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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de investigar, por meio da observação das relações 

estabelecidas entre alunos brasileiros e bolivianos em uma escola pública do município de São 

Paulo, as configurações intrínsecas à dinâmica das interações sociais entre estes dois grupos. 

A partir da mencionada observação em campo, constatou-se a ocorrência de práticas de 

preconceito contra discentes bolivianos. A justificativa corrente para este fenômeno como 

sendo resultado do choque de culturas, não nos parece ser suficiente para a compreensão 

destes comportamentos. Isto porque, no ambiente escolar apreciado, bem como em 

configurações semelhantes, os alunos bolivianos e brasileiros demonstram não possuir 

diferenças sociais e, principalmente, econômicas significativas (ELIAS, 2000). Em outros 

termos, passou-se a compreender essas relações inseridas num processo de concorrência por 

posições sociais, ou seja, em uma luta pela conquista e manutenção da própria classificação e 

para se evitar a desclassificação (BOURDIEU, 2012). Vale ressaltar que a referida 

compreensão é elaborada sem ignorar ou minimizar as diferenças linguísticas, culturais, 

religiosas e étnicas que existem e devem ser consideradas, mas que não explicam em toda sua 

complexidade as práticas de manifestações explícitas de discriminação contra o alunado 

boliviano por parte dos seus colegas brasileiros. Em síntese, a intenção fulcral desse estudo é 

a de oferecer mais elementos aos já produzidos no campo acadêmico para uma compreensão 

mais aprofundada acerca das relações de sociabilidade entre o corpo discente boliviano e o 

brasileiro, por meio da análise de comportamentos, reações, posturas e discursos, sem, 

entretanto, atribuir juízos de valor, como certo e errado, bom e mau, vítima e algoz etc. 

Intenciona-se, por fim, compreender que em uma sociedade marcada pela desigualdade social 

e econômica, como a brasileira, a luta de classes não acontece apenas entre classes sociais 

distintas, mas pode manifestar-se, de forma bastante cruel e contundente, no interior de uma 

mesma classe social.  

 

 

Palavras-chave: alunos bolivianos e brasileiros; discriminação; configurações; classificação e 

desclassificação. 
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ABSTRACT 

The present research has the aim to investigate, trough the observation of established relations 

between Brazilian and Bolivian students in a public school belonging to the municipality of 

São Paulo, the intrinsic configurations of the dynamic of social interactions between these two 

groups. From the mentioned field observation, it has been evidenced the occurrence of 

prejudiced practices against Bolivian students, who possess different ethnicity, culture, 

language and costumes. However, the current justification does not appear to us to go far 

enough to the comprehension of this phenomenon. This is because, in the assessed school 

environment, as well as in similar configurations, Bolivian and Brazilian students show not to 

have significant social and, mainly, economic differences (ELIAS, 2000). In other words, it 

came to understand these relations included in a process of competition for social positions, 

i.e., in a struggle for the conquest and maintenance of their own classification, and to avoid 

the disqualification (BOURDIEU, 2012). It is worth pointing out that the mentioned 

comprehension is elaborated without ignoring or minimizing the linguistic, cultural, religious 

and ethnic differences that exist and must be considered, but do not explain in all its 

complexity the practices of explicit manifestations of discrimination against the Bolivian 

student body on the part of their Brazilian schoolmates. In summary, the central intention of 

this study is to offer more elements to the ones already produced in the academic field 

intending a deeper comprehension about the relations of sociability between the Bolivian and 

Brazilian student body, by means of an analysis of behaviors, reactions, postures and speeches 

without, nevertheless, attributing value judgments, such as right and wrong, good and bad, 

victim and tormentor etc. It is intended, finally, to comprehend that in a society marked by 

social and economic inequality, such as the Brazilian one, the class struggle does not happen 

only between distinct social classes, but it may be manifested, in a very cruel and contusing 

manner, within a same social class.   

 

Keywords: Bolivian and Brazilian students; discrimination; classification and 

disqualification; configurations.  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 9 

 CAPÍTULO I 

IMIGRAÇÃO, TRABALHO E RACISMO ............................................................ 

 

17 

1.1 IMIGRAÇÃO: QUESTÕES METODOLÓGICAS E FENÔMENOS SOCIAIS ....... 17 

1.2 IMIGRAÇÃO, CICLOS ECONÔMICOS E RACISMO ............................................ 20 

1.3 IMIGRAÇÃO BOLIVIANA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL ............................ 27 

1.4 IMIGRAÇÃO BOLIVIANA NO BRASIL E A INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO ................................................................................................................ 

 

30 

1.5 IMIGRAÇÃO BOLIVIANA NO BRASIL: QUESTÕES CULTURAIS ................... 34 

1.6 O ENCONTRO: BRASILEIROS E BOLIVIANOS NO ESPAÇO ESCOLAR ........ 36 

1.7 CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL .......... 41 

 CAPÍTULO II 

MÉTODO ................................................................................................................... 

 

43 

2.1 DEFINIÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO ...................................................................... 43 

2.2 DEFINIÇÃO DOS AGENTES .................................................................................... 48 

2.3 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA ......................................................................... 51 

 CAPÍTULO III 

A POSIÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS ................................................................. 

 

54 

3.1 NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS ............................................ 55 

3.2 CATEGORIA PROFISSIONAL DOS RESPONSÁVEIS .......................................... 56 

3.3 USO DE INTERNET E ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE .................................. 70 

3.4 RELIGIÃO .................................................................................................................. 72 

3.5 LEITURAS/ESTUDO EM CASA .............................................................................. 73 

 CAPÍTULO IV 

AS INTERAÇÕES ENTRE ALUNOS BOLIVIANOS E BRASILEIROS .......... 

 

76 

4.1 O EXCERTO DAS OBSERVAÇÕES ........................................................................ 76 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES ......................................... 77 

4.2.1 Interações na presença do professor ........................................................................ 78 

4.2.1.1 Isolamento .................................................................................................................... 78 

4.2.1.2 Agressões ..................................................................................................................... 81 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3 Desprezo/Difamação .................................................................................................... 83 

4.2.1.4 Interações Positivas ..................................................................................................... 90 

4.3 INTERAÇÕES SEM A PRESENÇA DOS PROFESSORES E FORA DA SALA 

DE AULA .................................................................................................................... 

 

92 

4.3.1 Isolamento .................................................................................................................. 93 

4.3.2 Agressões .................................................................................................................... 94 

4.3.3 Desprezo/Difamação .................................................................................................. 94 

4.3.4 Exceções à regra ......................................................................................................... 97 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 101 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 105 

 



8 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Número de sessões de observação por sala de aula ........................................ 51 

Tabela 2 Nível de escolaridade dos responsáveis, por nacionalidade ............................ 55 

Tabela 3 Profissão dos pais ............................................................................................ 62 

Tabela 4 Profissão das mães .......................................................................................... 65 

Tabela 5 Categoria profissional dos pais, segundo a nacionalidade .............................. 67 

Tabela 6 Categoria profissional das mães, segundo a nacionalidade ............................ 68 

Tabela 7 Local de uso da internet pelos alunos ............................................................. 71 

Tabela 8 Serviços de saúde utilizados ............................................................................ 71 

Tabela 9 Existência de religião na família ..................................................................... 72 

Tabela 10 Religião/crença declarada ............................................................................... 73 

Tabela 11 Realização de leituras pelo aluno .................................................................... 74 

Tabela 12 Orientação nas lições de casa .......................................................................... 74 

 



9 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A origem é comum, assim como os costumes, a língua, a religião, por 

conseguinte deveria ter um só governo que confederasse os diversos 

Estados que hão de se formar; mas não é possível porque climas 

distintos, diversidade de situações, interesses opostos, a 

dessemelhança de caracteres dividem a América. 

Simón Bolívar, 1815 

 

A ideia de estudar a questão da presença dos alunos bolivianos nas escolas municipais em 

São Paulo surgiu a partir da minha experiência profissional numa escola pública da zona norte 

da cidade em 2011, onde passei a receber alunos de origem boliviana entre 11 e 14 anos. Esta 

escola faz parte da microrregião Jaçanã/Tremembé, atendendo alunos da região que não 

apresentam, em sua maioria, crianças e jovens em situação de miséria ou favelização.  

A partir do interesse pelo tema, passei a registrar momentos, nos quais percebia que os 

bolivianos eram alvo de preconceitos, bem como as falas dos professores sobre esses alunos, 

sempre de forma despretensiosa e não sistemática.  

Ao final de 2011, contudo, avolumaram-se os registros e a regularidade dos 

acontecimentos, dos quais foi possível perceber elementos comuns entre eles: os alunos e 

alunas bolivianos sendo chamados de forma recorrente, em tom pejorativo de “bolivas”; 

agressões verbais sobre o odor dos mesmos; o fato de serem estrangeiros e, portanto, “não 

deveriam estar ali”; sobre falarem “estranho” e não fazerem parte do grupo. Em relação aos 

professores e demais funcionários da escola: reclamações sobre o fato de não terem 

documentos; comentários pejorativos sobre odor dos alunos; exaltação do bom 

comportamento dos alunos bolivianos em geral considerados “obedientes”, “respeitadores”, 

“melhores que os brasileiros”. 

A partir dessa experiência, ao ingressar no mestrado em junho de 2011, o processo de 

definição do problema de pesquisa foi sendo construído a partir daquilo que as pesquisas 

realizadas sobre o tema apontavam e seguindo as formulações teóricas de autores 

consagrados.  
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As pesquisas indicavam haver manifestações de preconceito entre alunos, sem, contudo, 

aprofundar a análise sobre o fenômeno. Existiriam apenas relações conflituosas? Em que 

momentos e em quais situações essas agressões ocorriam? Seria um fenômeno do mundo 

contemporâneo marcado pela violência generalizada ou os estudantes bolivianos seriam os 

alvos preferenciais dessas agressões? O que motivava essas agressões? Quais as explicações 

possíveis para esse fenômeno? 

Assim, definiu-se que a pesquisa buscaria investigar as relações entre alunos e alunas 

bolivianos e os nativos tendo como referenciais teóricos, principalmente a pesquisa realizada 

por Elias (2010) e o trabalho de Bourdieu (2012).  

Além de sua contribuição do ponto de vista metodológico, Bourdieu (2012) servirá de base 

para a análise do material coletado, especialmente os conceitos classificação e 

desclassificação, na medida em que se pretende investigar além do choque cultural que parece 

produzir relações de antagonismo entre estudantes bolivianos e brasileiros ultrapassando a 

mera constatação do choque linguístico e de etnia, mas que procurará verificar como esses 

elementos são traduzidos nas ações e reações que esses agentes produzem no cotidiano 

escolar em busca de manter ou conquistar posições sociais (classificação) ou evitar perdê-las. 

(desclassificação). 

Outro conceito chave da teoria desenvolvida por Bourdieu (2012) para a construção desta 

pesquisa é o conceito de habitus entendido como o conjunto de disposições para a ação, 

determinada nos indivíduos como uma espécie de história incorporada, inscrita no cérebro, 

nos gestos, nos modos de falar. É essa história incorporada que funciona como princípio 

gerador daquilo que fazemos ou das respostas que damos à realidade e na realidade social 

também, e que iluminam a compreensão das estruturas sociais da subjetividade, da 

“interioridade da exterioridade”, revelando as formas de introjeção do funcionamento da 

realidade social, num movimento de incorporação que segue às características da posição 

social dos agentes. 

Esse conceito é importante quando ajuda a compreender manifestações de aversão aos 

estrangeiros que revelam muito mais do que apenas o “choque” com o diferente ao indicarem 

relações historicamente construídas baseadas em visões de mundo e posições sociais 
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determinadas. 

 Além disso, ajuda a compreender as relações entre a incorporação de padrões sociais de 

respostas ao mundo e a produção de novas respostas. Sob a forma de ações ou práticas sociais 

responsáveis pela forma como as instituições sociais e os valores são introjetados, 

considerando que os comportamentos manifestos dos alunos brasileiros em geral 

comprovadamente indisciplinados, avessos às regras, que, assim como os jovens do 

loteamento, descritos por Elias (2000, p. 153) que “tinham problemas frequentes de 

insubordinação com os professores” e causavam “danos à propriedade escolar, brigavam e 

usavam linguagem obscena” são comportamentos adquiridos, copiados nas relações com os 

outros jovens.  

Esses comportamentos rebeldes, contra a ordem estabelecida, mais do que uma disposição 

mais ou menos subjetiva para aceitar regras, observáveis nos alunos brasileiros seriam na 

realidade, “disposições incorporadas” que podem ser herdadas ou aprendidas em processos de 

socialização e, em nossa sociedade, depois da família, a escola é o primeiro espaço de 

socialização de grande parte de crianças e adolescentes. Como afirma Elias (2000, p. 145): 

  
Os padrões de caráter específicos de uma geração e a configuração social particular 
de que ela fazia parte mostraram, nesse caso, uma tendência a se perpetuar na 

geração seguinte - a induzir nos filhos padrões de caráter que sustentavam uma 
configuração social semelhante. 

 

 

Procuraremos também nos apoiar no conceito de configurações criado por Elias (2000), 

assim como, nas suas contribuições a respeito da investigação de aspectos pouco evidentes 

que estabelecem relações de antagonismo e de preconceito entre grupos sociais.  

Assim como no bairro operário inglês analisado por ele, ao tratar de um “tema humano 

universal”, Elias (2000) descreve uma comunidade na Inglaterra, na década de 1960, num 

bairro operário, onde não havia diferenças substanciais entre os grupos analisados, criando a 

possibilidade de que outras configurações de “encontros” semelhantes fossem analisadas, por 

meio da oposição entre os estabelecidos da “aldeia” e os outsiders do loteamento.  

O autor descreve esses grupos afirmando que eles se diferenciavam essencialmente apenas 

pela anterioridade no bairro do grupo dos estabelecidos da zona 2. O estigma atribuído aos 

moradores do loteamento, reforçado por práticas de difamação (fofoca pejorativa) e falas 
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“preconceituosas” criaram uma distinção somente perceptível após uma aproximação maior 

dos sujeitos. O fenômeno da separação entre os aldeões (estabelecidos) e os moradores do 

loteamento (outsiders) não era aparente. 

Assim como, ao olhar para os alunos da escola analisada nesta pesquisa, não é possível 

observar as divisões, as linhas invisíveis que separam alunos brasileiros e bolivianos. Apenas, 

percebe-se que existem alunos com traços étnicos semelhantes aos dos indígenas, que 

poderiam muito bem ser confundidos com índios nascidos no Brasil. Silva, S. (2005, p. 29) 

ressalta em sua pesquisa essa constatação afirmando que: 

a discriminação é extensiva também aos filhos de bolivianos, principalmente as 
crianças, pois em razão dos seus traços fenotípicos, isto é, cabelos negros e lisos, 
pele morena e olhos amendoados, elas são classificadas como ‘índias’ pelos seus 
colegas de escola. 

 

Cabe ressaltar que esse preconceito histórico contra os índios no Brasil faz parte de uma 

construção de esteriótipos realizado através de discursos e políticas públicas que contribuem 

para uma visão idealizada, mitificada e preconceituosa desses grupos. Como afirma Cunha 

(2011, p. 289-290), 

catequese, civilização, miscigenação, progresso, desenvolvimento, assimilação, 
superação do atraso, integração: o vocabulário da política indigenista variou ao 
longo dos séculos, mas seus pressupostos sempre foram o da superioridade do 
sistema cultural ocidental, cujo dever moral seria alçar o resto do mundo a seu nível. 
Ficou patente, no entanto, que o que ocorreu em consequência desses altos ideais 
foi, quando não o extermínio puro e simples, a destruição de muitas sociedades 

indígenas e a inserção dos índios “assimilados” entre os cidadãos de terceira classe.  

 

 Sociedades, como a brasileira, constantemente ameaçadas pela possibilidade da exclusão 

social, geram “continuamente a necessidade do estabelecimento de preconceitos como forma 

de defesa individual” (CROCHÍCK, 2006, p.36) contra o medo da perda da posição e do 

status conquistado.  

A análise realizada por Elias (2000) permite a utilização de categorias criadas por ele e que 

podem nortear análises de configurações semelhantes as da comunidade de Winston Parva 

(nome fictício criado por Elias para o bairro operário inglês) que parece também ameaçar seus 

habitantes com a chegada de estrangeiros, potenciais concorrentes naquele espaço:  

no mundo inteiro podemos descobrir variações dessa mesma configuração básica, 
encontros de grupos de recém-chegados, imigrantes, estrangeiros e grupos de 
residentes antigos. Os problemas sociais gerados por esses aspectos migratórios da 
mobilidade social, conquanto variem no que tange aos detalhes, têm uma  certa 
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semelhança. Podemos tender a concentrar a atenção nas diferenças, a princípio. Nos 
estudos de casos específicos, elas sempre parecem destacar-se com mais nitidez. É 
comum hesitar-se em examinar a relação entre episódios específicos, como o que 
constituiu o tema deste estudo, e o desenvolvimento global das sociedades nos 
tempos modernos. Estamos mais acostumados a perceber as questões que lhe estão 

ligadas como uma multiplicidade de problemas locais do que a encará-las como um 
problema sociológico (ELIAS, 2000, p.173-174). 

