sociedade. 

Pensemos no exemplo dos currículos escolares que conhecemos: uma de suas características é 
a divisão dos conhecimentos em determinadas disciplinas –Ciências, Língua Portuguesa, Matemática 
etc. Essa segmentação em si mesma é, em parte, advinda da divisão dos conhecimentos historicamente 
construídos. Assim, características da tradição do pensamento ocidental e do desenvolvimento específico 
de cada disciplina do saber – transpostas a disciplinas escolares – são agrupadas sinteticamente nos 
currículos escolares, responsáveis por garantir a propagação desses saberes.
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Veja que não apenas os conteúdos específicos de cada disciplina são sintetizados nos currículos, 
mas também nele condensam-se determinadas expectativas – como tirar a nota máxima – e modos de 
organização – como a ordenação do espaço escolar – a partir de concepções de sociedade dominantes.

É importante lembrar que essa síntese seleciona alguns saberes e deixa outros de fora. Sendo 
assim, o currículo está sempre em disputa.

4 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 12)

A disseminação da “visão desenvolvimentista”: o caso da propaganda da 
Prefeitura do Rio de Janeiro

 
Com o transcorrer deste módulo e dos módulos anteriores  – em especial, do Módulo Introdutório 

e do Módulo 3  – você já pôde ter contato com diversos pensadores brasileiros e estrangeiros que 
refletiram criticamente sobre o papel da educação nas sociedades contemporâneas e que buscaram 
alternativas para os modos vigentes de ensino. 

Da proposta do pedagogo Paulo Freire de educar através de um constante diálogo com o universo 
sociocultural de seus(as) estudantes – a pedagogia do oprimido – até as críticas à supremacia ocidental 
do conhecimento que é transmitido nas escolas, percebemos que, no tocante à educação, há mais 
do que uma questão quantitativa. Não se trata de assegurar, apenas, que todas as crianças, jovens e 
adultos tenham garantido seu direito de frequentar as instituições de ensino, mas é preciso peguntar: 
educação para quê? Como atestaram tantos autores e autoras já mencionados nesse curso numa 
discussão que se torna cada vez mais disseminada, a educação necessita de mudanças qualitativas.

Nesse sentido, não é de surpreender que a recente campanha publicitária da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, que equiparava seu sistema de ensino a uma linha de produção fabril, tenha suscitado tantas 
repercussões negativas nas redes sociais. Em uma fábrica, para que a mercadoria possa se converter 
com mais facilidade em algo mensurável monetariamente, busca-se a homogeneização daquilo que é 
produzido. A metáfora parece implicar algo parecido: será a finalidade da educação criar trabalhadores 
e trabalhadoras cujo tempo de vida possa ser mais facilmente conversível em valor de trabalho? E mais, 
assim como os objetos da fábrica, que sofrem as ações das máquinas e da intervenção humana, será o 
objetivo do sistema escolar pensar nos estudantes como seres passivos, sem ação e vontade?

Veja a propaganda da Prefeitura do Rio de Janeiro acessando o link:
http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/12/09/prefeitura-do-rio-compara-escola-a-fabrica-e-gera-
criticas-no-facebook.htm
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5 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 33)

Estamira
 
Nas últimas décadas, o Brasil têm se consolidado como uma liderança mundial em reciclagem 

de materiais retornáveis. Em 2012, por exemplo, estatísticas demonstraram um reaproveitamento 
de 98% das latas de alumínio consumidas no país (link - reportagem sobre a reciclagem de latas: 
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-paulo-mais-limpa/noticia/2012/04/brasil-recicla-98-das-latas-de-
aluminio-fabricadas.html). Em uma era de crescente preocupação com problemas ambientais e com o 
futuro do planeta, esses números poderiam ser tratados como motivo de orgulho nacional, não fosse o 
fato de que essa alta no reaproveitamento depende, em grande medida, da falta de oportunidade dos 
catadores de material reciclável, figuras presentes em todas as metrópoles brasileiras.

No premiado documentário, “Estamira”, dirigido por Marcos Prado, você poderá ter contato com 
a original visão de mundo da catadora que trabalha em um aterro sanitário do Rio de Janeiro e que 
empresta seu nome ao título do filme. As falas registradas em áudio fazem contraponto com as quase 
surreais imagens do imenso lixão a céu aberto.

