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“EU NÃO PENSO TAMBÉM EM CASAR,
APESAR DA MINHA IDADE PARA OS
DAQUI PENSAR QUE JÁ É AVANÇADA...
EU NÃO ESTOU NEM AÍ PARA O QUE
ELES FALAM, EU QUERO É ESTUDAR E
É ISTO QUE EU VOU FAZER PARA MIM.”

“SONHAVA EM PEGAR UM MARIDO
BOM PARA ME DAR VALOR...”
“DESTINO É DESTINO”.
“ERA POBREZA, PEGAVA FEIJÃO
QUANDO GANHAVA DA SAFRA.”

Severinas
“LEMBRO QUE QUANDO ERA CRIANÇA
ERA MUITA DIFICULDADE.”
“ EU SÓ QUERO QUE COM A MINHA
FILHA ACONTEÇA SÓ ALGO DE BOM”.

“NA ESCRAVIDÃO, SEM SALÁRIO,
PASSANDO FOME, SEDE...
EU SÓ QUERO QUE COM A MINHA
FILHA ACONTEÇA SÓ ALGO DE BOM.
EU NÃO QUERO QUE MINHA
FILHA PASSE FOME. NÃO QUERO NÃO.”

Vídeo - Severinas:
https://www.youtube.com/watch?v=_Rn7GF-u1tw
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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).

Versão Online

Versão Oﬄine

Versão para impressão

(Prioritária)

(Opcional)

(Apoio para leitura)

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.
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Módulo I

Pobreza e cidadania

os dentes afiados da vida
preferem a carne
na mais tenra infância
quando
as mordidas doem mais
e deixam cicatrizes indeléveis
quando
o sabor da carne
ainda não for estragado
pela salmoura do dia a dia
é quando
ainda se chora
é quando
ainda se revolta
é quando
ainda
Paulo Leminski. Toda poesia.

O vídeo Severinas, ao qual você acaba de assistir, confronta-nos com uma realidade
que representa o duro cotidiano de milhões de brasileiras e brasileiros. Note que a pobreza
extrema marca a vida dessas pessoas não somente do ponto de vista material, mas também
sua interioridade, afetando sua autonomia moral e a visão de si mesmas. Ao mesmo tempo,
o vídeo aponta para uma fenda que está se abrindo entre as gerações: os membros das
gerações mais jovens não se resignam a viver na miséria como tiveram que fazer seus pais.
Querem, efetivamente, mais da vida e consideram a educação o instrumento principal para
sair do círculo vicioso representado pela pobreza e pela falta de instrução.

Convém pontuar que a pobreza leva à falta de instrução, uma vez que as crianças são
obrigadas a deixar a escola para trabalhar e ajudar a família, enquanto a falta de instrução
perpetua a pobreza, pois, sem instrução e qualificação, não há como entrar no mundo do
trabalho e sair dessa condição. A exclusão econômica resulta, por sua vez, em exclusão
social e política, visto que os pobres passam a viver à margem da sociedade, com pouca
capacidade de se organizarem para fazer com que suas vozes sejam ouvidas.
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Círculo vicioso e exclusão

EXCLUSÃO

L

PO
LÍT

CIA

SO

ICA

POBREZA

ECONÔMICA

FALTA DE
INSTRUÇÃO

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento a partir de fotografia de Cícero Omena
(2014) e texto dos autores.

O presente módulo pretende não só analisar as relações entre pobreza e cidadania,
mas também oferecer uma imagem da pobreza mais complexa e multifacetada do que
aquela que normalmente as pessoas de outras classes tendem a formar. Ademais,
apresentaremos algumas considerações mais teóricas sobre a relação entre dinheiro,
processos de autonomia e de capacitação moral, bem como sobre a questão da opressão
de gênero. Ao longo do texto, também pretendemos desconstruir alguns dos preconceitos
mais comuns sobre os pobres e suas vidas.
Para escrever este módulo, baseamo-nos, em parte, em uma pesquisa empírica acerca
da pobreza que realizamos, ao longo de cinco anos, em várias regiões do Brasil – Vale do
Jequitinhonha-MG, sertão e litoral de Alagoas, interior do Piauí e do Maranhão, periferias
de São Luís-MA e do Recife-PE –, cujos resultados são apresentados no livro Vozes do Bolsa
Família (LEÃO REGO; PINZANI, 2013).
Registramos, ainda, que o presente texto representa uma reelaboração parcial das
ideias apresentadas no referido livro. Em particular, reelaboramos a maneira de estudar
e catalogar as diferentes manifestações da pobreza e retomamos o texto de algumas
entrevistas.
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1. Cidadania e democracia
O que é ser cidadão(ã)? O que é uma sociedade democrática? Essas duas perguntas exigem
respostas que, necessariamente, entrelaçam-se. Esse cruzamento entre cidadania e democracia1 tem
uma longa história. Sobre essa relação, o pensamento político se debruça de modo permanente, na
tentativa de capturar seus múltiplos sentidos e suas dimensões. Notemos, contudo, que o fato de a
democracia ser um conceito que está em contínua disputa política torna complicada essa captura.

Além disso, tal dificuldade ocorre porque o cidadão, como figura histórica e teórica, é filho da
intensa luta social dos homens e das mulheres por liberdade e autonomia. Os conteúdos dessas lutas
variaram e foram, muitas vezes, redefinidos e recriados em outra luta incessante da humanidade: a
definição política e social dos direitos à liberdade e à autonomia. Assim, o campo dessa disputa se
amplia ou se estreita tanto no âmbito da narrativa histórica quanto no plano normativo2.

As diversas formas de as sociedades e de suas instituições entenderem a cidadania e,
consequentemente, a própria democracia interferem, radicalmente, no estatuto da cidadania como
princípio político indispensável à vida democrática. O conjunto dos direitos que compõem o complexo
de prerrogativas de um(a) cidadão(ã) e, o que é fundamental, a efetivação concreta desses direitos
na vida social são os verdadeiros indicadores do grau de profundidade de uma democracia. Ao fim e
ao cabo, a fruição de direitos, o acesso ao bem-estar social e a autonomia de escolhas dos indivíduos
querem dizer, em última palavra, que ser autor(a) do próprio destino constitui a verdadeira medida do
grau de democratização realizada em uma sociedade.

Convém, por isso, lembrarmos que a existência da cidadania como situação histórica supõe,
necessariamente, um complexo de condições políticas, sociais, econômicas e culturais. Por exemplo,
se uma sociedade não garante que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de acesso
ao bem-estar, à cultura e à educação em sentido amplo, tal sociedade apresenta déficits enormes de
democratização de sua estrutura social e política. Isso contamina, de forma nociva, o convívio cívico do
corpo social, pois o hábito de conviver com a injustiça, o desrespeito e a desigualdade torna todos(as)
os(as) habitantes de uma nação embrutecidos(as) e insensíveis à dor do outro.
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Notícia de Jornal
Crônica de Fernando Sabino
Leio no jornal a notícia de que
um homem morreu de fome. Um
homem de cor branca, trinta anos
presumíveis, pobremente vestido,
morreu de fome, sem socorros,
em pleno centro da cidade,
permanecendo deitado na calçada
durante setenta e duas horas, para
finalmente morrer de fome.
Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do Pronto
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que
acabou morrendo de fome.
Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso
(morrer de fome) era alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem
de fome. E o homem morreu de fome.
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser
identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome.
Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na
rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal,
um proscrito, um bicho, uma coisa – não é homem. E os outros homens cumprem seu destino de
passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem que
morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar
nenhum, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens,
sem socorro e sem perdão.
Não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da
minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome.
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome,
diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo
do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais
puderam fazer senão esperar que morresse de fome.
E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição em plena rua, no centro mais movimentado
da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome.
Morreu de fome.
(SABINO, 1997, p. 39-40)
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A indiferença diante do destino do sujeito semelhante faz, em termos morais, do cinismo gelado
uma forma de sociabilidade. Cidadãos(ãs) que são e foram excluídos(as) do acesso ao bem-estar, à
cultura e à educação tiveram seus direitos prejudicados, na maioria das vezes, de forma irreparável.
Sua liberdade, em sentido profundo, que engloba capacidade de escolha e decisão sobre sua vida, foi
gravemente ferida. Dessa forma, instalam-se as injustiças social, econômica, política e jurídica; e se erigem
modos de intervenção das instituições e de seus(suas) agentes públicos(as), fundados na crueldade e na
indiferença em relação ao sofrimento dos(as) pobres. “Naturalizam-se”, por assim dizer, os preconceitos e
a formação de estereótipos contra esses indivíduos. Com isso, a humilhação institucional infligida aos(às)
cidadãos(ãs), por intermédio dos(as) agentes públicos(as), afigura-se como normal.
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Capacidade e voz
As pesquisas sociológica e filosófica sabem, há tempos, que os pobres, exatamente por serem
pobres, têm dificuldade de ter voz, isto é, de formular, organizar e, sobretudo, expressar suas
necessidades, transformando-as em demandas por justiça. A pobreza os joga, sem piedade, no mundo
dos “incapacitados”, uma vez que não lhes foi dado o direito de se capacitarem para exercer a própria
voz. Esse fato, per se, constitui a expropriação de sua humanidade. Sem o exercício da voz, não é
possível interferir na marcha do mundo. Instala-se, assim, um círculo de fogo que não se pode atravessar,
imperando, então, a surdez e o silêncio no âmbito do Estado e das instituições públicas.
Os(as) brasileiros(as) pobres conhecem, historicamente, do Estado brasileiro apenas sua face
repressiva e bruta3, que se manifesta, por exemplo, nas prisões e nas torturas de homens e mulheres quando
abordados(as) pela maioria de nossas polícias. Veja-se o caso da Claudia Silva Ferreira4, moradora da favela
Morro da Congonha, em Madureira, no Rio de Janeiro, que, ao sair de casa para ir à padaria, foi baleada no
coração por tiro de fuzil disparado por um policial. Depois, ao ser levada pelos policiais e colocada de modo
negligente no camburão, caiu dele e foi arrastada por mais de 300 metros. Veio a falecer.
De modo geral, os pobres não são ouvidos e muito menos respeitados. Não se lhes aplica o “direito
ao respeito” como um direito civil de cidadania. Georg Simmel, em um trabalho de 1906, denominado
O pobre, já se referia ao fato de os pobres somente serem reconhecidos pelo Estado na condição de
“assistidos” e nunca como sujeitos dotados de vontade própria.

Ainda hoje, a remoção de populações pobres de áreas urbanas valorizadas é, muitas vezes,
feita sem considerar a vontade dessas pessoas. Fotografia de Maria Objetiva (2013),
na ocupação Tupã, em Minas Gerais.

Contudo, notemos que, ao longo da história, seu direito à assistência muitas vezes se tornou
paradoxalmente seu fardo moral, pois a assistência acaba por ser o alvo das próprias instituições na formação
de preconceitos e de violências simbólicas5 infligidas aos(às) pobres. Uma das mais conhecidas se apresenta
nas formas de tratamento que são concedidas aos sujeitos dotados dessa identidade: os assistidos.
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Comumente, ocorrem os longos silêncios nos guichês de atendimento, a reticência nas respostas
aos pedidos de informação, as falas ásperas, o desdém com as dificuldades de entendimento, a
informação fragmentada e dúbia, quando não fornecida com linguagem técnica, temperada com
desprezo e má vontade. Enfim, a ida dos(as) pobres às instituições, que foram criadas com a finalidade
de lhes proteger, torna-se, frequentemente, mais uma de suas descidas aos infernos; descidas que a
sociedade reserva àqueles indivíduos que ela própria destituiu de voz pública e política. Como lembra
o filósofo Avishai Margalit6, uma sociedade só é decente se suas instituições não humilham seus(suas)
cidadãos(ãs).
A voz dos(as) cidadãos(ãs), se impedida tanto de se formar como capacidade humana de se colocar
e agir no mundo quanto de se constituir em modo de demandar direitos e prerrogativas, produz sua
“morte” civil. A sociedade se acostuma a tropeçar em sua tragédia com “naturalidade”. Há exemplos
trágicos dessa atitude de indiferença diante dos(as) pobres ou dos sujeitos de grupos excluídos ou
minoritários. Podemos citar, como um desses exemplos, o grupo de jovens de alta classe média de
Brasília que, em 1997, ateou fogo no corpo de um índio que dormia em um ponto de ônibus. Um dos
homicidas se justificou dizendo: “Ah! Mas era somente um índio!”.
Há, também, exemplos menos abertamente violentos, mas igualmente dramáticos em suas
possíveis consequências, como o caso, registrado por nós durante a pesquisa, de uma mulher pobre e
analfabeta do sertão alagoano que recebeu uma convocação por escrito, formulada em uma linguagem
burocrática e incompreensível por ela, intimando-a a comparecer em determinado dia e hora na
prefeitura local, munida de seus documentos, e que, pela incapacidade de ler e entender a carta,
acabou perdendo o acesso ao Programa Bolsa Família.
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Há quem, diante de casos como esse, estigmatize o analfabetismo da mulher e a culpe
pela sua situação, em vez de considerar errada a postura da prefeitura. Da mesma
maneira, em nossas andanças pelo Brasil, frequentemente ouvimos funcionários(as)
públicos(as) – professores(as), agentes de saúde etc. – que lidavam com comunidades
carentes falarem com menosprezo sobre os sujeitos pobres, devido à incapacidade
destes de entenderem certas regras ou normas. Esses(as) funcionários(as) esqueciamse, todavia, de questionar a forma por meio da qual tais regras ou normas eram
comunicadas.
Impõe-se, por fim, conhecer o modo como a maioria dos(as) brasileiros(as) considera, normativamente,
o que é ser um(a) cidadão(ã). Precisamos, antes de formular uma política pública, definir não só quais
exigências de cidadania consideramos inegociáveis, mas também quais elementos as instituições e
os(as) agentes formuladores(as) das intervenções estatais, que criam políticas públicas, consideram
irrenunciáveis como componentes da cidadania e da dignidade de seus(suas) concidadãos(ãs). Estamos
nos referindo, efetivamente, às modalidades de intervenção das políticas públicas. Se sua finalidade é se
constituir em política de cidadania, seus conteúdos normativos e suas orientações de condução prática
não podem deixar de ser prescritivos em relação ao respeito que seus(suas) operadores(as) devem aos(às)
cidadãos(ãs).
As instituições são, na verdade, um complexo de normas e prescrições que regulam o
comportamento humano de todos os sujeitos envolvidos na execução de uma ação pública. Se isso
não estiver destacado na feitura da política pública, mais uma vez o Estado, parafraseando o filósofo
Nietzsche, pode se apresentar às pessoas, objetos de sua intervenção, como um dos monstros mais
terríveis7.
Outro aspecto, conectado intimamente ao que foi dito até aqui, é que a cidadania supõe a existência
de um status social e político em que os sujeitos sociais pertencentes a uma determinada nação, seja por
nascimento, seja por opção, estarão submetidos ao ordenamento jurídico de um Estado. Antes de tudo,
isso quer dizer que os(as) cidadãos(ãs) são iguais no direito à proteção por parte do Estado. Nessa medida,
as instituições públicas têm por obrigação a proteção de sua vida e de sua dignidade. A dignidade paritária
é, com efeito, um componente irrenunciável de uma democracia. Dessa forma, a cidadania se constitui
em um arcabouço de direitos, prerrogativas e deveres que configura um sistema de reciprocidades
determinantes da natureza das relações dos indivíduos entre si e deles com o Estado.
O enraizamento na trama da vida do sistema de reciprocidades coletivas, como sentimento, cultura,
sistema de referências a determinados valores morais e políticos, e sua vivência concreta, serão de fato os
parâmetros fundamentais do grau de desenvolvimento democrático da sociedade.

Importa salientar que a cidadania sempre pressupõe um princípio igualitário. Todas
as pessoas são iguais em algum nível; por exemplo, todas são iguais em direitos civis,
políticos e sociais.
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A teoria das gerações de direitos, de T. H. Marshall
Elaborada na década de 1960, a partir da análise da experiência histórica inglesa, a teoria de
Marshall ajuda-nos a entender a composição do conceito de cidadania e seus pontos de disputa –
os direitos civis, políticos e sociais. Vejamos o que ele disse, ao dividir a cidadania em três partes.
Elementos da cidadania:
Civil

Político

Social

"O elemento civil é composto pelos
direitos necessários à liberdade individual
– liberdade de ir e vir, liberdade de
imprensa, pensamento e fé, o direito à
propriedade e de concluir contratos
válidos e o direito à justiça. Este último
difere dos outros porque é o direito de
defender e aﬁrmar todos os direitos em
termos de igualdade com os outros e pelo
devido encaminhamento processual. Isso
nos mostra que as instituições mais
intimamente associadas com os direitos
civis são os tribunais de justiça."

"Por elemento político se
deve entender o direito de
participar no exercício do
poder político, como um
membro de um organismo
investido da autoridade
política ou como um
eleitor dos membros de tal
organismo. As instituições
correspondentes são o
parlamento e os conselhos
do Governo local."

"O elemento social se refere a
tudo o que vai desde o direito a
um mínimo de bem-estar
econômico e segurança ao
direito de participar, por
completo, na herança social e
levar a vida de um ser civilizado
de acordo com os padrões que
prevalecem na sociedade. As
instituições mais intimamente
ligadas com ele são o sistema
educacional e os serviços
sociais."

(MARSHALL, 1967, p. 63-64)
Note que se fala em gerações de direitos, pois, segundo observou Marshall, historicamente as
conquistas dos direitos de cada aspecto da cidadania pressupõe a conquista do aspecto anterior.
Assim, a conquista de direitos sociais pressupõe a conquista dos direitos políticos que, por sua
vez, pressupõe a conquista dos direitos civis. Procure reﬂetir se algum desses âmbitos da
cidadania é, atualmente, plenamente garantido no nosso País.

Cabe lembrarmos, aqui, um ponto importante na memória da cidadania: ela foi considerada sempre
assim? Sabemos que não. Essa igualdade, mesmo no plano puramente jurídico, foi uma conquista das
grandes lutas sociais fundadoras da modernidade. Em termos concretos, sua conquista como direito
se deu no bojo da Revolução Francesa, de 1789. A partir de então, a cidadania transformou-se em uma
potência de inclusão dos indivíduos em um status de igualdade. Devemos, no entanto, recordar que
semelhante situação também funcionou como significativa força de exclusão.
Isso se constitui como outro paradoxo que não pode ser esquecido. Grandes parcelas de pessoas
das diversas sociedades nacionais tiveram, por muito tempo, sua soberania cancelada. Como isso foi
feito? As elites dirigentes criaram diversas cláusulas de exclusão, tal como o não direito do povo de
votar nos seus governantes – além do pressuposto, naturalizado durante muito tempo, de que somente
os homens tinham o poder de voto. A exigência de certa quantidade de renda para se qualificar como
eleitor se constituía como uma das cláusulas excludentes mais conhecidas. A quantia era tão grande
que o número de eleitores era mínimo. Só os ricos poderiam votar; ou seja, o que é conhecido como
corpo político, como povo soberano, reduzia-se aos ricos.
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Infográfico Interativo - História do Sufrágio no Brasil:
Acesse pelo material didático digital

No Brasil Imperial do século XIX, muitos fazendeiros ricos eram analfabetos, mas podiam votar
porque dispunham da quantidade de renda exigida e eram proprietários de terras e de escravos(as).
Importa destacar que a posse da propriedade foi outro fator de exclusão. Somente poderiam ser eleitores
os proprietários, de modo que a cidadania permaneceu, por muito tempo, vinculada às propriedades.
Eram considerados cidadãos, sujeitos de direitos, apenas os proprietários. O argumento fundamental
para isso residia, efetivamente, na ideia de que aqueles que não tinham conseguido a posse de algo
permanente no País, como a propriedade da terra ou das fábricas, atestavam sua falta de autonomia e
capacidade de escolha, duas exigências fundamentais para se constituírem como sujeitos capazes de
votar, de sufragar seus governantes.
No caso brasileiro, pouco antes de ser fundada a República, em 1889, promulgou-se uma lei
eleitoral que proibia o voto do analfabeto. Naquelas circunstâncias, isso significava que a maioria do
povo estava excluída desse direito. Essa exclusão vigorou até o ano de 1985!

TAXAS DE ANALFABETISMO NO BRASIL (1872/2012)
200

milhões

82,3%
71,2%

150

milhões

46,7%

100

milhões

50

16,7%

milhões

9,04%
1872
População total

1920
População analfabeta

1960

2000

2013

Taxa de analfabetismo

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base em Ferraro e Kreidlow (2004) e nos dados da PNAD
presentes em IBGE (2012).
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As grandes lutas sociais pelo direito ao sufrágio universal e a outros direitos dos(as)
trabalhadores(as) fizeram sua aparição na cena pública europeia nos anos 30 do século XIX. Custaram
sangue e lágrimas dos(as) demandantes. Conquistado o direito de voto, deve ser lembrado que as
mulheres permaneceram excluídas desse direito, mesmo sendo protagonistas ativas das lutas
sufragistas. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito8 de voto apenas nos anos 30 do século XX,
paradoxalmente, antes da Inglaterra, pioneira nesse tipo de luta.
A universalização do sufrágio como tendência da modernidade trouxe para a agenda política
da cidadania outras conquistas, como os direitos sociais e a ampliação dos direitos civis, que estão
em constante questionamento. Isso exige de todos(as) os(as) democratas uma tomada de posição e
lutas políticas voltadas à preservação de importantes conquistas democráticas e sociais duramente
conquistadas, como o acesso ao bem-estar, à cultura e à educação de maneiras universais.
Essas considerações servem para salientar a importância fundamental da formação de
solidariedades fortes e laços sociais consistentes, necessários para garantir grandes transferências
de renda; e do apoio decisivo a medidas legislativas verdadeiramente distributivas, indispensáveis à
construção e à efetivação de direitos. Para tanto, supõe-se imperativamente a presença ativa do Estado
e, consequentemente, dos(as) agentes públicos(as) dispostos a fazerem da cidadania seu núcleo central
de atenção.

Os dispositivos legais e políticos postos em movimento exigem tanto qualificadas
políticas educacionais embutidas nas políticas de transferência de renda quanto a
formação republicana e democrática9 dos(as) responsáveis pela operação de tais
políticas.
Somente assim, é possível formar novas atitudes e novos valores voltados à cooperação
democrática entre os diferentes atores políticos, alargando e aprofundando as expectativas
cívicas dos(as) cidadãos(ãs). Cooperação democrática não significa, de modo algum, eliminação da
conflitualidade social, mas possibilidades reais de alargamento da base de legitimação do próprio
Estado e de suas modalidades de intervenção. Os(as) agentes públicos(as) que operam políticas de
cidadania devem agir como pedagogos(as) de um Estado Democrático de Direito10, que se funda, antes
de tudo, no respeito à cidadania. Caso contrário, tais agentes podem se converter em formadores(as)
de uma consciência de Estado negativa na população-alvo das políticas públicas. Desse modo, tornamse eficazes agentes da negação da política em sentido amplo e, sobretudo, transformam-se em forças
auxiliares eficientes dos sempre presentes coveiros(as) da democracia.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

18

2. Pobreza: um conceito complexo e multifacetado
Existem, infelizmente, muitos preconceitos em relação aos(às) pobres – a maioria deles baseados
em um escasso ou nulo conhecimento de sua situação. Por isso, é importante ter uma visão mais
complexa e ampla da pobreza no Brasil, para evitar de cair cegamente em lugares-comuns destituídos
de fundamento. Um erro comum é o de identificar a pobreza com um baixo nível de renda ou de
riqueza. Embora uma renda baixa ou nula represente, certamente, um elemento essencial para definir
a pobreza, não é o único aspecto que deveria ser levado em consideração, pois existem facetas da
pobreza que não se deixam compreender facilmente, se nos limitarmos a avaliar questões de renda.