 

  No mundo contemporâneo com o aumento significativo dos processos de mobilidade 

social, as pessoas parecem continuar a não aceitar o “outro” com suas diferenças. O problema 

sociológico da xenofobia, ganha novos contornos e formas de expressão num movimento 

contrário ao propagado discurso da globalização do encurtamento das distâncias visíveis e 

invisíveis pois, como afirma Elias (2000, p. 175), ainda é 

com base nos afetos e nas emoções que se produz essa forma de generalização da 
parte para o todo. Os mais “antigos” muitas vezes conseguem impor aos recém-
chegados a crença de que estes são inferiores ao grupo estabelecido, não apenas em 
termos de “poder”, mas também por “ natureza”. E essa internalização da crença 

depreciativa do grupo socialmente superior pelo socialmente inferior, como parte da 
consciência e da imagem que este tem de si, reforça vigorosamente a superioridade e 
a dominação do grupo estabelecido. 

 

 Essa crença na própria inferioridade em decorrência do empoderamento de outro grupo 

que parece adquirir o direito de qualificar ou desqualificar outros grupos recém-chegados, 

pode ser uma das explicações para a atitude passiva dos alunos bolivianos que não reagiram 

em nenhuma das agressões cometidas contra eles observadas e registradas na presente 

pesquisa, desenvolvendo estratégias de sobrevivência cotidianas como o aluno boliviano da 5ª 

série, H. que depois de ter seus pertences roubados por um colega de sala brasileiro passa a 

usar um  grande cadeado em sua mochila para evitar novos furtos; ou ainda como outro aluno 

boliviano, A., da 6ª série que espera em pé todos os colegas na hora do recreio almoçarem 

para só então sentar-se à mesa, evitando assim a concretização da ameaça de que seus colegas 

brasileiros joguem sua comida em sua cabeça, como acontecido anteriormente. 

Assim, a partir desse caminho percorrido, buscamos com esta pesquisa a partir da 

consideração das diferenças culturais, sociais e econômicas e da constatação das 

manifestações de preconceito contra os alunos bolivianos por parte dos alunos brasileiros , 

inventariar, organizar, classificar e analisar as manifestações de preconceito no interior da 

escola por parte de alunos brasileiros em relação a seus colegas bolivianos na perspectiva de 

verificar o que expressam as configurações presentes nessas relações sociais.  
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Já que, a hipótese desta pesquisa é a de que parece insuficiente considerar apenas questões 

de alteridade (explicada pelo choque cultural) como a única explicação para este fenômeno 

que, na realidade, parece estar inscrito numa dinâmica de luta por manutenção ou conquista 

de classificação e para evitar a desclassificação. Isso acontece à medida que as diferenças 

sociais e econômicas observadas no grupo analisado não são significativas; o que permite  

considerar que a disputa por posições sociais pode ajudar a esclarecer essa dinâmica, em um 

país marcado por profundas desigualdades econômicas, sociais e raciais, como é o caso do 

Brasil. Como explica Bourdieu (2012, p. 175 grifo do autor): 

o campo de lutas como sistema de relações objetivas no qual as posições e as 
tomadas de posição se definem relacionalmente que domina ainda as lutas que 
visam a transformá-lo. É somente com referência ao espaço de disputa que as define 
e que elas visam a manter ou a redefinir, enquanto tal, mais ou menos 
completamente, que é possível compreender as estratégias individuais ou coletivas, 

espontâneas ou organizadas, que visam a conservar, transformar, transformar para 
conservar ou, até mesmo, conservar para transformar. 

 
 

As relações por vezes conflituosas entre os alunos nativos e imigrantes, certamente 

expressam um choque cultural, dada a diferença de língua, costumes, e no caso específico dos 

imigrantes bolivianos, de etnia e são determinadas por elementos subjacentes, historicamente 

forjados no encontro de grupos constituídos nas práticas sociais cotidianas. Expressam 

também embates entre configurações comunitárias, cujos integrantes possuem condições 

sociais muito semelhantes e que resultam na criação de “estabelecidos” e “outsiders”, 

conforme a concepção de Elias (2000, p. 174). Assim,  

 

os aspectos migratórios da mobilidade social são um exemplo disso. Às vezes, 

são concebidos simplesmente como aspectos geográficos: tudo o que parece 

acontecer é as pessoas se deslocarem fisicamente de um lugar para outro. 

Sempre têm que estabelecer novos relacionamentos com grupos já existentes. 

Têm que se acostumar com o papel de recém-chegados que tentam fazer parte de 

grupos com tradições já estabelecidas ou que são forçados a uma 

interdependência com eles, tendo que lidar com os problemas específicos desse 

novo papel. Muitas vezes lhes é atribuído o papel de outsiders em relação aos 

grupos estabelecidos e mais poderosos, cujos padrões, crenças, sensibilidade e 

costumes são diferentes dos seus. 

 

As disputas por manutenção do poder dos estabelecidos brasileiros que ao perceber nos 

estrangeiros, uma ameaça relacionada à possibilidade de perda de posições sociais, de 

trabalho, de status de um lado e a tentativa de ingresso na sociedade brasileira, de imigrantes 
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que por tratar-se de crianças e adolescentes que não escolheram migrar para se inserirem no 

novo espaço geraria a série de conflitos e tensões no espaço escolar, onde se dá esse encontro. 

Assim, da mesma forma como na pesquisa de Elias (2000, p.7) que analisou um “grupo 

que se percebia, e que era reconhecido, como o establishiment local e um outro conjunto de 

indivíduos e  de famílias outsiders”,  nesta pesquisa  as relações entre os alunos brasileiros e 

os “outsiders” bolivianos, pode revelar as propriedades gerais de toda relação de poder que 

aparecem como paradigmas de relações sociais presentes nas manifestações de preconceito e 

exclusão baseadas numa suposta superioridade contra aqueles que vem de fora, que não 

pertencem ao grupo:  

pode-se construir um modelo explicativo, em pequena escala, da figuração que se 
acredita ser universal-um modelo pronto para ser testado, ampliado e, se necessário, 

revisto através da investigação de figurações correlatas em maior escala. Nesse 
sentido, o modelo de uma figuração estabelecidos-outsiders que resulta da 
investigação de uma comunidade pequena, como a de Wisnton Parva, pode 
funcionar como uma espécie de ‘paradigma empírico’. Aplicando-o como gabarito a 
outras configurações mais complexas desse tipo, pode–se compreender melhor as 
características estruturais que elas têm em comum e as razões por que, em condições 

diferentes, elas funcionam e se desenvolvem segundo diferentes linhas (ELIAS, 
2000, p.  21). 

 

A presente dissertação ficou, então, assim estruturada: 

 

No capitulo I – Imigração, trabalho e Racismo no Brasil, percorre-se um caminho em 

busca de identificar elementos presentes na construção da identidade nacional do país, 

constituída historicamente e que está alicerçada na presença dos nativos indígenas, do negro 

trazido com o tráfico negreiro e do branco europeu, a partir da perspectiva do trabalho. Esse 

recorte pretende criar as condições para a compreensão da construção do racismo brasileiro, 

considerando a especificidade dessas relações socialmente determinadas e que ao longo da 

história foram se modificando a partir do desenvolvimento econômico do país. A imigração é 

analisada assim, com base nas formulações teóricas de Sayad (2008), que entende o trabalho 

como sendo a questão chave para a compreensão do fenômeno da imigração. 

No capítulo II – Método, apresenta-se o processo de definição dos sujeitos e do campo da 

pesquisa, bem como a escolha das fontes como instrumentos de pesquisa: as observações 

realizadas nas salas de aula e nos intervalos e o questionário, socioeconômico, produzido pela 

escola e respondido pelas famílias dos alunos. 
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No capítulo III- A posição social das famílias expõe-se, quadros de análises comparativas 

entre as famílias dos alunos brasileiros e bolivianos que constatam a proximidade social e 

econômica desses alunos. A escolha da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) se deu 

pelo fato que a mesma pode um instrumento adequado à análise e por permitir a classificação 

das profissões, a partir de critérios bastante próximos da realidade do mundo do trabalho 

atual. 

No capítulo IV – Interação entre alunos bolivianos e brasileiros – apresenta-se, a partir da 

definição de dois eixos de análise: 1) a interação entre os alunos brasileiros e bolivianos na 

sala de aula, e 2) a interação entre os alunos fora da sala de aula, nos espaços de convivência 

nos intervalos e nas quadras de esporte, estabeleceu indicadores que apresentassem os 

registros das observações sistematizados entre situações que poderiam ser agrupadas em: 

Isolamento, Agressões físicas; Difamações e Desprezo; e, Interações Positivas. 

 Com este último capítulo, demonstra-se o quanto as interações entre os alunos confirmam 

a existência de um campo de tensões entre estes jovens que disputam espaços de poder, num 

contexto marcado por elementos externos, trabalhados nos capítulos anteriores, traduzidos em 

falas, posturas e ações que possibilitam visualizar a objetivação da luta por classificação e 

para se evitar a desclassificação social (BOURDIEU, 2012). 

Nas considerações finais, recupera-se a trajetória percorrida no trabalho e apresenta-se a 

confirmação da hipótese inicial da pesquisa, que entende a interação entre alunos brasileiros e 

bolivianos, a partir da perspectiva da luta no interior de uma mesma classe social por posições 

sociais e espaços de poder.  
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CAPÍTULO I 

 

 

IMIGRAÇÃO, TRABALHO E RACISMO NO BRASIL 

 

 

Não se pode escrever inocentemente sobre a imigração e sobre os 

imigrantes; não se pode escrever sem se perguntar o que significa escrever 

sobre esse objeto, ou, o que é o mesmo, sem interrogar-se acerca do estatuto 

social e científico desse mesmo objeto. Objeto esse social e politicamente 

(ou nacionalmente) sobredeterminado, e duplamente sobredeterminado, na 

medida em que concerne a uma população social e politicamente dominada 

– a ciência do “pobre”, do “pequeno” (socialmente) seria uma ciência 

“pequena”?  

(SAYAD, 2008) 

 

 

1.1 IMIGRAÇÕES: QUESTÃO METODOLÓGICA E FENÔMENO SOCIAL  

 

O fenômeno dos deslocamentos humanos acompanha o próprio desenvolvimento da 

humanidade assumindo contornos específicos em épocas históricas distintas. O tema da 

migração e da dispersão dos seres humanos é inerente à condição humana. A Revolução 

Agrícola nos primórdios da evolução humana representou o início do sedentarismo na história 

da humanidade, sem, contudo por fim definitivamente aos deslocamentos de pessoas não mais 

apenas em busca de alimentos ou fugindo de alterações climáticas, mas por várias outras 

razões que se alteram continuamente (MAGALHÃES, 2010). 

 No mundo contemporâneo, a imigração é um tema complexo e dinâmico que envolve 

aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, psicológicos; sendo assim, de difícil 

compreensão especialmente com o advento da globalização, uma época marcada por 

incertezas, múltiplas instabilidades e crises de paradigmas em diversas áreas. 
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Assim, os estudos sobre migração passam a constituir um campo de tensões expressas 

através de metodologias diversas, mas que acabam reforçando o tema migração como um 

“problema social” como explica Sayad (1998, p. 56):  

A pesquisa sobre a imigração, esse outro objeto aparentemente natural e totalmente 
evidente, não poderia ignorar que ela é também e antes de mais nada uma pesquisa 

sobre a constituição da imigração como problema social; aí está toda a dificuldade 
da construção do objeto de pesquisa em sociologia. 

  

Os discursos sobre a imigração estão inseridos, portanto, num processo de construção de 

um objeto social determinado por problemáticas impostas:  

e uma das formas dessa imposição é perceber o imigrante, defini-lo, pensá-lo ou, 
mais simplesmente, sempre falar dele como de um problema social. Essa relação 
entre um grupo social e uma série de problemas sociais (os imigrantes e o emprego 
ou os imigrantes e o desemprego, os imigrantes e a formação, os imigrantes ou os 

filhos de imigrantes e a escola, os imigrantes e o direito de voto, os imigrantes e sua 
integração, os imigrantes e a volta para a sua terra e, para coroar, os imigrantes e a 
velhice, ou os velhos imigrantes! etc.) constitui o índice mais claro de que a 
problemática da pesquisa, tal como é encomendada e tal como é conduzida, 
encontra-se em conformidade e em continuidade direta com a percepção social que 
se tem da imigração e do imigrante. Objeto sobre o qual pensam numerosas 

“representações coletivas”, a imigração submete-se a essas representações que, 
como sabemos, “uma vez constituídas tornam-se realidades parcialmente 
autônomas”, com eficiência tanto maior quanto essas mesmas representações 
correspondem a transformações objetivas, sendo que estas condicionam o 
surgimento daquelas e determinam, da mesma forma, seu conteúdo (SAYAD, 1998, 
p. 57).  

 

Assim, os vários estudos sobre o tema, a partir de vertentes distintas, procuram a analisar o 

fenômeno migratório enfatizando aspectos distintos, determinados por recortes da realidade 

que se quer entender e a partir da qual são produzidos discursos e teorias. 

 Nas décadas de 80 e 90 predominavam análises que consideravam como razões 

determinantes para a migração, conjunturas econômicas desfavoráveis e a busca por locais 

com atributos suficientes para atrair as pessoas (teoria do push and pull) que perdem força, 

mais recentemente, para interpretações que atribuem um peso relativo maior aos indivíduos e 

suas escolhas no processo migratório (MAGALHÃES, 2010).  

A busca para a resposta, portanto, da pergunta: “quem é o imigrante?” vem ganhando 

maior importância nas pesquisas realizadas sobre o tema. Sayad define o que para ele é um 

imigrante, definição que adotamos nesta pesquisa por compreendermos que, a partir da 
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bibliografia sobre a imigração boliviana no Brasil, não resta dúvida do seu caráter associado 

ao trabalho: 

[...] um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho 
provisória, temporária, em trânsito. Em virtude desse princípio, um trabalhador 
imigrante (sendo que trabalhador e imigrante são, neste caso, quase que um 
pleonasmo), mesmo se nasce para a vida (e para a imigração) na imigração, mesmo 
se é chamado a trabalhar (como imigrante) durante toda a sua vida no país, mesmo 

se está destinado a morrer (na imigração), como imigrante, continua sendo um 
trabalhador definido e tratado como provisório, ou seja, revogável a qualquer 
momento (SAYAD, 1998, p. 55). 

 

Analisar a imigração e os imigrantes, portanto, será também refletir sobre as configurações 

do mercado de trabalho, e no caso específico dos imigrantes bolivianos, especialmente das 

oficinas de costura, local muitas vezes do trabalho e da moradia desses trabalhadores 

estrangeiros que vivem com suas famílias em espaços que lhes foram determinados, impostos.  

Dados do Programa das nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apontam a 

existência de 214 milhões de imigrantes que vivem fora do local de nascimento, o que 

significa, para uma população mundial de aproximadamente 7 bilhões de pessoas, 3% do total 

da população mundial. 

Os impactos desses deslocamentos na atualidade são bastante significativos causando 

consequências econômicas e sociais, motivando políticas públicas nas mais diversas áreas e 

modificando significativamente espaços físicos e relações entre milhares de pessoas. Além 

disso, deve-se destacar a questão dos indocumentados, que não entram nas estatísticas 

oficiais, mas estão presentes afetando e sendo afetados por essa dinâmica cotidianamente.  

Como ressalta Baeninger (2012, p. 9), 

a importância do fenômeno migratório internacional reside hoje muito mais em suas 
especificidades, em suas diferentes intensidades e espacialidades e em seus impactos 
diferenciados (particularmente ao nível local) do que no volume de imigrantes 
envolvidos nos deslocamentos populacionais.  
 

 Esses “impactos diferenciados” podem estar relacionados com uma maior ou menor 

capacidade de absorção desses imigrantes no país que os “acolhe”, revelando posturas 

diferenciadas tanto por parte dos agentes do Estado, quanto por parte da própria população, a 

partir das experiências e memórias construídas historicamente. Assim, no Brasil, por exemplo, 

um imigrante oriundo de um país abastado terá possivelmente uma experiência diferente de 

um imigrante, do qual  o país possui poucos recursos.  
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São inúmeros os fatores que levam as pessoas a saírem de seu local de origem como aponta 

Silva, S. (2005, p. 2), “há uma grande diferença entre aqueles que o fazem na condição de 

turistas e os que migram em busca de uma vida melhor, enfrentando barreiras jurídicas, 

exploração de mão de obra, discriminação, entre outros desafios”. 

 Recentemente estudos demonstram que a maioria dos imigrantes internacionais não 

buscam países muito distintos em termos de desenvolvimento econômico: as recentes 

políticas de restrição à entrada de imigrantes em alguns países seria uma das razões dessa 

escolha. Além disso, a proximidade geográfica, cultural e religiosa também influenciariam a 

escolha do destino. 

Sem deixar de considerar que o mundo globalizado, marcado por profundas desigualdades 

sociais e conflitos políticos que fazem aumentar o número de refugiados e imigrantes ilegais 

nos países, reforçando práticas e discursos xenofóbicos e fomentando políticas restritivas à 

entrada de estrangeiros nos países. 

 

1.2 IMIGRAÇÕES, CICLOS ECONÔMICOS E RACISMO  

 

A reconstrução histórica dos movimentos migratórios no Brasil, com destaque para a 

centralidade de São Paulo, permite relacioná-la com as etapas da economia brasileira, pelo 

menos até a década de 70 como descreve Baeninger (2012, p. 9): “é possível apreender a 

contribuição da migração como população necessária em determinados momentos e como 

população excedente em outros. Embora não se possa estabelecer uma relação linear entre 

tipos de movimentos migratórios e etapas da economia, até os anos 1970 há simultaneidade 

nesses processos”. 

