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A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 
 
 

Herculano da Silva Melo1  
 

Resumo: Este estudo objetivou pesquisar a permanência das desigualdades sociais, apesar dos esforços 
da educação. A educação representa a porta de entrada para o desenvolvimento social humano como um 
todo, para a garantia de qualidade de vida, porque não dizer, para a própria vida. No entanto, quando se 
faz referência à desigualdade social, percebe-se um verdadeiro paradoxo, ou como uma discussão cujo 
objeto se fundamenta, principalmente, na relação de complexidade. Por isso, tem de ser percebida como 
efeito da combinação de variados elementos. Aquela que parte da confluência de inúmeros fatores, 
podendo-se dizer, congêneres ao assunto, visando a superação desses fatores, considerados 
contraditórios, ou aqueles que emergem da ausência de uma política pública capaz de garantir um 
desenvolvimento social que elimine as injustiças e, assim, possa solucionar os problemas que, então, 
afetam a maioria dos cidadãos. Apesar disso, conclui-se que alguns fatores são mais predominantes na 
manutenção dessa desigualdade social, como é o caso da pobreza, que ainda mantém-se em evidência, 
infelizmente. Concluiu-se que a desigualdade social, ao emergir de um contexto social divergente, 
agrega outros elementos, a exemplo, da Sociologia e da Psicologia, que são incorporados junto ao 
contexto educacional, para dar a este, a necessária sustentação e, assim, poder garantir que o senso crítico 
assuma seu verdadeiro espaço no contexto social. Apesar disso, o assunto desigualdade social representa 
um contexto de efeito transdisciplinar que não elimina a possibilidade de contribuir para a evolução do 
trabalho acadêmico. 

Palavras-chave: Educação, Desigualdade Social, Complexidade de fatores. 
 

Resumen: La educación representa la puerta de entrada al desarrollo social humano en su conjunto, 
para garantizar la calidad de vida, por qué no decirlo para la vida misma. Sin embargo, cuando se hace 
referência a la desigualdad social, se percibe como una verdadera paradoja, o como una discusión cuyo 
objeto se basa, principalmente en la relación de complejidad. Por lo tanto, debe verse como un efecto 
de la combinación de varios elementos. El que parte de la confluencia de innumerables factores, 
pudiendo decir similar al tema. Para superarlos, factores que se consideran contradictorios, o aquellos 
que surgen de la ausencia de una política pública capaz de garantizar un desarrollo social que elimine 
las injusticias y, por lo tanto, puedan resolver los problemas que luego afectan a la mayoría de los 
ciudadanos. A pesar de esto, se concluye que algunos factores son aún más frecuentes en el 
mantenimiento de esta desigualdad social, como es el caso de la pobreza, que desafortunadamente aún 
permanece en evidencia. Mientras emerge la desigualdad social, se puede decir de un contexto social 
divergente, otros elementos, como la sociología y la psicología, se incorporan en el contexto educativo 
para brindarle el apoyo necesario y, por lo tanto, para garantizar que el sentido crítico asume su 
verdadero espacio en el contexto social. A pesar de esto, el tema de la desigualdad social representa un 
contexto con un efecto transdisciplinario que no elimina la posibilidad de contribuir a la evolución del 
trabajo académico. 

Palabras clave: Educación, Desigualdad social, Complejidad de factores. 
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Introdução 
 
 

Destaca-se, neste estudo, uma temática que remete à discussão de três elementos 

fundamentais: a Educação em si, as desigualdades sociais, suas causas e consequências, e a 

relação que se estabelece entre esses dois fenômenos. 

Para que possamos analisar o assunto conforme requer a natureza do seu objeto, 

primeiramente precisamos discuti-lo à guisa da visão teórica e conceitual. A seguir alguns 

questionamentos que com certeza vão ajudar na abertura desse debate: 

- Como conceituar um contexto? 

- Qual a origem ou causa do contexto das desigualdades sociais? 

- Que relação pode-se estabelecer entre a Educação e a desigualdade social? 

Não vamos conseguir contextualizar assunto algum, sem antes identificar os 

elementos ou as articulações de antemão presentes na sua própria relação de transversalidade, 

como por exemplo, o papel da Educação mediante a elevada complexidade de fatores, a 

importância da Educação no contexto das desigualdades sociais, as causas das desigualdades 

sociais, a Educação sozinha consegue dar solução para todos os fatos? 

 
Educação 

 
 

Na interpretação teórica de Brandão (1995), a Educação está em todos os lugares e 

no ensino de todos os saberes, não existindo um modelo único de educação, não sendo a escola 

o único lugar onde ela ocorre, muito menos pode o professor ser seu único agente. 

