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1.Resumo: Com o intuito de compreender as diferentes discussões acerca 

das relações objetivas ou subjetivas da educação para a condição de pobreza, ou 

ainda para modificação desta condição, buscou-se mapear a partir das metodologias 

definidas pelos estudos de tipo estado da arte as produções acadêmicas 

qualificadas no Banco de Teses e Dissertações da Capes e na Biblioteca Eletrônica 

SciELO que se relacionavam aos descritores “educação” e “pobreza”. Para além de 

classificações quanto as regiões dos autores ou áreas do conhecimento, por 

exemplo, foram desenvolvidas análises referentes a todas as diferentes discussões 

nas mais diversas áreas do conhecimento que trabalham com esses dois assuntos – 

educação e/ou pobreza - e ainda, como cada área relaciona e define suas 

implicâncias a partir de estudos teóricos e bibliográficos, ou ainda estudos de caso. 

Palavras-chave: pobreza, educação, transferência de renda, estado da arte. 

2. Introdução 

A busca por uma definição do conceito de pobreza teve seu inicio no século 

XVIII, com as primeiras elaborações de David Ricardo, no prefácio de seu livro 

“Princípios de Economia Política e Tributação” de 1817. Até então a questão que 

estava sendo abordada nos estudos de Economia Política era o conjunto de leis que 

regulavam a distribuição de produto (renda, lucro e salario), entre os proprietários do 

capital, de terra e os trabalhadores, mas avanços sobre esse assunto vieram com o 

desenvolvimento da estatística no século XIX, que incitou uma busca pela 

quantificação e avaliação da natureza dos problemas sociais, que estavam 

agregados a sociedade capitalista. A separação entre pobres e ricos, ou em classes 

sociais, acaba marcando o inicio da consolidação e ascensão do capitalismo como 

um sistema econômico, e isso proporciona diferenciações de acesso a bens e 

serviços pela população, ou ainda a própria privação de cuidados com saúde, 

alimentação, vestuário ou moradia. Apenas no final do século XX, o tema ganhou 

uma forte conotação no meio acadêmico, tanto em diferentes partes da Europa, 

como em países em desenvolvimento. (CORREA, 2011; MELO, 2005; MOCELIN, 

2012). 

Estudos definindo diferentes naturezas para a pobreza levaram instituições 

internacionais a propor que os trabalhos deveriam começar a se embasar em 

comparações e propostas de políticas públicas a partir de uma definição de linhas de 

pobreza, que estariam relacionadas ao consumo e a renda. Mas vários estudiosos 



contestam medidas baseadas somente na renda afirmando que essa abordagem é 

insuficiente para explicar um fenômeno complexo como a pobreza. Correa (2011) 

então aponta que o conceito de pobreza necessita ser compreendido a partir de um 

contexto social, histórico e cultural. Com isso, delimita-se a impossibilidade que se 

defina a pobreza enquanto um conceito estático. Deve-se entender a conceituação, 

como uma estrutura que permitirá definir medidas que desenvolvam instrumentos, 

para que assim se operacionalize maneiras apropriadas para a menção dos 

diferentes graus de pobreza, em especial ao que se discute aqui: na elaboração e 

monitoramento de políticas públicas adequadas e condizentes com a realidade 

social. 

 

A educação enquanto direito fundamental da criança e do adolescente, e 

que deve ser assegurada pelo poder público, define o ensino brasileiro pela Lei 

9.394/96 – a – LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como 

responsável por preparar o aluno para o exercício consciente pleno da cidadania, e 

qualifica-lo para o trabalho, a partir de princípios e bases filosóficas como o respeito 