A autora determina dois períodos distintos, ao realizar a reconstrução do fenômeno 

migratório no Brasil que, para ela, estiveram 

até o final do século XX, alicerçados nos processos internos, vinculados à dinâmica 
econômica e a penetração do capitalismo em âmbito nacional; as migrações rurais, 
urbanas, a industrialização, a desconcentração econômica, a reestruturação 
produtiva, o processo de urbanização. Todos esses fenômenos compuseram e podem 

explicar os processos migratórios até o final dos anos 1990 (BAENINGER, 2012, p. 
10). 
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A partir do século XIX, contudo, as explicações sobre o fenômeno das migrações no Brasil 

passam a ter que incluir e considerar as modificações impostas pela inserção num mundo, no 

qual a globalização passa a apresentar maiores complexidades por estar inseridas numa lógica 

das dinâmicas internacionais da divisão do trabalho (BAENINGER, 2012). 

Assim, quando se acompanha esses processos migratórios no Brasil, necessariamente 

depara-se com o fluxo variável de imigrantes que participam dessa dinâmica no processo de 

construção do país desde a primeira leva de imigrantes portugueses no século XVI (brancos) 

depois os africanos trazidos da África (negros) seguidos dos asiáticos, imigrantes do Oriente 

Médio, etc (MAGALHÃES, 2010). 

E, é ainda no século XVI, quando nesse momento o “Brazil” ainda não é Brasil, quando 

ainda era uma colônia de Portugal, que os primeiros registros sobre a “estranheza e a 

inferioridade de nossa gente é descrita por autoridades europeias” (SCHWARCZ, 2012, p. 

11). 

O Brasil é inventado sob a marca contraditória do lugar paradisíaco, “abençoado por 

Deus”, mas, onde vivem seres rudes, indolentes, incivilizados que não tem Lei, nem Fé, nem 

Rei: “são, portanto, caracterizados a partir da falta” (SCHWARCZ, 2012, p.14). A autora 

descreve em seu trabalho o processo de surgimento do povo brasileiro a partir das três 

“raças”: branca, negra e indígena, problematizando a questão da raça e do racismo velado no 

Brasil, que foi gestado simultaneamente ao processo que originou a ideia de nação 

(SCHWARCZ, 2012).  

A questão da imigração é, portanto, de importância fulcral para o entendimento dos 

processos históricos no Brasil, por ter acompanhado a própria construção dos símbolos de 

representação nacionais seja por meio dos relatos etnocêntricos dos viajantes, ou pela 

participação ativa nos diferentes postos de trabalho, pelo decorrer dos séculos: 

apesar do elogio à natureza tropical, contido nos relatos desses “viajantes filósofos”, 
a humanidade daquele local parecia representar algo por demais diverso para que a 
percepção europeia encontrasse local certeiro, ou mesmo humanizado, em sua 
definição, mostrando-se mais disposta a apontar o exótico do que dar lugar à 
alteridade. A América não era apenas imperfeita, mas também decaída, e assim 

estava dado o arranque para a tese da inferioridade do continente, e de seus homens, 
viesse a se afirmar a partir do século XIX (SCHWARCZ, 2012, p. 18). 
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Do início do século XVIII até o século XIX, a população brasileira, em razão da imigração 

portuguesa e do tráfico de escravos africanos, passou de 300 mil para mais de três milhões  

(BAENINGER, 2012, p. 13). Contudo, apenas nos séculos XIX e XX, (entre 1887 e 1930) 

que a historiografia passou a considerar a imigração como um fenômeno expressivo em razão 

do enorme fluxo de pessoas que vinham para o país (MAGALHÃES, 2010, p. 38). 

A convivência de mais de três séculos com a escravidão no Brasil, marcou profundamente 

a história do país, determinando relações específicas de sociabilidade e novos costumes:  

a escravidão, em primeiro lugar, legitimou a inferioridade, que de social, tornava-se 
natural, e enquanto durou, inibiu qualquer discussão sobre cidadania. Além disso, o 

trabalho limitou-se exclusivamente aos escravos, e a violência se disseminou nessa 
sociedade das desigualdades e da posse de um homem por outro (SCHWARTCZ, 
2012, p. 37). 

 

Com o fim da escravidão e a passagem para o trabalho livre assalariado, na virada para o 

século XX, a migração, especialmente de imigrantes europeus, ocupou papel central no 

desenvolvimento do capitalismo moderno.  

Na Europa, o excesso populacional, consequência da consolidação do capitalismo, 

estimulou a migração; e no Brasil, especialmente em São Paulo, a economia cafeeira 

estimulava a vinda de “braços para a lavoura”, por meio de políticas de incentivo 

(BAENINGER, 2012, p. 16). Segundo Fausto (2008, p. 275): 

Cerca de 3,8 milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre 1887 e 1930. O período 
1887-1994 concentrou o maior número, com a cifra aproximada de 2,74 milhões, 
cerca de 72% do total. Essa concentração se explica, entre outros fatores, pela forte 
demanda de força de trabalho para a lavoura de café, naqueles anos. A Primeira 
Guerra Mundial reduziu muito o fluxo de imigrantes, mas após o fim do conflito 
(1918) constatamos uma nova corrente imigratória que se prolonga até 1930.  

 

Além das questões relativas ao trabalho e às necessidades de fomento da economia, 

existiam no Brasil discursos baseados em teorias raciais que chegam ao país a partir da 

metade do século XIX e que ora pregavam o temor sobre a “degeneração da miscigenação” 

ora a exaltava como positiva, como explica Schwarcz (2012, p. 39): 

tingido pela entrada maciça de imigrantes - brancos e vindos de países como Itália e 
Alemanha -, introduziu-se no Brasil um modelo original, que, em vez de apostar que 
o cruzamento geraria a falência do país, descobriu nele as possibilidades do 
branqueamento. Dessa forma, paralelamente ao processo que culminaria com a 
libertação dos escravos, iniciou-se uma política agressiva de incentivo à imigração, 

ainda nos últimos anos do Império, marcada por uma intenção também evidente de 
“tornar o país mais claro”.  
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As questões imigratórias, portanto, estão inseridas num contexto mais amplo de construção 

de identidades, de pertencimentos e de preconceitos contra aqueles que chegam e para com os 

nativos e não apenas como parte do processo de desenvolvimento das atividades econômicas. 

A partir da década de 1930, houve um decréscimo do ingresso de imigrantes no Brasil, com 

exceção dos imigrantes japoneses que entraram no país em maior número, justamente entre 

1931 e 1940. Outro destaque são os sírio-libaneses e os judeus, especialmente a partir da 

década de 1920, que se concentraram nas cidades, trabalhando principalmente como 

comerciantes (FAUSTO, 2008). 

Nesse contexto é importante salientar o processo em desenvolvimento de construção de 

referências nacionais, especialmente com o fim das Grandes Guerras e a constatação do que 

significava viver num “contexto de raivas e ódios expressos em termos raciais e nacionais” 

(SCHWARCZ, 2012, p. 44), assim, os discursos oficiais no Brasil passam a enaltecer a 

cultura nacional: 

no Brasil dos anos 1930, dois grandes núcleos aglutinam conteúdos 

particulares de nacionalidade: o nacional-popular e sobretudo a mestiçagem, 
não tanto biológica como cada vez mais cultural. É nesse contexto também 
que uma série de intelectuais ligados ao poder público passa a pensar em 
políticas culturais que viriam ao encontro de “uma autêntica identidade 
brasileira”. Com esse objetivo é que são criadas ou reformadas diversas 
instituições culturais que visavam “resgatar” (o que muitas vezes significou 

“inventar”, ou melhor, “selecionar e recriar”) costumes e festas, assim como 
um certo tipo de história (SCHWARCZ, 2012, p. 47- 48). 

 

Portanto, a construção da identidade cultural brasileira, longe de ser natural, resultou de um 

processo histórico de construção de símbolos e mitos que buscavam dar conta da 

especificidade da realidade social da população que nada tinha de homogênea.  

Assim, a necessidade de impor símbolos externos comuns, e, que se tornariam 

naturalizados, por meio de um processo ideológico de “comunhão entre as três raças”, de país 

acolhedor, sem preconceitos e conflitos contou com o apoio de intelectuais e políticos 

interessados na manutenção dos seus interesses privados que passam a partir, de então a 

públicos.  

nesse movimento de nacionalização uma série de símbolos vão virando mestiços, 
assim como uma alentada convivência cultural miscigenada se torna modelo de 
igualdade racial. Segundo esse modelo, pautado em uma visão oficial, a 
desigualdade e a violência do dia a dia até parecem questões a serem menosprezadas 

(SCHWARCZ, 2012, p. 68). 
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Assim, é na década de 1930, com o Estado Novo, que o mestiço torna-se um símbolo 

oficial do Brasil. Os bandeirantes são transformados em heróis nacionais. A miscigenação e a 

tolerância passam a modelos de sociabilidade (SCHWARCZ, 2012). Mas, em concomitância 

é nesse período que as políticas migratórias começam a determinar restrições à vinda de 

imigrantes: 

a crise mundial de 1929, aliada a outros fatores, como a chegada de refugiados 

europeus e o surgimento de movimentos nacionalistas, induz os países latino-
americanos a mudar as políticas migratórias iniciando, nos anos 30, um esquema de 
restrição por critérios étnicos, políticos e laborais. O argumento para essa mudança 
radical baseia-se na necessidade de proteção da mão-de-obra nativa, da cultura e da 
segurança. As políticas seletivas consolidam-se na década de 40 e, ao longo dos 
anos 50 e 60, são retomadas as restrições à entrada de estrangeiros, acompanhando 

as políticas de substituição de importações, como um instrumento de regulação, pelo 
emergir de excedentes de força de trabalho (BONASSI, 2000, p. 37). 

 

Na década de 50, o governo de Vargas enfrentava a resistência dos trabalhadores que 

passavam por dificuldades relacionadas aos altos custos de vida.  

O movimento iniciado pelos trabalhadores da indústria têxtil reivindicando aumentos 

salariais entre outras questões trabalhistas promoveu uma greve que teve a duração de quase 

um mês, desestabilizando um dos pilares do governo de Getúlio: os trabalhadores urbanos 

(FAUSTO, 2008).   

A década de 70 traz inúmeras transformações para o Brasil que, sob a égide do regime da 

ditadura militar, inserido ao sistema capitalista internacional como país periférico, já 

apresenta enorme concentração de renda e desigualdades sociais imensas (HABERT, 1996). 

As migrações nesse período reforçam os movimentos de metropolização e periferização, e 

“pela primeira vez, a população urbana brasileira ultrapassou a população rural, 52 milhões 

contra 41 milhões respectivamente” (BAENINGER, 2012, p. 35). 

Nas décadas de 1980 e 1990, a estagnação econômica influencia esse fluxo e o número de 

brasileiros que deixam o país se acentua. Contudo, é também na década de 80 que ocorre uma 

mudança no cenário migratório brasileiro, como aponta Baeninger (2012, p. 44): 

a partir dos anos 1980, as evidências e características apontadas anteriormente de 
inflexão no crescimento metropolitano,  provocam o aumento nas  migrações de 
curta distância, demonstram a importância da migração de retorno, o esgotamento da 
migração para as fronteiras agrícolas e a diminuição no ímpeto das migrações inter-
regionais.  
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Além disso, se intensifica a chegada de novos imigrantes vindos de países vizinhos, bem 

como um aumento significativo de brasileiros vivendo no exterior (MAGALHÃES, 2010). 

Atualmente, o Brasil novamente está atraindo imigrantes de vários países em busca das 

possibilidades advindas do contínuo crescimento econômico do país na última década. O 

Produto Interno Bruto do país cresceu 7,5% em 2010, o maior crescimento dos últimos 24 

anos (IBGE, 2010).  

Contudo, análise de dados do mesmo período aponta que, em 2012, o governo brasileiro 

novamente, passou a adotar medidas de restrição à vinda de imigrantes para o país. Um 

exemplo emblemático dessas medidas foi o estabelecimento de cotas diárias de vistos para 

haitianos que se inscreveram para vir ao Brasil. Assim,  

se no passado os imigrantes eram “bem-vindos”, seja para substituir a mão de obra 
escrava ou para ‘branquear’ a nação brasileira, hoje eles são aceitos com reservas e, 
muitas vezes, rechaçados antes mesmo de chegarem ao seu destino final, como se 
fossem possíveis “criminosos” (SILVA, J., 2005, p. 2). 

 

Os discursos oficiais no Brasil sobre a questão da imigração disseminados na grande 

imprensa confirmam a vitória de um tipo de construção ideológica que percebe o imigrante 

como um “mal necessário” já que, ao contabilizar lucros e custos, o saldo ainda é positivo:  

ao reconhecer a utilidade econômica e social dos imigrantes, ou seja, as “vantagens” 
que eles ofereciam para a economia que os utilizava, se queira agradecer-lhes (pelo 
menos verbalmente) ou ainda defender seus direitos (os que já foram adquiridos ou 
os que precisam ser conquistados, como, por exemplo, o direito de “continuar como 
imigrantes”); quer ao taxá-los de parasitas e ao estimar que não se deve nada a eles, 
se deplore o “custo social” elevado que sua presença impõe à sociedade, ao mesmo 

tempo que se gosta de afirmar, nas suas costas (ou seja, de forma fácil), as virtudes 
com as quais se gratifica a sociedade de recepção e com as quais se gratifica a si 
mesmo, dessa forma (virtude das tradições políticas e sociais que se querem todas 
humanitárias, liberais, igualitárias, etc.) (SAYAD, 1998, p. 47). 

 

Esse ideal igualitário expresso em discursos da não existência no Brasil de racismo ou de 

preconceitos em geral, resultado de um longo processo ideológico iniciado pela construção da 

representação positiva da miscigenação e da exaltação do caráter moderno das instituições 

escondem práticas sociais de segregação que por não estarem expressas na lei, parecem que 

não existem no Brasil: 

estamos diante de um tipo particular de racismo, um racismo silencioso e que se 
esconde por trás de uma suposta garantia de universalidade e igualdade das leis, e 
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que lança para o terreno do privado o jogo da discriminação. Com efeito, em uma 
sociedade marcada historicamente pela desigualdade, pelo paternalismo das relações 
e pelo clientelismo, o racismo só se afirma na intimidade (SCHWARCZ, 2012, p. 
32). 

 

Reservado também deve ser o imigrante. O imigrante ideal não deve aparecer ou falar alto 

ou exigir direitos. Pelo contrário deve ser contido, discreto, pacífico: 

 a forma de polidez que o estrangeiro deve adotar e que ele se sente na obrigação de 

adotar- e, no limite, ele só deve adotar essa polidez porque se sente obrigado a 
adotá-la -, constitui uma dessas malícias sociais ( ou malícias do social) pelas quais 
são impostos imperativos políticos e consegue-se a submissão a esses imperativos. 
Sem que se perceba perfeitamente a arbitrariedade (no sentido lógico) que existe em 
opor “nacional” e “não-nacional” e em reduzir todas as discriminações de fato a esta 
oposição (de direito) fundamental, a distinção legal, ou seja, refletida, pensada e 

confessa, que se opera assim no plano político de modo totalmente decisivo constitui 
como que a justificativa suprema de todas as outras distinções (SAYAD, 1998, p. 
58).  

 

É o que mostra esta recente produção acadêmica sobre os imigrantes bolivianos no Brasil, 

da incorporação de seu papel na sociedade que os “acolhe”, pois entenderam e sabem, 

portanto, que devem portar-se polidamente, sendo silenciosos, respeitadores, e por que não, 

(quase) invisíveis:  

não se pode negligenciar as formas diferentes de sociabilidade dos bolivianos. 
Enquanto os brasileiros expressam um temperamento expansivo (falar alto, gritos, 
piadas obscenas e gargalhadas) nos momentos de lazer, os bolivianos em São Paulo 

continuam seguindo uma sociabilidade mais pudica e retida (VIDAL, 2012, p. 97-
98).  

 

Em outras palavras, 

 

os comportamentos dos bolivianos se encaixam no padrão de comportamento que os 
brasileiros esperam dos vizinhos nos espaços povoados por populações de baixa 
renda e classe média baixa. Eles são “discretos”, “gente boa” e “trabalhadores” ou, 

para usar outras expressões ouvidas acerca deles, “eles não ficam falando da vida 
dos outros, não são fofoqueiros, eles não mexem com ninguém e ficam no cantinho 
deles” (VIDAL, 2012, p. 103). 

 

Assim, as afirmações sobre a ausência de racismo no Brasil, bem como a naturalização de 

símbolos da cultura nacional associados à convivência pacífica e harmoniosa num país 

constantemente relembrado e representado como acolhedor, na realidade, não corresponde ao 
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cotidiano de práticas violentas de exclusão social e racial, nem a heterogeneidade de 

manifestações culturais que não se pode resumir a uma única “cultura nacional”. 

 

1.3 IMIGRAÇÃO BOLIVIANA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

     

  Os autores que estudam a questão da imigração boliviana no Brasil apontam o período 

iniciado a partir da década de 1970 como o marco do aumento do número desses imigrantes1. 