Ainda para Brandão, existem inúmeras educações e cada uma delas com capacidade 

de reproduzir os saberes que compõe cada cultura e cada contexto histórico, possibilitando, 

dessa forma, que cada sociedade se organize para promover a reinvenção do seu próprio 

contexto educacional a partir dos elementos do seu próprio cotidiano, começando pela 

identificação de seus próprios pontos frágeis, para assim, reconhecer que sua deficiência pode 

estar em seus próprios agentes, pois, com consciência ou não, estes vêm reproduzindo 

ideologias que interessam a grupos isolados da sociedade. 

Nessa visão teórica, a educação encontra-se difundida em todos os mundos 

socioculturais e ninguém escapa dela. O autor em referência amplia a discussão, observando 

que, seja em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos outros, todos nós 

envolvemos pedaços da vida com ela para aprender para ser, para ensinar, ou para aprender 

para ensinar. 
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Desigualdade Social 
 
 

Uma combinação de variado efeito, pois tanto pode ser percebida como reflexo da 

diversidade cultural, como da relação de competitividade que involuntariamente se interpõe ao 

gênero humano. Além disso, deve ser atribuída às relações que se estabelecem a partir das 

demandas sócio-político-econômicas e, aqui podemos identificar vários aspectos que refletem 

em desigualdades: desigualdade de oportunidades, desigualdade de resultados, desigualdade de 

aprendizagem, desigualdade de gênero, desigualdade de renda ou econômica, sendo esta última, 

imprecisamente chamada de desigualdade social, isso certamente por causa da distribuição 

desigual de renda, entre as tantas outras formas possíveis de se ver e identificar a desigualdade. 

Em se tratando de Brasil, além disso, há ainda outro elemento que precisa ser levado 

em consideração como efeito, principalmente, da confluência entre dois fatores: desigualdade 

e pobreza, uma vez que são fatores interdependentes entre si e que emergem da ausência de 

uma política pública capaz de garantir um desenvolvimento social que elimine as injustiças e, 

assim, possa solucionar os problemas sociais que então afetam a maioria dos brasileiros. Mas, 

apesar dessa aparente relação de interdependência, há um limite de divergência entre esses dois 

fatores. A pobreza em si que existe em todos os países, sejam eles pobres ou ricos, enquanto a 

desigualdade apresenta-se como um fenômeno que ocorre principalmente em países não 

desenvolvidos. 

Para o Sociólogo Orson Camargo em seu artigo “Classe Social” publicado na 

Revista Brasil Escola 2011, no Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para 

o mundo, por ser um dos países mais desiguais da atualidade. Registra que segundo os dados 

da ONU, em 2005, o Brasil apresentava como a 8ª nação mais desigual do planeta, tendo esse 

índice caído em menos de 1% em 2009, (0,52%), o que considera um quadro ainda alarmante. 

De acordo com o relatório 2001 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 162 países, 

entre 1988 a 1999, período em que ocorreram recessões no Brasil, o País passou da 74a posição 

no ranking mundial para o 69o. Mas, ainda assim, o Brasil continuou atrás de seus principais 

vizinhos sul-americanos: Argentina (34a) e Uruguai (37a). 

O mesmo relatório aponta que as mudanças nos indicadores de melhoria de vida da 

população brasileira não têm mudado de forma significativa em relação à expectativa de 

estabilidade. Por exemplo, em 2000, as políticas sociais do País consumiam 23% do orçamento 

federal, sendo que pouco desse total chegava efetivamente aos mais pobres. Denuncia ainda 
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que enquanto 9% da população vive com menos de US$ 1 por dia, 46,7% da renda nacional 

concentra-se nas mãos de apenas 10% da população. 

O mais recente Relatório da ONU (PNUD), divulgado em julho de 2011, aponta o 

Brasil como o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. Quanto à distância entre pobres 

e ricos, nosso país empata com o Equador só ficando atrás da Bolívia, do Haiti, de Madagáscar, 

de Camarões, Tailândia e África do Sul. 

Outros pesquisadores relacionam a desigualdade social brasileira a uma série de 

fatores que tenha resultado em uma relação pode-se dizer de flagelo social, que remontam ao 

Brasil Colônia, à influência ibérica, aos padrões de títulos de posse de latifúndios e à escravidão. 

Embora tendo sido percebida nas últimas décadas como herança pré-moderna, consiste como 

efeito do processo da modernização que invadiu o país a partir do início do século XIX. 

Comumente uma oportunidade ímpar para refletirmos sobre as afirmações de Frei 

Betto 2010, que aponta que mais da metade da população do Brasil detém menos de 3% das 

propriedades rurais, e que apenas 46 mil proprietários são donos de metade das terras 

brasileiras, sendo a nossa estrutura fundiária a mesma desde o Brasil império! Que quem dá 

emprego no campo não é o latifúndio nem o agronegócio, mas a agricultura familiar, que ocupa 

apenas 24% das terras e ainda assim consegue empregar 75% dos trabalhadores rurais. 