à igualdade, à gratuidade do ensino público (CORRÊA, 2012; SCHWARTZMAN, 

2005). No entanto, as diferenças sociais são claras e se estendem para as 

diferenças quanto as escolas públicas e privadas, ou ainda o acesso a educação em 

zonas urbanas e rurais. Desde os recursos e materiais disponíveis, até o tempo 

escolar dos alunos, as condições de trabalho dos professores, ou a exigência de 

aprendizagem nesses diferentes contextos se mostram desiguais. Outros fatores 

como a participação e dedicação das famílias nos estudos das crianças, e as 

possibilidades de estudos dos mesmos se mostram desiguais e perpetuadores do 

círculo de desigualdade pela renda familiar baixa, o baixo nível de estudos dos 

filhos, e baixo nível de renda dos filhos. Portanto há clareza no cunho intencional 

orientado por propósitos da educação, onde os diferentes programas de estudo e 

projetos pedagógicos refletem uma visão sobre o que é importante ensinar para 

aquele determinado grupo de alunos, e ainda como ensinar, considerando o fator 

“tempo” já mencionado, e expresso inclusive nas condicionalidades de diferentes 

programas de transferência de renda, ora pela frequência escolar, ora pela 

determinação de uma faixa etária obrigatória de filhos matriculados em instituição 

escolar reconhecida. 

3. Objetivos 



Com o objetivo de realizar um mapeamento e de se discutir sobre os temas 

“educação” e “pobreza”, buscando entender todas as diferentes dimensões que 

podem ser discutidas nas mais diversas áreas acadêmicas que trabalham com 

esses dois assuntos, o presente estudo procurou além de destacar os temas 

privilegiados nesses estudos, evidenciar também o direcionamento das discussões 

referentes as acepções de educação pobreza, e sua relação direta ou indireta. 

4. Metodologia  

Para tanto foram utilizadas técnicas de classificação e leitura referentes ao 

método de pesquisa “Estado da Arte” que, de acordo com Ferreira (2002), define-se 

por um conjunto de pesquisas de caráter bibliográfico. Tais investigações visam 

mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes campos de 

conhecimento, pela leitura do resumo, pela leitura parcial, ou ainda pela leitura 

integral dos trabalhos acadêmicos, tentando responder alguns aspectos e 

dimensões que vem sendo destacadas e privilegiadas em diferentes lugares e 

épocas. Nessas pesquisas se utiliza como ferramenta base para realizar 

levantamentos de dados e análises, os catálogos de faculdades, institutos, 

universidades, entre outros. Para a pesquisa em questão foram utilizados os 

descritores “educação” e “pobreza” nos seguintes depósitos de produções 

acadêmicas: o Banco de Teses e Dissertações da Capes, para análise das teses e 

dissertações, e a Biblioteca Eletrônica SciELO, para análise dos artigos. 

5. Desenvolvimento 

A pesquisa que foi realizada teve um caminho traçado para se buscar 

primeiramente entender um pouco mais sobre os conceitos pobreza e educação e a 

relação que eles tem um com o outro, para isso foi lido algumas bibliografias 

auxiliares. Após essas leituras, foram realizadas pesquisas no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes e na Biblioteca Eletrônica SciELO, buscando as atuais 

publicações que estão trabalhando com os conceitos educação e pobreza, mais 

especificamente as pesquisas que além de trabalhar com esses dois temas, aborde 

sobre o Programa Bolsa Família.  

 

Gráfico 1. Relação dos artigos, teses e dissertações com PTR 



 

Tem-se a colocação da importância da focalização do Programa Bolsa 

Família, que é considerado como uma discriminação positiva, que colabora para as 

implementações de políticas públicas, podendo assim ser direcionado as ações a 

determinado público-alvo, deixando em evidência as demandas dessa população. 

Políticas de combate a pobreza, de escolarização e fiscalização, devem ser 

implementadas em diferentes modelos, assim como se pode observar que é feito 

com o Bolsa Família, conseguindo assim melhores resultados de acordo com as 

realidades de cada região do Brasil. E por fim, a sempre uma tentativa de mostrar 

que o Programa Bolsa Família é um frente social para eliminação da desigualdade. 

