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Desigualdade dentro 
da sala de aula

uma discussão sobre as manifestações de desigualdades e suas causas, vistas a partir do 
interior das salas de aula, assim como as estratégias para mitigação de tais iniquidades
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O que são as 
desigualdades?

● A Desigualdade é uma medida importante para discussão 
sobre o fracasso escolar nos sistemas educacionais;

● Uma situação de desigualdade educacional é aquela em 
que as distribuições da medida de desempenho são 
diferentes, por exemplo, entre grupos sociais distintos     
(Soares, 2019);

● O desafio da desigualdade educacional na sala de aula 
está em trabalhar com as individualidades, ou seja, 
estruturar a oferta do ensino em duas perspectivas (Crahay, 
2013):

a) uma escola que ofereça oportunidades educacionais que 
potencialize as capacidades individuais, buscando a 
equidade intraescolar.

b) levar em conta a diversidade individual para conduzir cada 
aluno ao domínio dos objetivos definidos como fundamentais.
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Causas da 
desigualdade 
intraescolar

Oliveira et al. (2013)
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Como medir?
Aluno

ConteúdoProfessor

NÚCLEO PEDAGÓGICO

● O núcleo pedagógico é a estrutura básica de intervenção no 
processo pedagógico com vistas a melhoria do nível de 
aprendizagem dos alunos (City et al., 2014);

● Os conteúdos e habilidades que os alunos devem desenvolver 
(estabelecidos pelos currículos) são a principal medida para que 
os professores identifiquem desigualdades de aprendizagem 
na sala de aula;

● O fracasso escolar, segundo Perrenoud, se estabelece na 
distância entre o currículo real e as normas de excelência com 
as quais o aluno é confrontado em uma sala de aula”(2001);

●
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Como medir?
AVALIAÇÃO
FORMATIVA

ENSINO 
E APRENDIZAGEM

CURRÍCULO

● A avaliação da aprendizagem (avaliação formativa) é 
realizada pelo professor em sala de aula e busca verificar a 
aprendizagem do aluno. É  determinada em conformidade 
com o planejamento escolar e o plano de trabalho docente;

● A partir das avaliações internas é possível verificar, dentre 
outras coisas:

○ Em que etapa do processo de aprendizagem o aluno 
enfrenta dificuldades

○ Se o ritmo de aprendizagem dos estudantes está 
adequado aos objetivos educacionais para o período letivo;

○ Se o ritmo curricular previsto nos planos de ensino atende 
às necessidades dos estudantes e promove o ritmo de 
aprendizagem esperado;
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Ações da escola 
que atuam no 
sentido da 
redução da 
desigualdade

● Adequação do currículo à realidade do aluno: 
○ respeito à cultura e conhecimentos prévios dos 

alunos; 
○ reconhecer o outro enquanto um ser complexo com 

história e trajetória singulares (Freire, 1996)

● Valorização da diversidade enquanto elemento que 
enriquece discussões, em contraposição à 
homogeneização do ensino (Candau, 2011)

● Clima escolar: criação de cultura escolar que valorize 
o trabalho em equipe e o sucesso escolar coletivo 
(Berger, 2020)
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Boas práticas do 
professor no 
enfrentamento de 
desigualdades

● Criação de um espaço de escuta e fala dentro da sala 
de aula: sentimento de pertencimento à uma 
comunidade escolar (Berger, 2020)

● Atenção às individualidades: fornecer subsídios para 
o sucesso individual dos alunos sem reduzir o 
currículo ao qual este tem acesso (Francia, 2013)

● Postura do professor frente a dificuldades e dúvidas 
enfrentadas pelos alunos:

○ Alunos cujos professores respondem positivamente 
à perguntas na sala de aula tendem a procurar mais 
ativamente ajuda (Kozanitis et al. 2007)
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Políticas públicas 
que visam a 
redução das 
desigualdades

● Lei 10.639/2003 e lei 11.645/2008 que instituíram a 
obrigatoriedade do ensino de história e cultura 
indígena, afrobrasileira  e africana

● Incentivo a professores e diretores a ficarem em 
escolas periféricas

● Representatividade no corpo docente.

● Percursos formativos não discriminatórios, ou seja, o 
acesso do aluno ao currículo não depende de seus 
resultados (não-tracking)
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