Apesar de na década de 50, ter havido um fluxo de imigrantes bolivianos e paraguaios, essa 

imigração estava associada a “acordos bilaterias que estimulavam a vinda de estudantes de 

graduação ou pós-graduação para as universidades brasileiras” (MAGALHÃES, 2010, p. 39).  

Esta presença de imigrantes bolivianos tem sido objeto de inúmeros estudos acadêmicos 

recentes, na medida em que, desde 1990 ocorreu um significativo incremento desse 

movimento migratório, acompanhando do aumento da vinda de imigrantes sul americanos 

para o Brasil, atraídos pelo crescimento econômico do país, pela criação do Mercosul e por 

dificuldades encontradas no país de origem, entre outros fatores. 

Os autores que pesquisam sobre a imigração boliviana concordam que os bolivianos 

representam um novo tipo de migração, que o Brasil e São Paulo não recebiam há algumas 

décadas, e indicam uma mudança histórica importante que rompe com o ciclo das migrações 

de povoamento , bem como marcaram o perfil migratório do país (SOUCHAUD, 2012). Fatos 

tais, declarados por Freitas (2012, p. 166): 

 

a partir da década de 90 a imigração boliviana para São Paulo passa a ser 

considerada fenômeno representativo das novas tendências migratórias- novos 
fluxos migratórios: se caracterizam por apresentar uma inserção muito mais fluida 
em termos econômicos: ao invés de se inserirem nos mercados de trabalho locais já 
constituídos, os novos migrantes passaram a explorar alternativas relativamente 
autônomas de inserção econômica- com a formação, em alguns casos, de 
verdadeiros mercados de trabalho paralelos, em que o pertencimento étnico passa a 

ser um dos principais atributos de entrada nessas atividades econômicas. 

 

                                                             
1 “No caso da imigração boliviana do estoque identificado pelo Censo Demográfico de 2000 (20.388 pessoas), 

apenas 10% haviam chegado antes dos anos 1960 (2.658 bolivianos e 2.594 entre 1960-1969), marcando a 
importância desse movimento migratório desde os anos 1970 (3.263 imigrantes entre 1970-1979), sendo que 
7.700 chegaram depois de 1990” (BAENINGER, 2012, p. 15).   
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A caracterização do perfil do imigrante boliviano é construída, a partir da década de 80 

como sinaliza Silva, S., (2012, p. 20): “em sua maioria são jovens de ambos os sexos, 

solteiros e de escolaridade média, e vieram atraídos principalmente pelas promessas de bons 

salários feitas pelos empregadores coreanos, bolivianos ou brasileiros da indústria da 

confecção”.  

Os bolivianos participam, então, de um processo de assimilação da mão de obra 

temporária, em processos acelerados de terceirização e instabilidades, e sem nenhuma 

regulamentação trabalhista, tornando-os duplamente vulneráveis, seja por sua condição muitas 

vezes irregular no país, seja pela falta de um contrato de trabalho que lhes garanta direitos 

básicos (SILVA, S., 2012). 

 Essa situação de vulnerabilidade serve muitas vezes àqueles que exploram a mão de obra 

destes trabalhadores, considerando seu não pertencimento social e, portanto, negando-lhe esse 

reconhecimento:  

é por fim, a sociedade de imigração que, embora tenha definido para o trabalhador 
imigrante um estatuto que o instala na provisoriedade enquanto estrangeiro (de 

direito, mesmo se não o é sempre, ou, se o é pouco, de fato) e que, assim, nega-lhe 
todo direito a uma presença reconhecida como permanente, ou seja, que exista de 
outra forma que não na modalidade de uma presença apenas tolerada (por mais 
antiga que seja essa tolerância), consente em tratá-lo, ao menos enquanto encontra 
nisso algum interesse, como se esse provisório pudesse ser definitivo ou pudesse se 
prolongar de maneira indeterminada (SAYAD, 1998, p. 47). 

 

Nesse sentido, a imigração boliviana destina-se ao trabalho mal remunerado, visando à 

exploração máxima do lucro pelo empregador:  

a recente imigração de bolivianos para São Paulo parece destinar-se a substituir a 
mão de obra de antigos grupos migrantes que se estabeleceram e obtiveram a 
propriedade dos meios de produção. Nesse processo, ocorre a associação da lógica 
da extração da mais-valia absoluta (Marx, 1988) à vulnerabilidade social que marca 
os novos grupos migrantes. Se na década de 1970 pequenos empresários de origem 

judaica do ramo de confecções empregaram imigrantes coreanos em situação 
irregular como forma de reduzir os custos de mão de obra e de ampliar seus ganhos, 
nas duas décadas seguintes estes fizeram o mesmo com outros coreanos e com 
imigrantes bolivianos em situação regular, passaram a agir de forma idêntica em 
relação aos seus compatriotas (NÓBREGA, 2008, p. 192). 

 

O trabalho deste autor estuda a migração boliviana sob a perspectiva do que ele chama de 

“globalização popular”, caracterizada pela presença marcante da informalidade tanto da 

produção quanto do comércio de mercadorias. Essa contextualização difere das análises dos 
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outros autores que utilizam o termo “globalização” sem essa adjetivação. Outro termo 

utilizado por Nóbrega (2008) é “diáspora boliviana”, no qual descreve o processo de um país 

historicamente caracterizado pela exportação de mão de obra:  

o fenômeno da diáspora boliviana não deve ser visto apenas como um deslocamento 
populacional de pessoas de uma região pobre para outra mais desenvolvida em 

busca de ascensão social ou se restringir ao tema das remessas. Ao contrário, 
direitos políticos, civis e sociais dos migrantes, questões identitárias, conflitos 
interculturais e transformações nas relações familiares e de gênero merecem igual 
atenção (NÓBREGA, 2008, p. 183). 

 

Além disso, o autor classifica essa migração em três tipos, ressaltando que, apesar de 

tratar-se de um mesmo grupo nacional, existem diferenças significativas entre cada tipo. O 

primeiro grupo compõe aquelas migrações que ocorrem nas regiões fronteiriças; o segundo 

está relacionado aos setores médios e urbanos; e, o terceiro de setores “subalternos urbanos”, 

entre os quais, estaria o maior número de migrantes indocumentados (NÓBREGA, 2008). O 

último grupo, objeto da presente pesquisa, configura a mais recente imigração de bolivianos e 

que:  

constitui um caso exemplar de migração sul-sul, tendência crescente entre os 
processos migratórios mundiais e que possui natureza distinta da migração 
fronteiriça e dos imigrantes urbanos de classe média. Esses trabalhadores geralmente 
têm baixa qualificação profissional e frequentemente ingressam no país de forma 
irregular. A origem dessa migração como fenômeno de massa remonta aos anos 

1980, quando a Bolívia passava por um período de instabilidade política e de crise 
econômica, em que havia hiperinflação e falta de oportunidades para os 
trabalhadores (NÓBREGA, 2008, p.191).  

 

 A maior parte das pesquisas existentes sobre esse tema está concentrada nos estados do 

centro-oeste e norte do país. Contudo, nos últimos anos tem se verificado o aumento da 

migração para a cidade de São Paulo, historicamente caracterizada pelo recebimento de 

imigrantes e também de estudos acadêmicos sobre esse tema. 

A produção acadêmica acerca dos movimentos migratórios de bolivianos para o Brasil 

concorda, em sua grande maioria, que eles enfrentam grandes dificuldades em seu país de 

origem, o que, por sua vez, contribuem para a piora das condições de vida dos seus habitantes, 

consequentemente estimulando a migração.  

As pesquisas apontam para as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e suas famílias 

no que tange à socialização e às condições de trabalho as quais estão submetidos, uma vez que 

muitas vezes estão indocumentados no país que os "acolhem".  
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Segundo Magalhães (2010), desde 2004, meio milhão de bolivianos deixaram seu país.  De 

acordo com as estimativas do próprio governo, migraram para os Estados Unidos e a Espanha, 

mas, na ausência de recursos suficientes para custear as despesas da viagem, países como o 

Brasil e a Argentina tornaram-se opção, pela proximidade geográfica e linguística.  

A constatação evidenciada por Silva, S. (2005, p. 2) de que “estudos de novos grupos de 

imigrantes revelam, na verdade, que o Brasil continua inserido na dinâmica das migrações 

internacionais, e que a imigração não é uma realidade pretérita na história do país” .  É 

confirmada e ampliada pela análise de Oliveira (2012) ao estudar a presença da segunda 

geração de bolivianos em São Paulo. 

A autora aponta a importância do tema, a partir da constatação, de que, ao fixarem 

residência em outro país, investindo na constituição de famílias e na busca por colocação 

profissional, o estudo desses imigrantes fornece importantes elementos para uma melhor 

compreensão do fenômeno em questão. 

 A segunda geração de estrangeiros num país determinaria continuidades e rupturas 

culturais, ou seja, se os valores, hábitos e práticas da cultura do país de origem serão ou não 

mantidos. Segundo Oliveira (2012), o processo de incorporação dos imigrantes bolivianos no 

Brasil – que apresenta um baixo índice de retorno –, e especificamente em São Paulo tem 

ocorrido de forma segmentada, por meio da inserção em trabalhos informais em áreas 

específicas da cidade.  

 A autora refaz também, a historicidade do processo imigratório mais recente dessa 

população, indicando que o aumento do fluxo migratório para o Brasil, a partir da década de 

1970, está relacionado basicamente a questões econômicas e facilitadas por acordos, como o 

Mercosul. Contudo ressalta a dificuldade de mensuração desse fenômeno, uma vez que 

existem muitos indocumentados. 

 

1.4 IMIGRAÇÃO BOLIVIANA NO BRASIL E INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Outro consenso entre os autores, e, ainda segundo Magalhães (2010), é o fato de que essa 

imigração é motivada e direcionada para o trabalho e, especificamente em São Paulo, o 
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trabalho na indústria têxtil. Estudos como os de Silva, J. (2008) e Campos (2010) descrevem a 

presença dos imigrantes no Brasil participando de um mercado de trabalho muitas vezes 

clandestino e que mantém os trabalhadores marginalizados e submetidos a condições de vida 

degradantes, provocando marcas que influenciam toda a existência deles e de suas famílias.  

Segundo Silva, S. (2005), o imigrante boliviano, que chega ao Brasil, de forma ilegal com 

falsas promessas de trabalho e de fácil ganho financeiro, logo percebe que a realidade é outra 

e, que suas condições de trabalho e de vida muitas vezes são piores do que as que tinham na 

Bolívia. Sujeitam-se a uma pesada carga de trabalho e, quando conseguem sair desse círculo 

de exploração, mantêm a esperança de que um dia conseguirão trazer sua família da Bolívia, 

privada de suas necessidades básicas de vida, enquanto outros, desiludidos, preferem voltar ao 

seu país.  

Nesse sentido, Campos (2010) relata que a reprodução da situação de irregularidade é 

condicionada pelo anacronismo da legislação brasileira, reforçando a construção de uma 

“identidade-imigrante-escravo-ilegal” que afeta diretamente a produção de subjetividade dos 

bolivianos.  

Souchaud (2012), tratando da questão do trabalho nas oficinas de costura, busca 

problematizar a questão da existência de um “nicho econômico” e não um “nicho étnico” que 

determinaria a presença exclusiva de bolivianos nas oficinas de costura, excluindo a presença 

significativa de imigrantes paraguaios. A indústria da confecção em São Paulo, segundo a 

autora seria um nicho econômico para imigrantes de várias origens não apenas para 

bolivianos. 

a existência do nicho econômico, por suas características atuais, aponta para uma 

transição importante do modelo migratório brasileiro, já que a “massificação” de 

uma imigração estrangeira, originária de países do Sul, com baixos níveis de 

qualificação educacional, e que vem substituindo (ainda que de forma inicial) a mão 

de obra nacional é uma situação inédita na sociedade brasileira. Até hoje, setores de 

atividades tradicionais para a inserção da migração de mão-de-obra: o emprego 

doméstico, a construção civil, a confecção eram ocupados por migrantes internos. A 

substituição (mesmo que parcial) em curso faria com que a situação migratória do 

Brasil parecesse à situação migratória de países como Argentina e Espanha, por 

exemplo, onde uma importante migração de latino-americanos, e em específico de 

bolivianos e paraguaios, se insere nos setores de atividade mencionados acima 

(SOUCHAUD, 2012, p. 83). 
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Souchaud (2012) realizou uma pesquisa importante sobre a inserção boliviana no mercado 

de trabalho, trazendo informações relevantes que sinalizam para outros aspectos que não 

aqueles ligados apenas à exploração da mão de obra.  

Segundo a autora, as oficinas de costura não podem ser consideradas unicamente como 

lugares de exploração da mão de obra imigrante, também são lugares de inserção e ascensão 

social para numerosos estrangeiros, porque a informalidade e flexibilidade da organização das 

oficinas também: 

 

a) Facilitam a integração no mercado de trabalho: famílias se apoiam ajudando os 
recém-chegados: para quem, frequentemente indocumentado, sem conhecimento 

do mercado de trabalho e com um domínio fraco da língua e dos usos da 
sociedade do país de destino, teria poucas chances de ficar na cidade de São 
Paulo;  

b) Estimulam na prática, a capacitação profissional: grande parte chegam como 
ajudante, sem conhecimentos na costura; 

c) A realização de um projeto migratório: seja no próprio lugar; tornar-se dono de 

oficina; seja no país de origem: compra de um lote ou casa (SOUCHAUD, 2012, 
p. 80). 

 

E também existiria, de acordo com Souchaud (2012), uma valorização da mão de obra 

recrutada em razão de sua escassez no mercado de trabalho,  

em função da escassez estrutural de mão de obra, e por trabalharem sem vínculo 

empregatício formal, os trabalhadores podem, a qualquer momento, deixar uma 
oficina para outra. Essa mobilidade pesa como uma ameaça nos donos de oficina 
que, de certa forma, competem para captar e conservar a mão-de-obra 
(SOUCHAUD, 2012, p. 85). 

 

Além disso, ainda segundo Souchaud, (2012, p. 86):  

a formação de um nicho econômico na indústria do vestuário para imigrantes 
internacionais,  iniciada pelos coreanos que, depois de modernizarem técnicas de 
produção na década de 80, nos dias de hoje afastam-se progressivamente desse 
segmento, cedendo lugar aos bolivianos e paraguaios. 

 

 Nesse sentido, Freitas (2012, p. 161) considera a existência de “possibilidades de 

mobilidade social, inscritas na passagem, plausível em médio prazo, da atividade de 

costureiro para a de oficinista (dono de oficina de costura)”. O custo baixo necessário para 

abrir uma oficina de costura associado a trabalhadores dispostos a trabalhar muito, por curto 

espaço de tempo leva muitos bolivianos a acumularem quantias consideráveis em pouco 

tempo (SOUCHAUD, 2012).  
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Outras mudanças relacionadas ao trabalho nas oficinas de costura, ocorridas nos últimos 

anos, apontam para novas direções: 

nos aspectos sociais, o mundo da oficina também mudou e multiplicam-se as 
oficinas registradas e o trabalho registrado. As jornadas de trabalho diminuem e as 
condições de trabalho melhoram em comparação com períodos anteriores; a 
exploração da mão-de-obra, seja de maneira consentida ou forçada, tende, portanto a 
diminuir, em grande parte, em consequência da ação do Ministério do Trabalho 

(SOUCHAUD, 2012, p. 90). 

 

A vasta bibliografia que trata da inserção dos bolivianos em São Paulo, no “nicho”  

econômico da indústria têxtil, (historicamente relacionada a imigrantes de várias nações no 

mundo), bem como, a associação direta a exploração da mão de obra nas oficinas considerada 

abusiva e a ilegalidade de muitos imigrantes, acabam por reforçar os estigmas criados sobre 

essa população, a partir de representações estabelecidas sobre esse grupo de imigrantes, que 

nada tem de homogêneo. Contudo, aparecem constantemente representados em 

categorizações, como aponta Vidal (2012) que os associam a índios ou a um povo 

culturalmente rico, ou a escravos Silva, S. (2012). Esses estigmas seriam frutos da “herança 

nefasta da escravidão que discrimina o que vem da periferia e com tradição indígena causando 

estranhamento” (SILVA, S., 2012, p. 41). E ainda, Xavier (2012, p. 112) que acredita ser 

importante, “desmistificar pressupostos e imagens que descrevem sua  presença a partir do 

trinômio ‘escravo-ilegal-invisível’”. 

  

 Contudo o autor questiona essas caracterizações ao considerar que: 

 

a) O preconceito contra os índios, na verdade estaria mais relacionado a uma 

postura mais “fechada” a roupas e cabelos diferentes do que propriamente a 
características físicas ou a fenótipos específicos; 

b) Em relação ao que representaria uma “Cultura típica dos bolivianos”, o autor a 
relaciona com um esforço especialmente da Pastoral do Migrante que divulga 
através da mídia eventos que apresentam costumes e danças, contudo, o autor mostra 
que essas festas estão restritas aos mais antigos, não representando a totalidade de 
imigrantes e não sendo composta por grupos homogêneos; 
c) Metáfora da escravidão, (exploração de longas jornadas de até 16 horas por dia e 
existência de trafico de pessoas) também questionada por Souchaud (2012) e Vidal 

(2012, p. 100) em razão da existência de margens de manobra do trabalhador frente  
a concorrência e demanda dos donos de oficina. 