Considera que o que permite a redução da desigualdade social é sem dúvidas o 

acesso à educação de qualidade. Lamenta ao relatar que no Brasil, em cada grupo de 100 

habitantes, apenas 9 possuem diploma universitário, bastando dizer que, a cada ano, 130 mil 

jovens, em todo o Brasil, ingressam em cursos como engenharia, mas que sobram em média 50 

mil vagas; que desses que ingressam na universidade apenas 30 mil conseguem se formar; e 

que os demais desistem por falta de capacidade para prosseguir os estudos ou são forçados a 

abandonar pela necessidade de garantir um lugar no mercado de trabalho. 

Considera o autor, finalmente que todas as pesquisas comprovam que os mais 

pobres, ao obterem um pouco mais de renda, investem em qualidade de vida, como saúde, 

educação e moradia. Para ele o Brasil é rico, mas não é justo. 

Camargo (2011), complementa considerando que o desenvolvimento econômico 

dos últimos tempos fez crescer também a miséria e as disparidades sociais: déficit educacional, 

má distribuição de renda, péssimo atendimento na saúde, excessiva concentração de renda, 

desemprego, fome, desnutrição, mortalidade infantil, violência, entre outras. 

Considera ainda aquele autor, que as desigualdades sociais sejam em grande parte 

geradas pelo jogo do mercado e do capital, assim como pelo sistema político que sempre 

procura intervir de diversas maneiras, às vezes mais, às vezes menos, para assim tentar regular, 
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regulamentar ou corrigir o funcionamento dos mercados em que se formam as remunerações 

materiais e simbólicas; observando que a desigualdade deixou de ser responsabilidade nacional 

para se adequar à regulação de instituições multilaterais, como o Banco Mundial, e outros. 

Denuncia por meio de seu artigo “No limiar do século 21”, publicado na Folha de 

São Paulo (2005), ser inconcebível se ver um país na altura do Brasil, contar com apenas um 

terço de sua população em condições educacionais e vida comparáveis às de um país europeu, 

estando outro terço em nível extremamente modesto, comparável, aos mais pobres padrões afro- 

asiáticos e, o restante do seu contingente populacional mergulhado num nível ainda mais 

inferior. 

Diante da perspectiva já mencionada e, ainda refletindo sobre as argumentações de 

Camargo (2012) vamos perceber que a desigualdade social no Brasil e no mundo vem se 

alastrando silenciosamente e com tendência a acentuar-se de modo ainda mais agressivo. Isso 

por causa de inúmeros fatores os quais têm fonte, principalmente nos endividamentos das 

nações em face dos efeitos da Globalização e do avanço tecnológico, também da inabilidade 

política ainda muito presente no mundo pós-moderno, do acentuado e progressivo desemprego, 

do analfabetismo, da relação de imediatismo e, consequentemente da crise que ora afeta a 

instituição família. Dentre de tais fatores, com maior destaque aparece o desemprego, porque 

se instaura na ordem social uma dolorosa e acentuada crise. 

Como podemos ver, trata-se de uma perspectiva difusa e bem desafiante para ser 

esclarecida, porque muitos são os precedentes levantados neste contexto que podem estar na 

emergência dos conflitos, dentre eles há um que se encontra infuso na sua relação de 

subjetividade, que é o fator político. Sobre este ponto chamamos a atenção das novas gerações, 

e aqui vamos destacar o elemento, a nosso ver, central e mais característico capaz de dar 

surgimento a todo nível de desigualdade social já percebido e que deve ser combatido a ferro e 

fogo, sob pena do caos social brasileiro nunca deixar de existir. Estamos falando do 

analfabetismo. 

Para se ter uma ideia, como bem destaca a Coletânea Educação para Todos (1996- 

2004) - MEC, a marca do analfabetismo é realidade que tem raízes históricas no Brasil. Segundo 

aponta a fonte, o primeiro recenseamento nacional brasileiro, realizado em 1872, sinalizou um 

índice de analfabetismo o equivalente a 82% da população acima de cinco anos de idade e, que 

o mesmo quadro se repetiu na década de 1890; chegando até 1950, com mais da metade da 

população brasileira ainda analfabeta. Portanto, em face desta descrição, fica evidente a marca 

do desinteresse por parte de quem sempre esteve à frente do poder no Brasil. 
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Infelizmente o quadro continua alarmante na atualidade. Segundo o IBGE, até 

2017, o contingente de analfabetismo absoluto ainda atinge a taxa 7,2% da população e, que de 

cada 10 brasileiros, 3 pertence a universo do chamado analfabetismo funcional, portanto o 

equivalente a 30%. Enquanto o nível superior ainda não superou a taxa dos 8%. Nessas 

condições, torna-se possível visualizar o índice de iniciação ao ensino médio, todavia com outro 

agravante, ou seja, segundo a mesma fonte (o IBGE), até 2018, mais da metade da população 

adulta (ou acima de 25 anos de idade), o equivalente a 52,6%, que se matriculou no ensino 

médio não conseguiu concluí-lo. Às conclusões do leitor. 

