
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR PARA ERRADICAR A POBREZA NO
BRASIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): PAULA REGINA MESSIAS AFONSOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CAROLINA FERREIRA SOUZAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

1 

 

 

 A EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR PARA ERRADICAR A 

POBREZA NO BRASIL 

 

 

1. RESUMO 

 

A educação como agente transformador para erradicar a pobreza no Brasil é 

possível a partir do momento que a mesma garanta o acesso às escolas a todos 

os brasileiros. Esta educação deve comtemplar o protagonismo juvenil, através 

da aprendizagem significativa, onde o aluno se torne sujeito de direitos que 

exerça plenamente a sua cidadania.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é importante porque sugere o uso de um recurso muito poderoso que 

temos: A Educação. Educação esta que contemple não só a construção de 

conhecimento mas também faça existir o sujeito de direitos, protagonista de sua 

história.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo de mostrar ideias que garantam o acesso à 

Educação a todos os brasileiros. Uma Educação que contemple o protagonismo 

juvenil através de projetos cidadãos realizados nas escolas. No Brasil, o modelo 

de educação formal é vivenciado nas escolas. Sugiro aqui uma escola cidadã 

que forme sujeitos de direitos a exercerem plenamente sua cidadania. Uma 

escola que se orgulhe de sua comunidade e a prestigie comtemplando com 

projetos que valorizem sua gente, sua história. Uma escola que construa 

parcerias com a comunidade a fim de que possam construir um novo presente, 

uma identidade cidadã, seja, em seus alunos e em toda comunidade. Uma 

Educação multiplicadora, construtora de histórias de sucesso que erradiquem a 
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pobreza através do conhecimento e cultura, bem como utilização correta dos 

recursos que o meio nos dá.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Ao estudar a Matéria Responsabilidade Social e Meio Ambiente, mais 

especificamente ao aprofundar os estudos na Economia Verde, e observar alguns 

projetos realizados pela empresa Natura, percebe-se através da experiência de 

educadores em escolas estaduais e municipais em comunidades periféricas, onde 

as avaliações dos métodos de ensino visam, em sua maioria,  o conteúdo exagerado 

e muitas vezes fora do contexto de vida do aluno, desconsiderando o bem mais 

valioso que a escola tem em mãos: Os alunos, sua história de vida e a comunidade 

que vivem.  

A escola é um aprendizado para a vida em sociedade. E por ser parte da 

sociedade deve contribuir para formar cidadãos, sujeitos de direito. Deve ensinar a 

trabalhar os recursos naturais, preservação do meio assim como normas de 

convivências sociais. A Lei de Diretrizes e Bases estabelece o acesso à educação a 

todos os cidadãos e os Planos Políticos Pedagógicos das escolas, seguem as 

normas ditadas pelo MEC, e é um plano unificado para todo o país. Este plano é 

flexível e pode ser adequado a realidade da comunidade escolar, porém na prática, 

o que se observa é uma educação bancária, que privilegia o conteúdo e descarta o 

contexto em que as crianças de periferia vivem. Crianças estas, que apesar da tenra 

idade, já trabalham para ajudar no sustento da família, contrariando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o qual proíbe o trabalho a menores de 14 anos. Crianças 

essas que não enxergam sentido na escola e acabam por abandoná-la. É com muita 

tristeza que se observa os dados do IBGE que de cada mil crianças ingressantes no 

ensino fundamental, apenas uma conclui o ensino superior. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, versa no artigo 225, 

parágrafo 1º, inciso VI: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente; 

 