 

Em relação ao trabalho dos bolivianos nas oficinas serem considerados como trabalho 

escravo, Vidal (2012) em acordo com Xavier (2012), ainda acrescenta uma reflexão em 

relação ao reforço dessa imagem:  
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o fato de perceber os migrantes bolivianos do setor das confecções como “escravos” 
permite aos brasileiros dos bairros centrais traçar uma fronteira entre duas categorias 
de indivíduos a partir da transformação radical que representou a emergência do 
direito do trabalho (VIDAL, 2012, p. 101). 
 

 E ainda afirma: “como se nota, a palavra ‘escravo’, é do ponto de vista dos brasileiros, um 

estigma que separa radicalmente dois mundos, muito além da separação entre ‘nacionais’ e 

‘estrangeiros’” (VIDAL, 2012, p. 102). 

Em síntese, as pesquisas de Souchaud (2012) e Vidal (2012) ao considerarem aspectos 

positivos sobre o trabalho nas oficinas de costura, oferecem novos elementos às pesquisas 

quanto à labuta dos imigrantes bolivianos nas oficinas de costura em São Paulo. Contudo, 

cabe salientar que mesmo assim, faz-se necessário considerar e a precariedade das condições 

de vida e de trabalho nesses ambientes, que ainda sobrepõe essas perspectivas que indicam 

dimensões favoráveis nesses espaços.  

 

 

1.5 IMIGRAÇÃO BOLIVIANA NO BRASIL: QUESTÕES CULTURAIS 

 

 Outros aspectos da presença dos imigrantes bolivianos no Brasil observados, a partir da 

análise das práticas culturais e religiosas, das redes de sociabilidades provenientes dos centros 

comunitários, em igrejas, em espaços de convivência e de produção de cultura são estudados 

em trabalhos como o de Dias (2010) que trata dos programas radiofônicos voltados aos 

bolivianos com programações específicas para esse público que, no entender desse autor, 

representam a voz de pessoas que não encontram espaço nas mídias convencionais para as 

suas reivindicações e interesses, auxiliando ao enfretamento da vida no exterior. 

Dentro desse mesmo campo, Silva, S. (2012) aborda o processo de recriação cultural dos 

imigrantes bolivianos em São Paulo, a partir de suas festas devotas, realizadas no espaço da 

Pastoral do Migrante e também fora dele. Considerando as festas como fatos sociais totais que 

acionam uma multiplicidade de relações, de trocas materiais e simbólicas, que engendram 

uma dinâmica particular ao processo de recriação cultural desses imigrantes.  A autora busca 

entender quais os significados estas práticas festivas têm para os imigrantes bolivianos, que, 

por meio delas procuram recriar suas identidades num contexto de diferenciação e/ou 

estigmatização. 



35 

 

 

Outra questão bastante discutida, a importância da língua, também é abordada em diversos 

trabalhos, uma vez que, aparentemente o português, o espanhol e os dialetos falados na 

Bolívia seriam muito próximos, o que se verifica é que para alunos em idade escolar, além das 

dificuldades próprias do processo de escolarização, a linguagem usada na escola geralmente 

difere duplamente da falada em sua casa, com sua família, tanto no aspecto formal quanto no 

conteúdo.  

Nesse sentido, estudos como o de Santos (2010), Uchoa (2010) e Benevides (2010) trazem 

importantes contribuições ao colocarem em questão a necessidade de um trabalho pedagógico 

intercultural e a consolidação e percepção da função social da língua espanhola.  Entendendo 

a necessidade da construção de um currículo multicultural crítico que acompanhe o processo 

educacional dos alunos bolivianos, de modo, a superar concepções preconceituosas e 

discriminatórias que permeiam a maior parte das instituições educativas, a fim de estabelecer 

o respeito ao outro e tudo que é inerente a ele: língua, identidade, história e cultura.  

 Especificamente, o trabalho de Benevides (2010), ao estudar a região de Corumbá, 

reconhecidamente uma região fronteiriça sem obstáculos aparentes, dada a proximidade 

geográfica que facilitaria inicialmente a entrada dos imigrantes bolivianos em território 

brasileiro, constata dificuldades de inserção, considerando que a língua, nesse sentido, torna-

se uma fronteira difícil a ser superada. 

O estudo de Morais (2000) compreende um largo recorte temporal (1990-2000), em que 

apresenta uma análise ampla que aborda os dilemas e perspectivas dos imigrantes bolivianos, 

com base no conceito de capital cultural, sobre os dilemas e perspectivas em seus cotidianos, 

por intermédio da educação escolar recebida no país de origem e no país de destino.   

Um desses dilemas, a questão do preconceito, tema do trabalho desenvolvido por 

Baeninger e Simai (2012), apresenta a percepção, de que a negação é um dos principais 

elementos presentes nessa prática, tanto por parte daqueles que a manifestam, quanto do lado 

de quem sofre com isso. 

 Esta seria a forma como a qual a xenofobia, constantemente negada nos discursos, 

existiria atualmente no convívio social paulistano. Os brasileiros considerariam os bolivianos 

como um “outro exótico” culturalmente ricos, mas economicamente pobres. 

 Essa imagem construída dos brasileiros como povo mais permissivo e receptivo se opõe a 

evidente predominância de aspectos negativos acerca desses imigrantes e suas condições de 
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vida. Assim, para “tolerar todos os tipos de desigualdades, a comunidade de imigrantes 

bolivianos, bem como a sociedade hospedeira brasileira, dão suporte ou racionalizam o status 

quo, mesmo quando isso contradiz seu próprio autointeresse” (BAENINGER; SIMAI, 2012, 

p. 208). 

 

 

1.6 O ENCONTRO: BRASILEIROS E BOLIVIANOS NO ESPAÇO ESCOLAR 

  

Os autores que trabalham com o tema da educação dos filhos e filhas de imigrantes 

bolivianos concordam sobre a existência de inúmeros relatos de manifestações de preconceito 

entre bolivianos e brasileiros.  

Silva, S. (2012, p. 32) atribui a recente “onda” de “bullying” praticado contra crianças 

bolivianas nas escolas em São Paulo, como expressão de tensão na cidade e de uma 

“expressão de que nela como em qualquer outra metrópole a multiculturalidade é marcada por 

tensões e resistências”, mas entende que a perspectiva de resolução desse conflito já está 

posta:  

no caso paulistano, as chances de um diálogo intercultural podem ser maiores, em 
razão da existência de elementos culturais comuns entre bolivianos e brasileiros, os 
quais se fazem perceptíveis nos costumes, nas crenças, na música, na gastronomia e 
nas formas estéticas e corporais que foram sendo incorporadas e ressignificadas ao 
longo da história dos povos latino-americanos (SILVA, S., 2012, p. 32). 

 

Essa perspectiva conciliadora, por meio da cultura de dois povos de origem comum (países 

colonizados e formados pelas mesmas influências culturais externas) não nega os conflitos e a 

discriminação dos colonizadores, nem mesmo o preconceito contra imigrantes de países 

periféricos (SILVA, S., 2012). Contudo está inserido numa análise “assimilacionista no plano 

da cultura”, como aponta Schwarcz (2012, p. 55): 

eis um lado da equação brasileira: inclusão social definida pela afeição e pela 
cultura, entendida como traços compartilhados, na música, na religião, nos costumes 
divididos. Mas todo lado tem seu oposto lógico: nesse caso, inclusão combina com 

exclusão social e apresenta um outro lado do ambivalente modelo brasileiro. Uma 
experiência comum híbrida, uma sociedade escravista mas também miscigenada, 
dada à miscigenação. Todos unidos e igualmente separados. 
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Em outro trabalho, Baeninger e Simai (2012), por meio da análise dos discursos sobre o 

preconceito, da xenofobia e da negação do fenômeno, realizam por intermédio do trabalho 

com grupos focais, uma pesquisa que busca aprofundar a compreensão sobre as relações 

sociais entre esses dois grupos envolvidos. 

 Aborda questões como a baixa autoestima dos bolivianos decorrente da introjeção das 

falas discriminatórias, com as quais convivem diariamente e a valorização que atribuem a 

uma boa receptividade por parte dos brasileiros.  

Essa receptividade é também demonstrada por Vidal (2012) que relativiza a importância do 

preconceito sofrido pelas crianças bolivianas nas escolas, que segundo o autor, acontecem em 

razão de “não saberem falar bem o português”, e, por, às vezes, serem desprezadas enquanto 

“índios”. Contudo, entende que “muitos bolivianos entrevistados dizem que ‘isso é coisa de 

criança’ e não veem nesses comportamentos infantis o reflexo de uma atitude sistematizada 

dos brasileiros para com os bolivianos” (VIDAL, 2012, p. 95). 

Outros trabalhos analisados dos autores que estudam a imigração boliviana no Brasil, ao 

tratarem da questão do preconceito contra esses imigrantes, descrevem possíveis explicações 

para esse fenômeno. Para Silva, S. (2005), o fio condutor necessário para compreender o 

fenômeno do preconceito contra os estrangeiros é a definição que ele adota de cultura da 

antropologia, que entende a cultura como “um conjunto de padrões e valores que organizam a 

experiência humana” (GEERTZ, 1978, p. 9 apud SILVA, S., 2005, p.9), condicionando a 

visão de mundo de cada indivíduo. Assim, para esse autor, “num mundo cada vez mais 

globalizado, a tendência é o acirramento das relações entre diferentes culturas e etnias, 

transformando tais diferenças em questões raciais, ou seja, em formas de racismos que 

justificam discriminações e variados tipos de violência” (Silva, 2005,p.9). Associa, portanto, 

que as relações entre as diferentes culturas no mundo moderno globalizado transformam-se 

em questões raciais e acrescenta: 

um mundo com intensa mobilização de populações, diferenças, como a pigmentação 
da pele, cor dos cabelos e olhos, altura, se transformam em estigmas, ou seja, em 

marcas que excluem as pessoas de uma participação mais ampla nesta “aldeia 
global”, cada vez mais aberta ao capital, por um lado, e mais restritiva aos 
imigrantes, por outro (SILVA, S., 2005, p. 10).  

 

Já para Magalhães (2010) a existência de uma série de trabalhos sobre preconceito na 
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escola, indica que, ao tornar-se um problema social esta questão engendraria a produção de 

problemas sociológicos ao redor dele. No caso específico dos bolivianos, o preconceito contra 

essa população seria resultado do “choque cultural” que se daria entre imigrantes com 

costumes, idioma, religião, entre outros aspectos diferentes dos nativos brasileiros, o que 

levaria às práticas contemporâneas de discriminação. Essas práticas seriam o produto das 

tensões de acirramento das diferenças, do processo de inferiorização das diferenças; sob a 

perspectiva da análise social foucaltiana, de “biopoder” e “biopolítica”. Essas práticas seriam 

objetivadas no interior de uma sociedade desigual, considerando que esse imigrante ocuparia 

a “parte inferior da escala sócio-econômica”.  

Por sua vez, Baeninger e Simai (2012) analisam o preconceito contra o estrangeiro, 

problematizando-o, por meio da utilização de abordagens psicossociais, que buscam explicar 

as formas do racismo moderno, por intermédio de explicações baseadas em teorias advindas 

da psicologia, principalmente da teoria freudiana, no que diz respeito, a prática da negação. 

Assim, ao estudar as relações sociais entre brasileiros e bolivianos em São Paulo, a autora 

constata que “predominou o favoritismo intragrupo entre brasileiros e o favoritismo fora do 

grupo entre imigrantes bolivianos; tais favoritismos foram marcados por papéis de posição de 

poder e status socioeconômico” (BAENINGER; SIMAI, 2012, p. 207). Aparece nessa análise 

à questão do poder, contudo, um poder relacionado aos aspectos subjetivos associados com a 

autoestima, à autoimagem e a representações expressas em práticas discursivas. 

As abordagens sobre a relação entre brasileiros e bolivianos apontam a desigualdade 

econômica, as diferenças culturais e os aspectos psíquicos, como sendo possíveis explicações, 

para o fenômeno das manifestações de preconceito recorrentes, constatadas contra esse grupo 

de imigrantes no país. Apesar de nenhuma destas pesquisas abordarem especificamente o 

tema do preconceito entre alunos brasileiros e bolivianos, ao tratarem desta questão não 

encerram as possibilidades de análise e compreensão do fenômeno, que se apresenta com 

outras configurações e, portanto, outras possibilidades de interpretação. 

A presente pesquisa, a partir das observações realizadas e das pesquisas sobre o tema 

considera que outros aspectos envolvidos nessa dinâmica também podem contribuir para a 

compreensão do fenômeno, sob outra perspectiva contribuindo para a delimitação das 

questões relacionadas nessa problemática. 

Considerando que o grupo estudado não apresenta condições socioeconômicas desiguais, 
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(constatada na bibliografia analisada e na análise socioeconômica das famílias dos alunos 

pesquisados) e que as diferenças culturais existentes entre os grupos são minimizadas no 

interior da escola, onde “um verdadeiro processo de desculturação, no sentido da perda da 

cultura de origem, se impõe, para garantir a sobrevivência na instituição. Na falta dele, o 

veredicto escolar pronunciará a exclusão” (BONNEWITZ, 2003, p. 120).  

Nesse contexto escolar, a questão da língua, por exemplo, descrita por muitos autores 

como um – senão o principal – problema no processo de inserção dos alunos bolivianos, nas 

escolas brasileiras, deixa de considerar que na escola, até a própria língua burguesa (culta) em 

oposição à língua popular acaba por se tornar uma língua estrangeira também para os próprios 

alunos brasileiros, oriundos das classes dominadas (BONNEWITZ, 2003). 

Nesse sentido, a distinção entre capital cultural dominante e dominado serve para a 

manutenção das desigualdades sociais - assim, a justificativa do “choque cultural” é 

incompleta porque parece deixar de lado a questão da disputa por posição social entre 

brasileiros e bolivianos que têm situações de vida muito semelhantes, assim como em 

Winston Parva, onde “a proporção de pessoas com o mesmo status ocupacional e os mesmos 

níveis de renda não era muito diferente nas duas zonas, veremos com mais clareza o problema 

representado pela nítida distinção de sua hierarquia local” (ELIAS, 2000, p. 114).  

A situação escolar de alunos negros brasileiros é muito mais baixa, em geral que dos 

alunos brancos; o preconceito contra os nordestinos (todos eles, além da racial ou regional 

têm no seu âmago, especialmente entre os de situação social muito próxima, a questão da luta 

por posição social); ou seja, a discriminação contra negros, nordestinos e bolivianos, efetuada 

por brasileiros, cuja situação social é muito próxima deles serve aos interesses dos 

dominantes, pois cria um conflito que não favorece a nenhum dos grupos e contribui para a 

reprodução das desigualdades sociais. 

A partir dessas questões mais amplas, da constatação do fato de se lidar com famílias que 

imigram, esta pesquisa está voltada para as crianças e adolescentes que vieram junto com seus 

pais, não escolheram deixar seu país, estão ainda em processo de construção da própria 

personalidade, e passam a frequentar as escolas brasileiras, que são obrigadas pela lei a 

recebê-las, sem muitas vezes não saberem como fazê-lo.  

A pesquisa realizada por Magalhães (2010), preocupada com esses filhos e filhas daqueles 
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que imigram, partindo da legislação e outras discussões acerca de questões legais, realiza 

investigação por meio de entrevistas, sob a perspectiva da sociologia da educação,  buscando 

entender como está sendo realizado esse processo de inserção de crianças e jovens bolivianas 

nas escolas em São Paulo. Abrangeu o acesso e permanência na escola, à relação entre os 

imigrantes bolivianos e suas famílias com a comunidade escolar local e suas expectativas em 

relação à escola.  

Este trabalho aponta ainda a falta de dados e de pesquisas, indicando a necessidade da 

realização de mais estudos que preencham lacunas e busquem cercar o problema que é 

relevante, à medida que afeta a vida de um sem número de seres humanos imigrantes em 

busca de melhores condições de vida que, obrigatoriamente, passa por uma inserção no 

mundo escolar, que possibilite acesso aos conhecimentos disponíveis produzidos 

historicamente.   

A pesquisa aqui realizada teve essa pretensão: apesar da complexidade e das dificuldades e 

limitações, oferecer mais elementos acerca do universo escolar, em seu aspecto cotidiano das 

relações sociais estabelecidas entre jovens brasileiros e seus colegas bolivianos , entendendo 

que a análise de apenas um objeto social, ao transformar-se em um objeto científico, deixe de 

apenas ser uma situação específica para forjar-se em uma possibilidade de análise mais 

abrangente por apresentar elementos comuns em situações análogas. 

A hipótese desta pesquisa, iluminada pelos trabalhos de Elias (2010) e Bourdieu (2012), 

considera que uma das possíveis explicações para o fato de os alunos brasileiros terem 

assumido o papel daqueles que tem o poder de classificar os colegas bolivianos como 

inferiores pode estar relacionada com a anterioridade, como na comunidade estudada por 

Elias onde, morar por mais tempo em Wiston Parva significava possuir o direito de 

reivindicar a investidura do poder contra aqueles que residiam na região há menos tempo. 

Esta parece ser a mesma situação dos alunos brasileiros, residindo no Brasil há várias 

gerações. 