A própria definição da pobreza com base na renda representa, em certo sentido, um
ato arbitrário. Vejamos, por exemplo, no caso do Brasil11, o estabelecimento por parte
do governo da linha que separa pobreza – renda mensal per capita de até R$ 154 – e
pobreza extrema –renda mensal de até R$ 77 por pessoa. É difícil dizer que quem
recebe R$ 80 encontra-se em situação melhor que quem recebe só R$ 77, assim como
é complicado afirmar que quem recebe R$ 160 não seria pobre. Da mesma maneira, a
presença ou a ausência de políticas públicas específicas e de serviços públicos afetam
profundamente a vida das camadas mais vulneráveis da população.
Em um Estado de bem-estar social, por exemplo, que oferece gratuitamente aos(às) cidadãos(as)
quase todos os serviços básicos – educação, assistência à saúde, seguro-desemprego, auxílio-moradia
etc. –, uma baixa renda não implica necessariamente em uma vida sem confortos. Por outro lado, em
um Estado que não garante os serviços acima mencionados, até uma renda relativamente elevada pode
não ser suficiente para proteger as pessoas de riscos normalmente ligados à pobreza – um exemplo
disso pode ser visto no sistema de assistência de saúde nos EUA12: uma doença pode levar à falência
até indivíduos da classe média, já que não há praticamente assistência pública gratuita. Até mesmo uma
renda estável não constitui, portanto, uma garantia absoluta contra a pobreza ou contra os problemas
ligados a ela: esses se resolvem, antes, com as políticas públicas voltadas à satisfação de necessidades
básicas, seja diretamente – pela prestação de serviços básicos –, seja indiretamente – pela criação das
condições por meio das quais os sujeitos conseguem satisfazer suas carências básicas13.
Existem, também, outros critérios que deveriam ser levados em conta além da renda, quando se
busca chegar a uma visão mais sofisticada da pobreza no Brasil e de quem se encontra em situação de
vulnerabilidade social e está prestes a cair nela. Tais parâmetros permitem, ainda, distinguir diferentes
realidades e diferentes dificuldades enfrentadas pelos indivíduos em questão. Um deles é, naturalmente,
a classe social e econômica: pode-se tratar de lavradores(as) que vivem de trabalho esporádico –
de “bicos”, “beliscões” etc. –, de lavradores(as) ou camponeses(as) sem-terra, de operários(as) não
qualificados(as), de prestadores(as) de serviços não qualificados(as), de camponeses(as) que possuem
e cultivam terrenos pobres, secos e não irrigados – como no sertão brasileiro.
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Outro aspecto a ser levado em conta é o lugar de residência: o(a) pobre urbano(a) se depara com
problemas diferentes daqueles do(a) pobre rural. Aquele(a), ao mesmo tempo em que está em alguns
casos mais submetido(a) à violência do tráfico, por exemplo, frequentemente dispõe de hospitais e
escolas públicas de qualidade muito superior aos encontrados no interior.

Retrato de uma pobreza urbana. Fotografia de Alex (2009).

Além disso, diferentes regiões geográficas apresentam diferentes situações de carência: no caso
brasileiro, as mais carentes são aquelas que, durante séculos, foram controladas politicamente por
oligarquias locais poderosas e imersas na cultura da violência, do arbítrio e do privilégio – o coronelismo.
Deve-se considerar ainda o fato de a moradia estar localizada em áreas isoladas e tradicionalmente
abandonadas pelo Estado central. Nessa condição, os povos ribeirinhos da Amazônia, as populações do
sertão e de outras regiões se tornam “povos sem Estado”, significando, com isso, a ausência de acesso
a serviços básicos e a falta de infraestrutura adequada.
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Casa de ribeirinhos(as). Fotografia de Celso Abreu (2007).

Uma das consequências mais brutais desse processo amplo de abandono por parte do Estado e
de expropriação e exploração por parte das elites locais é a falta de capital social e cultural14: pobres
são geralmente indivíduos sem educação formal e sem formação profissional, obrigados, por isso, a
exercerem atividades pesadas, mal remuneradas e não qualificadas.
Outros critérios que deveriam ser levados em conta para entender a pobreza no Brasil são a etnia
ou a cor da pele – índios(as) e negros(as) são, geralmente, mais vulneráveis nesse sentido por razões
históricas15 –, o gênero – particularmente no caso de mães solteiras ou viúvas –, a idade – crianças e
idosos(as) são mais vulneráveis –, a composição e a estrutura da família.
Há, finalmente, o aspecto temporal, ou seja, o fato de que, como observa o cientista político Paul
Streeten, “a renda dos pobres tende a variar consideravelmente de ano em ano e de estação a estação,
no contexto do ano, dependendo do tempo e de outros acidentes” (STREETEN, 1995, p. 30). Além disso,
há outra condição de tempo a ser levada em conta: a falta ou a ausência absoluta de esperança de
mudar sua situação no futuro podem tornar os indivíduos ou resignados ou violentos16.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

21

CRITÉRIOS PARA ENTENDER A POBREZA

Critério comum

$

RENDA

BAIXA

Outros critérios que deveriam ser levados em conta
GÊNERO

FALTA DE

ESPERANÇA
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LUGAR DE
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CLASSE SOCIAL
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IDADE

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base no texto dos autores.

Essas considerações levam Streeten a elaborar um elenco de “benefícios não materiais ou não
facilmente mensuráveis”, que frequentemente são “considerados pelos pobres mais valiosos do que
qualquer melhoria material e mensurável”. Vejamos o que a lista inclui:
[...] boas condições de trabalho; a liberdade de escolher seu trabalho e as maneiras de
sustentar-se; autodeterminação, segurança e respeito de si; não ser perseguido, não
ser humilhado, não ser oprimido; não ter medo da violência e não ser explorado; a
afirmação de valores religiosos e culturais tradicionais; empoderamento [empowerment],
reconhecimento; ter tempo adequado para o lazer e formas satisfatórias de utilizá-lo; um
sentimento de que sua vida e seu trabalho têm um sentido; a oportunidade de participar
ativamente em grupos voluntários e em atividades sociais em uma sociedade civil
pluralista. [...] Nenhum legislador pode garantir que todas estas aspirações (ou até uma
maioria delas) sejam satisfeitas, mas políticas públicas podem criar as oportunidades
para sua realização. (STREETEN, 1995, p. 50)

A propósito do que foi afirmado acima, o economista egípcio e professor da Universidade de
Paris, Pierre Salama17, lembra que “a pobreza é ao mesmo tempo um fato e um sentimento. A síntese
destes dois aspectos é tão difícil como casar água e fogo” (DESTREMAU; SALAMA, 1999, p. 18).
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Facetas da Pobreza
A dificuldade de lidar com um fenômeno social de muitas caras coloca a nu a visão da própria
sociedade sobre a pobreza e sua incessante reprodução. Em virtude da complexa configuração
ideológica que cerca a pobreza, por vezes sequer nos governos e instituições nacionais e internacionais
há pessoas preparadas para formular e executar políticas combativas. O lado intangível da pobreza
exige modos próprios de compreendê-la. Ainda uma vez, Pierre Salama ilumina o dilema que envolve
os que trabalham com o tema: “por vezes, finos conhecedores da pobreza no papel são incapazes de
compreendê-la na vida cotidiana e, chamados à responsabilidade, seja nas organizações internacionais
ou nos governos, preconizam políticas no mínimo inadequadas” (DESTREMAU; SALAMA, 1999, p. 18).
Em resumo, pode-se afirmar que a pobreza deve ser considerada com base em uma perspectiva
não somente econômica, que contempla exclusivamente a falta de renda ou sua insuficiência.
Existem aspectos da pobreza que podemos chamar de éticos, concernentes ao autorrespeito e à
autonomização. Todavia, o viés econômico, ligado à presença de uma renda regular, permanece uma
condição imprescindível para a superação da miséria e dos componentes éticos envolvidos. Por essas
razões, é oportuno considerar diferentes facetas da pobreza no Brasil, em especial no meio rural.
Algumas dessas facetas da pobreza serão apresentadas em seguida no infográfico. Para conhecêlas melhor, navegue pelo mapa. Ao clicar nos círculos vermelhos, você terá acesso a uma descrição
crítica, acompanhada de depoimentos, sobre as diferentes formas pelas quais a pobreza afeta a vida de
milhares de pessoas em nosso país.

Infográfico Interativo - Facetas da Pobreza:
Acesse pelo material didático digital

3. Desigualdade, educação e cidadania
A questão da desigualdade, nos últimos anos, tem se tornado objeto de muitos estudos e, em alguns
casos, de livros que viraram verdadeiros best-sellers18. Um deles é The Spirit Level, de Richard Wilkinson e
Kate Pickett, que são epidemiologistas, embora o primeiro tenha se ocupado também de história econômica
e a segunda, de antropologia física. A autora e o autor demonstram, com base em uma quantidade
impressionante de estudos empíricos, que a desigualdade de renda e riqueza em uma sociedade piora,
efetivamente, a qualidade de vida, inclusive a das pessoas que se situam no extremo superior da escala
social.
No entendimento de Wilkinson e Pickett, a desigualdade de renda e riqueza provoca ou torna mais
grave uma série de fenômenos negativos, como o baixo nível de confiança recíproca entre seus membros;
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aumento de patologias psiquiátricas e de adição (dependência de drogas etc.); diminuição das expectativas
de vida e aumento da mortalidade infantil19; péssimos resultados escolares entre as crianças; aumento
dos casos de gravidez entre menores; aumento dos homicídios; aumento da população carcerária; e forte
diminuição da mobilidade social.

● PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS
E DE ADIÇÃO
● GRAVIDEZ ENTRE MENORES
● HOMICÍDIOS
● POPULAÇÃO CARCERÁRIA
● MORTALIDADE INFANTIL

● CONFIANÇA ENTRE
SEUS MEMBROS
● EXPECTATIVAS DE VIDA
● RESULTADOS ESCOLARES
ENTRE AS CRIANÇAS
● MOBILIDADE SOCIAL

DIMINUÇÃO

AUMENTO

FENÔMENOS NEGATIVOS PROVOCADOS
PELA DESIGUALDADE DE RENDA E RIQUEZA

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento, a partir de
fotografia de Clément Jacquard (2013) e texto dos autores.

Wilkinson e Pickett (2010, p. 29) pontuam, com base nos dados, que a redução da “[...] desigualdade
é a melhor maneira de melhorar a qualidade do ambiente social e, como consequência, a real qualidade
de vida20 para todos nós”. Notemos, porém, que o aspecto mais afetado pela desigualdade e que, ao
mesmo tempo, contribui para perpetuá-la é a educação. A autora e o autor citam, ainda, muitos estudos
que mostram como os resultados escolares são profundamente influenciados pela posição social dos
pais21 (WILKINSON; PICKETT, 2010, p. 105). Nessa perspectiva, crianças provenientes de famílias pobres
não vivem em um ambiente favorável à sua atividade de estudo.
Essas crianças, quando não são obrigadas a deixar a escola para trabalhar e contribuir à renda
familiar, têm de lidar com situações domésticas que representam um obstáculo ao estudo: falta de
um espaço adequado para se sentar e se concentrar; ausência de livros ou de acesso à internet para
fazer pesquisas; obrigação de cuidar dos(as) irmãos(ãs) menores, etc. Além disso, elas testemunham,
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frequentemente, episódios de violência doméstica e não recebem um apoio adequado de seus pais,
os quais, quase sempre, possuem escolaridade baixa ou nula e não são capazes, ou mesmo não estão
dispostos, a apoiá-las em seus deveres.
Um estudo empírico citado por Wilkinson e Pickett estabelece, até mesmo, relações com o
ambiente das crianças e sua atividade neurológica, afirmando que “[...] aprendemos melhor em
ambientes estimulantes, quando somos confiantes de ter sucesso”, uma vez que, “[...] quando nos
sentimos felizes ou confiantes, nossos cérebros se beneficiam da liberação de dopamina, uma substância
gratificante, que ajuda também a memória, a atenção e a solução de problemas”. Ademais, a liberação
de serotonina “[...] melhora o ânimo, e de adrenalina, que nos ajuda a alcançar performances ótimas”;
por outro lado, “[...] quando nos sentimos ameaçados, desamparados e estressados, nossos corpos são
afetados pela liberação do hormônio cortisol, que inibe nossa capacidade de pensar e nossa memória”
(ZULL, 2002 apud WILKINSON; PICKETT, 2010, p. 115).
Portanto, convém ressaltar que a permanência das crianças na escola não é suficiente para
que sua formação as ajude a sair do círculo vicioso da pobreza. A frequência escolar é uma condição
necessária, mas não suficiente para garantir uma boa educação: sem escola de qualidade, sem boas
condições22 de estudo em casa, sem apoio de pais e professores, as crianças de famílias pobres muito
dificilmente conseguem obter bons resultados e alcançar um nível de instrução suficiente para ter mais
chances profissionais na vida.

Nada disso diz trata-se, efetivamente, de mérito individual. Crianças inteligentes e aplicadas
podem, com efeito, encontrar obstáculos insuperáveis na péssima qualidade do ensino recebido
ou em um ambiente doméstico desfavorável. Notemos que resultados fracos não são, desse modo,
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necessariamente o reflexo de uma falta de inteligência ou de aplicação por parte dos(as) estudantes, mas
da ausência de circunstâncias favoráveis à aprendizagem23. Um obstáculo é representado, também,
pela incapacidade – e, frequentemente, pela impossibilidade – de as instituições escolares lidarem com
as dificuldades familiares dos(as) educandos(as). A pior e mais injusta atitude é, seguramente, culpar as
crianças pelos resultados insatisfatórios que obtêm em seu processo de aprendizagem.
Nesse sentido, há pesquisadores(as) que criticam as instituições, inclusive a instituição escolar
(FREITAS, 2009, p. 294.), para salientar o aspecto objetivo da ausência de políticas públicas eficazes – de
planejamento, de alocações de recursos, etc.–, por um lado; e das atitudes de desinteresse por parte
de representantes das instituições – professores(as), diretores(as) de escola, etc.–, por outro.
O sociólogo e cientista político Jessé Souza salienta que, em sociedades com alto nível de
desigualdade, o processo de transmissão de saber e de conhecimento superiores permanece restrito
às elites. Enquanto as crianças de famílias pobres recebem, na escola, uma educação limitada ao
tipo de conhecimento básico exigido para sua futura vida profissional – são alfabetizadas, aprendem
habilidades técnicas rudimentares suficientes para desempenhar trabalhos não especializados ou com
baixo nível de especialização –, as crianças de classe média e alta recebem na própria família (não na
escola) o tipo de educação que as distinguirá de seus(suas) colegas mais pobres: é na família que são
estimuladas a ler os livros pertencentes ao “cânone” – isto é, à lista de textos que se espera que sejam
conhecidos pelas pessoas “bem-educadas” –, que se confrontam com obras de arte, que aprendem
a apreciar arte e cultura, e a saber como comportar-se nas diferentes circunstâncias, mostrando que
pertencem ao tipo “certo” de pessoas (SOUZA, 2009, 18 et seq. e 44 et seq.).
Até pouco tempo atrás, a saber: até a introdução de cotas para estudantes egressos(as) de
escolas públicas no acesso às universidades, assistia-se ao paradoxo pelo qual os(as) jovens de classe
média e alta tinham acesso via vestibular a um ensino universitário completamente gratuito – para o
qual eram preparados por escolas privadas de bom padrão ou por cursinhos pagos –, enquanto os(as)
jovens de famílias mais pobres tinham de entrar em universidades particulares, pagando para receber
uma instrução superior que, com frequência, é qualitativamente inferior àquela das universidades
públicas24. Assim, a desigualdade social se mantinha pela desigualdade de instrução e educação. Dado
o exposto, importa registrar que ainda é cedo para determinarmos em que medida a facilitação do
acesso às universidades públicas para jovens mais pobres possibilitará uma mudança nesse sentido.
A pobreza extrema agudiza e torna ainda mais duro o caminho da autonomia em geral e, em
especial, a feminina. Como se sabe, por intermédio de ampla literatura, a estrada da cidadania para
as mulheres sempre foi feita de muitas outras veredas, exatamente porque são várias as modalidades
de dominação e exclusão que sofrem na vida pública e privada. Suas vozes foram, há muito tempo,
emudecidas, pois os vários padrões de dominação a que estão submetidas se entrecruzam em muitos
momentos e circunstâncias da vida, tanto do ponto de vista político como cultural, formando, por
vezes, um labirinto sem porta de saída.
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Nesse sentido, as formas de marginalização que experimentam se superpõem e reforçam
sua mudez. Giovanna Zincone (1992, p. 189) se refere à exclusão no plano pré-político, levando em
consideração a dominação econômica e cultural sofrida pela mulher ainda na família, que pode
ser tão opressiva como outras instituições da sociedade em geral. Semelhante situação constituiu,
historicamente, um paradoxo enorme para a convivência democrática, pois mulheres dominadas e
excluídas do aprendizado de várias modalidades de exercício do direito à voz pública são, ao mesmo
tempo, as primeiras pedagogas dos(as) futuros(as) adultos(as) e cidadãos(ãs).
O fato de experimentarem,
desde muito cedo, essa humilhação
e

esse

esmagamento

de

suas

potencialidades como ser humano
faz com que elas tendam a reproduzir
esse padrão formativo com seus filhos
e filhas, transmitindo-lhes a amarga
desilusão de quem está acostumada
a ser humilhada e a quieta resignação
de quem sempre foi submetida à
violência física e psicológica.
As crianças só poderiam escapar a esse tipo de formação familiar através da ação da escola.
Sabe-se, no entanto, que a maioria de nossas escolas não se preocupa e sequer considera relevante
educar jovens para fazer deles(as) cidadãos(ãs) ativos(as) politicamente. O que se verifica, de fato, é o
abandono de um componente fundamental da vida democrática: a educação no sentido mais profundo
do termo – que compreende a educação dos sentimentos, da sensibilidade, do gosto, e da sociabilidade
em geral; enfim, a educação como formadora de identidade e de subjetividade –, em prol de uma mera
formação profissional e tecnicista cuja principal preocupação é a de gerar lucro, não de formar cidadãs
e cidadãos.
O resultado desse tipo de abandono público, isto é, da renúncia por parte do Estado a formar
cidadãos(ãs), é a desinformação generalizada, a indiferença política, cívica e, sobretudo, a transformação
das pessoas em alvos fáceis para qualquer tipo de manipulação religiosa, ideológica, em especial a da
demagogia política mais perigosa, deformadora de qualquer sentido republicano da vida coletiva. Para
observar isso, basta ver os programas de televisão e rádio ofertados à sociedade brasileira em geral e
aos(às) pobres em especial: a tônica fundamental desses programas caminha no sentido da extrema
vulgarização e infantilização do público; faz imperar a sensação de que qualquer comportamento é
válido para se alcançar algum tipo de sucesso, enquanto este último passa a ser o critério absoluto para
guiar a vida.
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EDUCAÇÃO TECNICISTA X EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
As variadas posições acerca do modelo educativo estão ligadas ao que se ensina e ao objetivo desse ensino.

ENSINA A
Educação tecnicista

Educação
para a cidadania

PARA
Fazer

Exercer uma função

Aprender

Otimizar o aprendizado

Fazer

Exercer uma função

Viver

Produzir autonomia

Viver com os outros

Produzir empatia

Notemos que as consequências dos processos de privatização da educação e de desinteresse
do Estado para com a formação humana e cultural dos(as) cidadãos(ãs) são visíveis em toda a vida
social. Resultam, pois, em um geral enfraquecimento dos vínculos de coesão e solidariedade civis e na
perigosa redução de qualquer sentimento de pertencimento a uma coletividade. Com isso, enfraquecese ainda mais aquele aspecto do conceito de cidadania ligado a ações políticas que fiscalizam e instituem
controles democráticos25 sobre os modos de intervenção dos poderes públicos.
É de conhecimento bastante difundido nas teorias democráticas que as modalidades de
técnicas decisórias sobre o que diz respeito a todos bem como as referentes à gestão cotidiana da
democracia possuem a maior relevância para aumentar e tornar mais democráticos os procedimentos
administrativos e políticos da vida em sociedade. É preciso, contudo, salientar que tudo isso faz parte
da constituição de uma forte cultura cívica, portanto, do aprendizado de capacidades e habilidades
para se formar como cidadão(ã) exigente de uma república democrática (ZINCONE, 1992, p. 22).

Pobreza e capabilidades
Iniciamos esta seção citando, mais uma vez, Jessé Souza (2009, p. 42 et seq.):
No passado, o pertencimento à família certa e à classe social certa dava a garantia, aceita
como tal pelos dominados, de que os privilégios eram “justos” porque espelhavam a
“superioridade natural” dos bem-nascidos. No mundo moderno, os privilégios continuam
a ser transmitidos por herança familiar e de classe [...], mas sua aceitação depende de
que os mesmos “apareçam”, agora, não como atributo de sangue, de herança, de algo
fortuito, portanto, mas como produto “natural” do “talento” especial, como “mérito”
do indivíduo privilegiado. [...] Nesse sentido, podemos falar que a ideologia principal do
mundo moderno é a meritocracia.
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Souza (2009) ressalta como essa ideologia, para funcionar, precisa silenciar qualquer tipo de
determinação social. Isola, por isso, o indivíduo do seu contexto socioeconômico, atribuindo-lhe,
desse modo, a responsabilidade exclusiva (o mérito ou o demérito) pelo seu sucesso (ou fracasso)
na educação e no trabalho, bem como pela sua posição na sociedade. O mito do mérito individual
depende, então, do fato de isolar o indivíduo da sociedade, como se tudo o que o ele alcança na sua
vida não dependesse das possibilidades que a sociedade lhe oferece26.
Ao falar aqui em possibilidades, não nos referimos somente às condições objetivas externas que
permitem a um sujeito, por exemplo, viver em segurança, receber uma educação pública gratuita,
contar com um sistema de saúde público e gratuito, dispor de infraestruturas que lhe permitem
exercer sua profissão, etc., mas também às condições intersubjetivas que dependem da cooperação
das outras pessoas, dos outros membros da sociedade, sem os quais não conseguiria literalmente
sobreviver, e às condições subjetivas, isto é, às capacidades e habilidades que consegue desenvolver
graças à sociedade. Este último ponto merece ser explicado e, para tanto, embasamo-nos na teoria
das capabilidades27, elaborada por Amartya Sen e Martha Nussbaum. Trata-se de uma teoria útil para
entender de que maneira políticas públicas influenciam concretamente a vida das pessoas, por isso ela
é utilizada frequentemente28 para a avaliação de tais políticas.