Destarte, por analogia, podemos acrescentar ainda outras combinações de fatores 

igualmente responsáveis por favorecer a desigualdade: a diversidade cultural que torna a 

sociedade extremamente complexa e, além disso, a relação de competitividade, aquela 

involuntariamente interposta à natureza e ao gênero humano. Isso tudo ratifica o que já foi 

registrado a respeito, ou seja, atribui às relações que se estabelecem a partir das demandas sócio- 

político-econômicas e, aqui, podemos identificar vários aspectos que se complementam para 

incorporar em desigualdades: desigualdade de oportunidades, desigualdade de resultados, 

desigualdade de aprendizagem, desigualdade de gênero, desigualdade de renda ou econômica, 

sendo esta última, imprecisamente, chamada de desigualdade social. Isso, certamente, por causa 

da distribuição desigual de renda, entre as tantas outras formas possíveis de se ver e identificar 

a desigualdade social no Brasil. 

Em se tratando de Brasil, além disso, há, ainda, outro elemento que precisa ser levado 

em consideração como efeito, principalmente, da confluência entre dois fatores: desigualdade 

e pobreza, uma vez que são retro atores interdependentes entre si e que emergem da ausência 

de uma política pública capaz de garantir um desenvolvimento social que elimine as injustiças 

e, assim, possa solucionar os problemas sociais que, então, afetam a maioria dos brasileiros. 

Mas, apesar dessa aparente relação de interdependência, há um limite de divergência entre esses 

dois fatores. A pobreza, em si, existente em todos os países, sejam eles pobres ou ricos, 

enquanto a desigualdade apresenta-se como um fenômeno que ocorre, principalmente, em 

países não desenvolvidos. 

Uma reflexão construída a luz de dados comprovadamente oficiosos, os quais 

objetivam despertar o interesse da sociedade brasileira para uma tomada de posição em defesa 

da efetivação do Estado democrático de direitos, pois somente por meio desse caminho se torna 

possível combater ou se não quando pelo menos reduzir significativamente a desigualdade 

social nesse imenso País. 
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Considerações finais 
 
 

Que relação teriam os paradigmas com essa realidade? A partir de que momento 

pode ser possível precisar a presença do contexto das desigualdades sociais no mundo? 

Se por um lado a imparidade há muito existente, por isso, emergente de ser 

controlada, a Educação na mesma intensidade sem dúvida tendo sido criada como alternativa 

ou ferramenta capaz de confrontá-la à altura da sua representatividade, por outro, e de modo 

mais prevalecente, a defasagem de escolaridade da população, pode esclarecer, por exemplo, 

as razões da desigualdade de produção e renda desta, neste ou noutro país. 

Nestas circunstâncias, pode-se observar que os principais fatores determinantes da 

desigualdade social, no Brasil e no mundo, seguramente estão no baixo índice de escolaridade 

e na imposição advinda das regras dos sistemas dominantes. 

Quanto ao atual momento histórico que poderia muito bem se caracterizar como 

referencial para o aparecimento do contexto das desigualdades sociais no mundo, apresenta-se 

como fator de imprevisibilidade, pois em se tratando de mundo humano, podemos assegurar 

que se trata de uma realidade que sempre existiu e pelo visto continuará existindo por tempo 

indeterminado. Mas, por que? Por se tratar de uma situação que foge ao controle de qualquer 

ação organizada, mesmo diante de tantas dimensões e ações possíveis de serem empreendidas 

pela sociedade. 

Sem exagero, a expressão desigualdade social, é seguramente o principal problema 

para a sociedade brasileira. Os dados estatísticos têm demonstrado que a distribuição de renda, 

por exemplo, é por demais, injusta ao demonstrar que uma minoria se apropria da maior parte 

da riqueza, enquanto a maioria da população se vê obrigada a se manter com a parcela mais 

inferior de renda. 

Finalmente, e em concordância com as perspectivas de Medeiros (2005), que reluta 

por uma igualdade com justiça distributiva, para testificar o absurdo premente ao contexto 

pesquisado, oportunidade em que seleciona dados muito inquietantes, a exemplo desses dois 

que faz questão de destacar, ou seja, “enquanto 50% da população brasileira detêm menos de 

12% da Renda Nacional, apenas 1% dessa mesma população, detém mais de 14% da dita 

renda”. Perspectiva na qual se conclui que a desigualdade propriamente dita está diretamente 

associada à pobreza extrema e à ausência de políticas públicas que a submeta. 
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