Outra questão importante a ser problematizada refere-se ao do acirramento das diferenças 

entre estes grupos calcadas na desigualdade social e econômica.  Em parte, essa afirmação é 

verdadeira, porque revela um fenômeno recorrente na história que cria oposição entre pessoas 

da mesma classe social e não de classes sociais distintas.   
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Desta forma, quando se faz referência a disputa entre alunos brasileiros e bolivianos, deve-

se pensar em alunos de classes sociais desfavorecidas, com condições objetivas de vida 

bastante semelhantes, que inclusive, são vizinhos. A configuração que pode ser descrita, a 

partir da análise dos sujeitos do campo empírico desta pesquisa aproxima-se muito da análise 

de Elias ao descreves as ocupações dos habitantes da comunidade estudada por ele: 

os níveis salariais dos recém-chegados não ficavam sensivelmente abaixo dos das 
famílias de residentes da classe trabalhadora. Mas os recém-chegados diferiam delas 

consideravelmente, em seus costumes, tradições e todo o seu estilo de vida. Além 
disso, com eles chegou uma minoria de operários não especializados, atraídos pela 
variedade dos postos de trabalho ligados ao esforço de guerra, que se instalou no 
loteamento e cujos padrões de conduta ao que parece, diferiam não apenas dos 
padrões dos “aldeões”, mas também dos da maioria dos residentes da nova área. A 
existência desses bolsões de trabalhadores imigrantes foi uma das razões, com 

certeza, do status inferior atribuído ao loteamento como um todo, na classificação 
feita pelas zonas vizinhas de Winston Parva (ELIAS, 2000, p. 63). 

 

Em seguida, o autor afirma que “dificilmente poderíamos referir-nos às diferenças entre as 

duas zonas operárias como diferenças de classe” (ELIAS, 2000, p.63), o que aparece também 

quando analisados os dados obtidos em uma pesquisa realizada no período em que a 

pesquisadora esteve na escola, desenvolvida pela coordenação pedagógica que tinha por 

objetivo, “caracterizar social e economicamente a comunidade escolar”.  

 

1.7 CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL 

 

A análise realizada sobre as conclusões das pesquisas que tratam da presença de imigrantes 

bolivianos e bolivianas no Brasil demonstra que quase todos os autores concordam que, para 

além das dificuldades econômicas e da precarização das condições de trabalho da maioria 

dessa população, existe dificuldades de inserção social, expressas, por meio dos relatos 

recorrentes de manifestações de preconceito contra eles.  

Em apenas um dos trabalhos analisados encontra-se uma análise diferente das que 

constatam manifestações de preconceito contra esse grupo de imigrantes, afirmando que “não 

há tensões significativas entre brasileiros e bolivianos”, já que “os costureiros bolivianos não 

competem com os brasileiros no mercado de trabalho” porque “têm uma inserção no mercado 
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de trabalho que é essencial ao funcionamento da indústria do vestuário e não desperta inveja 

nenhuma entre os” (VIDAL, 2012, p. 102). 

Contudo, nesta pesquisa, confirma-se a constatação dos demais trabalhos que encontraram 

inúmeras situações que expressavam preconceito contra os bolivianos. Além disso, no 

mercado de trabalho brasileiro atual, as disputas entre os trabalhadores por melhores 

empregos e salários não excluem as possibilidades oferecidas nas oficinas de costura que, 

como já comentado anteriormente, não é exclusividade dos imigrantes bolivianos. O que 

parece acontecer é que  

o aumento do nível médio da formação escolar e do nível de vida entre os setores 
populares da sociedade, num contexto de transição para uma economia pós-
industrial, acompanha-se por novas expectativas de trajetórias profissionais, às quais 
as ocupações nas indústrias das confecções não correspondem mais (SOUCHAUD, 
2012 p. 90). 

 

 Essas expectativas profissionais relacionadas a uma maior escolarização obtida pelas 

classes populares desde o processo de massificação da educação básica no Brasil e a 

consequente desvalorização dos diplomas correspondentes a esses níveis de ensino, 

corresponde a um fenômeno analisado por Bourdieu (2012), no qual os portadores de 

diplomas valorizados são pouco inclinados a perceber a desvalorização pelo mecanismo de 

“histerese do habitus” Assim,  

ao contrário, a histerese das categorias de percepção e de apreciação faz com que os 
portadores de diplomas desvalorizados se tornem de algum modo, cúmplices de sua 
própria mistificação de vez que, por um efeito típico de allodoxia, atribuem aos 
diplomas desvalorizados  que lhes são outorgados um valor que não lhes é 
objetivamente reconhecido (BOURDIEU, 2012, p. 160). 

 

Além disso, 

a desqualificação estrutural que afeta o conjunto dos membros da geração, 
destinados a obter de seus diplomas menos do que teria obtido a geração precedente, 
está no princípio de uma espécie de desilusão coletiva que incita essa geração 

enganada e desiludida a estender a todas as instituições a revolta mesclada de 
ressentimento que lhe inspira o sistema escolar (BOURDIEU, 2012, p. 163).  

 

Nesse sentido, tal como indicado na Introdução desta pesquisa, reservou-se o próximo 

capítulo para apresentar e analisar os dados sociais e econômicos obtidos pela coordenação da 

escola, assim como, no quarto capítulo, as informações decorrentes das observações diretas.  
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CAPÍTULO II 

 

 

MÉTODO 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

 

A escolha da escola que seria investigada não considerou obrigatoriamente a presença 

majoritária de alunos bolivianos, uma vez que há escolas que não possuem este dado. Além 

disso, como aponta Elias (2000, p. 59), ao problematizar a excessiva valorização das 

pesquisas que só consideram as dimensões numéricas: 

muitas vezes, a utilização atual das estatísticas parece implicar que, quanto maiores 
as dimensões numéricas, maior a importância. No caso das minorias de Wiston 
Parva, como em muitos outros, a significação sociológica de modo algum era 
idêntica à significação estatística. Elas apontavam para um fato conhecido de outras 
pesquisas, ainda que, talvez, não suficientemente salientado: o de que os dados 

sociais podem ser sociologicamente significativos sem ter significação sociológica.  

 

 A questão da falta de informações, precisas sobre o número de alunos bolivianos, já 

denunciada por Magalhães (2010) aparece novamente em duas escolas, pois, ao serem 

questionados sobre o número de alunos bolivianos matriculados, a resposta dos responsáveis 

pela secretaria da escola foi algo próximo de uma indignação, sobre não se fazer naquelas 

escolas diferença entre alunos brasileiros ou não. Saber o número de bolivianos seria, para 

essas funcionárias, um ato preconceituoso.  

A busca pelo campo empírico, onde seria realizada esta investigação, considerou que a 

presença de alunos bolivianos é intensa, principalmente nas regiões centrais e norte de São 

Paulo, e que 80% da segunda geração de bolivianos no Brasil está matriculada, na rede 

pública de ensino paulista (OLIVEIRA, 2012).  
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A primeira escola, na qual se buscou informações sobre a presença e as condições desses 

alunos foi na microrregião Freguesia do Ó/Brasilândia (divisão realizada pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo), localizada próxima a uma grande avenida da zona norte, atendendo 

alunos carentes da região, informação esta, dada pela coordenadora pedagógica da escola. É 

considerada, pelo senso comum de professores, pais de alunos, funcionários da escola, como 

uma das melhores escolas do bairro, apesar de não apresentar números diferenciados nas 

avaliações oficiais externas. 

A pesquisadora foi recebida e apresentada aos professores, pela coordenadora pedagógica 

da escola, durante o intervalo das aulas no período vespertino, no dia 24 de abril de 2012, 

como: “professora da rede e pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica (PUC) que quer 

estudar os bolivianos”. Imediatamente, foi possível observar olhares curiosos, correções de 

posturas (sentar corretamente) e o abandono de uma revista de celebridades, por uma das 

professoras, possivelmente constrangida diante da “pesquisadora”. Posteriormente a 

pesquisadora foi apresentada a uma professora que, segundo a coordenação da escola, 

“desenvolveu um trabalho com alunas bolivianas da 5ª série, que estavam sofrendo 

discriminação dos colegas brasileiros”, com a qual foi possível  conversar sobre esse trabalho 

em específico. O diálogo de 20 minutos foi gravado com o consentimento da professora, bem 

como com as três alunas de origem boliviana, que foram levadas por ela durante o intervalo 

para conversar coma pesquisadora.  

A professora, então passou a relatar as perseguições sofridas pelas alunas, que tinham seus 

pertences roubados e eram ofendidas constantemente pelos colegas brasileiros, fato que 

passou a incomodá-la ao presenciar essas situações. A professora menciona que reuniu as 

quatro alunas e passou a levá-las em todas as salas, para que contassem sobre suas 

experiências escolares na Bolívia, já que haviam chegado ao Brasil recentemente. As meninas 

relatavam que a educação na Bolívia era muito diferente da brasileira, bem mais rígida 

segundo elas, falavam sobre as brincadeiras de lá entre outras atividades. A professora afirma 

que a reação dos outros alunos foi muito positiva e que parece ter provocado mudanças no 

comportamento hostil dos brasileiros, a partir daquele momento. 

A coordenadora também entregou a pesquisadora uma lista como número de alunos 

bolivianos na escola, que ela havia feito, por iniciativa própria, com o intuito de futuramente 

desenvolver um projeto relacionado à língua espanhola com esses alunos. Questionou-se se 
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essa seria uma orientação vinda da Prefeitura de São Paulo, a mesma afirmou que não havia 

que era uma demanda da escola. 

Nesse momento, definiu-se considerando limitações de horários das aulas, que o professor 

de História das turmas de 5ª e 7ª série consentiria com a presença da pesquisadora nas suas 

aulas para registrar as relações entre os alunos, e, apesar de solicitar que ele não dissesse 

exatamente que o objetivo era esse, a pesquisadora foi apresentada a todas as salas como “a 

pesquisadora da PUC que quer estudar os bolivianos”. 

A presença da pesquisadora na sala de aula voltou à atenção dos alunos para a “estranha” 

que estava no espaço deles, sentada no fundo da sala, atraindo olhares curiosos de alunos e 

alunas, de uma sala de 7ª série, na qual os alunos brasileiros encaravam e faziam perguntas 

sobre o motivo de tal presença, se haveria atribuição de nota, se se tratava de uma estagiária. 

Observou-se: olhares tímidos, envergonhados de alunos aparentemente bolivianos (constatou-

se posteriormente que eram de fato descendentes de bolivianos) que nada falaram durante este 

período. 

Neste momento não houve formalizações, devido ao processo de seleção do ambiente da 

pesquisa, que ainda estava em andamento. Prosseguiu com a realização das leituras sobre o 

tema e o melhor método a ser adotado na pesquisa, bem como, a importância da seleção do 

campo empírico e dos participantes da amostra ficavam cada vez mais evidentes.  

A segunda escola visitada, e que foi selecionada para a realização da pesquisa, situa-se 

também na região norte de São Paulo, próxima a ponte da Casa Verde, conhecida no bairro 

como passagem de imigrantes bolivianos, por ligar à região do Bom Retiro à zona norte de 

São Paulo. Esta ponte é caminho obrigatório dos alunos, principalmente bolivianos, que 

fazem esse trajeto todos os dias quer caminhando ou de bicicleta, sozinhos ou acompanhados 

pelos pais até a escola. 

Localizada aproximadamente a 6 km do Bairro do Bom Retiro, reconhecido como um dos 

locais de maior concentração de imigrantes bolivianos da capital paulista (SILVA, S., 2012), 

o que remete à reflexão, de que a inserção dessa população ocorre na cidade de São Paulo 

pelo acionamento de múltiplas possibilidades, como descreve Xavier (2012, p. 143):  

tanto os bairros centrais - que entre os bolivianos, ao contrário do que ocorre com 
outros grupos sociais, como os de baixa renda, por exemplo, é considerado um 
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espaço recurso que sempre pode ser ativado - quanto a periferia, devem ser 
repensados enquanto lugares de escolhas residenciais. 

 

Desta forma, as características da escola selecionada são: é municipal; situada na zona 

norte de São Paulo, próxima a ponte da Casa Verde; e, atende em sua maioria, alunos da 

região do Bom Retiro, situados cada um deles (escola e bairro do Bom Retiro) de lados 

opostos à Ponte da Casa Verde. A figura 1, abaixo mostra um mapa com a localização e a 

distância entre esses dois bairros. 

 

 Figura 1. Mapa da localização dos bairros Casa Verde e Bom Retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

     Fonte: Imagem retirada do site http://maps.google.com.br/maps.Acesso em agosto de 2013.  

 

A ponte da Casa Verde faz, portanto, a ligação das avenidas Rudge e Rio Branco em 

direção oposta ao bairro do Bom Retiro, com a Avenida Brás Leme, já no lado do bairro da 

Casa Verde, distrito onde está localizada a escola. De acordo com a Secretaria Municipal da 

Educação, a escola oferece as modalidades de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); Ensino 

Fundamental II (5º ao 8º ano); Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial de Apoio à 

http://maps.google.com.br/maps.Acesso
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Inclusão. Atende aproximadamente 580 alunos e 53 professores, possuindo 13 salas de aula, 1 

Laboratório de Informática, 1 Sala de Leitura e 2 Quadras esportivas (SÃO PAULO, 2013)2. 

A escola é referência no bairro, contando com a maioria do seu quadro de professores e 

profissionais vinculados à unidade escolar há muito anos; não é, portanto, uma “escola de 

passagem” de professores recém-chegados a prefeitura. Essa característica confere à escola, 

status diferenciado entre a comunidade e os profissionais que veem com bons olhos escolas 

onde há vínculo dos profissionais e a instituição de ensino. 

A decisão pela segunda escola ocorreu pelos seguintes critérios: 

1) Quantidade expressiva, mas não majoritária de alunos e alunas bolivianos, uma vez 

que, como ressalta Elias (2000, p. 119): 

o pressuposto tácito de boa parte da literatura sociológica de que as maiorias estão 
naturalmente ligadas a uma importância maior, nem sempre é confirmado pelos 
fatos. Os grupos minoritários podem ter uma significação sociológica que ultrapassa 
e muito sua importância quantitativa. Podemos ver com clareza por quê, no caso do 
loteamento, uma minoria de famílias “mal-afamadas” tinha um impacto inteiramente 

desproporcional a seu número na vida e na imagem de um bairro cujos moradores, 
em quase sua totalidade, eram famílias respeitáveis e comuns do proletariado. 

 

2) Autorização e apoio da diretora para a realização da pesquisa;  

3) Por considerar que poderia ser vantajoso, a pesquisadora não ser “estranha” ao grupo, 

apesar de haver reconhecimento das dificuldades e implicações, de se fazer  parte do objeto 

social, que seria transformado em objeto científico, uma vez que, a pesquisadora passou a 

trabalhar nessa unidade como “professora de módulo”, função caracterizada pela substituição 

eventual de professores ausentes em todas as salas. 

 Considerou-se o desafio do necessário e imprescindível de distanciar-se do objeto de 

pesquisa, com o qual havia contato direto cinco horas por dia, cinco vezes por semana, um 

dos fatos de maior dificuldade de superação nesta pesquisa. Contudo, se esse esforço foi 

avaliado positivamente durante a participação da pesquisadora no Congresso da Associação 

Brasileira de Estudos Populacionais (novembro 2012), como uma espécie de “imersão 

etnográfica” (expressão utilizada na avaliação feita por um dos membros do grupo de 

                                                             
2
 Site www.prefeitura.sp.gov.br acessado em dezembro 2012 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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avaliadores do Congresso) entendeu-se ser este o diferencial da pesquisa, sobre um tema que 

envolve suscetibilidades, racionalizações e negações. 

A solicitação feita para a pesquisa sobre a relação entre os alunos, após autorização e apoio 

da diretora (que determinou as regras para essa pesquisa acontecer: sem fotografias , nem 

filmagens ou gravações dos alunos, nem da escola, e sem a explicitação/exposição do nome 

da escola, nem dos alunos). 

O pedido para que fosse possível observar e registrar as interações entre alunos e alunas 

brasileiros e bolivianos foi autorizado, apenas por dois professores que demonstraram, 

inicialmente, receio sobre se o alvo da pesquisa não seria o trabalho deles. Após 

esclarecimentos houve consentimento para acompanhamento das aulas, e surgiu a vantagem 

de “fazer parte” e não fazer ao mesmo tempo parte do ambiente.  

 

2.2 DEFINIÇÃO DOS AGENTES 

 

O primeiro desafio para a escolha dos sujeitos da pesquisa foi à possibilidade de observá-

los durante as aulas e não apenas nos ambientes de convivência coletiva e refeitórios. O 

obstáculo objetivo imediato foi de ordem prática: apenas dois professores autorizaram a 

presença da pesquisadora, limitando o número de salas a serem pesquisadas, já que estes 

professores não lecionavam para todas as turmas. 

Desta forma, as salas observadas foram as seguintes: 5ª série, turmas A e B; 6ª série, 

turmas A, B e C; e, 7 série, turmas A, B e C. Bem como, observou-se as dinâmicas de 

sociabilidade dos grupos informalmente formados pelos alunos nos momentos de interação 

coletiva (entrada na escola e nos intervalos), e durante as aulas nas salas de aula, por exemplo, 

a formação de trabalhos em grupo, as formas de sentar, de dirigir-se ao professor, de 

indisciplina, a realização das atividades propostas pelo professor e principalmente, as 

interações entre eles. As observações confirmavam que as situações se alteravam, mas os 

sujeitos envolvidos eram os mesmos. 