Vídeo: Trecho do filme Estamira (2006)
https://www.youtube.com/watch?v=5MsbciXmAOU

Assista o filme completo acessando o link: https://archive.org/details/Interativismo_Estamira_Filme

6 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 33)

Cogitos incorpóreos
 
O termo “cogito” refere-se, originalmente, ao famoso princípio filosófico “penso, logo existo” – no 

latim, cogito, ergo sum –, estabelecido por René Descartes no século 17. Com essa afirmação, o filósofo 
estava interessado em provar a existência do “eu”, ainda que esse “eu” não fosse, necessariamente, 
material: o corpo da pessoa que pensa pode ser uma miragem, uma ilusão, mas o fato de pensar já 
confirmaria sua existência espiritual. 
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A argumentação de Descartes vai mais longe – ao final, a existência do corpo, do mundo e de 
deus são também “provadas” –, mas o que importa ter em mente aqui é que para essa concepção 
cartesiana o ato de pensar independe de toda materialidade. Essa independência explica a relação que 
é frequentemente estabelecida entre o “cogito” cartesiano e a dicotomia “corpo e alma”.

No vídeo a seguir, a filósofa estadunidense Judith Butler faz uma crítica a esse pensamento. Butler 
caminha pelas ruas de São Francisco, na Califórnia, ao lado de Sunaura Taylor, uma ativista que luta pelos 
direitos das pessoas com deficiência. Nesse trajeto, as duas mulheres refletem sobre as possibilidades 
de viver, experimentar e pensar a cidade em um universo que é primordialmente pensado para pessoas 
que podem caminhar.

Vídeo: Judith Butler - Examined life
https://www.youtube.com/watch?v=kMyT1ZyHAC0

Já nesse segundo vídeo, Judith Butler divaga sobre o papel do corpo na produção de uma identidade 
de gênero: o significado de ser homem ou mulher dentro de um quadro socio-histórico específico.

Vídeo: Judith Butler - Your behavior creates your gender
https://www.youtube.com/watch?v=ggUcrVh_3xQ

7 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 36)

Josué de Castro 
 
Josué de Castro (1908-1973), pernambucano, foi um médico, geógrafo, cientista social e professor 

que se destacou pelo ativismo no combate à fome no Brasil e no mundo. Foi autor, dentre outras obras 
importantes, dos livros internacionalmente reconhecidos Geografia da Fome, publicado em 1946, 
e Geopolítica da Fome, publicado em 1951. Josué realizou uma série de estudos sobre a fome em 
diferentes países; entre 1952 e 1956 presidiu a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO). No Brasil, foi eleito Deputado Federal em Pernambuco em 1955 e 1958 e em 1963 
tornou-se Embaixador-chefe da delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas, com sede em 
Genebra. Em 1964, com o golpe civil-militar que instaurou a ditadura no Brasil, Josué de Castro, por 
sua combatividade pública em relação a temas como reforma agrária e desigualdade social, estava na 
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primeira leva de políticos e intelectuais que tiveram seus direitos políticos cassados. Foi forçado ao 
exílio, onde morreu em setembro de 1973.

O objetivo principal de seus estudos e obras acerca da fome foi demonstrá-la como criação 
político-econômica, fruto de um sistema de distribuição injusto de riquezas, combatendo a ideia de um 
fenômeno praticamente natural, causado pelo aumento populacional. Veja o que nos diz o sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, a respeito da importância de Josué de Castro e suas teses. O trecho 
selecionado é do documentário Josué de Castro: cidadão do mundo (1994), de Silvio Tendler.

Vídeo: Trecho de Josué de Castro: cidadão do mundo (1994) 
https://www.youtube.com/watch?v=9J39LOnE80s

Saiba mais sobre Josué de Castro em:

Projeto Memória: http://www.projetomemoria.art.br/JosuedeCastro/

Centro Josué de Castro: http://www.josuedecastro.org.br/
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8 Saiba Mais (relacionado a conteúdo na p. 41)

O que é a Atividade reflexão-ação?

O objetivo dessa atividade é propiciar 
reflexões sobre a realidade que envolve a pobreza 
e a desigualdade social e sobre as possibilidades 
criadas pela educação para a transformação 
dessa mesma realidade.

A atividade implica, portanto, um 
envolvimento do(a) cursista com a realidade de 
crianças, adolescentes e jovens que vivem em 
condições de pobreza ou pobreza extrema visando 
à apropriação de elementos que possibilitem a 
realização de uma análise do espaço social onde 
esses sujeitos vivem e, especialmente, inseri-los 
e experienciá-los no espaço escolar.

Espera-se que, após refletir teoricamente 
sobre educação, pobreza e desigualdade 
social, você possa analisar a realidade social 
e o contexto escolar com mais propriedade, 
propondo modos para que a escola efetivamente 
contribua para que as(os) crianças, adolescentes 
e jovens que a frequentam, bem como suas 
famílias, empoderem-se para lutar por melhores 
condições de vida. Espera-se também que você 
e seus(as) colegas passem a desenvolver ou se 
envolver com iniciativas voltadas ao combate 
à pobreza e à desigualdade social. Tudo isso 
se materializa como prática daquilo que se 
constitui como reflexão teórica dada a partir da 
realidade, em um processo que se retroalimenta 
em todas as suas fases, conforme ilustrado na 
figura abaixo.
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