Vídeo - Capabilidades:
https://www.youtube.com/watch?v=Ux8XOazBO3k

Ora, em que sentido essa teoria pode nos ajudar a enfrentar a questão da pobreza? Claramente,
é possível descrever a situação dos(as) pobres no Brasil, assim como ela nos foi apresentada acima,
em termos de funcionamentos e capabilidades. Em relação a todos os pontos levantados – da má
nutrição à vergonha, da renda escassa ou nula à exclusão política –, é possível identificar uma série
de funcionamentos valiosos – por exemplo, estar adequadamente nutrido(a), possuir autoestima,
participar ativamente da vida política – que pressupõem a presença de certas capabilidades. É possível,
inclusive, avaliar políticas públicas de combate à pobreza com base na sua eficácia em criar capabilidades.
Para tanto, é necessário considerar os bens a serem distribuídos por elas (dinheiro, como no caso do
PBF; infraestrutura, como no caso do Programa Luz Para Todos; assistência médica, como no caso do
Programa Mais Médicos, suporte profissional, etc.) e levar em conta os “fatores de tradução”29 que
permitem “traduzir” tais bens em capabilidades reais.
Não se trata, contudo, simplesmente de encontrar nessa teoria um instrumento para descrever,
de nova maneira, a situação dos(as) pobres. O ponto central é, antes, o fato de que tal teoria nos
permite enxergar essa situação em termos de privação ou falta de liberdade. Exatamente por isso, Sen
fala, entre outras coisas, em “liberdade para viver em uma atmosfera livre de epidemias” ou em “estar
livre da fome e das enfermidades” (SEN, 2008, p. 114 et seq.) e conclui:
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Quando avaliamos, ao redor do mundo, as desigualdades na capacidade de escapar
das doenças que não são inevitáveis, ou da fome que pode ser evitada, ou da morte
prematura, não estamos examinando apenas diferenças no bem-estar, mas também nas
liberdades básicas que valorizamos e apreciamos (SEN, 2008, p. 118).

Convém lembrar que um indivíduo se torna mais livre à medida que aumenta o leque de opções
entre as quais pode escolher – e isso compreende tanto os vários possíveis funcionamentos como
o conjunto de capabilidades necessárias para eles. Pode parecer estranho ligar o tema da liberdade
ou da autonomia àquele da pobreza e da desigualdade, mas isso acontece somente porque estamos
acostumados(as) a separar as liberdades e os direitos formais, por um lado, das possibilidades concretas
de exercício de tais liberdades e direitos, por outro. Da mesma maneira, estamos habituados(as)
a pensar que qualquer pessoa é livre para praticar qualquer tipo de ação quando não há nenhum
obstáculo material ou jurídico que o impeça. As coisas, todavia, são muito mais complexas.
Voltemos aos exemplos mencionados em outras seções: crianças provenientes de famílias
desestruturadas, malnutridas, morando em casebres ou em moradias precárias, etc. Poder-se-ia afirmar
que essas crianças podem se decidir, livremente, a dedicar-se seriamente aos estudos e alcançar bons
resultados e que, quando isso não acontece, a responsabilidade seria, portanto, unicamente delas?
Vejamos só: alcançar bons resultados na escola é um funcionamento valioso que depende de
um conjunto de capabilidades entre as quais estão, com certeza, inteligência, aplicação, disciplina e
perseverança, que são qualidades individuais. Além delas há, no entanto, condições objetivas, como a
presença de uma escola com infraestrutura apropriada e com professores(as) eficientes; a possibilidade
de dispor de um lugar onde estudar com tranquilidade; o apoio de pais que prezam pelo estudo e
podem encorajar ou até ajudar a criança a fazer seus deveres, etc. Mesmo as qualidades individuais,
por vezes, só podem ser desenvolvidas a partir de condições objetivas: pensem nas consequências
negativas da má nutrição sobre as capacidades de aprendizagem e memória, mencionadas no capítulo
anterior.

Infográfico Interativo - Conceito de Capabilidades:
Acesse pelo material didático digital

Ao mesmo tempo, ao introduzir a ideia dos “fatores de tradução”, a teoria das capabilidades
mostra que, para solucionar os problemas ligados à pobreza, não é suficiente distribuir bens – para
ficarmos em nosso exemplo: abrir bibliotecas, melhorar a infraestrutura escolar, qualificar os(as)
professores(as), etc. –, mas deve ser levada em conta a capacidade dos beneficiários da distribuição de
transformar, de fato, tais bens em capabilidades. Como todo educador sabe perfeitamente, de nada
adianta distribuir livros a estudantes sem se preocupar em estimulá-los(as) e segui-los(as) no processo
de leitura.
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A responsabilidade dos(as) educadores(as) na “tradução” dos meios oferecidos pela escola –
e que podem ser considerados como bens distribuídos aos(às) estudantes – em capabilidades para
funcionamentos valiosos é, com efeito, enorme. Naturalmente, os(as) próprios educadores(as)
devem dispor das capabilidades necessárias para realizar essa tarefa – por exemplo, serem não só
qualificados(as), engajados(as), abertos(as), mas também receberem o reconhecimento e a estima de
pais, estudantes e autoridades públicas, tanto quanto serem adequadamente remunerados(as).
Nesse sentido, é possível dizer que os(as) educadores(as) podem promover a liberdade de
seus(suas) alunos(as), uma vez que podem, por intermédio da educação, aumentar seu conjunto de
capabilidades – o que não deve ser confundido com um simples processo de capacitação: aqui, não
se trata somente de habilidades e saberes técnicos específicos, mas também de um leque de opções
para funcionamentos valiosos, como ser um(a) cidadão(ã) ativo(a), elaborar autonomamente um
plano de vida, escolher uma profissão condizente aos próprios talentos e aos próprios desejos, etc. Em
suma, a ideia do processo educativo como processo de emancipação se enriquece, assim, de mais uma
dimensão.

Pobreza e humilhação
Importa, neste ponto, lembrar que as mulheres ou, de modo geral, outros grupos sociais submetidos
a exclusões e à marginalização da vida social – por exemplo, no Brasil, os(as) negros(as) ou os(as) pobres
– sofrem, como percebido por Fraser e Honneth (2006), uma exclusão híbrida. Notemos que a exclusão
que atinge essas categorias sociais refere-se às várias situações vividas por outros grupos sociais, étnicos
e culturais e constituem o que Fraser e Honneth (2006) chamam de coletividades ambivalentes30.
Tais grupos se tornam portadores de traços de exclusão duplos ou triplos, tornando-se vítimas
de várias modalidades de marginalização. Essas razões são, com efeito, mais do que suficientes para
se compreender a necessidade de se conhecer as singularidades que marcam esses grupos. Assim, as
políticas democráticas que visam melhorar suas condições de vida necessitam, imperiosamente, levar em
conta suas peculiaridades culturais, advindas de suas experiências vividas das dores da exclusão, por meio
de políticas de reconhecimento. Já que essas pessoas foram afetadas de modo profundo pelas exclusões
que as vitimam, impõem-se políticas de justiça social que não possuam somente caráter distributivo,
mas também sejam acompanhadas de políticas culturais específicas, desenhadas com grande cuidado
projetivo. Seus(suas) formuladores(as) e seus(suas) executores(as) têm, portanto, de ser especialmente
preparados(as) para fazê-las.
No caso das mulheres pobres e secularmente abandonadas pelos poderes públicos do País,
parece claro que necessitam, ainda com mais ímpeto, de políticas públicas desenhadas e voltadas à sua
formação para a cidadania, que pode ser simultânea a sua capacitação profissional.
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Mulher e filho em Heliópolis, São Paulo (SP). Foto de Paulo Fehlauer (2008).

Em outras palavras, necessita-se ainda, no Brasil de hoje, da política de formação de demandantes
de direitos civis, políticos e, sobretudo, sociais. Importa, pois, destacar que só há sentido em falar de
políticas públicas de cidadania, se no coração delas estiver gravado profundamente o que se objetiva
garantir a essas pessoas: a institucionalização de sua presença cívica.
Não se pode perder de vista que a formação educacional, entre nós, ou é relegada a um segundo
plano, ou, quando ocorre, é carente de princípios igualitários sustentadores da cidadania democrática;
ou seja, não prepara as pessoas para serem protagonistas da política. Por tudo isso, não há como não
observar, por exemplo, que o reconhecimento dos direitos de cidadania das mulheres – sobretudo
as que vivem na pobreza extrema – implica, ainda uma vez, no reconhecimento das várias injustiças
que as atingem. Tais injustiças lesaram, fortemente, muitas dimensões de sua existência e de suas
subjetividades. Exatamente por isso, é necessário que a reparação desse imenso dano moral e social
seja feita por meio de políticas públicas específicas de cidadania, com destaque às que atuem,
substancialmente, nas estruturas profundas de suas ambivalências como coletividades.
Semelhantes políticas necessitam, por certo, ser formuladas, com vistas a atingir, criticamente,
as várias maneiras de formação e difusão de estereótipos, preconceitos, violência e exclusão social que
se abatem sobre os grupos segregados. Convém lembrar que as “situações lesantes” revestem-se de
múltiplas faces, por exemplo: corporificam-se ontologicamente, ou seja, acabam tidas como essencial
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do indivíduo. Paga-se, efetivamente, um preço altíssimo por ser mulher e, ainda mais, ser pobre;
pior ainda, ser negra ou pertencer a qualquer outro grupo étnico ou sexual. Por pertencer a esses
grupos, o indivíduo é submetido a fortes preconceitos reproduzidos, historicamente, em grande escala
na sociedade. Não é, com efeito, muito difícil avaliar a profundidade destrutiva das subjetividades
das pessoas alvejadas por eles. Nessas coletividades, estão presentes atmosferas, mecanismos de
relacionamento social e tipos de tratamento das pessoas pobres (muitas vezes, por parte das próprias
instituições públicas), que redobram o sofrimento psíquico e cívico dos seus membros (BELLUZZO,
2014).

Um exemplo contundente dessas circunstâncias
de pobreza e sofrimento pode ser encontrado
no depoimento de uma mulher moradora de
Vila Brasilândia (em São Paulo), mãe adotiva
de uma criança vítima de paralisia cerebral. A
entrevistada recorrera, desesperada, a uma
unidade de assistência situada na região da
Lapa, em São Paulo. Em seu testemunho,
relata:
“Fui no atendimento da assistência social....
há muitos anos atrás. Minha filha era bebê. A
mulher [a assistente social] não me deixou nem
falar, eu implorei para ganhar uma cesta básica.
Ela falava não, porque faltava um documento
da minha filha. Saí de lá arrasada, chorando
muito. No ônibus, chorando, abraçada na
minha filha, um senhor com dó de mim, me
perguntou o que aconteceu.

Eu contei a humilhação. Ele falou: ‘você precisa
voltar lá, volta lá!’ No dia seguinte, fui atrás do
que faltava. Voltei, a mulher olhou para minha
cara, não falou nada e saí de lá com a cesta
[de alimentos]. Saí feliz e aliviada. Não tem
jeito. Eu tenho uma filha especial, eu preciso!”
(BELLUZZO, 2014, p. 212).

Nessa situação, é importante salientar que a agente pública – no caso, a assistente social –
provavelmente não se deu conta do que fez a essa mulher. Submetê-la a tamanha humilhação (não
direcionar o olhar para ela, não deixá-la explicar, usar tom de voz ríspido) por causa da falta de um
documento só pode indicar que as normas e regras de funcionamento da instituição lhe concedem,
de alguma maneira, a “prerrogativa” de humilhar seus(suas) concidadãos(ãs) pobres que para lá se
dirigem. Infelizmente, isso é rotineiro e generalizado no Brasil.
Reiterando o que foi dito anteriormente, exatamente essas “situações lesantes”, como observamos
no depoimento dessa mulher – que experimentou a vida inteira esse desamparo e essa impossibilidade
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de controlar minimamente a sua própria vida –, são demonstrações eloquentes de como é imperativo
desenhar políticas públicas específicas. Em outras palavras, políticas que sejam voltadas à mudança
dos paradigmas valorativos da sociedade e de seus(suas) agentes públicos(as) em relação a seus(suas)
concidadãos(ãs). Seria, com efeito, o único modo de se começar a alterar, substantivamente, os modos
de relacionamento social mais geral com a realidade da pobreza e a multiplicidade de seus aspectos.
A inadequação pode ocorrer e sempre ocorre, na maioria das vezes, devido a uma questão de
incompreensão do problema. Isso, normalmente, está ligado à ausência de diálogo entre diferentes
saberes e experiências culturais; em outras palavras, à ausência de pluralidade de visões que a magnitude
da questão requer para ser compreendida. O mais importante fator – que agrava a incompreensão e
torna ainda mais denso o véu da ignorância de especialistas – reside, contudo, na sua incapacidade de
escuta e de posse de métodos apropriados para fazê-la. Impera, em geral, uma grande insensibilidade
aos processos de destituição de voz pública dos(as) pobres. Pelas razões históricas que foram referidas
anteriormente, esse silêncio ensurdecedor se redobra no caso das mulheres em estado de extrema
pobreza. Suas vozes foram, de fato, emudecidas na escuridão dos tempos históricos, por processos
socioeconômicos e políticos que ainda atuam, fortemente, na sociedade brasileira.

Nesse sentido, “a pergunta que se pergunta”, como diria Riobaldo, em Grande Sertão
Veredas, consiste no seguinte: como as vozes dos(as) excluídos(as) – mulheres e outros
grupos sociais – podem ser incluídas na esfera pública? Como gerar processos de
interação democrática, na forma de geração de direitos?
Tais questões dizem respeito aos modos de intervenção pública na realidade desses grupos.
Notemos que o paradoxo da intervenção estatal está sempre em questão. Ela pode se constituir em
valioso instrumento de auxílio à liberação desses grupos, consolidando a geração de direitos; ou pode
se configurar no seu contrário, isto é, converter-se em mais um instrumento de humilhação, rechaço
social e desdém dos(as) agentes públicos(as) em relação aos(às) pobres, reforçando estereótipos e
preconceitos. Veja-se, por exemplo, a visão estereotipada e preconceituosa de certos(as) educadores(as)
sobre a atuação das crianças filhas de bolsistas do PBF na escola. Essas crianças são culpabilizadas por
sua “pobreza espiritual” como se fossem adultos(as) calculistas que vão à escola apenas para cumprir
um requisito exigido pelo Estado. Isso fica evidente em algumas entrevistas realizadas, por um grupo
de autores(as), no contexto de uma pesquisa sobre a percepção dos efeitos do PBF por parte dos(as)
agentes educativos(as) (BRANDÃO et al., 2013, p. 215-232).
Cabe lembrar, ainda, que a história brasileira é carregada de exemplos referentes à ausência
de cultura cívica dos(as) nossos(as) agentes públicos(as). As entrevistas, mostradas no vídeo abaixo,
evidenciam como os(as) pobres são historicamente vistos(as) e tratados(as) pelos serviços públicos
em geral. Mais uma vez, a força do preconceito e da ignorância sobre eles(as) comparece de modo
duro e desapiedado. São malandros(as), preguiçosos(as) – inclusive as crianças! Não é pouco frequente
ouvir professores(as) ou agentes de saúde que trabalham em comunidades pobres referirem-se a essas
pessoas em termos pejorativos, geralmente com tom de desdém ou, até mesmo, de desprezo, usando
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o pronome “eles(as)”, para demarcar sua presumida natureza diferente, em oposição ao “nós” com o
qual esses(as) funcionários(as) públicos(as) se identificam.

Vídeo - Contrapontos:
https://www.youtube.com/watch?v=0X4PQbYsEeU

Ora, estamos diante de uma situação-limite. Se a realidade traçada até aqui não for alterada,
como imaginar que agentes públicos(as) destituídos(as) de cultura cívica possam ajudar a promover
a presença cívica das coletividades marginalizadas? Significa dizer que estas últimas permanecerão
excluídas da esfera pública, inclusive porque os(as) agentes públicos(as) agem para que permaneçam
excluídas, na medida em que esses(as) mesmos(as) agentes não são formados(as) para compreendêlas(as), mas, sim, para perpetuar a cultura da exclusão no âmbito do próprio Estado. Assim, suas vozes
continuarão abafadas pelo manto do preconceito e da indiferença. O sofrimento moral e psíquico
dessas pessoas permanecerá, com efeito, oculto atrás dos comportamentos gelados de muitos(as) que
lidam com os(as) pobres.
Em suma, é preciso que se diga: ter presença cívica significa passar por processos mínimos
de formação cívica – em sentido profundo do termo –, o que implica experienciar processos de
autonomização das personalidades. No caso em pauta, seu sentido principal reside, por conseguinte,
na compreensão do significado do que seja uma pessoa mais autônoma nas suas tomadas de decisões
sobre sua vida. As possibilidades disso como ganho geral da coletividade são muitas e, via de regra,
incomensuráveis, porque, por vezes, intangíveis. É possível, todavia, enumerar algumas, como o
aumento do grau de cooperação social ou das possibilidades de intensificação de laços de solidariedade
e responsabilidade individual e coletiva. Cabe, enfim, salientar que esse conjunto de qualidades é
fruto do aprendizado cívico; não são, portanto, qualidades inatas de ninguém. Aprende-se a fruir da
autonomia, começando, por exemplo, por compreender o papel que a renda monetária pode ter para
quem dela estava desprovido(a).

4. Renda monetária e autonomia individual
Neste ponto, vale a pena tecer alguns comentários sobre o que vêm a ser os referidos processos de
autonomização das pessoas. Em primeiro lugar, devemos lembrar, mais uma vez, que as pessoas em estado
de extrema pobreza são as mais vulneráveis, as mais expostas a não possuir nenhuma possibilidade de se
autonomizar, mesmo nos sentidos mais primários, como o de fazer escolhas mínimas relativas ao tipo de
vida que gostariam de levar – por exemplo: escolher o(a) companheiro(a) de vida, decidir o número de
filhos(as) que se quer ter, desenvolver uma vontade própria em relação à família e à vida em geral.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

35

Essas carências resultam, com efeito, em perda da oportunidade de vivenciar processos de
autonomia e de liberdade, cujas causas não podem ser imputadas ao próprio indivíduo, que é, antes,
impotente perante elas. Importa lembrar que a realidade objetiva do mundo econômico e social se impõe,
coercitivamente, às pessoas, contrariamente ao que afirma a vulgata de certo liberalismo.
Nessa direção, certo grau de independência econômica31, advinda do recebimento de renda
monetária regular, pode começar a liberar os sujeitos da condição de presa fácil e permanente de
estruturas tradicionais de dominação que os conduz à perda de qualquer tipo de aquisição de vontade
política e de moral próprias.

Participante dos programas Bolsa Família e Bolsa Verde, Luceildes Maciel planta mandioca, milho, arroz e banana em
áreas de capoeira, no interior do Acre. Foto de Sergio Amaral/MDS (2014).

Por outro lado, o Estado abandona essas pessoas, como sempre foi o nosso caso, paradoxalmente
mesmo quando entra em cena para lidar com elas. De que modo? Por meio de seus(suas) agentes
públicos(as), malformados(as) e portadores(as), em muitos casos, de intensos preconceitos e de
estereótipos completamente alheios à exigência do que Richard Sennett (2004) chamou de “direito ao
respeito”.
Convém ressaltar que, ao não investir nessa direção, o Estado apenas reitera seu desprezo para
com os(as) pobres e destituídos(as). Assim procedendo, renuncia à sua função pedagógica de criador de
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ambientes estimulantes para a autonomização dos indivíduos e, consequentemente, para a aquisição
de uma liberdade individual mais específica, a saber: daquela que faz da pessoa uma singularidade.
Cabe, por conseguinte, às instituições públicas que programam e implementam políticas públicas
democráticas fornecer informações e capacitações para o florescimento de individualidades dotadas
de vontade própria, liberadas do medo dos poderes privados arbitrários e antidemocráticos. Essas
considerações nos obrigam, todavia, a lembrar das dificuldades específicas dos processos políticos que
visam autonomizar as pessoas.
As Ciências Sociais e a Filosofia sabem, há muito tempo, desse desafio posto às sociedades
humanas. Por isso, ascender à política como cidadão(ã) significa, antes de tudo, concebê-la como
instrumento fundamental de sociabilidade humana. Com efeito, urge a promoção de uma “sociabilidade
igualitária”, sem a qual sequer se pode pensar em autonomia das pessoas. Necessário se faz, pois,
relembrar a complexidade de semelhantes processos sociais, começando por recordar a densidade do
conceito de autonomia32, elaborado em vários momentos da história do pensamento. Seu uso exige,
por certo, um cuidado particular no seu manuseio. Para esse fim, ofereceremos inicialmente uma
definição, relativamente ampla e normativamente fraca, de tal conceito. Importa frisar, neste ponto,
que atribuímos autonomia a um sujeito quando ele é capaz de agir conforme um projeto pessoal de
vida boa (projeto que, contudo, pode ser inspirado por modelos preexistentes) e de considerar a si
e a outros sujeitos como capazes de estabelecer relações de direitos e deveres. Em outras palavras:
quando é capaz de ver a si e aos outros como titulares de direitos e possuidores de deveres.
Essa definição se refere ao que podemos chamar de grau mínimo de autonomia, uma vez
que esta última é uma qualidade que pode manifestar-se em maior ou menor grau, haja vista estar
intimamente ligada à existência de condições materiais que permitam o desenvolvimento de habilidades
e possibilidades humanas. A primeira delas se vincula, com efeito, ao fato de as pessoas, no caso as
mulheres pobres, assenhorarem-se, minimamente, de si mesmas e de suas vidas. Implica, repetimos,
na obtenção de uma renda monetária regular. Fato este que, em si mesmo, e para quem nunca havia
tido essa experiência, produz já pequenas fendas na trama tradicional de suas vidas, abrindo espaços
de liberdade pessoal mínimos, como a escolha do que comer e vestir, o que a caridade privada ou a
doação de cestas básicas pelos poderes públicos não são capazes de proporcionar.
Nesse sentido, inicia-se alguma nova perspectiva em suas vidas, como, talvez, o começo do
esvaziamento dos fundamentos das relações tradicionais de domínio e de subordinação a certos
poderes, tanto privados como públicos. Isso, por si só, tem a ver com processos de transformação
das individualidades, que podem, minimamente, expressar seus gostos e preferências mais primários.
Convém, todavia, lembrar que, antes da monetarização, sequer podiam expressá-las e mesmo
desenvolvê-las. A “ditadura da miséria”, efetivamente, desumaniza as pessoas, jogando-as, duramente,
na condição animalesca de passar seu tempo caçando comida, ou esmolando-a; e, assim, ferindo
mortalmente sua dignidade na condição de seres humanos.
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A filósofa Martha Nussbaum, que elaborou, em parceria com Amartya Sen, a teoria das
capabilidades, retoma a questão da necessidade de uma “sociedade decente”, observando que esta
deveria garantir a dignidade dos seus membros não somente de forma negativa, ou seja, restringindo
ações diretamente humilhantes, mas também de forma positiva, ou seja, fomentando ações edificantes.
Nussbaum enfatiza, ainda, que uma sociedade decente deveria equipar seus membros com um conjunto
mínimo de capabilidades. Em particular, essa pensadora salienta uma delas: cada indivíduo deveria
possuir “[...] as bases sociais do respeito de si e da não-humilhação a ponto de ser tratado como um ser
digno, cujo valor é igual ao dos outros” (NUSSBAUM, 2004, p. 283).
Já que tal conjunto de capabilidades possui uma base econômica, esta última deveria ser garantida
institucionalmente, quando não há a possibilidade de satisfazer, de outra forma, as exigências básicas
dos indivíduos. Assim, medidas como a concessão de ajudas econômicas, a introdução de uma renda
básica33 ou de uma renda mínima universal ou a implementação de programas governamentais, como
o Bolsa Família, deveriam ser vistas como tentativas de ajudar os indivíduos a desenvolverem suas
capabilidades quando não dispõem da possibilidade de fazê-lo autonomamente. Ao mesmo tempo,
tais medidas representam tentativas de ajudar esses sujeitos a saírem de uma situação humilhante,
como a pobreza extrema.
É interessante notar como é possível fundamentar a necessidade de tais medidas apelando-se
para os motivos mais diversos. Poder-se-ia, por exemplo, apelar ao interesse do próprio Estado em
contar com cidadãos(ãs) autônomos(as) capazes de assumir suas responsabilidades e de tomar sua
vida em suas próprias mãos. Nesse sentido, tais medidas poderiam ser justificadas até sob uma ótica
neoliberal (ou seja, vendo nelas um instrumento para educar os indivíduos delas beneficiados a gerir
seus recursos e a planejar sua vida do ponto de vista financeiro e econômico). Ou seria possível, como
fazem, entre outros, os próprios Sen e Nussbaum, assumir outra perspectiva, que considera essas
medidas como resultantes da obrigação moral de eliminar situações injustas e humilhantes.
Sen e Nussbaum, ao desenvolverem o conceito de capability, retomam uma questão que já fora
enfrentada por Aristóteles, no IV século a. C.: a preocupação com o desenvolvimento das funções
humanas; e, nesse caso, com a capacitação e habilitação para viver os vários sentidos da vida, bem
como, particularmente, sua humanização. Cabe ressaltar, neste ponto, que a humanidade das pessoas
não é um simples dado biológico, mas, sim, uma construção social e política. Nessa perspectiva, a
educação dos sentidos é, em significado muito claro, a humanização das pessoas. Essa dimensão é que
se quer destacar quando discutimos a ideia de capabilidade, porque sua implementação prática tornase condição indispensável ao exercício dos direitos, à sua fruição e à necessidade de expandi-los pela
conquista de novas liberdades, ampliando, assim, o próprio sentido de desenvolvimento humano.
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Condições insalubres de moradia, São Paulo. Foto de Peter Mulligan (2006).