(FERREIRA, 2012; JUNIOR, 2012) 

 

Gráfico 2. Condicionalidades dos trabalhos com relação com PTR 
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Das 119 teses encontradas no Banco de Teses e Dissertações no ano de 

2014, que foram defendidas entre os anos de 2011 e 2012, 17%, o que corresponde 

à 20 teses e dissertações, tem relação com o Programa Bolsa Família. E que 18%, 

que são 21 teses e dissertações, tem relação com outros programas de 

transferência de renda, como; o Bolsa Escola do Programa Vida Melhor no Distrito 

Federal, e que 65%, que corresponde à 78 teses e dissertação trabalham com a 

questão da pobreza e educação, sem relacionar com nenhum programa de 

transferência de renda. Já para os artigos, dos 22 que possuíam relação com 

programas de transferência de renda (ver Gráfico 2.) 14 artigos (64%) colocavam em 

discussão simultaneamente as condicionalidades relacionadas a educação e saúde, 

e ainda de maneira específica estes assuntos se equiparam quanto a relevância, 

pois dos 22 artigos 4 artigos (18%) centralizavam as condicionalidades relacionadas 

a educação e 4 artigos (18%) centralizavam as condicionalidades relacionadas a 

saúde. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa palavras como “educação” e 

“qualidade de vida” (em principal a saúde pública), como os dados mostrarão a 

seguir, ocupam posições centrais quanto a discussão de autonomização dos pobres. 

Não seria, portanto, coincidência ou distribuição aleatória as discussões quanto as 

condicionalidades dos programas de transferência de renda se pautarem 

significativamente as questões quanto a educação e a saúde dos beneficiários e dos 

potenciais grupos de beneficiários dos diferentes programas de transferência de 

renda (ver Gráfico 3.).  

 

Gráfico 3. Condicionalidades dos trabalhos com relação com PBF 
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6.Resultados 

Após realizar todas as análises propostas para o desenvolvimento da 

pesquisa, pode-se chegar a algumas conclusões, como por exemplo, que em 

pesquisas com área de conhecimento em ciências sociais aplicadas e da ciência 

política, percebemos sempre um tom critico em seus textos, ao unir os conceitos de 

pobreza e bolsa família. Não são observadas apenas questões positivas, mas sim 

todas que são importantes no ponto de vista dos autores. As pesquisas dessa área 

buscam investigar essa tendência que o Programa Bolsa Família tem na redução da 

pobreza e da desigualdade social, partindo da observação das famílias e suas 

situações de riscos e socialmente vulneráveis, que são na maioria das vezes 

incapazes de suprir suas necessidades de acesso a alimentos, as condições 

adequadas de habitação, educação, desprovidas de trabalho e renda, condição que 

acaba por gerar uma insegurança e desproteção social. 

No momento em que se estabelece um padrão mínimo de necessidades 

básicas que deve ser atendidas por uma faixa de renda per capita mínima, como as 

que são estipuladas pelos programas caracterizados pela transferência de renda às 

famílias dos grupos economicamente mais vulneráveis, Correa (2011), Rego (2013) 

e Rocha (2006) estabelecem duas medidas em comum para que se possa definir a 

pobreza a partir de uma dualidade analítica e interpretativa desta condição, ora pela 

definição compreendida como pobreza absoluta; ora pela definição de pobreza 

relativa. 

Ao que se refere à definição de pobreza absoluta, esta se associa 

especificamente a sobrevivência física de cada pessoa, quando o indivíduo encontra 

dificuldade ou impossibilidade de satisfazer suas necessidades, pelo não 

atendimento das mínimas necessidades vitais, como nutrição e moradia. A 

dimensão empírica é constantemente vinculada a satisfação nutricional do indivíduo 

ou do grupo familiar e a definição dessa categoria de pobreza esta constantemente 

vinculada a condições extremas de privação (CORREA, 2011; REGO, 2013; 

ROCHA, 2006). 

 

A definição de pobreza relativa está relacionada as contrariedades do meio 

social em que o individuo pertence, de uma maneira que o atendimento das 

necessidades básicas não consegue ser compensado por outros motivos, que não 

estão ligados unicamente a renda, mas sim a não disponibilização de serviços de 



saneamento básico, ou ainda a carência de uma educação adequada, ou a 

discriminação de gênero, por exemplo (CORREA, 2011; REGO, 2013; ROCHA, 

2006). 