A importância de perceber essas configurações foi determinante nesse processo, pois, 

como aponta Goffman (2012, p. 32), 
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o que se sabe é que os membros de uma categoria de estigma particular tendem a 
reunir-se em pequenos grupos sociais cujos membros derivam todos da mesma 
categoria, estando esses próprios grupos sujeitos a uma organização que os engloba 
em maior ou menor medida. E observa-se também que quando ocorre que um 
membro da categoria entra em contato com outro, ambos podem dispor-se a 

modificar o seu trato mútuo, devido a crença de que pertencem ao mesmo grupo.  

 

Inicialmente, cogitava-se em centrar as observações apenas junto aos alunos nascidos na 

Bolívia e não os descendentes de pais bolivianos, mas essa ideia foi abandonada, ao constatar-

se que os alunos brasileiros não consideram se o aluno ou aluna nasceu ou não na Bolívia para 

chamá-lo pejorativamente de “boliva”, pois apenas sua aparência física parece ser o 

estereótipo, daquilo que eles entendem ser “bolivianos”, e que passam assim a serem 

estigmatizados:  

[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social 
cotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que ele 

encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui 
um estigma, uma característica diferente da que havíamos previsto (GOFFMAN, 
2012, p. 16). 

 

Essa é uma questão que merece destaque, pois surge por várias vezes nas falas dos alunos 

chamados de bolivianos por seus colegas e professores, e que insistem em dizer que são 

brasileiros, afirmando que são apenas “filhos de bolivianos”. Essa necessidade de não se 

identificar com o grupo de origem é muito comum. Em todas às vezes que, ao interagir com 

esses alunos e essa questão aparecia, a reação dos alunos e alunas bolivianas era a mesma: a 

expressão facial mudava, passava a ser tensa e fechada demonstrando preocupação e tensão, 

passavam então a desviar o olhar como se apenas a pergunta “você nasceu na Bolívia?” 

tivesse o poder de feri-los profundamente. Em nenhuma das 25 interações desse tipo a reação 

foi diferente. 

A seleção dos sujeitos inicialmente ocorreu após oito observações realizadas durante os 

intervalos das aulas, com duração de20 minutos, sendo efetuados em dois momentos: das 

15h45min às 16h05min para alunos das turmas de 5ª e 6ª séries, e das 16h30min às 16h50min 

para as turmas de 7ª e 8ª séries.  

Esses intervalos acontecem num espaço fechado da escola, que consiste num corredor, 

onde existe uma cozinha, na qual, por meio de uma abertura é servido o lanche dos alunos, e 

onde existe um “palco” improvisado utilizado para reuniões e apresentações, sendo que à 
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direita fica: os banheiros destinados aos alunos e, outro anexo, separado por uma porta de 

vidro, onde ficam a sala dos professores, a sala da coordenação pedagógica, uma sala de 

reunião e a sala da diretora e a secretaria da escola. 

 Há bancos de madeira encostados em uma das paredes que tem janelas fechadas, onde os 

alunos ficam sentados lado a lado, olhando para a outra parede que estão os banheiros 

destinados a eles. 

 Esse ambiente coletivo dos alunos não parece favorecer dinâmicas de expressão criativa 

ou conversas e encontros, dada a disposição lateral dos bancos e a falta de opções para 

distração. 

Exemplo do “clima” promovido neste espaço de convivência coletiva dos alunos foi 

observado e registrado, inicialmente, durante 8 dias consecutivos, nos quais  um aluno 

boliviano da 6ª B ficou sozinho durante todo o recreio com as mãos para trás, encostado na 

porta de vidro que separa o pátio de entrada, do espaço para o lanche, em todos os intervalos 

observados, apenas olhando os outros colegas correrem, comerem, sem esboçar nenhuma 

reação, às vezes olhando para baixo, sem ser notado por ninguém. 

 Outro aluno boliviano da 6ª A que por cinco dias consecutivos, esperou todos os alunos 

comerem o lanche sentados em bancos,  para depois sentar sozinho para comer no canto perto 

da porta oposta a entrada da cozinha da escola. 

Quatro alunas bolivianas que passaram os recreios durante todo o tempo juntas, reunidas 

numa roda fechada, sendo que em três dias ficaram em frente ao banheiro, onde entravam e 

saiam juntas várias vezes. Elas não comeram o lanche oferecido pela escola nesses dias e 

eram alvos de “esbarrões” de alunos brasileiros que corriam de um lado para o outro, e de 

olhares de reprovação de outros alunos sentados nos bancos e nas escadas opostas ao local , 

onde conversavam e por vezes riam timidamente alheias aos outros alunos em volta. 

Assim a análise foi feita sobre os grupos nas salas de aula, e nas aulas de educação física 

realizadas nas quadras de esporte, mas também nos intervalos das aulas, já que foi importante 

perceber que em alguns casos específicos, a interação mais significativa (ou a não interação 

principalmente) se dava na hora do recreio, fora da sala de aula. 
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2.3 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

A análise dos dados foi realizada a partir do registro sistemático das observações 

realizadas. A apresentação das observações efetuadas foram descritas e analisadas utilizando-

se também: 

a) dos registros do último conselho de classe realizado no dia 04 de dezembro de 2012, 

onde todos os professores durante aproximadamente três horas falaram individualmente 

da situação de cada aluno, no que tange as notas e ao comportamento; 

 b) do registro de comentários pontuais dos professores, cujas aulas foi possível 

observar das conversas realizadas com a inspetora com quem passou-se mais tempo 

durante os intervalos observados;  

c) dos dados obtidos, por meio de uma pesquisa que teve por objetivo “caracterizar a 

comunidade escolar", realizada a partir de questionários entregues aos pais dos alunos.  

O objetivo de criar este cenário e utilizar estes instrumentos foi o de possibilitar a análise 

das relações estabelecidas entre os alunos brasileiros e bolivianos neste espaço escolar, por 

meio, portanto, das observações efetuadas e dos dados obtidos em relação às condições 

socioeconômicas de suas famílias, buscando entender a dinâmica que sustenta essas 

interações comprovadamente discriminatórias. 

As observações foram realizadas, nas salas de aula e nas quadras de esporte entre agosto e 

dezembro de 2012 conforme tabela 1 a seguir, e nos intervalos (recreio) totalizando 44 

sessões de observação, assim distribuídas: 

 

Tabela 1. Número de sessões de observação por sala de aula 

Turmas Observadas 

5ª A 5ª B 6ª A 6ª B 6ª C 7ª A 7ª B 

16  15  15  16  10  9  10  
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Cada aula tem a duração de 45 minutos e os intervalos de 20 minutos, sendo entre 

15h45min as 16h05min para as turmas de 5ª e 6ª séries e das 16h3min às 16h50min para as 

turmas de 7ª e 8ª séries.  

As observações foram realizadas nas salas de aula, durante a presença do professor. A 

pesquisadora entrava junto com ele e sentava-me sempre ao fundo da sala, apenas com um 

caderno e uma caneta.  

Nos primeiros dias de observação, somente observou-se o andamento geral da aula, 

registrando a rotina dos acontecimentos na ordem em que ocorriam: 

a) a orientação inicial dada pelo professor sobre as atividades daquela aula; 

b)  a disposição dos alunos nas fileiras; 

c)  a quantidade de alunos/alunas bolivianos e brasileiros/brasileiras; 

d)  o comportamento em relação à disciplina e realização de tarefas; e 

e) a  relação com o professor  e entre eles. 

Quando já havia familiaridade com a estrutura padrão das aulas, passou-se a realizar as 

observações direcionando o olhar principalmente, para o registro das relações entre os alunos 

brasileiros e bolivianos; brasileiros e brasileiros e bolivianos e bolivianos.  

Observar essas relações significou perceber e registrar: 

 a) formas de sentar e de circular pela sala; 

b) a ocorrência de conversas paralelas; 

c) as formas de dirigir-se ao professor, se de maneira direta ou não, respeitosa ou 

agressiva; 

d) as opções por agrupamentos para trabalhos em grupos quando solicitado pelo 

professor; 

 e) as manifestações físicas como: formas de rir, de olhar, de gesticular; 

f) as interações entre meninos e meninas em relação à manifestação de interesse, 

apreciação sobre a aparência uns dos outros; 

f) os atos de indisciplina;  
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g) os atos de violência escolar. 

As observações foram paulatinamente relacionadas com as informações sobre os alunos 

(comportamento e desempenho) e condição socioeconômica da família. Contudo, quando 

esses últimos dados não aparecerem foi em razão dos pais não terem respondido ao 

questionário e, assim, nesses casos, apenas as observações foram descritas e analisadas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

A POSIÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS 

  

A desilusão sobre as possibilidades reais oferecidas por diplomas nominais, indicada no 

capítulo anterior, aparenta ser uma realidade, cada vez mais presente no grupo social 

analisado por esta pesquisa, por intermédio dos dados obtidos pelo instrumento produzido 

pela coordenadora pedagógica, e que foi elaborado, segundo ela, tendo a preocupação de não 

explicitar que a escola possuísse interesse de saber sobre as condições econômicas das 

famílias justificando que “hoje em dia não pode ficar perguntando mais quanto ganha, essas 

coisas [...]”. Para o qual, afirmou também que os dados, apresentados aos professores 

posteriormente não poderiam separar bolivianos e brasileiros que, ainda de acordo com a 

mesma, seria “preconceituoso”.  

Os questionários foram distribuídos aos alunos para que entregassem aos pais do Ensino 

Fundamental II, que totalizam 243 alunos. Destes, 174 pais responderam à pesquisa. Esses 

dados foram agrupados e comparados. 

Entre os dados levantados pela escola, selecionou-se os seguintes itens: 

3.1 Nível de escolaridade dos responsáveis pelos alunos; 

3.2 Categoria profissional dos pais dos alunos;  

3.3 Uso de internet e acesso a serviços de saúde; 

3.4 Religião; 

3.5 Leitura/estudo em casa. 
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3.1 NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS3
 

 

Os dados apresentam resultados significativos como expresso na tabela 2 abaixo, 

relacionando o país de origem dos pais dos alunos brasileiros e bolivianos e a escolaridade do 

responsável desse aluno: 

 

Tabela 2. Nível de escolaridade dos responsáveis, por nacionalidade (%) 

 

 Nível de Escolaridade 

Nacionalidade 4ª série 8ª série Ensino 

Médio 

Superior Nunca Não 

especificou 

 Total 

Brasil 10,1 20,1 53,0 15,4 0,7 0,7 100 

Bolívia 4,0 24,0 36,0 36,0 0,0 0,0 100 

TOTAL 9,2 20,7 50,6 18,4 0,6 0,6 100 

 

Observando a tabela é possível constatar que: 

1) O número dos pais dos alunos que nunca estudaram é consideravelmente baixo. 

Apenas 0,7%, referente apenas um responsável brasileiro que afirmou nunca ter 

frequentado a escola;  

2) Entre os brasileiros, a média de escolaridade é o nível médio, e entre os bolivianos 

existe equilíbrio o nível médio e ensino superior;  

3) Os bolivianos tem escolaridade em nível superior e na média geral, em maior número 

que dos brasileiros. 

Esta última informação contradiz, portanto, a afirmação recorrente, de que a mão de obra 

boliviana no Brasil é desqualificada. Por outro lado, sugere uma reflexão sobre a inserção 

desses trabalhadores com escolarização superior no mercado de trabalho, especificamente no 

                                                             
3
 O questionário aplicado pela escola não define se o responsável é o pai, a mãe ou outro adulto. 
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ramo da indústria têxtil, que aparentemente não acionaram esse capital, o que, em teoria 

proporcionaria a possibilidade de colocações profissionais mais elevadas.  

Assim, aceitar uma posição no mercado de trabalho que não corresponde ao seu nível de 

escolaridade pode significar a aceitação de sua desvalorização, necessária no campo de 

disputas que ocorrem especialmente fora de seu país de origem. Como expressa Bourdieu 

(2012, p. 160):  

convém saber abandonar a tempo os ramos de ensino ou as carreiras desvalorizadas 
para se orientar em direção de ramos de ensino ou carreiras de futuro, ao invés de se 
apegar aos valores escolares que proporcionavam os mais altos lucros num estado 
anterior do mercado. 

 

Além disso, essa estratégia utilizada pelos imigrantes bolivianos parece evitar o 

desemprego, pois: 

nessa luta tanto mais desigual quanto menor é o valor relativo do diploma na 
hierarquia dos diplomas e quanto mais desvalorizado é o mesmo, pode ocorrer que o 
portador de diplomas não tenha outro recurso para defender o valor de seu diploma a 
não ser recusar vender sua força de trabalho pelo preço que lhe é oferecido; nesse 
caso, a escolha de ficar no desemprego assume o sentido de uma greve (individual)  
(BOURDIEU, 2012, p. 161). 

 

Ou ainda pode significar uma estratégia daqueles que: 

pretendem escapar à desclassificação podem, com efeito, ou produzir novas 
profissões mais ajustadas às suas pretensões (socialmente fundadas num estado 

anterior das relações entre os diplomas e os cargos) ou então reordenar, em 
conformidade com suas pretensões, por meio de uma redefinição que implica uma 
reavalidação, as profissões às quais seus diplomas dão acesso (BOURDIEU, 2012, 
p. 165). 

 

3.2 CATEGORIA PROFISSIONAL DOS RESPONSÁVEIS 

 

Com base nessas formulações, foi realizado um levantamento e análise da categoria 

profissional dos pais e mães de alunos brasileiros e bolivianos, utilizando a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), produzida pelo Ministério do Trabalho, atualizada em 2002, 

que leva em consideração “os últimos avanços dos sistemas de trabalho e uma compreensão 

mais atualizada de ‘competência’ cujo nível é pontuado mais fortemente pela complexidade 

das atividades exercidas que do nível de escolaridade” (BRASIL, 2012). 
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Assim, como o questionário não define se a escolaridade do responsável pelo aluno 

corresponde a do pai ou da mãe, as informações sobre o pertencimento à categoria 

profissional especificamente dos informantes pode oferecer uma visão mais precisa das 

condições socioeconômicas das famílias. 

Interessante constatar que o próprio Ministério do Trabalho ressalta que uma das 

dificuldades foi compatibilizar o nível de qualificação atribuído à família ocupacional na 

classificação internacional e o nível de qualificação praticado no mercado de trabalho 

brasileiro. Há tendência de enxugamento dos grupos de nível 2 (grandes grupos de 4 a 9) e 

inchaço dos grandes grupos do nível 3 (técnico de nível médio) e nível 4 (nível superior).  

A classificação geral é, portanto, composta dos seguintes grupos agregados por nível de 

competência e similaridade nas atividades executadas, como demonstrado no quadro 1, 

abaixo: 

 

Quadro 1 Classificação brasileira das ocupações (Grandes grupos). 

 

Grupo Ocupações 

  

 

 

 

0 

Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares: Este grande grupo 

compreende as ocupações vinculadas às Forças Armadas, que é composta por 

pessoas que, por decisão própria ou obrigação, prestam normalmente serviços 

nas diferentes armas e em serviços auxiliares e não desfrutam da liberdade de 

aceitar um emprego civil. Integram os membros do exército, da marinha e da 

aeronáutica e outros serviços assim como as pessoas recrutadas 

compulsoriamente para cumprir o serviço militar. Também faz parte deste 

grande grupo são policiais e bombeiros militares. Esse grande grupo é 

heterogêneo no que se refere ao nível de competência de seus membros, 

englobando diferentes esferas de autoridade. 

 

 

 

Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de 

interesse público e de empresas e gerente: Este grande grupo compreende 

profissões cujas atividades principais consistem em definir e formular políticas 

de governo, leis e regulamentos, fiscalizar a aplicação dos mesmos, representar 
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 1 as diversas esferas de governo e atuar em seu nome, preparar, orientar e 

coordenar as políticas e as atividades de uma empresa ou de uma instituição, 

seus departamentos e serviços internos. Estes profissionais não possuem um 

nível de competência pré-definido na Classificação Internacional Uniforme de 

Ocupações - CIUO 88 (1). Refletem diferentes atividades e distintos graus de 

autoridade, de todas as esferas de governo e esferas de organização, empresarial, 

institucional e religiosa do país, tais como legisladores, governadores, prefeitos, 

dirigentes sindicais, dirigentes de empresas, chefes de pequenas populações 

indígenas e dirigentes de instituições religiosas. 

 

 

 

 

 2 

Profissionais das ciências e das artes: Este grande grupo compreende as 

ocupações cujas atividades principais requerem para seu desempenho 

conhecimentos profissionais de alto nível e experiência em matéria de ciências 

físicas, biológicas, sociais e humanas. Também está incluído neste grande grupo 

pessoal das artes e desportos, cujo exercício profissional requer alto nível de 

competência como, por exemplo: maestros, músicos, dentre outros. Suas 

atividades consistem em ampliar o acervo de conhecimentos científicos e 

intelectuais, por meio de pesquisas; aplicar conceitos e teorias para solução de 

problemas ou por meio da educação, assegurar a difusão sistemática desses 

conhecimentos. A maioria das ocupações deste grande grupo requer 

competências nível quatro da Classificação Internacional Uniforme de 

Ocupações - CIUO 88 (1). 