A vivência de carências rudes e tacanhas impede, de fato, as pessoas de desenvolverem suas
funções humanas, tolhendo suas capacidades de viver de forma autônoma e de demandar e fruir
direitos. Em outras palavras, ela reduz suas capacidades de humanização. Importa destacar que a
expansão dos direitos e a experiência deles na constituição da personalidade e da vida em geral fazem
das pessoas seres humanos mais capacitados para se expressarem e agirem no mundo. Desse modo,
atinge-se a seguinte formulação: a pobreza não é somente privação de dinheiro e recursos materiais,
mas também privação de capabilidades e não desenvolvimento de funções humanas importantes – o
que redobra os efeitos lesantes da pobreza.

Vídeo - Informe sobre a desigualdade:
https://www.youtube.com/watch?v=iVhVeIqYA1M
O curta-metragem de ficção argentino Informe sobre a
desigualdade, de Pablo Ninsenson, provoca-nos reflexões sobre
essa discussão. Ao apresentar Angela e Maria, duas jovens de
níveis socioeconômicos distintos, o vídeo chama a atenção para as
diferenças que se expressam em seus corpos, para a forma como
as suas condições de vida influenciam no seu desenvolvimento.
Ambos os corpos desenvolvem, completamente, seu potencial?
São corpos que têm, igualmente, lugar no mundo? A que lugares
histórico-sociais se relacionam essas vidas que se diferem? Quais
heranças históricas Angela e Maria carregam? Essas são algumas
das questões que o curta-metragem nos lança.
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Nesse sentido, distribuir renda monetária aos indivíduos visa, precisamente, emancipá-los não
somente da miséria ou da pobreza, mas também de um ambiente social que pode ser causa ulterior
de sofrimento. Para trazer um exemplo: uma mulher que depende ou de seu marido, ou da sua
família patriarcal, ou de sua própria força de trabalho (que a condena, por exemplo, a empregos mal
remunerados dada a sua falta de qualificação) não tem nenhuma possibilidade real de sair sozinha de
seu meio e procurar por outro ambiente onde possa, efetivamente, desenvolver uma maior autonomia.
Por outro lado, se pudesse contar com uma renda mínima mensal, poderia dar o primeiro passo
para sair de sua condição de dependência, humilhação e precariedade – mesmo que, para esse fim,
outras coisas sejam necessárias. É claro que não estamos afirmando que tal renda poderia ou deveria
substituir a educação pública decente, a plena proteção legal, a assessoria legal gratuita etc. O que
estamos afirmando é que o dinheiro é, seguramente, um elemento necessário para a construção de
uma base material da autonomia (ou do desenvolvimento das capabilities ou da liberdade real).
O sociólogo e filósofo alemão Georg Simmel, na sua Filosofia do Dinheiro (1977), apontava para o
fato de que o surgimento das ideias de autonomia e de indivíduo autônomo é um fenômeno específico
da modernidade ocidental, ligado ao surgimento, primeiramente, de um sistema mercantilista e, em
seguida, da sociedade capitalista. A nossa hipótese, portanto, não é particularmente nova. Neste
contexto, é importante e útil para nós a distinção operada por Simmel entre “não dependência” e
“independência”. Na sociedade pré-moderna, os indivíduos possuíam obrigações caracterizadas por
laços pessoais (por exemplo, o vassalo e o seu senhor) e permaneciam presos em uma rede de relações
e compromissos pessoais que, praticamente, não lhes deixava liberdade alguma.
Na sociedade mercantilista e na capitalista atual, tais obrigações se despersonalizam: em vez
de dever horas de trabalho ao seu senhor (as corveias), o vassalo paga um imposto. Dessa maneira,
a relação se torna sempre menos pessoal e o senhor lhe aparece não como a pessoa real que é, mas
como instância impessoal à qual são devidos certos impostos. Notemos que isso torna os indivíduos
independentes uns dos outros, no sentido de que sua dependência mútua (que segue existindo,
naturalmente) está ligada não a uma rede de relações pessoais inescapáveis, mas a uma rede de
relações impessoais, isto é, de relações com indivíduos que nos oferecem somente um lado de si: são
clientes, concorrentes, fornecedores etc. Nossa relação com eles é monetária: pagamo-lhes (ou somos
pagos por) certos serviços. Por meio do dinheiro, compramos nossa independência de qualquer laço ou
compromisso pessoal, ainda que sigamos dependendo de outros para nossa vida.
O único sujeito que não depende de outros é “[...] o habitador isolado das florestas alemãs ou
norte-americanas” (SIMMEL, 1977, p. 360), enquanto o indivíduo médio, que convive com outros,
depende deles para a sua sobrevivência, mas pode ser independente no sentido mencionado: não
precisa tornar-se prisioneiro de uma rede de compromissos pessoais e pode, portanto, começar a
planificar sua ideia de vida boa, independentemente da opinião (positiva ou negativa) das pessoas com
as quais deve necessariamente entrar em contato para satisfazer suas necessidades básicas. Em outras
palavras: independentemente do papel que o seu ambiente social imediato lhe impõe, torna-se livre
para assumir outros papéis. Convém frisar que não é, todavia, livre da necessidade de assumir papéis,
uma vez que isso seria impossível, pois vive em sociedade.
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Cabe salientar que, para Simmel, a independência – assim como a autonomia que ela fundamenta
– não é uma qualidade do indivíduo, mas depende das relações que ele estabelece com outros. Assim,
a “[...] liberdade individual não é uma qualidade interna de um sujeito isolado, mas um fenômeno
de correlação que perde seu sentido quando não há contrapartida” (SIMMEL, 1977, p. 357, tradução
nossa). A independência material, garantida por intermédio do dinheiro, é um elemento essencial de tal
liberdade e deveria ser considerada, portanto, um bem básico e um objeto possível de políticas públicas
voltadas à criação de cidadãos(ãs) autônomos(as). Dessa forma, podemos inferir que a monetarização
das relações sociais realiza, ainda que de forma contraditória, um princípio de individuação, pois os
seres humanos, como indivíduos munidos da forma universal da riqueza (que se revestiu da forma
dinheiro), individualizam-se, transformam-se em seres que interagem (na forma da troca monetária de
bens e serviços) como “iguais e livres”.
Para o debate que empreendemos neste capítulo, é relevante trazer as considerações que
Carole Pateman, teórica da democracia e feminista, faz sobre a necessidade imperiosa para o convívio
democrático da renda básica universal. Para a autora, tal renda representa a condição fundamental não
somente para o estabelecimento de uma sociedade mais democrática, na qual a autonomia de cada
cidadão(ã) seria garantida, mas também para uma maior autonomia das mulheres, já que ela contribuiria
para desvincular a renda individual do emprego (o desemprego feminino é, tradicionalmente, superior
ao masculino) e a quebrar o círculo vicioso que entrelaça casamento, emprego e cidadania (PATEMAN,
2004, p. 89-105).
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Assim, as mulheres já não dependeriam do salário dos maridos, mas disporiam de uma fonte de
renda independente. Pateman assevera que existem, portanto, argumentos em prol da renda básica
(não simplesmente da renda mínima) não somente a partir da perspectiva de uma teoria da justiça
social, mas também pautadas em considerações relativas à democracia, uma vez que esta precisa
de cidadãos(ãs) autônomos(as). Essa autonomia (entendida por Pateman como domínio de si), por
conseguinte, só é possível, em primeiro lugar, como independência econômica (a qual, por sua vez, torna
-se, contemporaneamente, independência social – do ambiente familiar – e política). Martha Nussbaum
(2004, p. 285) salienta, tanto quanto Pateman, que “[...] uma pessoa em mau estado, por falta de nutrição
ou de assistência médica, não pode participar, politicamente, como igual. É pouco provável que uma
pessoa analfabeta recorra à polícia ou aos tribunais para reclamar outros direitos políticos ou civis”.
A renda monetária básica, que o Estado deveria garantir aos(às) cidadãos(ãs), não se limita a
garantir as condições materiais de vida e a fornecer a base da autonomia ética e moral dos indivíduos.
Ao incluir o(a) sujeito no corpo dos(as) cidadãos(ãs), promove nele um sentimento de identificação com
a nação, haja vista o reconhecimento de sua pessoa por parte das instituições políticas do Estado. Desse
modo, suas necessidades se tornam objetos de direitos, cuja satisfação pode exigir do poder público.
Em contrapartida, deveria exigir-se dele que assuma suas responsabilidades perante a comunidade
política e o próprio Estado. Assim, ocorre o aprendizado da cidadania em uma dupla dimensão: a do
sujeito de direitos e das prerrogativas.
As duas dimensões são, certamente, necessárias para que as pessoas se considerem cidadãs, isto
é, participantes ativas do corpo político, e não meras clientes que recebem passivamente os serviços
oferecidos pelo Estado. Isso se aplica não somente a programas sociais básicos como o Bolsa Família,
mas também a qualquer prestação estatal. Para ilustrar este ponto, recorreremos a um exemplo que
não diz respeito à população pobre e que, muito pelo contrário, evidencia a importância de despertar,
igualmente, uma consciência cívica nos membros das classes média e alta de uma nação.

Infográfico Interativo - Relação Cidadão-Estado:
Acesse pelo material didático digital

A universidade pública brasileira forma os(as) melhores profissionais do país: médicos(as),
advogados(as), engenheiros(as) etc. Paradoxalmente, tal ensino gratuito e de qualidade era reservado,
antes da introdução da política de cotas, quase exclusivamente a jovens de classe média e alta, que
dispunham de recursos para enfrentar melhor o vestibular. Seus estudos são, efetivamente, pagos com
dinheiro público: laboratórios, bibliotecas, salários dos(as) professores(as), bolsas de estudo ou de
estágio etc. Não se exige deles(as), contudo, nenhuma contrapartida em serviço ao país. Notemos que
sua formação profissional os(as) dirige, fundamentalmente, para o sucesso privado. Nada os(as) impele
a dedicar-se por um tempo ao bem público, na forma de prestar serviços onde o país mais necessita
de profissionais qualificados(as). Sua obrigação para com a sociedade se esgota, muitas vezes, no
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pagamento de impostos (quando não sonegam). Dessa maneira, sua vida em sociedade se equipara à
participação em um clube para o qual se paga a cota social (em forma de impostos).
Ora, reduzir a própria responsabilidade perante a comunidade ao mero cumprimento dos deveres
fiscais denota uma falta preocupante de senso cívico. Exemplo flagrante desse tipo de atitude foi a reação
hostil e agressiva de parte dos(as) jovens estudantes e residentes do curso de Medicina ao Programa
Mais Médicos, que visava, justamente, resolver o problema da carência de médicos(as) brasileiros(as)
dispostos(as) a exercer sua atividade em prol dos membros mais vulneráveis da sociedade. Assistimos,
assim, ao espetáculo de médicos(as), em sua maioria formados(as) em universidades públicas (federais
ou estaduais), que foram ao aeroporto para vaiar seus(suas) colegas cubanos(as) na hora de sua chegada
ao país. Ao que parece, tais profissionais consideram sua formação gratuita um ato devido a eles(as)
pela sociedade; demonstram, ainda, uma visão egoísta de sua profissão, que evidentemente representa
para eles(as) somente um meio de enriquecimento próprio, uma vez que se recusam exercê-la onde
mais seria necessário, preferindo atender pacientes (ou melhor, clientes) mais abastados(as).

Conclusão: sobre a distribuição de peixes
Um dos argumentos mais utilizados contra políticas sociais que prevejam uma redistribuição
direta de renda (como, por exemplo, o Programa Bolsa Família) é que não combateriam as causas
da pobreza, mas somente seus sintomas. Muitas pessoas que opinam sobre a questão recorrem ao
provérbio chinês segundo o qual, quando se encontra um homem faminto, é melhor ensinar-lhe a
pescar a dar-lhe um peixe. Nesta última seção do módulo, discutiremos se esse provérbio se aplica
aos(às) pobres.
O filósofo escocês Adam Smith afirmava que a causa principal do aumento da riqueza é a
“parcimônia”, a qual, por sua vez, deriva do “desejo de melhorar nossa condição, um desejo que
[...] herdamos do seio materno e nunca nos abandonará até a sepultura” (1996, p. 342). Essa ideia
segue caracterizando o pensamento liberal ao longo do século XIX, com a convicção de que a chave
para acumular riqueza é a abstinência e de que “os pobres eram pobres porque não tinham o caráter
necessário para praticar esta abstinência” (CHANG, 2013, p. 197). Esse preconceito permanece muito
vivo na opinião pública de muitos países, em particular no Brasil. Seria tentador ver nele simplesmente
uma maneira de racionalizar a existência da pobreza por parte de quem não é pobre.
Ao culpar os(as) pobres pela condição enfrentada por eles(as), obter-se-ia uma dupla vantagem:
por um lado, poder recusar qualquer responsabilidade por tal situação – e, portanto, qualquer dever
de ajudá-los(as) a sair dela; por outro, autoatribuir-se o mérito exclusivo por seu próprio bem-estar.
Contudo, seria um erro pensar que tal atitude deriva de uma tentativa intencional e consciente de
autoabsolvição ou de uma mera falta de solidariedade – embora o resultado final seja precisamente
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esse. Trata-se antes de uma visão de mundo que se tornou dominante e acabou sendo interiorizada de
tal forma que suas contradições internas passam despercebidas.
A principal dessas contradições consiste no fato de que, ao mesmo tempo em que o indivíduo é
responsabilizado por sua situação, a causa da pobreza é identificada com uma falta de caráter comum
aos(às) pobres como grupo. Se um(a) rico(a) empresário(a) gastar dinheiro em drogas, álcool, excessos
etc., para a opinião pública, a responsabilidade é dele(a) como indivíduo, e ninguém diria que isso é o
típico comportamento esperado34 de um(a) empresário(a). De acordo com o senso comum, se um(a)
pobre gastar seu parco dinheiro em cachaça ou prostitutas, a reação mais comum é atribuir isso ao fato
de ele(a) ser pobre, ou seja, de pertencer a um grupo cujos membros perdem sua individualidade para
assumir, inevitável e necessariamente, atitudes e comportamentos padronizados e naturalizados.
Emerge, neste ponto, uma segunda contradição interna dessa visão: se o(a) pobre é
necessariamente incapaz de se controlar, não há como responsabilizá-lo(a) por isso, afinal ele(a)
estaria obedecendo à sua “natureza de pobre”, isto é, estaria simplesmente revelando ter os traços
característicos do seu grupo.
Tudo isso acontece, repetimos, sem que uma atitude análoga seja tomada em relação a
empresários(as) fraudulentos(as) ou, em geral, a membros das classes média e alta que se demonstrem
desonestos ou criminosos. Ninguém atribuiria a responsabilidade por tais atos ao fato de esses sujeitos
pertencerem a uma classe social elevada. Enquanto a lista das características negativas atribuídas
aos(às) pobres é extensa – ignorantes, preguiçosos(as), violentos(as), parasitas, estúpidos(as),
associais, “farofeiros(as)” etc. –, não existe uma lista análoga relativa à classe média ou aos(às) ricos(as)
– no máximo, existe algo parecido em relação aos(às) super-ricos(as): excêntricos(as), bizarros(as),
caprichosos(as), etc., todas essas características que acabam sendo usadas mais para justificar excessos
e falta de parcimônia do que para condená-los(as).
Ora, o ponto é que a visão de mundo acima mencionada, que se expressa na ideia smithiana e
clássico-liberal de que o bem-estar econômico depende da parcimônia ou, de modo mais geral, de
traços do caráter individual, é infundada. Não que seja completamente falsa, mas é impossível atribuir
unicamente a determinadas características individuais35 a produção de riqueza (ou de pobreza). O
economista sul-coreano e professor em Cambridge Ha-Joon Chang, no livro 23 coisas que não nos
contaram sobre o capitalismo, menciona vários fenômenos que desmentem essa ideia. Um deles é o
fato de que os(as) pobres muitas vezes são muito mais dotados(as) de espírito empreendedor36 do
que os membros da classe média ou alta e, apesar disso, não conseguem sair da pobreza por causas
estruturais, ou seja, pela falta de oportunidades concretas de trabalho em seu lugar de residência, pela
falta de infraestrutura etc.
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Catador de material reciclável em Fortaleza, Ceará. Fotografia de Carlos Reis (2009).

No início do século XXI, discutiu-se muito a teoria do economista peruano Hernando de Soto
(2001), segundo o qual o maior problema na luta pela erradicação da pobreza consistiria no fato de que
os(as) pobres não são os(as) proprietários(as) de suas casas e, portanto, não possuem bens imóveis
para obter empréstimos ou hipotecas bancárias que lhes permitam dispor do capital necessário para
iniciar uma atividade econômica autônoma. As propostas de Soto foram discutidas e aplicadas em
vários países, do Peru ao Camboja, mas os resultados não foram os esperados, já que somente uma
parcela mínima das famílias que se tornaram proprietárias de suas casas – graças a leis especialmente
promulgadas para tal fim – conseguiram de fato empréstimos.
O que parece razoável, em teoria, demonstra-se frequentemente inviável na prática, devido a
fatores concretos próprios da sociedade particular na qual a solução “milagrosa” deveria ser aplicada,
já que muitas vezes a teoria não leva em conta o contexto histórico e social específico. As variáveis
podem abranger a cultura econômica e política da população, os preconceitos por parte das instituições
financeiras e, de outro lado, o desconhecimento das questões financeiras pelos(as) pobres ou, simples
e compreensivelmente, o medo deles(as) de perder a única riqueza que têm, o que os(as) inibe de
hipotecarem suas casas.
Nessa perspectiva, também podemos refletir sobre o microcrédito, que foi considerado durante
muito tempo o remédio capaz de resolver completamente o problema da pobreza. Como vimos em
outra seção, os(as) pobres encontram enormes dificuldades para acessar o crédito bancário, já que
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não dispõem de garantias suficientes. Por isso, o microcrédito37 foi considerado por vários anos como o
melhor instrumento para permitir-lhes obter capital necessário para iniciar suas empresas.
Contudo, o microcrédito tem demonstrado funcionar somente quando houve o apoio financeiro
dos governos; sem tal apoio, também as instituições de microfinanças “precisam cobrar, e vêm cobrando,
taxas quase iguais às dos agiotas. [...] Se não forem subsidiadas, as instituições de microfinanças
precisam cobrar taxas de juros de, tipicamente, 40 a 50% ao ano pelos seus empréstimos” (CHANG,
2013, p. 225). Por isso, o sistema de microcrédito no Brasil funciona basicamente graças aos fundos
disponibilizados pelo Governo Federal. É importante notar que, também nesse caso, a ausência de
infraestrutura e de condições adequadas acaba dificultando consideravelmente o desenvolvimento de
atividades econômicas autônomas.

Bancos comunitários
Para além das ações dos bancos públicos para oferecer microcrédito, algumas soluções criativas
e inovadoras podem ser usadas para combater o problema da falta de crédito para as populações
de baixa renda, com implicações abrangentes na dinâmica econômica das comunidades. A criação
do Banco Palmas e sua moeda, a Palma, num dos bairros mais pobres da cidade de Fortaleza,
capital do Ceará, em 1998, foi a solução encontrada por aquela comunidade para criar emprego
e renda de maneira cooperativa e comunitária no próprio bairro. Atualmente, a iniciativa já se
desenvolveu para outros municípios do Ceará e outros estados do país, e há mais de 100 bancos
e moedas comunitárias, cada uma representando o fortalecimento da produção e do comércio
local e garantindo geração de emprego, renda e desenvolvimento para as próprias comunidades.
No vídeo, você poderá entender um pouco mais sobre a fundação e o funcionamento do Banco
Palmas.

Vídeo - Banco Palmas: Projeto Brasil27
https://www.youtube.com/watch?v=J6IJLLnOXr8

Documentário Banco Palmas – Projeto Brasil27. Para obter mais informações, acesse:
http://www.institutobancopalmas.org/

Nesse sentido, poder-se-ia dizer que a dificuldade maior na tentativa de ensinar os(as) pobres a
pescar é a falta de peixes. Tendo em conta que o problema da pobreza no Brasil é particularmente forte
nas áreas rurais38, é impensável imaginar que os(as) pobres consigam sair de sua situação somente
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por suas próprias forças (ou seja, graças ao seu “espírito empreendedor” ou ao microcrédito), já
que frequentemente as regiões nas quais vivem são economicamente desfavorecidas, não há nelas
infraestrutura suficiente para permitir a criação de empresas de médio e grande portes, e seus(suas)
moradores(as) não dispõem da educação e da formação profissional necessárias para trabalhar em
empresas com um nível tecnológico médio ou elevado.
Mesmo oferecendo microcrédito e treinamento profissional às pessoas que moram nessas
áreas, não seria imaginável que elas conseguissem encontrar trabalho regular e duradouro caso não
existissem maciços investimentos públicos para criar trabalho e para estimular as empresas privadas
a investirem nessas regiões – inclusive na formação dos(as) trabalhadores(as)39. Em todo caso, não
é suficiente ensinar a pescar quem vive no deserto, ainda que se trate de um deserto infraestrutural
e educacional (embora, no caso do sertão árido e semiárido, a definição literal de deserto não fique
tão longe da realidade). O combate à pobreza deve passar necessariamente por políticas públicas de
distribuição direta de renda monetária, embora elas não possam e não devam ser as únicas formas
de luta contra a miséria.
Tal luta é, ao mesmo tempo, um processo criador de cidadania. O que está em jogo não é
simplesmente o alívio da situação de pobreza de importantes faixas da população – no momento, mais
de 50 milhões de brasileiros(as) recebem o PBF –, mas a inclusão delas no corpo dos(as) cidadãos(ãs).
Não se trata de uma mera inclusão econômica e social – embora inclua essas duas dimensões –,
mas de fazer com que as pessoas se vejam como participantes do corpo político, como detentoras
de direitos – à assistência pública, por exemplo – e deveres – de enviar seus(suas) filhos(as) para a
escola, para ilustrar. Políticas públicas de combate à pobreza são, em suma, o sinal de que o Estado
e a comunidade política não se esqueceram dos(as) pobres, que se preocupam com o sofrimento e
com a situação de carência e vulnerabilidade que enfrentam. São, em outras palavras, sinais de uma
solidariedade cívica e política, além de moral, sem a qual nenhuma comunidade política e nenhum
país pode existir em paz e prosperar de forma justa.