Embora com os limites dessas duas interpretações ainda não sejam tão 

claros para análises empíricas, essas interpretações auxiliam enquanto tipos ideais 

construídos pelas similaridades das realidades e contextos sociais complexos, 

permitindo o exercício reflexivo desta condição. Melo afirma: 

A pobreza deve ser entendida como um fenômeno 

multidimensional, que associa subconsumo, desnutrição, condições 

precárias de vida, baixa escolaridade, inserção instável no mercado 

de trabalho e pouca participação política e social (p.7, 2005). 

As produções na área da economia trazem, em sua maioria, como objetivo 

avaliar o que o programa bolsa família tem feito realmente com relação à pobreza no 

país. Nessa área de conhecimento podemos observar algumas divergências nas 

opiniões dos autores. Curralero (2012), por exemplo, apresenta concepção que irá 

abranger uma análise das políticas de segurança, alimentar, assistência social, 

saúde, educação, trabalho e emprego, dando destaque para cada política setorial 

recente e na forma de como atendem realmente as populações mais pobres, e ela 

chama isso de uma concepção multidimensional da pobreza. 

A proposta de Mattos (2011), em outra instância, é discutir o desenho e os 

impactos do Programa Bolsa Família para uma análise das capacitações. Para isso 

é apresentado as características do Programa Bolsa Família, seus antecedentes e o 

que provocou nas áreas da educação, saúde, alimentação, trabalho, 

empoderamento das mulheres e a pobreza. Ele visa mostrar a atuação do programa 

sobre essas múltiplas dimensões responsáveis pela pobreza. 

Em pesquisas que tem como área de conhecimento a educação, podemos 

primeiramente observar sempre uma retrospectiva que os pesquisadores fazem, 

contando que o Programa Bolsa Família é uma fusão de vários outros programas, 

Bolsa Escola, Auxilio Gás e Cartão Alimentação. Deixa claro que hoje são cerca de 

13 milhões de famílias que recebem o beneficio. Estabelece duas condicionalidades 

que são educação e saúde. E traçando toda a contextualização do programa, inicia-

se uma atenção especifica com relação à educação, mostrando que com o 

Programa Bolsa Família houve uma redução do analfabetismo no país. (FERREIRA, 

2012; JUNIOR 2012). 



As produções em sua maioria ao tratarem de educação e pobreza, tanto nos 

artigos quanto nas teses e dissertações, buscaram trazer um pouco sobre a região 

estudada como; as condições de moradia dos cidadãos relataram também sobre a 

qualidade de educação, a respeito do acesso a saúde e aos seus direitos como 

cidadão, como muitas vezes políticas de assistência social podem ser falhas. 

Mostrando que quando um individuo se encontra em situação de pobreza, a 

educação se torna um caminho para mudar seu destino e de sua família, um porto 

seguro para que possa sair da situação em que vive, e ter um vida digna como lhe é 

de direito. E essa abordagem pode ser encontrada nas mais diversas áreas de 

conhecimento estudadas nesta pesquisa, como na Educação, Ciências Sociais 

Aplicadas e Diplomacia. 