A educação que visa erradicar a pobreza do Brasil, deve privilegiar a educação 

ambiental nas escolas, observando a realidade que as crianças vivem e suas 

necessidades. Resgatando a auto estima através da construção do conhecimento, 

as crianças tornam-se sujeitos de direitos. Quando a escola conhece a história de 

sua comunidade e consegue buscar aprendizagens significativas para todos. O 

aprendizado parte da realidade do aluno, conforme já tem provado a sua eficiência 

na obra de Paulo Freire.  O aluno se beneficia, sua família se beneficia, a 

comunidade se beneficia, a cidade se beneficia e o Brasil também se beneficia. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Ao perceber o número de evasão escolar nas estatísticas presentes, e a 

constante criações de leis que pretendem assegurar o acesso das crianças nas 

escolas, sem sucesso algum, entende-se que políticas públicas preocupadas em  

garantir a permanência na escola também não obtiveram o sucesso esperado, 

devido ao fato, que o aprendizado deve ser contextualizado à pratica tendo em vista 

a valorização da vida humana e aproveitamento dos recursos do meio ambiente 

através de projetos pedagógicos sócio construtivistas que assegurem um 

aprendizado significativo nas escolas. 

O Brasil é um país de muitas leis que privilegiam a dignidade da pessoa humana 

e que tentam erradicar a pobreza em que muitos brasileiros vivem, porém se não 

forem inseridas no contexto do aprendizado nas escolas, elas só serão eficientes no 

papel e não alcançarão a realidade brasileira. 

O aprendizado só é possível se fizer sentido para o aluno. Crianças que vem de 

realidade de pobreza extrema, que possuem estrutura familiar diversas sentem-se à 

margem da sociedade. São privadas de áreas de lazer, eventos culturais, esportivos 

e muitas vezes desconhecem autoestima. Enxergam na escola uma oportunidade 

quando essa tem um ambiente acolhedor, que a valoriza como ser humano e 

contextualiza o aprendizado a sua realidade.  
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Escolas que privilegiam projetos de regras de convivência tem menos violência 

em seu ambiente e isso acaba refletindo na comunidade. Os projetos cidadãos que 

vem ao encontro com as necessidades da comunidade, melhoram a qualidade do 

ambiente e, consequentemente, da vida dos alunos. Por exemplo, uma comunidade 

que tem problema de lixos em excesso nas ruas, pode ser implantado um projeto de 

coleta seletiva no qual as crianças aprendam o valor da higiene e como o lixo pode 

ser melhor aproveitado, além de ser rentável se reciclado. Um projeto como esse, 

melhoraria a qualidade de vida da comunidade e refletiria muito na qualidade de vida 

das crianças. Um projeto sobre a água, com visitas monitoradas a SABESP, poderia 

melhorar e muito o uso consciente desse precioso bem.   

 

6. RESULTADOS 

 

Os projetos da Natura, estudados para realização da ATPS feita por mim, da 

matéria de Responsabilidade e Meio Ambiente, melhoraram a vida de muitas 

comunidades brasileiras. Trouxeram dignidade à vida humana de muitos brasileiros 

que viviam marginalizados. Livraram muitos deles da situação de miséria.  

 

São projetos cidadãos, que apesar de ser uma iniciativa de uma empresa, pode 

colaborar para melhorarmos a educação nas escolas púbicas brasileiras, de uma 

forma eficaz, o que trará uma melhoria na vida de muitos brasileiros. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Erradicar a pobreza requer investimento, tempo e fé na capacidade do povo 

brasileiro. As escolas públicas brasileiras pedem socorro diante do terrível quadro de 

violência, descaso e desvalorização que vivem.  

 

A educação é um agente transformador de realidades e pode erradicar a pobreza 

que muitos brasileiros vivem. Na China, houve um investimento na educação e hoje, 

os chineses já colhem os louros em diversas áreas, sendo apontado como um dos 

países emergentes na economia mundial.  
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O Brasil pode erradicar a pobreza se investir na educação e otimizar recursos 

para a realização de projetos nas escolas. O sujeito de direitos constrói o seu 

conhecimento e transforma a sua realidade.  

As escolas devem enxergar seus alunos como sujeitos de direitos e partir da 

realidade deles para a construção do conhecimento. Um ambiente escolar 

acolhedor, sócio construtivista, que respeite as diferenças étnicas, sociais, 

intelectuais fará a diferença na vida de cada criança que nela ingressar e a 

erradicação da pobreza tornar-se-á uma realidade. 
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