Vídeo - Entrevista com a autora e o autor Encerramento do módulo:
https://www.youtube.com/watch?v=IJgyaZYner0
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Atividade reflexão-ação
Elaboração e realização de entrevista com família participante do PBF
Caro(a) cursista: você chegou a uma parte muito importante deste módulo de estudos. Este é
o seu primeiro contato com a Atividade reflexão-ação, a qual encerra os materiais de estudos dos
Módulos I a IV. Mas o que, então, é essa atividade?

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,

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

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.
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Espera-se que, após refletir teoricamente

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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Realização de entrevista com família participante do PBF
Após os estudos realizados no Módulo I - Pobreza e cidadania, você deverá efetuar uma coleta
de dados obtidos de uma família participante do Programa Bolsa Família. Para facilitar a realização
bem sucedida da atividade, considere os três passos abaixo.

1. Planejamento da entrevista
Primeiramente, elabore um roteiro para uma entrevista informal a ser feita com a família escolhida.
O objetivo é conhecer melhor as condições da família: suas histórias, estratégias e dificuldades, e suas
expectativas quanto ao futuro de seus membros e de suas próximas gerações. Entende-se que um
conhecimento mais profundo sobre tais condições, construído a partir das falas dos próprios sujeitos,
contribuirá para a discussão e para uma revisão das abordagens da educação no que diz respeito à
pobreza e às desigualdades sociais.
Construa seu roteiro considerando alguns grupos de questões, como em uma entrevista
semiestruturada40. Procure contemplar, por exemplo, os seguintes aspectos:
• dados: tamanho da família, escolaridade dos membros, condições de habitação, renda,
ocupação e desocupação, saúde etc.;
• história de vida: local de nascimento, questões de migração etc.;
• questões relativas à pobreza, ao PBF e à cidadania: como é utilizado o dinheiro recebido do
PBF, quais os seus impactos na vida da família em termos materiais e políticos etc.; e
• educação e expectativas: perguntas que detalhem a escolaridade das diferentes gerações
da família e as expectativas relativas à educação dos filhos etc.
Considere também a elaboração de perguntas que lhe permitam analisar capabilidades e
funcionamentos da família em questão contemplando as discussões acerca desses conceitos feita no
material didático do módulo.
É interessante que você defina qual será a família abordada enquanto elabora o roteiro de sua
entrevista. Levando em conta o grande número de estudantes cujas famílias participam do PBF, você
poderá abordar o pai, a mãe ou outro responsável por um(a) aluno(a) de sua escola.
Não se esqueça de que, nessa aproximação, é preciso explicar para os entrevistados quais os
motivos da execução da entrevista: fale um pouco sobre o curso que você está fazendo, contextualize
a situação e explique os objetivos. Procure também combinar claramente onde e quando será feita a
conversa: isso facilitará a realização da entrevista.
Utilize o fórum da atividade para trocar ideias com seus(suas) colegas e professor(a)-tutor(a)
sobre a elaboração do roteiro. Por fim, envie seu roteiro para seu(sua) professor(a)-tutor(a).
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2. Realização da entrevista
Após a elaboração do roteiro, o próximo passo é a realização da entrevista. Se possível, realize a
entrevista na casa da família, para que você também possa incluir em seu relato informações sobre as
condições de vida material dos entrevistados. Aquilo que foi planejado no roteiro criado na primeira
etapa deve ser executado da melhor maneira possível. Você pode escolher entre as várias formas de
coletar os dados da entrevista: pode gravá-la, por exemplo, ou pode apenas tomar notas. Lembre-se
de que é importante fazer sua escolha em termos de negociação com os entrevistados, para que não
ocorram constrangimentos.

3. Análise da entrevista
Finalmente, faça uma análise das respostas obtidas. O que mais chamou sua atenção nas respostas?
Houve alguma surpresa? O mais importante é que você registre as respostas dos entrevistados e as suas
impressões sobre a entrevista e as discuta com seus(suas) colegas e professores(as)-tutores(as). Tenha
em mente as reflexões realizadas durante o estudo do módulo: a relação entre pobreza e cidadania e a
questão das capabilidades.
Nesse sentido, em seu relato, procure responder também às questões a seguir.
a) Utilizando os conceitos de capabilidades e funcionamentos, estudados anteriormente, cite e
explique quais capabilidades possibilitam à família que você entrevistou produzir funcionamentos
como a melhoria de suas condições financeira, de educação, moradia, saúde e ocupação.
b) Ainda considerando o conceito de capabilidades, indique quais condições permitiriam à família
em questão ter capabilidades para manter um padrão de vida que você considere confortável.
Lembramos que o nome dos entrevistados não deve ser divulgado, preservando-se, assim, sua
privacidade, e sugerimos que a análise seja apresentada em um documento com a seguinte estrutura:
• o roteiro de entrevista criado na primeira etapa;
• o relato das respostas, acompanhado de uma transcrição total ou parcial das respostas se
for o caso; e
• uma análise do material obtido, considerando as perguntas acima colocadas e outras
questões que apareçam a partir da interação com seus(suas) colegas e professores(as)tutores(as).
Siga as instruções do(a) professor(a)-tutor(a) sobre a postagem e o compartilhamento do seu
relato e da análise da entrevista realizada. Não deixe de seguir o fórum da atividade, no qual também
podem ser debatidas questões relativas à análise das entrevistas.
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1

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 09)

Cidadania e democracia
Em “Cidadania e democracia no Brasil”, artigo publicado na Revista Cult em 2006, Denise Vitale
lança uma reflexão sobre a experiência democrática do País, partindo da afirmação do filósofo político
Norberto Bobbio de que democracia é um conceito dinâmico que passa por transformações constantes.
No entendimento da autora, ainda que existam problemas estruturais na democracia brasileira,
há brechas para que ela seja aprimorada e transformada. Nesse sentido, os espaços de exercício
democrático, como o Orçamento Participativo, são maneiras de fazer com que mudanças aconteçam.
Coloca-se, essencialmente, como um desses espaços também a educação para a cidadania.
Leia o artigo na íntegra: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/cidadania-e-democracia-no-brasil/
Para aprofundar os conhecimentos sobre o conceito de democracia em sua dimensão histórica e
política, você pode consultar o Dicionário de Política, de Norberto Bobbio, Nicola Mateucci e Gianfranco
Pasquino (2004).

2

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 09)

Plano normativo e narrativa histórica
O plano normativo refere-se às regras, as quais variam de acordo com o tempo e a sociedade.
Em uma comunidade, é comum haver, por exemplo, regras que definem quem são os(as) cidadãos(ãs).
Notemos que as regras que definiam quem eram os(as) cidadãos(ãs) na antiga Atenas, onde começou
a democracia, são diferentes das que definem a cidadania hoje, no Brasil. Lá, mulheres, escravos e
estrangeiros estavam, normativamente, excluídos(as) das tomadas de decisão da Pólis (Cidade-Estado)
que aconteciam na praça pública. Isso ocorria porque a definição que era dada, no tocante a quem deveria
ser considerado(a) cidadão(ã), deixava de fora todas essas categorias – que, somadas, correspondiam à
maior parte da população ateniense.
Por outro lado, as regras (plano normativo) da cidadania no Brasil moderno, que afirmam direitos
e deveres iguais a todos os indivíduos, não encontram, necessariamente, correspondência na narrativa
histórica, isto é, na cidadania de fato. É aqui que interessa distinguir o “plano normativo” da “narrativa
histórica” (embora as duas esferas estejam em constante diálogo e conflito), porque, para além da simples
definição legal, é necessário levar em conta as condições objetivas para que a cidadania se concretize.
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A luta por moradia, uma narrativa histórica. Ato do MTST contra a especulação imobiliária em São Paulo, 18 de junho de
2014. Fotografia de Oliver Kornblihtt (2014).

A Constituição Brasileira de 1998, após muitas lutas sociais, colocou a moradia, por exemplo,
como um direito social, no entanto a efetivação desse direito é, até hoje, objeto de luta de diversos
movimentos sociais por todo o País.

3

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 13)

Violência policial e classe social
A violência policial é um dos maiores problemas existentes na relação entre Estado e sociedade,
no quesito segurança pública. Notemos que a violência praticada pelas instituições policiais, sejam
militares, sejam civis, aqui incluídas as diversas guardas municipais e suas congêneres, tem legitimidade
social a partir da perpetuação de um discurso que criminaliza principalmente a pobreza, e também
qualquer tipo de posição social, política ou econômica que esteja em desacordo com a posição das
elites que comandam o Estado.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

53

Essa violência ocorre em diversos níveis e formas, mas tem, de uma maneira geral, um alvo de
determinada cor e classe social. A seguir, você poderá observar o impacto da violência sobre as crianças
do complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, retratada no documentário Morri na Maré.

Vídeo - Documentário Morri na Maré
https://www.youtube.com/watch?v=N0iCl0k8BIk

Além disso, você pode ler um pouco mais sobre a questão da relação entre violência policial e
desenvolvimento econômico no artigo de Maria Fernanda Peres e outros autores (2008) – “Homicídios,
desenvolvimento socioeconômico e violência policial no Município de São Paulo, Brasil”, publicado
na Revista Panamericana Salud Publica –, que analisa o tema no município de São Paulo:
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v23n4/v23n4a07.pdf
Veja também o dossiê da Agência Pública sobre o tema:
http://apublica.org/assunto/violenciapolicial/

4

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 13)

Uma história de violência policial
Nas reportagens indicadas a seguir, você poderá saber um pouco mais sobre o caso de violência
policial que vitimou Claudia Silva Ferreira numa favela do Rio de Janeiro. O caso de Claudia tornou-se
emblemático a partir do momento em que foi registrado, em vídeo, por um motorista que flagrou parte
da ação policial quando eles a transportavam, causando comoção nacional.
“Viver sem ela”, texto de Felipe Werneck (2014) para O Estado de São Paulo. Link: http://www.
estadao.com.br/noticias/geral,viver-sem-ela,1143917
“A morte violenta de Claudia Silvia Ferreira”, texto de Débora Lopes (2014) para vice.com. Link:
http://www.vice.com/pt_br/read/claudia-silva-ferreira
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5

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 13)

Violência simbólica
O conceito de violência simbólica foi elaborado por Pierre Bourdieu, sociólogo francês, para
descrever o processo em que se perpetuam e se impõem determinados valores culturais. Na medida
em que seus efeitos tendem a ser mais psicológicos, a violência simbólica se diferencia da violência
física, apesar de poder se expressar, em última instância, sob esta forma.
Bourdieu, juntamente com Jean Claude Passeron, em A reprodução: elementos para uma teoria
do sistema de ensino (1990), parte do pressuposto de que, ainda que por vezes pareçam universais, os
sistemas simbólicos (a cultura), compartilhados por um dado grupo social, são arbitrários, uma vez que
variam de tempo para tempo e de sociedade para sociedade. Ao ser colocada em prática, a violência
simbólica legitima a cultura dominante, que é imposta e acaba sendo naturalizada. Ao chegarem nesse
último estágio, os dominados não conseguem mais responder ou se opor com força suficiente; muitas
vezes, sequer vendo a si mesmos como vítimas, sentindo que sua condição é algo impossível de ser
evitado.
Um exemplo de como isso se dá na Escola é quando alunos de determinadas regiões ou em
condições socioculturais marginalizadas são discriminados por falarem de uma forma diferente
daquela que é definida pela gramática prescritiva como sendo “a forma correta” de expressão da
língua. Essa discriminação, feita inclusive por parte dos professores e demais funcionários, difunde
o que se entende como preconceito linguístico, de forma que a escola passa a ser um local violento
e extremamente desagradável para esses alunos, que continuam a frequentá-la de cabeça baixa ou
a abandonam, acreditando na imposição de que a sua expressão linguística e, consequentemente, a
cultural são naturalmente inferiores. Sabemos, todavia, que as línguas variam ao longo do tempo e não
são homogêneas; inclusive, a expressão entendida como a “correta” passa por essas modificações, ou
seja, não há nada que garanta esse status de uma língua como a única correta, a não ser a convenção
e a arbitrariedade.
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Além do preconceito linguístico, podemos identificar diversos outros casos de violência simbólica
que são amplamente perpetuados em nossa sociedade. Os vídeos Blue Eyed, Love is all you need e
Majorité Oprimée são bastante ilustrativos disso.

Blue eyed
O que acontece quando a cor dos olhos se torna um critério para discriminação social? Num
esforço por fazer com que representantes das “maiorias” experimentem, na própria pele, as
violências silenciosas que as “minorias” sofrem em seu cotidiano, a socióloga estadunidense
Jane Elliot administra um experimento psicossociológico em que os voluntários de olhos azuis
são segregados pelos voluntários de olhos castanhos. Apesar de não durar mais do que algumas
horas, as consequências do experimento logo se evidenciam.
Vídeo - Blue eyed [De olhos azuis] (1996)
https://vimeo.com/67460531
Love is all you need?
O curta-metragem Love is all you need ilustra a realidade de uma garota que é heterossexual em
uma sociedade em que, inversamente, ser homossexual é ser normal. Nesse contexto, várias
situações que a protagonista enfrenta nos fazem refletir sobre os valores que são impostos e ditam
os padrões de comportamento e de orientação sexual no mundo contemporâneo. O curta focaliza,
ainda, como essas determinações produzem uma violência cujas consequências são trágicas.
Vídeo - Love is all you need? [Amor é tudo o que você
precisa?] (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=9I70zUDKvS8
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Majorité Opprimée
No curta-metragem francês, a questão da repressão sobre as mulheres é problematizada por
meio da construção de papéis que se mostram invertidos: um homem, protagonista da história,
sofre, por parte de mulheres, as mais variadas violências, simplesmente por ser homem; ou seja,
por não ocupar, nesse caso, o lugar de privilégio do gênero feminino, que é dominante. Assim,
com esse vídeo, procura-se desnaturalizar a existência de comportamentos que são perpetuados
e entendidos como normais, apesar de serem extremamente violentos.
Vídeo - Majorité Opprimée [Maioria Oprimida] (2010)
https://www.youtube.com/watch?v=bHJqNpJ8xAQ

6

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 14)

Sociedade decente ou civilizada?
Avishai Margalit (1996), filósofo israelense, distingue uma sociedade decente de uma civilizada.
A primeira se caracteriza pelo fato de que suas instituições não humilham os indivíduos; a segunda,
pelo fato de que seus membros não se humilham reciprocamente. Fica claro, assim, que nem toda
sociedade decente é civilizada.
Por exemplo: no Brasil de 1888, após a abolição da
escravatura, a não discriminação formal não correspondeu – e, em
grande medida, ainda não corresponde – a uma atitude de respeito
por parte de uma parcela da população branca perante os(as) exescravos(as) e seus(as) descendentes.
No caso da pobreza no Brasil, estamos diante de um quadro
de humilhações dos pobres por parte de membros das classes
superiores, que se manifestam em inúmeros preconceitos (pobre
é preguiçoso, estúpido, etc.) e, sobretudo, em diversas formas de
discriminação aberta. A isso se acrescenta, também, uma atitude
de humilhação por parte das instituições e de seus representantes.
Algumas formas de tal humilhação “institucional” serão descritas
neste Módulo.
Fotografia de Luciano Osorio (2009)
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 15)

A burocracia e seus monstros
Você já parou para pensar se certas regras do funcionamento do Estado, mesmo quando suas
políticas públicas são bem-intencionadas, não podem ter efeitos nefastos na vida e na autoestima
dos(as) cidadãos(ãs)? Pensemos na burocracia, por exemplo. De maneira rasa, ela é um conjunto de
regras que visa tornar o atendimento público menos dependente de favores pessoais e mais previsível,
no sentido de que respeita certas regras predefinidas. Seus efeitos, no entanto, podem ser contrários.
Quantas vezes não nos espantamos com a quantidade de papéis, assinaturas, carimbos,
documentos, funcionários(as), fotocópias, e-mails, ramais, exames médicos, escritórios, filas,
boletins de ocorrência e senhas que temos de passar para que ações, aparentemente simples, sejam
institucionalmente colocadas em andamento?
Esse sentimento de total impotência diante dessa máquina moderna – a tão afamada (e difamada)
“burocracia” – foi descrito e satirizado por escritores célebres, como Franz Kafka, em O Processo; José
Saramago, em Todos os Nomes; obras de Lima Barreto, Machado de Assis e de muitos(as) outros(as).
Cabe lembrar que o cinema também focaliza essa temática.

Filme - Brazil
Veja o trailer de uma comédia inglesa, produzida em 1985, que aborda o assunto. Dirigido por
Terry Gilliam, o filme se passa em um futuro distópico (“algum lugar no século XX”) e conta a saga
de um funcionário do governo responsável por solucionar o caso de Archibald Buttle, preso e
executado depois de ter seu nome confundido com o de um suposto terrorista, Archibald Tuttle,
em função de um erro técnico - uma mosca provocou uma pequena pane numa impressora oficial,
desencadeando uma falha que fez com que o nome do suspeito fosse grafado incorretamente.

Vídeo - Brazil (1985)
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0sXNQ_9R0&feature=youtu.be
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Filme - A morte de um burocrata
O filme cubano A morte de um burocrata (1966), dirigido por Tomáz Gutiérrez Alea, conta a
história da família de um trabalhador exemplar que, falecido, foi enterrado com sua carteira de
trabalho. Impedida de receber a pensão a que tem direito devido à falta do documento, a esposa
- contando com a ajuda do sobrinho do trabalhador - inicia, em busca de seus direitos, uma longa
jornada pelos meandros da burocracia.

Vídeo - A morte de um burocrata (1966)
https://www.youtube.com/watch?v=xC1KxBnIVss&feature=youtu.be

8

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 18)

O sufrágio feminino no Brasil
No vídeo a seguir, produzido pela TV Senado, você poderá saber um pouco mais sobre a história
do sufrágio feminino no Brasil. Observe que o direito ao voto foi, de fato, conquistado pelas mulheres
por meio da luta contra os preconceitos de uma sociedade que as julgava capazes apenas de cumprir
com as tarefas domésticas que lhes eram definidas, considerando-as absolutamente inaptas para a
participação democrática e a escolha consciente.

Vídeo - 70 anos do voto feminino
https://www.youtube.com/watch?v=_lEQolvzD9M
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 18)

O que é uma formação republicana e democrática?
Uma formação republicana dos(as) agentes públicos(as) nada mais é do que a capacitação
desses(as) mesmos(as) agentes para que tratem o espaço onde trabalham e a função que desempenham
como coisas públicas, que sirvam ao bem comum e não a seus próprios interesses. Quando políticos(as)
e funcionários(as) públicos(as) se aproveitam da sua posição e de eventuais brechas na burocracia para
favorecer seus interesses pessoais – por exemplo, desviando dinheiro ou priorizando o atendimento de
um(a) amigo(a) em uma repartição pública –, eles(as) não estão agindo republicanamente, pois estão
colocando suas vontades acima das obrigações que são intrínsecas aos cargos que ocupam.
Isso nos leva, imediatamente, à questão da formação democrática: em uma democracia, é preciso
que as instituições governamentais, mais do que simplesmente sirvam ao interesse comum, tratem
todos(as) com igualdade, o que implica o reconhecimento das diferenças inerentes aos sujeitos a que
essas instituições dizem respeito. Uma repartição pública que não se preocupa em garantir as condições
de acesso a um(a) portador(a) de necessidades especiais – com rampas ou elevadores que permitam
a passagem de um andar a outro – estará dificultando, quando não impedindo, sua participação como
cidadão(ã) naquele espaço, por exemplo.

10

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 18)

Estado Democrático de Direito
“Estado Democrático” é aquele que garante o direito às liberdades civis e aos direitos humanos.
Ele é dito “de Direito” porque as garantias estão baseadas na utilização de um sistema jurídico, de
leis, que as mantém e as defende. Essa condição institucional do Estado é permeada por uma série de
garantias fundamentais que lhe dão base, como o direito de ir e vir, por exemplo.
Para saber um pouco mais, leia os textos indicados a seguir:
“Os pilares do estado democrático de direito”, de Leidiane Mara Jardim (2011), para o portal
Âmbito Jurídico. Texto completo: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=8964
“O Estado Democrático de Direito”, de Adaírson dos Santos (2011), para o portal Âmbito
Jurídico. Texto completo: http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10143&revista_caderno=9
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 19)

Pobreza e renda no Brasil
Infográfico Interativo - Mapa Pobreza e Renda no Brasil:
Acesse pelo material didático digital

12

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 19)

Assistência à saúde nos Estados Unidos
Os EUA são o único país, entre os desenvolvidos, que não possui uma assistência universal gratuita
à saúde. Com a aprovação, em 2012, da nova lei de saúde conhecida como “Obamacare”, essa situação
não foi modificada, mas abriu opções para que todos(as) os(as) cidadãos(ãs) americanos(as) tenham
um seguro de saúde, com ou sem o auxílio do Estado. As preocupações principais para a formulação
da nova legislação foram a segurança financeira das famílias que têm seguro médico e podem falir em
razão dos altos custos de alguns tratamentos sem cobertura, e a inclusão da população sem seguro ao
sistema. A opção estadunidense é diferente da alternativa brasileira de acesso à saúde.
No Brasil, seguindo o modelo britânico implantado nos anos 1950, a assistência à saúde é universal
e gratuita para toda a população desde a Constituição de 1988. Nos EUA, somente as emergências
são gratuitas, enquanto todos os outros serviços são pagos individualmente ou através de seguros de
saúde. Veja os vídeos a seguir para saber um pouco mais.

