
 foi 

cidade Estrutural afirmou nunca ter ido ao cinema, quando no Plano Piloto, acontece 

culturais. 

, morador da cidade Estrutural, apud Cardim (2016) 

. (LINO, 

apud CARDIM, 2016, on-line).  

 

Figura 3  Indicadores Mapa das Desigualdades 2016 no Distrito Federal 

 

Fonte: Censo 2010 do IBGE, na Pesquisa Distrital por Amostra de  (PDAD) da Codeplan do DF e  

Fundo de Apoio  Cultura (FAC). 

 

  Segundo os dados da PDAD (2015), da 

com o 

total de 31,61% mais 0,92%. Em escolas particulares, apenas 2,45% foram registrados na 

pesquisa. 



  O concentra-se na categoria dos que tem ensino 

fundamental incompleto, 45,21%, seguida pelo ensino 

 (2015) composta por menores 

de seis anos fora da escola. 

 

Quadro 1 - - SCIA-Estrutural-Distrito Federal - 

2015 

                        % 

 25.723 65,94 

 11.976 30,69 

 359 0,92 

Escola Particular 937 2,40 

 (1) 0 0,00 

EAD Particular (1) 20 0,05 

Total 39.015 100,00 

Fonte: Codeplan - - SCIA-Estrutural - PDAD 2015 

 

Quadro 2 - - SCIA-Estrutural-Distrito Federal - 

2015 

                           % 

Analfabeto (15 anos ou mais) 996 2,55 

Sabem ler e escrever (15 anos ou mais) 777 1,99 

 40 0,10 

Ensino Especial 120 0,31 

Maternal e creche 139 0,36 

-Escolar 658 1,69 

EJA - Fundamental incompleto 299 0,77 

EJA - Fundamental completo 60 0,15 

EJA -  638 1,63 

EJA -  0 0,00 

Fundamental incompleto 17.334 44,44 



Fundamental completo 2.172 5,57 

 6.476 16,60 

Superior incompleto 1.494 3,83 

Superior completo 578 1,48 

 20 0,05 

Mestrado 0 0,00 

Doutorado 0 0,00 

 20 0,05 

 0 0,00 

Menor de 6 anos fora da escola 3.029 7,76 

Total 39.015 100,00 

Fonte: Codeplan - - SCIA-Estrutural - PDAD 2015 

  A PDAD (2015) 

io 

 

 

Quadro 3 - - SCIA-Estrutural-Distrito 

Federal - 2015 

Ativida              % 

 38.198 97,92 

 199 0,51 

 60 0,15 

 0 0,00 

Pronatec 40 0,10 

 60 0,15 

Outros 458 1,17 

Total 39.015 100,00 

Fonte: Codeplan - - SCIA-Estrutural - PDAD 2015 

 

  O PDAD (2015) 

cidade 

moradores da Estrutural por meio do levantamento da renda bruta mensal e dos outros 



pesquisados. 

 

Quadro 4  - SCIA-Estrutural-

Distrito Federal - 2015 

  

Valores absolutos R$        

min. 

Valores absolutos R$      

       2.004,00                                    2,54           521,80                                   0,66 

Fonte: Codeplan - - SCIA-Estrutural - PDAD 2015 

   

Quadro 5 -  

SCIA-Estrutural-Distrito Federal  2015 

               Classe de Renda              % 

 1.355 15,89 

 2.949 34,58 

Mais de 2 a 5  3.487 40,88 

 598 7,01 

 139 1,64 

 0 0,00 

Subtotal 8.528 100,00 

 1.435  

Total 9.963  

Fonte: Codeplan - - SCIA-Estrutural  PDAD 

 

  Observando os dados, pode-se 

, 40,88%. E

m 

 



Segundo o PDAD (2015) 

moradores, os 10% mais ricos absorvem 28,13% da renda, e os 10% de menor poder 

. O Coeficiente de Gini 

acumulado da renda e o percentual acumulado da p

perfeita) (PDAD, 2015, on-line) 

 

6. O  da cidade Estrutural 

  os de altura era o 

 da Estrutural, considerado o maior 

regularidade em uma local.  

  Quem via va 

200 hectares 

disputava  

  O local funcionava  de 1950, mas era 

foi oficializado pelo Governo do Di

 

  Segundo o  SLU, Paulo Celso dos Reis apud 

 Marques (2018) ia 

 

 (REIS apud MARQUES, 2018, on-line). 

   (2018) afirma 

 

 



 

Figura 4   

 

Fonte: G1 -   

 

iam va, 

,  

 
Segundo reportagens da BBC Brasil apud No Congresso Nacional (2002) 

  

torno de R$ 50,00 por 
 

(BBC apud No Congresso Nacional, 2002, on-line) 
 
 

  A maioria dos moradores da cidade Estrutural trabalhavam no 

 baixa) com esse trabalho. 