7. Considerações Finais 

Portanto, considera-se a contribuição de estudos como este, tanto para 

aprimoramento dos saberes acadêmicos para as mais diferentes áreas do 

conhecimento, como para um nivelamento compreensivo pessoal frente as 

diferentes contextualizações. No primeiro semestre da pesquisa o conhecimento 

intelectual predominou, pois se teve a oportunidade e conhecer mais a fundo o 

Banco de Teses e Dissertações da Capes e a Biblioteca Eletrônica SciELO, que são 

fontes essenciais de pesquisa. E nesse momento da pesquisa conheceram-se 

também as mais diversas áreas de conhecimento que trabalham com os temas 

educação e pobreza, e foram lidos os resumos e classificados para se continuar o 

estudo. Nos últimos seis meses da pesquisa pode-se ter a contribuição para um 

conhecimento pessoal e intelectual ao mesmo tempo. Pois nesse período foram 

lidas diversas bibliografias que tratavam sobre educação e pobreza. Muitas vezes 

definimos a pobreza de uma maneira tão objetiva, relacionando-a apenas a questão 

a renda, pobre é aquele que não tem uma renda suficiente para atender suas 

necessidades vitais. Mas ao ler os textos utilizados para entender esses dois 

conceitos, observamos que ser pobre não é apenas não ter uma renda suficiente 

para viver, mas também não ter acesso a um ensino de qualidade, a uma moradia, a 

um atendimento de saúde adequado, a as políticas sócias e assistências, entre 

outras. A educação para os pobres é um dos poucos caminhos que eles tem para 

sair da condição em que se encontram, e ao não ter um ensino de qualidade, as 

esperanças das crianças e adolescentes e também dos adultos pais deles, 

começam a se esgotar. E ao ler os resumos das teses, dissertações e dos artigos 



selecionados para esse estudo, que são as com relação a educação, pobreza e 

bolsa família, observou-se a confirmação da definição de educação e pobreza feita 

nas outras referências bibliográficas utilizadas. Os autores das teses, dissertações e 

dos ao tratarem dos três conceitos estudados, defenderam em sua maioria as 

múltiplas faces que a pobreza assume. E como o Programa Bolsa Família vem 

contribuindo na diminuição da pobreza e para que as crianças e adolescentes 

cheguem as escolas, mas que nesse caminho ainda tem muitos obstáculos a serem 

vencidos, como a melhora na qualidade da educação, na assistência social e nas 

políticas públicas. Mas não podemos deixar de afirmar, que estamos no caminho 

certo, basta continuar caminhando. 

 

8. Referências  :  

  

CORREA, Alessandra Baiocchi Antunes. Pobreza: definições e medidas. In: A 

exclusão da população de baixa renda dos sistemas de trocas comerciais: uma 

análise histórica sob a perspectiva do marketing. Rio de Janeiro: PUC. 2011. 

Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-

rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=17977@1> Acesso em 1 de 

Julho de 2015.  

 

CORRÊA, Juciani Severo. A relação da pobreza e a educação de jovens e adultos. 

In: XVI - JORNADA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - Educação: Territórios de saberes, 

2012, Santa Maria. Anais: XVI - JORNADA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - Educação: 

Territórios de saberes, 2012.  

 

CURRALERO, Claudia Regina. “O enfrentamento da pobreza como desafio para as 

políticas sociais no Brasil: uma análise a partir do Programa 

Bolsa Família”.Universidade Estadual de Campinas. Doutorado em Ciências 

Econômicas . 2012.  

 

FERREIRA, Luiz Antonio. Bolsa Família: importante determinante para a educação e 

crescimento socioeconômico do Brasil. Universidade Metodista de São Paulo. 

Mestrado Acadêmico em Educação. 2012.  

 

FERREIRA. Norma Sandra de Almeida . As Pesquisas denominadas "Estado da 

Arte". Educação & Sociedade , 2002. p. 257-272.  



 

JUNIOR,Wilson Camerino dos Santos. Programas de transferência de renda e as 

políticas educacionais: o sistema presença e a gestão da pobreza na escola. 

Universidade Federal do Espírito Santo. Mestrado Acadêmico em Educação. 2012.  

 

MATTOS, Bartira Koch. Uma abordagem seniana do Programa Bolsa Família. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado acadêmico em Economia. 

2011.  

 

MELO, Hildete Pereira de. Gêneroe pobreza no Brasil: Relatório Final do 

Projeto GovernabilidadDemocratica de Género enAmerica Latina y el Caribe. 

Brasília: CEPAL/SPM, 2005.   

 

MOCELIN, Cassia Engres. Pobreza: um resgate histórico sobre a questão. 

Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão: XIII Mostra de Iniciação 

Científica. UNICRUZ. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).  

 

REGO, Walquiria Leão. PINZANI, Alessandro. Vozes do bolsa família: autonomia, 

direito e cidadania. São Paulo. UNESP. 2013. 

 

ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: afinal, de que se trata?.3 ed. Rio de Janeiro. 

FGV. 2006. 

 

SCHWARTZMAN, Simon. Educação e pobreza no Brasil. Buenos Aires: KAS. 

Diálogo Político 4. 2005. 

 