Vídeo - “Obamacare” é confimada (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=qznjGZXaYB0

Vídeo - “Obamacare” começa a funcionar na próxima
semana (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=msmpvSlk3bY
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 19)

Programas sociais
No caso do Brasil, a atenção da opinião pública concentra-se no Programa Bolsa Família (PBF), mas
é importante lembrar que existem quase 60 outros programas sociais e que muitos deles não resultam
no repasse direto de renda ou de bens, mas na criação de infraestrutura. Se você quiser conhecer esses
programas, acesse o link do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS):
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/sesep-2013-acoes
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 21)

Capital cultural e capital social
Capital cultural
Todos que frequentaram a escola devem se lembrar de termos ofensivos sendo empregados
por estudantes – ou mesmo pelos(as) próprios(as) professores(as) – contra alunas e alunos que
desconhecem algum conteúdo considerado muito óbvio, muito elementar. Um erro gramatical, um
equívoco na hora de resolver uma equação matemática no quadro, uma pergunta que não se sabe
responder, todas essas são situações propícias para fazer surgir esse tipo de violência simbólica na
forma de agressões verbais – que, não raro, evoluem para agressões físicas. Mas, qual será o motivo de
alguns(as) estudantes terem mais facilidade do que outros(as) para aprender os conteúdos escolares?
Será essa uma questão puramente psicológica, como se aprender dependesse apenas da
capacidade cerebral de cada pessoa? O sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002) acreditava
que não: para ele, a chave para entender essa diferença estaria na diversidade de adequação entre
os conhecimentos e os valores que o(a) estudante traz de fora da escola – de sua casa, da rua, de
seus(suas) amigos(as), das redes sociais – com aqueles conhecimentos e valores que são transmitidos
pelos(as) professores(as) e pelos livros e que, ao final, servem para avaliar os(as) alunos(as).
Estamos tão acostumados(as) a julgar as pessoas com base em suas notas que desconsideramos
a existência de outras formas de conhecimento não avaliadas na escola: uma criança normalmente
não aprende a lavar a louça, a soltar pipa, a comer com garfo e faca, a nadar, a tocar violão e a subir
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numa goiabeira dentro da sala de aula. Os pais, os(as) amigos do bairro, o(a) pastor(a) da igreja ou
o(a) treinador(a) do clube costumam ser “professores(as)” para as diversas formas de conhecimento
extraescolares. Embora esses dois âmbitos de aprendizado – o de dentro e o de fora da escola –
aparentem não se relacionar um com o outro, Bourdieu (1998) defendia justamente o contrário: para
se entender o “sucesso” ou o “fracasso” de um(a) estudante, é preciso ter em mente essa relação.
É claro que a explicação de Bourdieu não pretende descartar os exemplos de “batalhadores(as)”
que comumente aparecem na televisão, pessoas que “começaram de baixo” e que, “com muito trabalho
e dedicação”, conseguiram “subir na vida”. O sociólogo tem uma abordagem teórica não determinista
e, por isso, não adota a máxima de que o indivíduo nascido rico morrerá rico e o nascido pobre morrerá
pobre. O que o autor defende é que, em se tratando de garantir uma posição de prestígio econômico
e social, dois indivíduos dotados de capitais culturais diferentes não estão em pé de igualdade tal
como pretendem alguns(as) pensadores(as) neoliberais, cujas teorias sustentam que a ascensão social
depende única e exclusivamente da vontade e do esforço individual – logo, do mérito – de cada um(a).
Podemos olhar ao nosso redor e perceber que muitos dos trabalhos melhor remunerados são
reservados a pessoas que conseguem se expressar em um português “correto”, gramaticalmente
falando; além disso, conhecimentos de literatura e música clássica podem agregar respeito e admiração
a um(a) político(a) ou a um(a) professor(a) universitário(a) e, dessa forma, ajudá-los(as) a se manterem
nas respectivas posições.
Capital social
Não é apenas na maneira como pensam e fazem as coisas que se alarga o abismo cultural,
social e econômico entre marginalizados(as) e privilegiados(as). Bourdieu percebeu que estar “bem
relacionado” – estar dentro de um círculo de pessoas influentes e respeitadas – faz diferença para o
sucesso ou o fracasso na vida escolar ou profissional. Essa teia de relações humanas – que podem ir
desde a aceleração do processo de asfaltamento de uma rua pelo contato com um(a) vereador(a) até a
obtenção de um emprego por indicação de um(a) amigo(a) de infância –, Bourdieu chamou de “capital
social”.
As duas formas de capital – social e cultural – estão intimamente relacionadas, uma exercendo
influência sobre a outra. Não basta ser convidado para uma festa chique para manter os laços que
formam o capital social pessoal de alguém, é preciso saber se portar, saber que roupa vestir, como e
com quem conversar, como e quando dançar. Tampouco basta ter esse corpo de conhecimento para se
chegar onde se quer na vida: é necessário conectar-se com as “pessoas certas” e viver experiências que
transformam a maneira de pensar e de agir no mundo, a cultura.
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 21)

Exclusão histórica das populações indígenas e negras no Brasil
Muitas são as teorias que tentam dar conta dos processos históricos que levaram a grande
maioria da população negra e indígena no Brasil e na América Latina a ocupar posições marginais na
vida política e econômica. Listamos alguns autores importantes que tentaram entender esse processo:
Eduardo Galeano
Eduardo Galeano é jornalista e escritor uruguaio, e se debruçou largamente sobre as temáticas
da colonização e da origem das desigualdades na América Latina, principalmente em sua obra célebre
As veias abertas da América Latina.

“Vindo de Temuco, adormeço na viagem. De repente,
os fulgores da paisagem me despertam. O vale de
Repocura aparece e resplandece frente aos meus
olhos, como se alguém tivesse aberto, de repente, as
cortinas de outro mundo.
Mas estas terras já não são, como antes, de todos
e de ninguém. Um decreto da ditadura de Pinochet
rompeu as comunidades, obrigando os índios
à solidão. Eles insistem, porém, em juntar suas
pobrezas, e ainda trabalham juntos, dizem juntos:
— Vocês vivem uma ditadura há quinze anos –
explicam aos meus amigos chilenos –. Nós, há cinco
séculos.
Nos sentamos em círculo. Estamos reunidos em um
centro médico que não tem, nem teve nunca, um
médico, nem um estagiário, nem enfermeiro, nem
nada.
— A gente é para morrer, e só – diz uma das
mulheres. Os índios, culpados por serem incapazes
de propriedade privada, não existem.
No Chile não existem índios: apenas chilenos – dizem
os cartazes do governo.”
(GALEANO, 2002, p. 131)
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Darcy Ribeiro
“Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em ouros
e glórias, ainda que estas fossem principalmente espirituais, ou parecessem ser, como ocorria
com os missionários. Para alcançá-las, tudo lhes era concedido, uma vez que sua ação de alémmar, por mais abjeta e brutal que chegasse a ser, estava previamente sacramentada pelas bulas
e falas do papa e do rei. Eles eram, ou se viam, como novos cruzados destinados a assaltar e
saquear túmulos e templos de hereges indianos. Mas aqui, o que viam, assombrados, era o que
parecia ser uma humanidade edênica, anterior à que havia sido expulsa do Paraíso. Abre-se com
esse encontro um tempo novo, em que nenhuma inocência abrandaria sequer a sanha com
que os invasores se lançavam sobre o gentio, prontos a subjulgá-los pela honra de Deus e pela
properidade cristã. Só hoje, na esfera intelectual, repensando esse desencontro se pode alcançar
seu real significado.
Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver, tão ricos de aves,
de peixes, de raízes de frutos, de flores, de sementes, que podia das as alegrias de caçar, de
pescar, de plantar e colher a quanta gente aqui viesse ter. Na sua concepção sábia e singela, a
vida era dádiva de deuses bons, que lhes doaram esplêndidos corpos, bons de andar, de correr,
de nadar, de dançar, de lutar. Olhos bons de ver todas as cores, suas luzes e suas sombras.
Ouvidos capazes da alegria de ouvir vozes estridentes ou melódicas, cantos graves e agudos e
toda a sorte de sons que há. Narizes competentíssimos para fungar e cheirar catingas e odores.
Bocas magníficas de degustar comidas doces e amargas, salgadas e azedas, tirando de cada
qual o gozo que podia dar. E, sobretudo, sexos opostos e complementares, feitos para alegrias
do amor”. (RIBEIRO, 1995, p. 44-45)

Trecho do livro O povo brasileiro, de
autoria de Darcy Ribeiro, antropólogo, novelista
e político brasileiro. O autor estava interessado
em entender como foi possível a consolidação
de um país de proporções continentais como o
nosso. Para isso, fez-se necessário passar pelo
histórico de conflitos e influências mútuas que
se travaram entre negros, índios e brancos ao
longo destes cinco séculos de história. Você
pode conhecer melhor o pensamento de Darcy
Ribeiro e suas considerações sobre a formação
do povo brasileiro e suas desigualdades no
documentário dirigido por Isa Grinspum Ferraz
e também intitulado O povo brasileiro.
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Índios atravessando um riacho. Pintura de Jean-Baptiste
Debret (cerca de 1825), Museu de Arte de São Paulo Assis
Chateaubriand.
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Florestan Fernandes

“Na verdade, nos acostumamos à situação
existente no Brasil e confundimos
tolerância racial com democracia racial.
Para que esta última exista, não é
suficiente que haja alguma harmonia nas
relações sociais de pessoas pertencentes
a estoques raciais diferentes ou que
pertencem a ‘Raças’ distintas. Democracia
significa, fundamentalmente, igualdade
social, econômica e política. Ora, no Brasil,
ainda hoje não conseguimos construir uma
sociedade democrática nem mesmo para
os ‘brancos’ das elites tradicionais e das
classes médias em florescimento. É uma
confusão, sob muitos aspectos, farisaica,
pretender que o negro e o mulato contem
com igualdade de oportunidades diante do
branco, em termos de renda, de prestígio
social e de poder.
O padrão brasileiro de relação racial,
ainda hoje dominante, foi construído para
uma sociedade escravista, ou seja, para
manter o ‘negro’ sob sujeição do ‘branco’.
Enquanto esse padrão de relação racial
não for abolido, a distância econômica,
social e política entre ‘negro’ e ‘branco’
será grande, embora tal coisa não seja

Escravos transportando homens em uma liteira.
Fotografia de Alberto Henschel (cerca de 1869).

reconhecida de modo aberto, honesto e
explícito.” (FERNANDES, 2006, p. 172)

Para Florestan Fernandes, embora a separação e o conflito entre raças no Brasil não sejam tão
evidentes quanto aqueles que se manifestam nos Estados Unidos ou na África do Sul, as condições
de existência de uma verdadeira “democracia racial brasileira” – tal como pretendida por autores
clássicos, como Gilberto Freyre – estariam longe de se verificar na prática. De acordo com o autor,
quando nos atemos a desigualdades econômicas e políticas que se reproduzem ao longo da história
brasileira, percebemos uma profunda diferença nas condições de acesso e mobilidade social entre
negros e brancos.
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Roberto DaMatta

“Não se sustenta a tese de Gilberto Freyre (apresentada sistematicamente em Casa Grande &
Senzala), segundo a qual o contato com o mouro (e com a mulher moura) havia predisposto o
‘caráter nacional’ do lusitano a uma interação aberta e igualitária com índios e negros. Muito ao
contrário, o que se sabe de comunidades mouras e judias em Portugal, permite dizer que o controle
social e político de etnias alienígenas era agudo, senão brutal, como foi o caso dos judeus. Temos
aqui uma sociedade já familiarizada com formas de segregação social, cuja legitimidade seria
marcada, na expressão de Godinho, pela origem ‘rácica’ e religiosa.” (DAMATTA, 1981, p. 67).

Fotografias de Marc Ferrez (1888; 1883) mostram o trabalho
escravo em minas e cafezais no Brasil do século XIX.
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O trecho é do antropólogo Roberto
DaMatta, que faz frente à teoria de que
os colonizadores portugueses teriam sido
mais dóceis em seu contato com os(as)
escravos(as) negros(as) e os(as) nativos(as)
indígenas do que outros colonizadores – a
chamada “democracia racial brasileira.” Para
DaMatta, muito pelo contrário, a atualidade
política, social e econômica brasileira
apresenta um quadro bastante agressivo
e contrastante dessa relação inter-racial,
calcada em séculos de violência de uma
parte sobre a outra.
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 21)

Indicação de leitura: artigos de Lena Lavinas
Merecem atenção os importantes trabalhos sobre pobreza e exclusão social da professora Lena
Lavinas, que também considera as várias facetas da pobreza:

“As mulheres no universo da pobreza, o caso brasileiro” (1996), artigo publicado na Revista de
Estudos Feministas, discute a posição da mulher em famílias pobres;
Link para download do artigo:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/download/16816/15405
“Pobreza e exclusão: traduções regionais de duas categorias da prática” (2002), publicado na
Revista Econômica, aponta diferenças regionais e suas influência sobre a situação dos(as) pobres;
Link para acesso: http://www.uff.br/revistaeconomica/v4n1/lavinas.pdf
Por fim, o artigo “Gasto social no Brasil: programas de transferência de renda versus investimento
social” (2007), publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva, faz uma discussão crítica dos programas
de transferência monetária – como o Bolsa Família – e de outros programas.
Link para acesso: http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n6/v12n6a07.pdf
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 22)

Entrevista com Pierre Salama
Confira no link a seguir a entrevista com o economista francês Pierre Salama, feita por Cláudia
Nina (2001) para o Jornal do Brasil. Salama, que já se debruçou largamente sobre a economia dos
chamados países emergentes, trata especificamente sobre a questão da pobreza na entrevista.
Link de acesso:
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_12&PagFis=45068
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(relacionado a conteúdo na p. 23)

Indicação de leitura: textos que tematizam a desigualdade econômica
Além do livro de Wilkinson e Pickett, citado neste Capítulo, vale a pena ler três estudos que
mostram como a desigualdade econômica acaba criando condições que prejudicam o crescimento
econômico e o bem-estar geral:
The Cost of Inequality, de Stewart Lansley (2012);
Capital in the Twenty-First Century, de Thomas Piketty (2014);
O preço da desigualdade, de Joseph Eugene Stiglitz (2013).
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 24)

Indicação de leitura: PBF e mortalidade infantil
No Brasil, o aumento de renda das classes mais baixas – em razão da implementação de programas
como o PBF – resultou, nos últimos anos, em uma diminuição da mortalidade infantil:
“Bolsa Família influencia na redução da mortalidade infantil”, no Portal Brasil.
Link de acesso: http://www.brasil.gov.br/saude/2013/11/bolsa-familia-influenciou-na-reducaoda-mortalidade-infantil
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 24)

O que é qualidade de vida?
Embora seja muito difundido hodiernamente, o conceito “qualidade de vida” vem sendo
empregado desde o final da década de 1950; tem, por isso, história, definição e instrumentos próprios
para fazer a sua medição. Trata-se, pois, de um conceito que emergiu das preocupações das ciências
humanas e biológicas em valorizar parâmetros mais amplos do que a melhoria na saúde ou o aumento
da expectativa de vida para medir as condições de vida das pessoas. Não deve ser confundido, portanto,
com “padrão de vida” que se refere à quantidade e à qualidade dos bens e serviços disponíveis num
determinado lugar.
Na publicação Instrumentos de avaliação de qualidade de vida, da Organização Mundial da Saúde
(1998), qualidade de vida é “[...] a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da
cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões
e preocupações”. A qualidade de vida é vista e “medida”, pela OMS, a partir de seis domínios que
agrupam suas 24 facetas.

Infográfico Interativo - Qualidade de Vida:
Acesse pelo material didático digital
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(relacionado a conteúdo na p. 24)

A reprodução do capital social
Em outro momento, você já foi apresentado(a) a dois conceitos muito importantes, elaborados
pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu: capital cultural e capital social. Vale lembrar que eles não foram
pensados simplesmente como conceitos teóricos úteis apenas a um grupo restrito de cientistas sociais,
mas, sim, como uma tentativa de dar respostas a inquietações práticas concernentes a todos(as).
Uma das mais importantes, entre elas, era saber o porquê de alunos e alunas provenientes de classes
socioeconomicamente mais favorecidas apresentarem um desempenho escolar superior ao dos(as)
estudantes advindos(as) das classes mais populares.
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Essa problemática surgiu de um amplo uso de estatísticas de desempenho escolar feito por
Bourdieu, em parceria com Jean-Claude Passeron. Com base nas análises realizadas, a explicação
apresentada pelos dois teóricos era que os alunos e as alunas receberiam da família e do meio onde
crescem uma herança que não seria nem genética nem financeira, mas sociocultural, na forma de um
capital cultural que ora facilita, ora dificulta sua relação com os conhecimentos escolares.
Sentados em suas carteiras e devidamente uniformizados(as), todos(as) os(as) estudantes devem
parecer iguais, à parte algumas variações de tamanho, fisionomia e cor da pele. Se o mesmo conteúdo
é exposto pelo professor ou pela professora para todos(as) os(as) alunos(as) que estão sentados(as)
diante de si, então por que alguns(as) aprendem “melhor” do que outros(as)? Não seria de se esperar
que todos(as) aprendessem da mesma maneira?
Basta passar alguns minutos em uma sala de aula para perceber que não é isso o que acontece:
enquanto vemos, de um lado, alguns(as) estudantes prestarem atenção àquilo que a professora ou o
professor diz, de outro, alguns(as) dormem, outros(as) conversam, usam o celular ou simplesmente
ficam com a cabeça no mundo da lua. Mesmo entre aqueles atentos(as), cada um(a) entenderá o
assunto apresentado de maneira diferente.
Bourdieu e Passeron defendiam que a escola, ao tratar todos(as) os(as) alunos(as) como iguais e
não reconhecer as suas diferenças culturais provenientes de contextos tão diversos, tenderia a favorecer
os já privilegiados. Convém, todavia, indagar: o que isso quer dizer?
O fato de um(a) aluno(a) ter em sua casa uma ampla biblioteca e de, eventualmente, ver seus pais
ocupados em alguma leitura - que serviu, por exemplo, como um incentivo para que ele(a) próprio(a)
se aventurasse desde criança na literatura - e de outro(a) ter aprendido com seu pai a prever uma
chuva a partir do canto de um passarinho não quer dizer que um saiba mais do que outro porque um
sabe alguma coisa mais importante do que outra. As duas são, com efeito, formas de conhecimento.
É, contudo, na relação com os conhecimentos que são privilegiados pela escola que essa hierarquia
aparece e ganha força; afinal, a escola avalia e quantifica os(as) estudantes que, de acordo com seus
critérios, “aprenderam mais ou menos”.
Aquele(a) que sabe de cor todas as capitais do mundo pode usar esse conhecimento em uma
prova de Geografia, mas nem todas as formas de conhecimento trazidas de fora da escola serão, por
assim dizer, muito aproveitáveis na escola - alguns(as), inclusive, poderão comprometer sua reputação
como estudantes. Pense, por exemplo, no caso de um(a) estudante muito religioso(a) que se recusa a
acreditar na teoria da evolução e que expõe sua revolta numa prova de Biologia.
Para se aprofundar no assunto, você pode consultar:
“A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura”, de Pierre Bourdieu (1998).
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(relacionado a conteúdo na p. 25)

Escola com infraestrutura
A seguir, assista a um vídeo da série Educação.doc, produzida pelo Fantástico, em que é
apresentada a Escola Augustinho Brandão, de Cocal dos Alves, Piauí. Essa escola é um espaço público
que foi conquistado, com muito esforço, por seus gestores e professores. Ela se constitui como um
exemplo de espaço em que os alunos querem estar; possui uma infraestrutura exemplar, obteve ótimos
resultados em Olimpíadas e está avaliada acima da média no ENEM.

Vídeo - Educação.doc
http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/
conheca-escolas-publicas-em-areas-pobres-do-brasil-quesao-exemplos-de-ensino-de-qualidade/3216988/
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(relacionado a conteúdo na p. 26)

Indicação de leitura: educação e famílias pobres
Uma descrição interessante das questões ligadas à educação das crianças de famílias pobres
é apresentada no ensaio “A instituição do fracasso. A educação da ralé”, de Lorena Freitas (2009).
Importa registrar que o ensaio explicita esse aspecto ao confrontar as diferentes experiências de dois
rapazes: Anderson e Juninho. Enquanto o primeiro conta com uma família que o apoia no estudo, o
segundo provém de uma família desestruturada, com um pai alcoólatra e violento. O fracasso escolar
de Juninho não se deve à falta de empenho, mas, pelo contrário, ao desinteresse de seus pais em
relação aos resultados escolares obtidos por ele. Veja-se o testemunho de Juninho: “[...] na primeira e
segunda série, eu lembro disso, quando eu tava escrevendo e a professora apagava o quadro, e eu não
acabei de escrever, eu até chorava. Eu baixava a cabeça e começava a chorar” (FREITAS, 2009, p. 290).
Veja na íntegra o livro organizado por Jessé Souza, em que se encontra o artigo de Lorena Freitas,
através do link: http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/1a_aula/A_rale_brasileira.pdf
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(relacionado a conteúdo na p. 26 )

Avaliação das instituições de Ensino Superior no Brasil
O último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), referente ao ano de 2012,
revelou que 33% das instituições particulares de Ensino Superior não conseguiram atingir a nota
mínima exigida pelo MEC, ou seja, obtiveram pontuação 1 ou 2 na prova, as mais baixas. As instituições
públicas, por sua vez, contabilizaram 19%. Ao mesmo tempo, 47% das instituições públicas lograram
alcançar as maiores notas (4 e 5) contra apenas 22% das particulares. Veja o gráfico:

DADOS ENADE 2012
(em porcentagem)
Públicas
Privadas

33,7
14,4
1,6
1,8

3,6
2,5

29,4

Sem nota

Conceito 1

Conceito 2

29,8
45,6
Conceito 3

17,3

17,0

Conceito 4

Conceito 5

3,5

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento, com base nos dados do ENADE (INEP, 2012).

Acesse também uma reportagem sobre o resultado do ENADE de 2012 através do link:
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/10/mec-divulga-notas-dos-cursos-superiores-noenade-2012.html
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(relacionado a conteúdo na p. 28)

Democracia na escola
No vídeo a seguir, da série Educação.doc, podemos observar de que forma o exercício da
democracia inclui a implicação e o envolvimento direto dos cidadãos nos processos de decisão política;
nesse caso, mais especificamente no âmbito da instituição escolar. O vídeo apresenta o caso de uma
escola que se organizou, no contexto de sua comunidade, por meio de um instrumento que ficou
conhecido como Fórum da Educação.
Nesse fórum, a comunidade e os políticos candidatos se reúnem a fim de discutir as propostas
para a educação e criar um documento que permitirá à comunidade a cobrança de tais propostas
a qualquer candidato eleito, de modo que os projetos educativos não deixem de ter continuidade
quando houver mudança de mandato.

Vídeo - Educação.doc - Democracia na escola
http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/
comunidade-desafia-ideia-de-que-educacao-eresponsabilidade-do-governo/3249051/
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(relacionado a conteúdo na p. 29)

Questionando a meritocracia
Vale a pena conferir a fala da senadora estadunidense, Elizabeth Warren, que critica a ideia
bastante difundida de que a ascensão individual, no mundo capitalista, depende única e exclusivamente
do mérito de cada um.

Vídeo - Elizabeth Warren on Debt Crisis, Fair Taxation
https://www.youtube.com/watch?v=nr9NOLauT9g&feature=youtu.be
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 29)

O conceito de capabilidade
A palavra da língua inglesa capability deriva da fusão de ability (habilidade) e capacity (capacidade).
Em português, não existe, naturalmente, o termo capability, mas preferimos introduzir um neologismo
(capabilidade) a traduzir o termo para “capacidade”, como fazem alguns tradutores brasileiros de Sen.

28

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 29)

Indicação de leitura: referências de capabilidades e políticas públicas
Você pode obter mais informações, por exemplo, nos ensaios e livros listados a seguir.
“The measurement of capabilities”, de Paul Anand, Cristina Santos e Ron Smith (2009);
The capability approach: concepts, measures and applications, de Flavio Comim, Mozzafar
Qizibash e Sabina Alkire (2008);
Transforming unjust structures: the capability approach, de Séverine Deneulin, Mathias Nebel e
Nicholas Sagovsky (2006);
An introduction to the human development and capability approach: freedom and agency, de
Séverina Deneulin e Lila Shahani (2009).
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(relacionado a conteúdo na p. 29)

O que são fatores de tradução?
O conceito de “fatores de tradução” aponta para o fato de que nem sempre os bens distribuídos
por políticas públicas são traduzidos em capabilidades. Vamos dar dois exemplos ligados ao PBF (que
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distribui o bem “dinheiro”): uma mulher da região de São Luís (MA) usou o dinheiro da bolsa para que
seu neto, que demonstrava possuir um grande talento artístico, pudesse ir de ônibus até a capital para
frequentar uma escola de arte. De tal maneira, o moço conseguiu se formar e encontrar um trabalho
como gráfico, quebrando, assim, o círculo vicioso da pobreza.
Nesse caso, os fatores de tradução são subjetivos (o talento do menino, a capacidade da avó em
entender a importância de apoiar o neto), e também objetivos (a presença de uma escola de arte em
São Luís, a relativa proximidade à capital, a existência de uma linha de ônibus). Se essa mulher e seu
neto vivessem 300 km mais distante ou se não houvesse uma linha de ônibus que ligasse sua cidade a
São Luís, seria muito mais difícil que o dinheiro da bolsa fosse usado dessa forma.
O outro exemplo é o de uma mulher do Vale do Jequitinhonha que tinha de gastar todo o
dinheiro da bolsa para comprar injeções para o filho doente. Se vivesse em outra cidade, com acesso
a um hospital, a uma farmácia popular ou a um posto de saúde que funcionasse (fatores de tradução
objetivos ou externos), ou se tivesse recorrido à advocacia pública (o que implica o conhecimento de
seus direitos e a força de vontade necessária para enfrentar um processo contra a prefeitura ou o SUS
- fatores de tradução subjetivos ou internos), ela poderia ter usado esse dinheiro para melhorar as
condições de vida da sua família (como a vizinha, que comprara galinhas e montara uma microempresa
de venda de ovos caipiras); ou seja, como no primeiro caso, traduziria em capabilidades a política
pública por meio da qual fora beneficiada.