  Segundo o jornal da Estrutural (2010) em 2002, 15% dos 20.000 moradores das cidades, sobreviviam 

apenas da coleta de lixo do local.  



Em 20 de janeiro de 2018, chegou o . A Estrutural 

deixou  

. O f foi comemorado por 

alguns e, lamentado por outros, pois a maioria dos habitantes da cidade Estrutural 

, de onde vinha a renda deles para sustentar suas 

 

  , nasceu o  Catador, que segundo a Secretaria de 

Governo (2018), foi criado com o objetivo de integrar e desenvolver as atividades do Governo Federal 

direcionadas ao apoio e 

 m

 

 

7. O p cidade Estrutural 

 

realidade social no q  

 

 

 por conta do contexto em que a 

 e adolescentes vivem  

vulnerabilidade social, s egativamente as 

 . 

   



no mercado formal de trabalho, da entr

ao uso de armas  

portunidade de trabalho, empregos 

e qualidade para uma vida digna. 



8.  dos dados coletados  
 

   

 

Fonte:  

  Quantas pessoas moram na casa. 

 

Fonte:  



responderam receber entre R$ 600,00 e R$ 1000,00. Isto decorre porque a maioria das 

idade Estrutural recebem apenas a renda do 

Plano Pilo

o 

justificado no  os participantes foram 

perguntados sobre quantas pessoas  47% dos pesquisados responderam haver 

quatro pessoas.  

Claramente, observa-se 

suficiente para manter quatro pessoas dentro de uma casa, com dizem os autores Barros, 

Henriques 1

familiar per capita 

 

 

   

 

Fonte   

 



  Ao serem perguntados sobre quem trabalha em sua casa, 12 dos participantes da 

pesquisa responderam que o fato 

saber o paradeiro do progenitor masculino. Sendo assim, a 

  ajuda paterna, ora financeiramente ora 

afetivamente.  

 

   

 

Fonte:  

 

Perguntados aos pais sobre como o rendimento escolar dos filhos depois de estarem 

frequentando a Viver, 40% responderam que  

analfabetos,  onde buscar ajuda dentro de casa, com isso o Apoio 

P

adol  

Com isso, conclui-se que o Apoio P

vida escolar de nossos meninos, ajudando-os a superar suas dificuldades de aprendizagem. 
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acontecem sobre isso

querem tratar sobre esse assunto, querem apenas continuar vivendo suas vidas como se essa 

 

  m ter 

 

 essa a sociedade em que os seres humanos 

 

  

pobres 

os recursos de maneira correta. 

a para satisfazer impo

e ter uma qualidade de vida recebendo 

 

  As 

Estado deixa a desejar para ade social e 

pobreza. Como observa-se durante a pesquisa, as ONGs possuem um importante papel na 

vida das pessoas que tem a oportunidade 

ONGs m a oportunidade de serem protagon  

 Viver a qual foi pesquisada, 

, e, , m 

 

  Apesar de toda essa ajuda das ONG

no Brasil, e uma das  

 

a renda da maneira correta ca de progressividade fiscal. 

        O  a vulnerabilidade social existente dentro da cidade 

Estrutural - a s pedagogos dentro das ONGs, uma vez que essa 



ciclo vicioso de vulnerabilidade social geracional e repetitivo em sua base. 

Porque Os pais 

a 

, 

pode-se observar o ponto chave para acabar com a vulnerabilidade social e 

desigualdade. 

O Estado tem o 

peda  tem um papel muito importante para auxiliar na 

. Mesmo 

ar dentro das entidades, pode-se trabalhar com o valor do 

tes, trazendo assim um ensino de 

 cultura   

  om esse trabalho dentro 

das ONGs, sendo o carro chefe deste trabalho, para, assim, tentar combater o ciclo vicioso 

geracional existido na cidade Estrutural-DF, e que , para 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



10. Perspectiva futura  

  A pedagogia extrapola os muros da escola. O 

educativa,  saber disso me deixa extremamente feliz e mais 

convicta d  

  Tenho a meta de me dedicar a  e buscar aprofundar meus conhecimentos e 

 meus colegas de 

 

  Quero -gradua  uma em Psico

 

  O processo ensino-

vivenciado em todo e qualquer campo da sociedade que se define como a sociedade do 

conheciment -

principal instrumento contra a desigualdade social. Desta maneira, pretendo me inserir como 

pedagoga em ONGs

. 
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A   
 

. 

  Sou Thaynara Tairyne de Moraes Akato, graduanda do curso de Pedagogia da 

impor   

  -

 

 

 

Pai 

Quantas pessoas 

 

Quem trabalha na 

sua casa? 

Renda total da 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



B   

. 

  Sou Thaynara Tairyne de Moraes Akato, graduanda do curso de Pedagogia da 

impor   

  -

 

 

 

 endimento escolar do seu filho? 

 

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    

Ruim (    )  Bom (   )  Regular (   )    