30

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 31)

O que são coletividades ambivalentes?
A ambivalência deve ser entendida, aqui, no sentido de que as pessoas podem, ao mesmo tempo,
pertencer a grupos (coletividades) diferentes (por exemplo, uma pessoa pode ser pobre, negra, idosa e
mulher). Notemos, todavia, que ela pode estar sujeita à discriminação ou à marginalização em cada um
desses aspectos. Convém, ainda, lembrar que, quando as diversas formas de exclusão se sobrepõem,
seus efeitos negativos se tornam ainda maiores e mais impactantes.
Veja o exemplo no infográfico a seguir.
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Homem

Mulher

Mulher

Branco

Negro

Branca

Negra

Rico

Rico

Pobre

Pobre

Heterossexual
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Homem

Heterossexual

Saiba Mais

Homossexual

Homossexual

DISCRIMINAÇÃO

COLETIVIDADES AMBIVALENTES

(relacionado a conteúdo na p. 36)

Independência econômica
Existem inúmeros exemplos de mulheres que garantiram, em diversos lugares do País, sua
independência econômica por intermédio do recebimento de uma renda monetária regular. Essa
independência depende não apenas do esforço individual das mulheres, mas também de instituições e
programas que forneçam subsídios (materiais e intelectuais) que darão suporte às ações dessas pessoas.
A seguir, você poderá ver dois exemplos conhecidos de mulheres que se juntaram e conseguiram
produzir sua independência econômica.
No primeiro vídeo, é contada a história de um grupo de cultivadoras de flores que, com o
auxílio do Sebrae, organizou-se e montou uma cooperativa na cidade de Pilões, na Paraíba. Observe
os depoimentos que aparecerão no vídeo. Perceba o que significou para essas mulheres construir a
cooperativa.

Vídeo - Série Mulheres Empreendedoras (Pilões/PB)
https://www.youtube.com/watch?v=hlGkR4HbLa4

No segundo vídeo, é contada a história da Marise, ex-beneficiária do Bolsa Família que, em
parceria com outras mulheres, montou uma cooperativa de costura em Osasco, no estado de São Paulo.
Observe a mudança que a independência econômica produziu na vida de Marise.
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Vídeo - Série especial: Marise saiu do Bolsa Família para
o empreendedorismo
https://www.youtube.com/watch?v=Oe__Pv_FbMg
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(relacionado a conteúdo na p. 37)

O que é autonomia?
Não discutiremos, aqui, autonomia em sua dimensão histórica; limitamo-nos, apenas, à definição
básica apresentada no texto. Contudo, para trazer um exemplo concreto do que o conceito quer dizer,
imaginemos uma mulher que vive numa região pobre e isolada do sertão, num contexto familiar
marcado por um forte senso de submissão das mulheres aos homens e dos indivíduos às famílias.
Notemos que, à medida que esta mulher consegue se livrar da educação patriarcal e machista que
recebeu e busca realizar um plano de vida diferente, deixando sua família e indo morar em outro lugar
(por exemplo, em uma grande cidade), ela adquire um maior grau de autonomia.
Claro que não existe um nível absoluto de autonomia, uma vez que cada pessoa fica “presa”, até
certo ponto, às amarras de sua educação e de seu ambiente familiar e social. No entanto, é possível
tornar-se, às vezes, mais livre de tais amarras. As possibilidades concretas de tal processo de libertação
estão, efetivamente, ligadas ao desenvolvimento de fatores externos e internos, como nos mostra a
teoria das capabilidades.
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 38)

O que é renda básica?
A ideia de uma Renda Básica Universal é defendida por van Parijs e, aqui no Brasil, pioneiramente,
pelo senador Eduardo Suplicy e, atualmente, por um conjunto expressivo de intelectuais. Referimonos, em particular, ao Basic Income Earth Network (BIEN), cujo XIII Congresso aconteceu em São Paulo,
em junho/julho de 2010, organizado pela economista Lena Lavinas. Cabe registrar que, ao referido
congresso, compareceram mais de mil pessoas, e houve a apresentação de trabalhos que enfatizaram
a necessidade da Renda Básica Universal.
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Para você saber mais, sugerimos a leitura de:
- SULPICY, Eduardo Matarazzo. Renda básica de cidadania: a resposta dada pelo vento. Porto
Alegre: L&PM, 2006.
- VANDERBORGHT, Yannick; VAN PARIJS, Philippe. Renda básica de cidadania: argumentos éticos
e econômicos. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2006.
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(relacionado a conteúdo na p. 44)

A escola de Chicago
Muitas políticas públicas voltadas para os(as) que estão nas margens da sociedade podem
fracassar por resultarem da presunção e da suposição de que já se sabe tudo sobre as pessoas que
compõem esses coletivos. Essa crença nos autorizaria a supor que não é relevante escutar aqueles(as)
que vão ser objeto de tal política; ou, pior, que eles e elas não teriam nada de interessante para nos
informar.
Contrariando essa tendência, surgiu nos Estados Unidos, em meados dos anos 1930, um grupo
de antropólogos que atentou para coletividades marginalizadas (em termos sociais, culturais ou
econômicos) das grandes cidades daquele país: presos(as), usuários(as) de drogas ilícitas, musicistas
de jazz, prostitutas etc. Esse grupo ficou conhecido como Escola de Chicago e teve entre seus principais
nomes Everett Hughes e Howard Becker.
Um dos pioneiros da empreitada foi William Foote Whyte,
cuja obra Sociedade de Esquina (2005) tornou-se um clássico
daquilo que viria a ser conhecido como Antropologia Urbana.
Foote Whyte, que viveu três anos em um gueto habitado
principalmente por imigrantes italo-americanos(as) da periferia
de Chicago, desvelou uma série de códigos morais e de conduta
por trás daquilo que, enxergado exclusivamente de fora,
parecia ser uma comunidade dominada pela desordem e pela
irracionalidade. Contrariando a visão estereotipada mais corrente,
o autor descreveu uma profunda solidariedade governando as
relações interpessoais que se verificavam dentro de uma gangue
de jovens daquele bairro. Ele mostrou também que o jogo ilegal,
administrado pela máfia italiana, não se inseria na comunidade
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exclusivamente através de um regime de terror, mas também por uma complexa trama de favores que
acontecia dentro de uma hierarquia política muito bem consolidada.
No Brasil, percebemos ecos da Escola de Chicago na obra do antropólogo Gilberto Velho (1998)
– sua tese de doutorado, Nobres e anjos, editada mais de 20 anos após ser defendida, empreende um
estudo do uso de tóxicos entre jovens da classe média carioca – e também no trabalho de Alba Zaluar
(1985) – A máquina e a revolta, baseado em pesquisa de campo feita na hoje célebre Cidade de Deus.
Em ambos os estudos, está presente o mesmo esforço por revelar uma ordem estética, moral e
política que permeia uma realidade normalmente apresentada como “caótica” ou “vazia de sentido”.
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 44)

Características individuais
Nesse contexto, é citada frequentemente a tese do sociólogo alemão Max Weber, que estabeleceu
uma relação entre a religião calvinista de certos povos europeus e o desenvolvimento de um “espírito
capitalista” marcado por qualidades como disciplina férrea, dedicação exclusiva à busca de lucro,
autocontrole, ascese etc.
Nos dias de hoje, essa tese é considerada insustentável do ponto de vista sociológico. De
qualquer maneira, Weber não tinha a pretensão de justificar a riqueza individual com base na presença
das qualidades mencionadas, mas antes de explicar o surgimento de certa ética do trabalho em
determinados grupos sociais, como empresários, mercantes etc. (WEBER, 2007)
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 44)

Empreendedorismo no Brasil
Cabe lembrar, por exemplo, que a maioria dos(as) trabalhadores(as) no Brasil não são
empresários(as) ou trabalhadores(as) autônomos(as), mas assalariados. Segundo o IBGE, em 31 de
dezembro de 2010, 43 milhões dos mais de 49 milhões de pessoas com ocupação eram trabalhadores(as)
assalariados(as).
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Os(as) empresários(as) brasileiros(as), em especial os(as) proprietários(as) de empresas de
médio e grande porte, não demonstram um grande espírito empreendedor, já que preferem contar
com as isenções e os incentivos fiscais concedidos pelos vários governos locais – municipais, estaduais
e federal – em vez de enfrentar os riscos do livre mercado.
Em 2013, a Receita Federal perdeu praticamente 77,8 bilhões de reais em isenções fiscais. No
mesmo ano, o governo federal gastou 24,5 bilhões de reais para o Programa Bolsa Família, que atinge
55 milhões de pessoas.
Para dados sobre emprego, veja as estatísticas do Cadastro Central das Empresas do IBGE (2010).
Acesso pelo link: ftp://ftp.ibge.gov.br/Economia_Cadastro_de_Empresas/2010/tab11.pdf
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 46)

Microcrédito
De acordo com documento publicado pelo IPEA,
[...] os pequenos empreendimentos são 98% das empresas brasileiras, empregam
60% dos trabalhadores do país e produzem 8% do PIB – e dois terços desse mundo de
empreendedorismo não têm acesso a crédito, e portanto enfrentam dificuldades para
investir. Pela metodologia simples que adota e pelo baixo custo de suas operações, o
microcrédito é uma boa alternativa para essa gente. Isso explica seu crescimento
acelerado em praticamente todos os países em desenvolvimento. No Brasil, a experiência
é recente e ainda está em fase de ajustes. No dia 18 de novembro último [2004] o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) modificou as regras de seu
Programa de Microcrédito. Foram alterados o valor do financiamento mínimo, os prazos,
as garantias e as condições financeiras, para tornar o sistema mais eficiente e acessível.
(SIMONETTI, 2004)

Saiba mais sobre a questão. Acesse o site através do link: http://www.ipea.gov.br/desafios/index.
php?option=com_content&view=article&id=832:reportagens-materias&Itemid=39
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38

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 46)

A pobreza rural no Brasil
“Segundo o IBGE, 46,7% das pessoas na linha de extrema pobreza residem em área rural, apesar
de apenas 15,6% da população brasileira morarem no campo. O restante das pessoas em condição de
miséria, 53,3% mora em áreas urbanas, onde reside a maioria da população – 84,4%”. (PASSARINHO,
2011)

Casa em Ibiracatu, Minas Gerais. Fotografia de Jean Marconi (2001).

Veja a matéria completa do portal G1: http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/brasil-tem1627-milhoes-de-pessoas-em-situacao-de-extrema-pobreza.html
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 47)

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento
O gráfico a seguir mostra muito bem a relação que as empresas e o governo brasileiro têm com os
gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Esse campo parece ser negligenciado por ambos, apesar
da necessidade de gerar conhecimento e impulsionar o desenvolvimento autônomo do país, objetivos
alcançados apenas através da produção de tecnologias e conhecimentos próprios.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO MUNDO
Investimento percentual em P&D
em relação ao PIB (2012)

Investimento percentual em P&D
por setor de financiamento1 (2011-2012)
Governo

Coreia 4,36

Coreia 23,8

Japão 3,35

Japão 16,8

Alemanha 2,98

Alemanha* 29,8

EUA 2,79

EUA 30,8

França 2,29
Cingapura 2,04

França* 35,4
Cingapura 38,5

China 1,98

China 21,6

Reino Unido 1,73

Reino Unido 28,9

Canadá 1,69

Canadá 34,5

Portugal 1,50

Portugal* 41,8

Espanha 1,30

Espanha* 44,5

Itália 1,27

Itália* 41,9

Brasil 1,24

Brasil 54,9

Rússia 1,12

Russia 67,8

Índia 0,88

Índia 65,7

Argentina 0,74

Argentina 74,0

Empresas

74,7
76,1
65,6
59,1
55,0
53,4
74,0
45,6
48,4
44,0
44,3
45,1
43,1
27,2
30,2
21,3

*Dados de 2011
1
A soma dos percentuais não soma 100% porque foram considerados apenas os setores de maior relevância, governo (incluindo empresas estatais)
e empresas privadas. Não foram considerados os demais setores: ensino superior, instituições privadas sem fins de lucro e estrangeiras.

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento a partir dos dados
do Ministério de Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2014a; 2014b).

40

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 49)

Entrevista semiestruturada
A entrevista semiestruturada é caracterizada por uma maior flexibilidade em seu roteiro. Ao
invés de um corpo rígido de perguntas que devem ser respondidas em ordem, independente das
circunstâncias e dos sujeitos que são questionados, esse tipo de entrevista é guiado por alguns objetivos
gerais, mas sempre levando em conta que algumas perguntas podem ter importância maior para
alguns entrevistados do que para outros. Por essa razão, é conveniente trabalhar com essas diferenças.
Isso exige que o entrevistador lance mão constantemente de estratégias para perceber quais outras
perguntas podem ser pertinentes, que assuntos abordar em quais momentos e quais perguntas podem
ser deixadas de lado – seja por já terem sido implicitamente respondidas, seja por tocarem em pontos
delicados da vivência do(a) entrevistado(a).

Módulo I - Pobreza e Cidadania

84

Referências
ANAND, Paul; SANTOS, Cristina; SMITH, Ron. The measurement of capabilities. In: BASU, Kaushik; KANBUR, Ravi (Ed.).
Arguments for a better world: essays in honor of Amartya Sen. Oxford (UK): Oxford University Press, 2009. Vol. I. p. 283-310.
APOLINÁRIO, Márcio. “Churrasco de gente diferenciada” reúne centenas de pessoas em SP. Último
Segundo,
São
Paulo,
14
mai.
2011.
Disponível
em:
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/
churrasco+de+gente+diferenciada+reune+centenas+de+pessoas+em+sp/n1596952519276.html>. Acesso em: 8 out. 2014.
BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. Desigualdade e pobreza no Brasil: retrato de uma
estabilidade inaceitável. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 15, n. 42, p. 123-142, fev. 2000. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092000000100009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso
em: 2 jun. 2015.
BELLUZZO, Lilia. O lado intangível da pobreza: um estudo de caso na região da Brasilândia. Tese (Doutorado em Ciências
Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas (SP), 2014.
BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varrialle, Gaetano
Loiai Mônaco, João Ferreira, Luis Guerreiro Pinto Cacais, Renzo Dini. Brasília: UnB, 2004. 2 v.
BOLSA FAMÍLIA em números: confira resultados de dez anos do programa. Último Segundo, IG São Paulo, 2013. Disponível
em:
<http://ultimosegundo.ig.com.br/bolsa-familia/2013-10-17/bolsa-familia-em-numeros-confira-resultados-de-dezanos-do-programa.html>. Acesso em: 18 dez. 2014.
BOURDIEU, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI.
Afrânio. (Org.). Escritos de educação. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998.
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1990.
BRANDÃO, André; PEREIRA, Rita de Cássia; DALT, Salete. Programa Bolsa Família: percepções no cotidiano da escola. Política
e Trabalho. Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, n. 38, p. 215-232, abr. 2013. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/
ojs/index.php/politicaetrabalho/article/viewFile/14312/9388>. Acesso em: 2 jun. 2015.
BRASIL. Ministério de Ciência e Tecnologia. Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao
produto interno bruto (PIB) de países selecionados, 2000-2012. Brasília: MCT, 2014a. Disponível em: <http://www.mct.
gov.br/index.php/content/view/336625/Dispendios_nacionais_em_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_em_relacao_ao_
produto_interno_bruto_PIB_de_paises_selecionados.html>. Acesso em: 12 nov. 2014.
______. Distribuição percentual dos dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), segundo setor de
financiamento, países selecionados, 2000-2012. Brasília: MCT, 2014b. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.
php/content/view/336709/Distribuicao_percentual_dos_dispendios_nacionais_em_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_
segundo_setor_de_financiamento_sup_1_sup__paises_selecionados.html>. Acesso em: 12 nov. 2014.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno Brasil Sem Miséria. Brasília: MDS, 2014c.
Disponível em: <http://www.mds.gov.br/documentos/Caderno%20de%20Graficos%20BSM%20-%203%20anos%20-%20
20102014%20-%20SEMMARCAS%20e%20sem%20textos_grafica.pdf>. Acesso em: 30 out. 2014.
______. SESEP – AÇÕES. Brasília: MDS, 2013. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/sesep-2013-acoes>.
Acesso em: 18 dez. 2014.
______. Condicionalidades do Bolsa Família. Brasília: MDS, [201-]. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/falemds/
perguntas-frequentes/bolsa-familia/condicionalidades/beneficiario/codicionalidades>. Acesso em: 18 dez. 2014.
BRASIL. Portal Brasil. Bolsa Família influencia na redução da mortalidade infantil. Brasília: Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República (Secom), 2013. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2013/11/bolsa-familiainfluenciou-na-reducao-da-mortalidade-infantil>. Acesso em: 8 dez. 2014.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

85

CHANG, Ha-Joon. 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. São Paulo: Cultrix, 2013.
CIMINO, James. Moradores de Higienópolis, em SP, se mobilizam contra estação de metrô. Folha de São Paulo, São Paulo,
13 ago. 2010. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/08/782354-moradores-de-higienopolis-emsp-se-mobilizam-contra-estacao-de-metro.shtml>. Acesso em: 8 out. 2014.
COHN, Amélia. Cartas ao presidente Lula: bolsa família e direitos sociais. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2012.
COMIM, Flavio; QIZIBASH, Mozzafar; ALKIRE, Sabina (Ed.). The capability approach: concepts, measures and applications.
Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2008.
DAMATTA, Roberto Augusto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Petrópolis (RJ): Vozes, 1981.
DENEULIN, Séverine; NEBEL, Mathias; SAGOVSKY, Nicholas (Ed.). Transforming unjust structures. The Capability Approach.
Dordrecht (NE): Springer, 2006.
DENEULIN, Séverina; SHAHANI, Lila (Ed.). An introduction to the human development and capability approach. Freedom
and Agency. London (UK): Earthscan, 2009.
DESTREMAU, Blandine; SALAMA, Pierre. O tamanho da pobreza: economia política da distribuição de renda. Rio de Janeiro:
Garamond, 1999.
DINIZ, Eli (Org.). O Brasil no rastro da crise. São Paulo: Hucitec, 1994.
DUBET, François. Injustiças: a experiência das desigualdades no trabalho. Florianópolis: EDUFSC, 2014.
EHRENBERG, Alain. La société du malaise. Paris: Odile Jacob, 2010.
______. La précarisation de l’existence: les nouvelles donnes de l’inégalité entre santé mentale et politique. In: ______. La
societé du malaise. Paris: Odile Jacob, 2010. cap.10, p. 299-338.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: O Globo, 2001.
FERNANDES, Florestan; PEREIRA, João Baptista Borges; NOGUEIRA, Oracy. A questão racial brasileira vista por três
professores. Revista USP, São Paulo, n. 68, p. 168-179, fev. 2006. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/
article/view/13491/15309>. Acesso em: 6 out. 2014.
FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Madrid: Ediciones Morata,
2006.
FREITAS, Lorena. A instituição do fracasso: a educação da ralé. In: SOUZA, Jessé (Org.). A ralé brasileira: quem é e como vive.
Belo Horizonte: EDUFMG, 2009. p. 281-304.
GALEANO, Eduardo. Os índios/1. In: ______. O livro dos abraços. 9. ed. Porto Alegre: L&PM, 2002. p. 131.
HAYEK, Friedrich von. Direito, legislação e liberdade. São Paulo: Visão, 1985. v. 2.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. Brasília, IBGE,
2012. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/default_
sintese.shtm>. Acesso em: 4 dez. 2014.
______. Tabela 11 - Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12, salários e outras remunerações e
salário médio mensal, segundo a seção da classificação de atividades e as faixas de pessoal ocupado total Brasil. In: ______.
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2010. Brasília: IBGE, 2010. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Economia_
Cadastro_de_Empresas/2010/tab11.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2014.
______. Censo 2000. Brasília: IBGE, 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/censo/>. Acesso em: 12 nov. 2014.
______. Censo 2010. Brasília: IBGE, 2010.Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 nov. 2014.
JARDIM, Leidiane Mara Meira. Os pilares do estado democrático de direito. Âmbito Jurídico, Rio Grande, ano XIV, n. 85,

Módulo I - Pobreza e Cidadania

86

fev. 2011. Disponível em: <http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10143&revista_
caderno=9>. Acesso em 8 dez. 2014.
KHADER, Serene J. Adaptative preferences and women’s empowerment. Oxford (UK): Oxford University Press, 2011.
LANSLEY, Stewart. The cost of inequality. London (UK): Gibson Square, 2012.
LAVINAS, Lena. As mulheres no universo da pobreza, o caso brasileiro. Estudos Feministas, Florianópolis, vol. IV, n. 2, p.
464-479, 1996.
______. Pobreza e exclusão: traduções regionais de duas categorias da prática. Econômica, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, 2002,
p. 25-59, 2002.
______. Gasto Social no Brasil: programas de transferência de renda versus investimento social. Ciência & Saúde Coletiva,
Rio de Janeiro, n. 12, p. 1463-1476, 2007.
LAVINAS, Lena et al. Combinando compensatório e redistributivo: o desafio das políticas sociais no Brasil. Rio de Janeiro:
IPEA, 2000. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2285/1/TD_748.pdf>. Acesso em: 19 dez.
2014.
LEÃO REGO, Walquíria D. Democracia integral y liberdad justa. In: BORON, Atilio A.; VITA, Álvaro de (Org.). Teoría y filosofia
política. Buenos Aires: Clacso, 2002. p. 123-138.
______. Aspectos teóricos das políticas de cidadania: uma aproximação ao Bolsa Família. Lua Nova, São Paulo, n. 73, p.
147-185, 2008.
LEÃO REGO, Walquíria D.; PIRES, Flávia F. Dossiê 10 anos do Programa Bolsa Família. Revista de Ciências Sociais, João Pessoa,
n. 38, p. 13-19, abril de 2013.
LEÃO REGO, Walquíria D.; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania. São Paulo: UNESP,
2013.
LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
LOPES, Débora [Colaboração de Marie Declercq]. A morte Violenta de Claudia Silva Ferreira. Vice, 20 mar. 2014. Disponível
em: <http://www.vice.com/pt_br/read/claudia-silva-ferreira>. Acesso em: 28 nov. 2014.
MARGALIT, Avishai. The decent society. Cambridge (USA): Harvard University Press, 1996.
MARSHALL, Thomas. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1967. p. 63-64.
MONNERAT, Giselle Lavinas et al. Do direito incondicional à condicionalidade do direito: as contrapartidas do Programa Bolsa
Família. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 6, nov./dez. 2007. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/
S1413-81232007000600008>. Acesso em: 10 out. 2014.
NINA, Cláudia. Não é possível eliminar a pobreza: entrevista com Pierre Salama. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 22
set. 2001. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_12&PagFis=45068>. Acesso em:
8 dez. 2014.
NUSSBAUM, Martha. Hiding from humanity: disgust, shame, and the law. Princeton (USA): Princeton University Press, 2004.
OKIN, Susan Moller. Justice, gender and family. Princeton (USA): Princeton University Press, 1987.
PASSARINHO, Nathalia. Brasil tem 16,27 milhões de pessoas em extrema pobreza, diz governo. G1 - Política, Rio de Janeiro,
3 maio 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/brasil-tem-1627-milhoes-de-pessoas-emsituacao-de-extrema-pobreza.html>. Acesso em: 8 dez. 2014.
PATEMAN, Carole. Democratizing citizenship: some advantages of a basic income. Politics and Society, London (UK), v. 32,
n. 1, p. 89-105, 2004.
PAUGAM, Serge. La disqualification sociale. Paris: PUF, 1991.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

87

PEREIRA, Luiz. A escola numa área metropolitana. São Paulo: Pioneira, 1967.
______. O magistério primário numa sociedade de classes. São Paulo: Pioneira, 1969.
PEREIRA, Gustavo et al. Preferencias adaptativas: entre deseos, frustración y logros. Montevideo: Fin de Siglo, 2010.
PERES, Maria Fernanda Tourinho et al. Homicídios, desenvolvimento socioeconômico e violência policial no Município de
São Paulo, Brasil. Revista Panamericana Salud Publica, Washington (DC), v. 23, n. 4, p. 268-76, 2008. Disponível em: <http://
www.scielosp.org/pdf/rpsp/v23n4/v23n4a07.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2014.
PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.
PIRES, Flávia F. Comida de criança e o Programa Bolsa Família: moralidade materna e consumo alimentar no semiárido.
Política & Trabalho, João Pessoa, n. 38, p. 123-135, abr. 2013. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/
politicaetrabalho/article/view/14575/9381>. Acesso em: 3 out. 2014.
RENAULT, Emmanuel. L’expérience de l’injustice: reconnaissance et clinique de l’injustice. Paris: La Découverte, 2004.
______. Souffrances sociales: philosophie, psychologie et politique. Paris: La Découverte, 2008.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
SABINO, Fernando. Notícia de jornal. In: ____. A mulher do vizinho. 17. ed. Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 39-40.
SALES, Teresa. Trama das desigualdades, drama da pobreza no Brasil. Tese (Livre-docência) - IFCH, UNICAMP, Campinas,
1992.
SANTOS, Adairson Alves dos. O Estado Democrático de Direito. Âmbito Jurídico, Rio Grande, vol. XIV, n. 91, ago. 2011.
Disponível em: <http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10143&revista_caderno=9>.
Acesso em: 10 dez 2014.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
______. A idéia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
______. Desigualdade reexaminada. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.
______. Well-being, agency and freedom. Journal of Philosophy, New York (USA), v. 82, n. 4, Apr., 1985. <http://www.jstor.
org/stable/2026184> Acesso em: 10 out. 2014.
SENNETT, Richard. Respeito. A formação do caráter em um mundo desigual. Rio de Janeiro: Record, 2004.
SHORROCKS, Anthony; DAVIES, James B.; LLUBERAS, Rodrigo. Global Wealth Databook. Zurich (CH): Credit Suisse Research
Institute, 2013. Disponível em: <http://www.international-adviser.com/ia/media/Media/Credit-Suisse-Global-WealthDatabook-2013.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2014.
SIMMEL, Georg. El pobre. In: ______. Sociología: estudios sobre las formas de socialización. Buenos Aires: Espasa-Calpe
Argentina, 1939. vol. II. p. 57-94.
______. Filosofia del dinero. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1977.
SIMONETTI, Eliana. Microcrédito: passaporte para o crescimento. Revista Desafios do Desenvolvimento - Ipea, Brasília, ano
1, n. 5, 1 dez. 2004. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=8
32:reportagens-materias&Itemid=39>. Acesso em: 8 dez. 2014.
SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Abril Cultural, 1983. vol. II.
______. A riqueza das nações. São Paulo: Nova Cultural, 1996. vol. I.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

88

SOTO, Hernando de. O mistério do capital. Rio de Janeiro: Record, 2001.
SOUZA, Jessé (Org.). A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: EDUFMG, 2009.
STIGLITZ, Joseph E. O preço da desigualdade. Lisboa: Bertrand, 2013.
STREETEN, Paul P. Thinking about development. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1995.
SULPICY, Eduardo Matarazzo. Renda básica de cidadania: a resposta dada pelo vento. Porto Alegre: L&PM, 2006.
VANDERBORGHT, Yannick; VAN PARIJS, Philippe. Renda básica de cidadania: argumentos éticos e econômicos. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2006.
VELHO, Gilberto. Nobres e anjos: um estudo de tóxicos e hierarquia. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
VITALE, Denise. Cidadania e democracia no Brasil. Revista Cult, São Paulo, jul. 2006. Disponível em: <http://revistacult.uol.
com.br/home/2010/03/cidadania-e-democracia-no-brasil> Acesso em: 7 out. 2014.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
WERNERK, Felipe. Viver sem ela. Estadão, Rio de Janeiro, mar. 2014. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/
geral,viver-sem-ela,1143917>. Acesso em: 28 nov. 2014.
WHYTE, William Foote. Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e degradada. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2005.
WILKINSON, Richard; PICKETT, Kate. The spirit level: why equality is better for everyone. London (UK): Penguin, 2010.
ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1985.
ZINCONE, Giovanna. Da sudditi a cittadini. Bologna: Il Mulino, 1992.
ZULL, James. The art of changing the brain: enriching the practice of teaching by exploring the biology of learning. Sterling
(UK): Stylus Publishing, 2002.
Imagens
ABREU, Celso. Ribeirinho3. 2007. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
celsoabreu/1436199708>. Acesso em: 2 jun. 2015.
AGÊNCIA Brasil. Brasília - Nas ruas de Brasília, diante do Congresso Nacional, o povo se manifesta e exige o restabelecimento
das eleições diretas para presidente da República. 2012 [2004]. 1 fotografia, p&b. Wikimedia Commons. Disponível em:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diretas_J%C3%A1.jpg>. Acesso em: 2 jun. 2015.
ALEX. Favelascape. 2009. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/eflon/4404716468>.
Acesso em: 11 dez. 2014.
AMARAL, Sérgio. Participante dos programas Bolsa Família e Bolsa Verde, Luceildes Maciel planta mandioca, milho, arroz
e banana em áreas de capoeira, no interior do Acre. 2014. 1 fotografia, color. Ministério do Desenvolvimento Social. Sala
de Imprensa: notícias. Brasília (DF): MDS, 2014. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/galeria-deimagens/2014/novembro/Luceildes.jpg/view?searchterm=sergio%20amaral>. Acesso em: 30 nov. 2014
AMÉRICO, Pedro. Fala do Trono (Dom Pedro II na Abertura da Assembléia Geral). 2012 [1872]. Pintura, óleo sobre tela.
Wikimedia Commons. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pedro_Am%C3%A9rico_-_D._Pedro_II_na_
abertura_da_Assembl%C3%A9ia_Geral.jpg>. Acesso em: 7 nov. 2014.
A RAILROAD worker and his very poor family in Ceará province, Empire of Brazil. 2012 [1880]. 1 fotografia, sépia. Wikimedia
Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Family_from_cear%C3%A1_1880.jpg>. Acesso em : 2
jun. 2015.
ARQUIVO Agência Estado. Eleitores fazem fila para votar, em São Paulo, durante as eleições de 1945. 1 fotografia, p&b.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

89

Pesquisa FAPESP, n. 200, out. 2012. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/o-voto-que-realmentevale/>. Acesso em: 13 nov. 2014.
ARQUIVO Público do Distrito Federal. [Sem título]. 2014 [1964]. 1 fotografia, p&b. Senado Notícias. Disponível em: <http://
www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/03/28/senado-tera-sessao-especial-para-marcar-os-50-anos-do-golpede-1964>. Acesso em: 13 nov. 2014.
AZEVEDO, Clélio. Ulysses Guimarães e o texto consolidado da Constituição, em abril de 1988. 2013. 1 fotografia, p&b.
Acervo Histórico: Constituição Federal (1988). Fotos Públicas: o mundo em fotos. Disponível em: <http://fotospublicas.com/
acervo-historico/constituicao-federal-1988/>. Acesso em: 10 nov. 2014.
BRASIL. Agência Senado. Eleições para a Assembleia Constituinte de 1933. 2010. 1 fotografia, p&b. O voto e o Senado.
Brasília: Senado Federal. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2010/09/historia/cedula-1993.jpg/view>.
Acesso em: 10 nov. 2014.
BRASIL. Portal Brasil. Cédula do plebiscito de 1993. 2013. 1 imagem, p&b. História das eleições no Brasil. Brasília: Portal
Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2010/09/historia/cedula-1993.jpg/view>. Acesso em: 10 nov.
2014.
BRITO, Orlando. O congresso fechado. 2013 [1977]. 1 fotografia, p&b. Pacote de Abril. Orlando Brito blog: com a palavra, a
fotografia. Disponível em: <http://orlandobrito.com.br/wordpress/?p=315>. Acesso em: 10 nov. 2014.
CALIXTO, Benedito. Proclamação da República. 2010 [1893]. Pintura, óleo sobre tela. Wikimedia Commons. Disponível em:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benedito_Calixto_-_Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica,_1893.
jpg>. Acesso em 7 nov. 2014.
CAPPER, Phillip. William Foote Whyte at home in Lansing, New York, 1996. 2007. 1 fotografia, color. Wikimedia Commons.
Disponível
em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/William_Foote_Whyte#mediaviewer/File:William_Foote_Whyte_at_
home_1996.jpg>. Acesso em: 6 out. 2014.
CRUZ, Antônio. Novo modelo de urna eletrônica que será usado nas eleições de 2006. 2006. 1 fotografia, color. Wikimedia
Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urnaelei%C3%A7%C3%B5es2006.jpg>. Acesso em: 10
nov. 2014.
CRUZ, José. Urna eletrônica que é usada nas eleições brasileiras. 2005. 1 fotografia, color. Wikimedia Commons. Disponível
em:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urna_eletr%C3%B4nica.jpeg>. Acesso em: 7 nov. 2014.
DEBRET, Jean-Baptiste. Índios atravessando um riacho (O caçador de escravos). 2010 [1825?]. Pintura, óleo sobre tela.
Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_baptiste_debret_-_ca%C3%A7ador_
escravos.jpg>. Acesso em: 06 out. 2014.
______. Um funcionário a passeio com sua família. 2014 [1835]. 1 gravura, litograf., color. Portal Educacional. Disponível em:
<http://www.educacional.com.br/reportagens/missoes/francesa.asp>. Acesso em: 7 nov. 2014.
FEHLAUER, Paulo. Heliópolis. 2008. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
streetlife/2552836246>. Acesso em: 07 nov. 2014.
FERREZ, Marc. Escravos colhendo café no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, Brasil. 2014 [1883]. 1 fotografia, sépia.
Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escravos_colhendo_caf%C3%A9.jpg>.
Acesso em: 8 dez. 2014.
______. Fotografia do trabalho numa mina de ouro em Minas Gerais, no ano de 1888. 2014. 1 fotografia, monocromática,
sépia. Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escravos_trabalhando_numa_
mina_de_ouro.jpg>. Acesso em: 8 dez. 2014.
GOVERNO baixa Ato Institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Jornal do Brasil, Ano LXXVIII, n.
213, p. 12. 14 de dezembro de 1968. 1 print screen: detalhe do Jornal do Brasil, 1968, digitalizado pela Hemeroteca Digital
Brasileira, em 19 ago. 2012.
HENSCHEL, Alberto. Escravos transportando homem numa liteira. [ca. 1869]. 1 fotografia, sépia. Instituto Moreira Salles.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

90

Disponível em: <http://fotografia.ims.com.br/sites/ShowRecord.jsp?server=192.168.1.102&catalogName=Acervo%20
Fotografico&recordID=13023&encoding=UTF-8>. Acesso em: 06 out. 2014.
JACQUARD, Clément. Rocinha. 2013. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
clementjacquard/8537227976/>. Acesso em: 8 out. 2014.
KORNBLIHTT, Oliver. Ato do MST contra a especulação imobiliária em São Paulo. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em:
<https://www.flickr.com/photos/midianinja/14272333289/in/photostream/>. Acesso em: 28 nov. 2014.
NOGUEIRA, Júlia. 1, 2, 3: Easy as abc. Parque do Ibirapuera, São Paulo. 2007. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em:
<https://www.flickr.com/photos/oijulia/2404081125>. Acesso em: 8 out. 2014.
MARCONI, Jean. Tapera. 2001. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
jmarconi/1374959970>. Acesso em: 30 nov. 2104.
MULLIGAN, Peter. Flyover shacks – favela in Sao Paulo [Condições insalubres de moradia, São Paulo]. 2006. 1 fotografia,
color. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/nagillum/89402338>. Acesso em: 30 nov. 2014.
OMENA, Cícero R. C. Da série injustiças sociais [Uma das 10 netas de Dona Maria a acompanha na árdua tarefa de sobreviver.].
2014. 1 fotografia, p&b. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/10015563@N03/11972679595>. Acesso
em: 8 out. 2014.
OSORIO, Luciano. IMG_6640-2. 2009. 1 fotografia, p&b. Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
lucianosorio/3975198521/in/photostream>. Acesso em: 19 dez. 2014.
PEREIRA, Fernando. Último debate na TV entre Collor e Lula, mediado por Boris Casoy, foi marcado por ataques e hostilidade.
2012 [1989]. 1 fotografia, color. Acervo Agência O Globo. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/os-20-anos-doimpeachment-de-fernando-collor-6232869>. Acesso em: 10 nov. 2014.
PROPAGANDA do Estado Novo (Brasil), mostrando Getúlio Vargas ao lado de crianças. 2011 [ca. 1938]. 1 gravura digitalizada,
color. Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propaganda_do_Estado_Novo_
(Brasil).jpg>. Acesso em: 12 nov. 2014.
REIS, Carlos. Catador. 2009. 1 fotografia, color.
carlosoliveirareis/4260481969> . Acesso em: 16 dez. 2014.

Flickr.

Disponível

em:

<https://www.flickr.com/photos/

STORNI, Alfredo. As próximas eleições... “de cabresto”. 1927. 1 charge, color. Wikimedia Commons. Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Elei%C3%A7%C3%B5es_de_cabresto.jpg>. Acesso em: 7 nov. 2014.
TARGA, Renato. Bicicleta (the speed of the inanimated shadow). 2007. 1 fotografia, color. Flickr. Disponível em: <http://
www.flickr.com/photos/rtarga/400606443/>. Acesso em: 07 nov. 2014.
VALCK, Cristian E. Retrato [retrato de un grupo de mapuches]. 2014 [ca. 1980]. 1 fotografia, sépia. Museo Histórico Nacional
de Chile. Disponível em: <http://www.museohistoriconacional.cl/Vistas_Publicas/publicGaleria/galeriaPublicDetalle.
aspx?galeria=1098> Acesso em: 6 out. 2014.
XIMENES, Moacir. Capa da Constituição Política dos Estados Unidos do Brasil de 1934. 2014. 1 imagem digitalizada, color.
Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capa_da_Constitui%C3%A7%C3%A3o_
de_1934.jpg>. Acesso em: 12 nov. 2014.
Vídeos
BANCO Palmas - Projeto Brasil27. Produção: Mariana Andrade, Renan Dequech, Fábio Serconek, Pedro Henrique G. Vitoriano
e Kevin MacLeod. 1 documentário (4,37 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NOT6meWB0aM>.
Acesso em: 8 dez. 2014.
BRAZIL. Direção: Terry Gilliam. Produção: Arnon Milchan. Roteiro: Terry Gilliam, Tom Stoppard, Charles McKeown. Reino
Unido: Embassy International Pictures, 1985. 1 bobina cinematográfica (132 min).
ELIZABETH Warren on debt crisis, Fair Taxation. 1 video (1,03 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=a2MrEf9oB0w&>. Acesso em: 8 dez. 2014.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

91

ESPECIAIS - 70 anos do voto feminino. Produzido por Manuela Bezerra. Brasília: TV Senado, [2012?]. 1 video (9, 55 min).
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tOD8Vnodlpc>. Acesso em: 6 out. 2014.
INFORME sobre a desigualdade [Título original: Informe sobre la inequidade]. Direção: Pablo Nisenson. Buenos Aires (AR):
Audiovisuales Del Sur SRL, 2011. 1 vídeo (10 min). Disponível em: <http://vimeo.com/89699366>. Acesso em: 29 out. 2014.
LOVE is all you need? Direção: Kim Rocco Shields. [S.l.]: WingSpan Pictures, 2011. 1 vídeo (20 min). Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=9I70zUDKvS8>. Acesso em: 28 nov. 2014.
MAJORITÉ opprimée. Direção: Eleonore Purriat. França: Shadows Filmes; Orange Cinema Series, 2010. 1 vídeo (10, 49 min).
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bHJqNpJ8xAQ>. Acesso em: 28 nov. 2014.
MORTE de um burocrata [Título original: Muerte de un burocrata]. Direção: Tomáz Guitiérez Alea. Cuba: Instituto Cubano
del Arte e Industrias Cinematográficos, 1966. 1 bobina cinematográfica (85 min).
MORRI na Maré. Realização: Marie Naudascher e Patrick Vanier. Rio de Janeiro: Projeto Reportagem Pública; Crowdfunding,
2014. 1 documentário (16,21 min). Disponível em: <http://vimeo.com/88774662>. Acesso em: 8 out. 2014.
O POVO brasileiro. Idealização e direção: Isa Grinspum Ferraz. Roteiros: Antônio Risério, Isa Grispum Ferraz, Marcos
Pompéia. Produção Executiva: Zita Carvalhosa. Brasil: Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR), 2000. 1 documentário (280 min).
“OBAMACARE” é confirmada. Reportagem: C. Wendt. USA: AFPTV, 2012. 1 vídeo (1,15 min). Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=qznjGZXaYB0>. Acesso em: 8 dez. 2014.
“OBAMACARE” começa a funcionar na próxima semana. Reportagem: A. Soares, J. Badaró, W. Edwards. USA: AFPTV, 2013.
1 vídeo (2,40 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=msmpvSlk3bY>. Acesso em 8 dez. 2014.
OLHOS azuis [Título original: Blue eyed]. Produção: Jane Elliot. Direção: Bertram Verhaag. EUA; Germany: DENKmal
Filmgesellschaft; Westdeutscher Rundfunk (WDR), 1996. 1 documentário (96 min). Disponível em: <http://vimeo.
com/67460531>. Acesso em: 28 nov. 2014.
POR UMA vida melhor. Direção, produção e roteiro: Thereza Jessouroun. Brasil: CECIP; CESE; IBASE, 2012. 1 documentário
(29, 46 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1sHrxvC73GE>. Acesso em: 18 dez. 2014.
SÉRIE especial: Marise saiu do Bolsa Família para o empreendedorismo. Brasil: Rede TVT, [2013?]. 1 vídeo (4,52 min).
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Oe__Pv_FbMg>. Acesso em: 8 dez. 2014.
SÉRIE Educação.doc - Escola pública de qualidade. Episódio 1 – Levanta o braço. Direção: Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky.
Brasil: Buriti Filmes, 2014. In: COMUNIDADE desafia ideia de que educação é responsabilidade do governo. Fantástico, 30
mar. 2014. 1 vídeo (7,21 min). Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/comunidade-desafiaideia-de-que-educacao-e-responsabilidade-do-governo/3249051/>. Acesso em: 8 dez. 2014.
SÉRIE Educação.doc - Escola pública de qualidade. Episódio 3 – Eu acredito. Direção: Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky. Brasil:
Buriti Filmes, 2014. In: CONHEÇA escolas públicas em áreas pobres do Brasil que são exemplos de ensino de qualidade.
Fantástico, 16 mar. 2014. 1 vídeo (8,42 min). Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/conhecaescolas-publicas-em-areas-pobres-do-brasil-que-sao-exemplos-de-ensino-de-qualidade/3216988/>. Acesso em: 8 dez.
2014.
SÉRIE Mulheres empreendedoras (Pilões/PB). Roteiro: Deborah Andrade. Brasil: Sebrae, 2012. 1 documentário (8,51 min).
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hlGkR4HbLa4>. Acesso em: 8 dez. 2014.
SEVERINAS. Direção: Eliza Capai. Realização: Agência Pública. Brasil: Microbolsas, 2013. 1 documentário (10 min). Disponível
em: <http://vimeo.com/73309361>. Acesso em: 7 out. 2014.

Nota: todos os vídeos e as imagens não referenciados foram produzidos pela Equipe de Criação e Desenvolvimento.

Módulo I - Pobreza e Cidadania

92

Equipe
Ministério da Educação
Renato Janine Ribeiro
Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Paulo Gabriel Soledade Nacif

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional
– NUTE
Projeto de Criação e Desenvolvimento dos
Recursos Didáticos do Curso de Especialização
Educação, Pobreza e Desigualdade Social

Diretoria de Políticas de Educação em
Direitos Humanos e Cidadania
Cláudia Pereira Dutra

Coordenação Geral do Projeto
Roseli Zen Cerny

Coordenação Geral de Acompanhamento

Vice-Coordenação Geral do Projeto

da Inclusão Escolar
Simone Medeiros

Adir Valdemar Garcia

Equipe Técnica
Carlos Vinícius Barbosa
Eliciano Pinheiro da Silva
Ismael Guimarães da Silva
José Rita Eccard
Secretária Técnica
Marcília Delgado
Concepção da Iniciativa Educação, Pobreza
e Desigualdade Social
Miguel González Arroyo
Clélia Brandão Alvarenga Craveiro
Simone Medeiros
Roseli Zen Cerny
Adir Valdemar Garcia
Jorge Minella

Comitê Gestor
Roseli Zen Cerny
Adir Valdemar Garcia
Elizângela Bastos Hassan
Francisco Fernandes Soares Neto
Jorge Minella
Supervisão da Equipe de Criação
e Desenvolvimento
Elizângela Bastos Hassan
Francisco Fernandes Soares Neto
Jorge Minella

Coordenação Nacional da Iniciativa Educação,
Pobreza e Desigualdade Social
Simone Medeiros – SECADI/MEC

Módulo I - Pobreza e Cidadania

93

Autoria dos Materiais
Módulo Introdutório - Pobreza, desigualdades
e educação
Miguel González Arroyo
Módulo I - Pobreza e Cidadania
Alessandro Pinzani e Walquíria Leão Rego
Módulo II - Pobreza, Direitos Humanos,
Justiça e Educação
Erasto Fortes
Módulo III - Escola: espaços e tempos de
reprodução e resistências da pobreza
Lucia Helena Alvarez Leite
Módulo IV - Pobreza e Currículo: uma complexa
articulação
Miguel González Arroyo

Equipe de Hipermída
Thaís Paiola Camata
Pamela Angst
Guilherme Martins
Eduardo Eising
Lais Machado Eing
Bruno Rodrigues
Arthur Moscatelli Amaro
Equipe de Programação
Wellington Fernandes
Francisco Fernandes Soares Neto
Alexandre Aimbiré
Revisão Textual e Ortográfica
Debora Torres
Maria Luiza Rosa Barbosa
Juliana Pereira

Equipe Administrativo Financeira
Elizângela Bastos Hassan
Maryna Neves
Claudia Minati
Supervisão de Fluxo de Conteúdos
Wellington Fernandes
Thaís Paiola Camata
Pamela Angst
Equipe de Designers Educacionais
Jorge Minella
Juliana Pereira
Paulo da Costa Pereira
Marcos Luã Almeida de Freitas
Equipe de Vídeo
André Janicas
Guilherme Pozzibon
Lídio Ramalho
Ketryn Alves

Módulo I - Pobreza e Cidadania

94