 

 

 3 

Técnicos de nível médio: Este grande grupo compreende as ocupações cujas 

atividades principais requerem, para seu desempenho, conhecimentos técnicos e 

experiência de uma ou várias disciplinas das ciências físicas e biológicas ou das 

ciências sociais e humanas. Essas atividades consistem em desempenhar 

trabalhos técnicos relacionados com a aplicação dos conceitos e métodos em 

relação às esferas já mencionadas referentes à educação de nível médio. A 

maioria das ocupações deste grande grupo relaciona-se ao nível 3 de 

competência da CIUO 88 (1). 
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4 

Trabalhadores de serviços administrativos: Este grande grupo compreende 

dois subtipos. Aqueles que realizam trabalhos burocráticos, sem contato 

constante com o público e trabalhadores administrativos de atendimento ao 

público. O primeiro subtipo compreende as ocupações cujas atividades 

principais requerem para seu desempenho conhecimentos e experiência 

necessários para ordenar, armazenar, computar e recuperar informações. As 

atividades consistem em realizar trabalho de secretaria, digitar e/ ou escanear e 

reproduzir textos e dados em computadores, realizar outros tipos de operação 

em equipamentos de escritório. O segundo subtipo compreende atividades de 

fornecimento de serviços a clientes como os realizados por auxiliares de 

biblioteca, documentação e correios, operadores de caixa, atendentes etc. A 

maioria das ocupações deste grande grupo requer competência de nível 2 da 

Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88 (1). 

  

 

 

 

5 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados 

(empregados domésticos diaristas) Este grande grupo compreende as 

ocupações cujas tarefas principais requerem para seu desempenho os 

conhecimentos e a experiência necessários para as prestações de serviços às 

pessoas, serviços de proteção e segurança ou a venda de mercadorias em 

comércio e mercados. Tais atividades consistem em serviços relacionados a 

viagens, trabalhos domésticos, restaurantes e cuidados pessoais, proteção às 

pessoas e bens e a manutenção da ordem pública, venda de mercadorias em 

comércio e mercados. A maioria das ocupações deste grande grupo requer 

competências de nível 2 da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações 

- CIUO 88 (1). 

 

  

6 

Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca: Este grande grupo 

compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho os conhecimentos e a experiência necessários para a obtenção de 

produtos da agricultura, da silvicultura e da pesca. Suas atividades consistem em 

praticar a agricultura a fim de obter seus produtos, criar ou caçar animais, pescar 

ou criar peixes, conservar e plantar florestas e em vender, quando se trata dos 

trabalhadores dedicados à agricultura e à pesca comerciais, produtos a 
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compradores, a organismos de comercialização ou em mercados. A maioria das 

ocupações deste grande grupo requer competências de segundo grau, segundo a 

definição da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88 (1). 

  

 

 

7 

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: Este grande 

grupo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho os conhecimentos e as atividades necessários para produzir bens e 

serviços industriais. O GG 7 concentra os trabalhadores de produção extrativa, 

da construção civil e da produção industrial de processos discretos, que 

mobilizam habilidades psicomotoras e mentais voltadas primordialmente à 

forma dos produtos, enquanto no GG 8 concentram-se os trabalhadores que 

operam processos industriais contínuos, que demandam habilidades mentais de 

controle de variáveis físico-químicas de processos. 

  

 

 

8 

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: Este grande grupo 

compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho os conhecimentos e as atividades necessários para produzir bens e 

serviços industriais. O GG 7 concentra os trabalhadores de produção extrativa, 

da construção civil e da produção industrial de processos discretos, que 

mobilizam habilidades psicomotoras e mentais voltadas primordialmente à 

forma dos produtos, enquanto no GG 8 concentram-se os trabalhadores que 

operam processos industriais contínuos, que demandam habilidades mentais de 

controle de variáveis físico-químicas de processos. 

  

 

9 

Trabalhadores de manutenção e reparação: Este grande grupo compreende 

as ocupações cujas atividades principais requerem, para seu desempenho, os 

conhecimentos e as atividades necessários para reparar e manter toda a sorte de 

bens e equipamentos, seja para uso pessoal, de instituições, empresas e do 

governo. 

  

Os dados referentes às profissões dos responsáveis dos alunos, apresentados a seguir, 

foram relacionados com a resposta “país de origem dos pais.” A pergunta do questionário 

apresentada foi: “Qual a profissão do responsável pelo aluno?” Variando as respostas , no que 
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tange a quantidade: apontava-se, por vezes, apenas o pai, outras a mãe e em outras, ambos 

apareciam discriminados, o que explica a quantidade numérica de respostas.  

Optou-se por apresentar os dados brutos obtidos pela escola (Tabelas 3 e 4) para ilustrar a 

pouca utilidade desses dados, na medida, em que, não há qualquer categorização do nível da 

função exercida, para em seguida, condensá-los segundo a CBO, quando efetuada a análise. 

Em ambas as tabelas, preferiu-se não inserir a porcentagem, pois o número de variáveis é 

elevado. Assim, as respostas obtidas foram as seguintes: 
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Tabela 3. Profissão dos pais. 

Profissão dos Pais 

 

País de Origem Total 

Brasil Bolívia 

Não especificou 64 9 73 

Costureiro _* 9 9 

Autônomo 7 _ 7 

Comerciante 7 _ 7 

Motorista 5 2 7 

Vendedor 4 1 5 

Aposentado 3 _ 3 

Gráfico 3 _ 3 

Segurança 3 _ 3 

Advogado 2 _ 2 

Ajudante geral 2 _ 2 

Mecânico 2 _ 2 

Padeiro 2 _ 2 

Pedreiro 2 _ 2 

Supervisor de segurança 2 _ 2 

Taxista 2 _ 2 

Administrador de empresa 1 _ 1 

Agente de transporte 1 _ 1 

Analista contábil 1 _ 1 

Assistente administrativo 1 _ 1 

Assistente de garantia 1 _ 1 
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Assistente Diretoria 1 _ 1 

Auxiliar administrativo 1 _ 1 

Auxiliar de cobrança 1 _ 1 

Auxiliar de serviços gerais 1 _ 1 

Bancário 1 _ 1 

Camelô 1 _ 1 

Chefe de cozinha 1 _ 1 

Consultor RH 1 _ 1 

Coordenador operacional 1 _ 1 

Costureira _ 1 1 

Cozinheiro 1 _ 1 

Eletrotécnico 1 _ 1 

Empresário _ 1 1 

Engenheiro 1 _ 1 

Engenheiro químico _ 1 1 

Executivo 1 _ 1 

Forneiro de vinil 1 _ 1 

Frentista 1 _ 1 

Funcionário Público 1 _ 1 

Gerente 1 _ 1 

Gerente de filial 1 _ 1 

Gerente de restaurante 1 _ 1 

Letrista 1 _ 1 

Manobrista 1 _ 1 
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Marceneiro 1 _ 1 

Operador de máquina 1 _ 1 

Pintor 1 _ 1 

Pizzaiolo 1 _ 1 

Policial 1 _ 1 

Porteiro 1 _ 1 

Professor 1 _ 1 

Reciclagem 1 _ 1 

Repositor 1 _ 1 

Salva-vidas 1 _ 1 

Téc. mecânica industrial 1 _ 1 

Técnico em refrigeração 1 _ 1 

Técnico mecânico têxtil _ 1 1 

Vigilante 1 _ 1 

 _* Indica valor nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Profissão da Mãe 

 

Nacionalidade Total 

Brasil Bolívia 

Não especificou 56 10 66 

Costureira 1 13 14 

Dona de casa 11 1 12 

Empregada doméstica 9 _* 9 

Comerciante 5 1 6 

Vendedora 5 _ 5 

Diarista 4 _ 4 

Auxiliar administrativa 3 _ 3 

Auxiliar de limpeza 3 _ 3 

Babá 3 _ 3 

Professora 3 _ 3 

Aposentada 2 _ 2 

Assist. administrativa 2 _ 2 

Autônoma 2 _ 2 

Do lar 2 _ 2 

Líder de limpeza 2 _ 2 

Operadora de caixa 2 _ 2 

Pesquisadora 2 _ 2 

Acompanhante 1 _ 1 

Ajudante geral 1 _ 1 

Analista de marketing 1 _ 1 

Artista circense 1 _ 1 

 

Tabela 4. Profissão das Mães 
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Assistente de seleção 1 _ 1 

Auxiliar de cabeleireiro 1 _ 1 

Aux. de escrita fiscal 1 _ 1 

Auxiliar de escritório 1 _ 1 

Aux. de serviços gerais 1 _ 1 

Auxiliar de vendas 1 _ 1 

Balconista 1 _ 1 

Bloquista 1 _ 1 

Contadora 1 _ 1 

Coordenadora Financeira 1 _ 1 

Empresária 1 _ 1 

Estudante 1 _ 1 

Faxineira 1 _ 1 

Funcionária pública 1 _ 1 

Func. pública federal 1 _ 1 

Lavanderia 1 _ 1 

Manicure 1 _ 1 

Modelista 1 _ 1 

Operadora de cobrança 1 _ 1 

Oper. de telemarketing 1 _ 1 

Recepcionista 1 _ 1 

Revisora 1 _ 1 

Secretária 1 _ 1 

Segurança do trabalho 1 _ 1 
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Técnica em enfermagem 1 _ 1 

Técnica em gestão empresarial 1 _ 1 

Técnica em hemoterapia 1 _ 1 

Telefonista 1 _ 1 

  

Verifica-se nesta tabela, que muitas das “ocupações” são, na realidade, categorias 

profissionais, como, por exemplo: comerciantes, autônomos, policiais, funcionários públicos e 

aposentados, que não permitem análise mais detalhada sobre a referida categoria. 

  A partir destes dados, as modalidades de respostas sobre a profissão dos pais e das 

mães foram classificadas segundo as definições da CBO, resultando nas tabelas 5 e 6 abaixo. 

 

Tabela 5. Categoria profissional dos pais, segundo a nacionalidade (%) 

 

 

 

 

Categoria Profissional (CBO)  

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Não 

Possui * 

Brasil 4,0 9,4 6,7 2,7 18,8 _** 7,4 3,4 2,0 45,6 100 

Bolívia 4,0 4,0 4,0 _ 4,0 _ 44,0 _ _ 40,0 100 

TOTAL 4,0 8,6 6,3 2,3 16,7 0,0 12,6 2,9 1,7 44,8 100 

* Nesta categoria foram inseridos os pais cujas respostas não estão incluídas na CBO: aposentados, donas de casa, 
desempregados e aqueles que não responderam o item que determina a profissão do pai do aluno. 
_** Indica valor nulo. 

 

Verifica-se, em primeiro lugar, uma distribuição muito mais favorável para os pais 

brasileiros, do que, para os bolivianos: enquanto que 41,6% dos primeiros indicam ocupações 

entre as categorias 1 a 5, os pais bolivianos somam apenas 20%. 

Por outro lado, nas categorias profissionais pouco valorizadas, a situação é inversa: 12,8% 

dos pais brasileiros indicaram categorias profissionais entre 7 e 9, e 44% dos pais bolivianos 

se enquadraram na categoria 7. 

 

 Nacionalidade 
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A maior concentração de trabalhadores brasileiros está no Grupo 5 (trabalhadores de 

serviços relacionados a viagens, trabalhos domésticos, restaurantes e cuidados pessoais, 

proteção às pessoas e bens e a manutenção da ordem pública, venda de mercadorias em 

comércio e mercados). Entre os bolivianos, a maioria dos trabalhadores encontra-se 

classificada como pertencente ao Grupo 7 (que concentra os trabalhadores de produção 

extrativa, da construção civil e da produção industrial de processos discretos, que mobilizam 

habilidades psicomotoras e mentais voltadas primordialmente à forma dos produtos). 

Por fim, cabe destacar que apenas 4,0% dos pais, tanto brasileiros quanto bolivianos, 

indicaram pertencer a categoria 1 (a mais valorizada) o que mostra , que a possibilidade de 

ascensão a funções superiores se equiparam, ou seja, tanto uns quanto outros tem muito 

poucas possibilidades de ascenderem socialmente. 

 Apresenta-se, em seguida a categoria profissional das mães dos alunos:  

 

Tabela 6. Categoria profissional das mães, segundo a nacionalidade (%). 

 

 Categoria Profissional (CBO)  

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Não 

possui * 

Brasil 2,0 6,0 4,7 10,1 26,8 _** 2,7 _ _ 47,7 100 

Bolívia _ _ _ _ 4,0 _ 52,0 _ _ 44,0 100 

TOTAL 1,7 5,2 4,0 8,6 23,6 _ 9,8 _ _ 47,1 100 

* Nesta categoria foram incluídas as mães cujas respostas não estão incluídas na CBO: aposentadas, donas de casa, 
desempregadas e aqueles que não responderam o item que determina a profissão da mãe do aluno. 

_** Indica valor nulo 
 

A discrepância na distribuição das ocupações entre as mães brasileiras e bolivianas é ainda 

maior que a dos pais: enquanto 49,6% das primeiras estão incluídas nas categorias de 1 a 5, 

somente 4% das bolivianas se incluem nesta categoria. Da mesma forma, a distinção entre as 

categorias menos valorizadas é altamente favorável às brasileiras: 2,7% contra 52,0% das 

bolivianas. 

 

 Nacionalidade 
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Esses dados, portanto, fornecem informações expressivas que confirmam algumas análises 

que percebem uma ascensão econômica ainda em curso pelos bolivianos, mesmo que tímida, 

no mercado de trabalho em razão, segundo Souchaud (2012) da mudança estrutural que abre 

espaço para bolivianos e paraguaios nas posições de chefia da indústria têxtil em São Paulo, 

antigamente restrito aos imigrantes coreanos e aos brasileiros. 

Confirmam também a tendência indicada pelo CBO (2002) de um inchaço dos grupos de 

trabalhadores de nível 2, o que significa que, a qualificação média dos trabalhadores do Brasil 

aumentou. A presença de mulheres qualificadas concorrendo no mercado de trabalho também 

é outro dado significativo, já que, também é uma variável no processo de desvalorização dos 

diplomas. Como aponta Bourdieu (2012, p. 150),  

o crescimento muito  rápido evidenciado pela escolarização das meninas participou 
da desvalorização dos títulos escolares. E tanto mais que a transformação das 
representações da divisão do trabalho entre os sexos (marcada fortemente, sem 
dúvida, pelo crescimento do acesso das meninas ao ensino superior) acompanha-se 
por um crescimento da parte das mulheres que lançam no mercado de trabalho 

diplomas , até então parcialmente guardados como reserva (e “investidos” somente 
no mercado matrimonial).  

 

Assim, com base nessas análises a proximidade e semelhança entre os postos de trabalho 

ocupados por bolivianos e brasileiros, localizados em grupos, cujo nível de escolaridade 

necessário para desempenhar as funções, e as respectivas remunerações, não são 

consideravelmente diferentes, mas sinalizam para a existência de um campo de disputas por 

manutenção da posição social, frente à ameaça de outros profissionais que também querem 

manter ou conquistar posições melhores: 

a dialética da desclassificação e da reclassificação, que está no princípio de todo um 
conjunto de processos sociais, implica e exige que todos os grupos envolvidos 
corram no mesmo sentido, para os mesmos objetivos, ou seja, as mesmas 
propriedades, aquelas que lhes são designadas pelo grupo que ocupa a primeira 

posição na corrida e que, por definição, são propriedades inacessíveis aos seguintes, 
uma vez que, sejam elas quais forem, em si mesmas e para elas próprias, são 
modificadas e qualificadas por sua raridade distintiva; além disso elas não serão 
mais o que são, desde que, multiplicadas e divulgadas, vierem a se tornar acessíveis  
a grupos de condição inferior (BOURDIEU, 2012, p. 178). 

 

Além disso, a disputa por uma posição profissional melhor, que acene com a possibilidade 

de salários e condições melhores de trabalho, faz parte de uma dinâmica inserida em um num 

tipo específico de luta de classes que é uma, 
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forma particular de luta de classes, que é a luta de concorrência, é aquela que os 
membros das classes dominadas se deixam impor quando aceitam os desafios que 
lhes propõem os dominantes, luta integradora e, pelo fato do handicap inicial, 
reprodutora, uma vez que aqueles que entram nessa espécie de corrida de 
perseguição em que, desde a partida, estão necessariamente vencidos, como o 

testemunha a  constância das distâncias - reconhecem implicitamente, pelo simples 
fato de concorrer, a legitimidade dos fins perseguidos por aqueles que os perseguem  
(BOURDIEU, 2012, p. 183 grifo do autor). 

 

Os vencedores dessa disputa, já no início, certamente são os “interesses dos detentores de 

cargos” (BOURDIEU, 2012, p. 161), pois, “a luta de concorrência eterniza, não condições 

diferentes, mas a diferença das condições” (BOURDIEU, 2012, p.180). 

Assim, a hipótese de luta por posição social defendida por este trabalho, resulta da 

percepção, de que, para além do “choque cultural”, a manifestação de preconceito e , muitas 

vezes de ódio contra os alunos bolivianos está inserida nessa dinâmica de concorrência entre 

os agentes, sendo que, a estratégia utilizada pelos alunos brasileiros de desqualificação verbal 

e social dos alunos bolivianos, muitas vezes, filhos de pais e mães mais qualificados e com 

salários maiores que de seus pais brasileiros expressam que: 

não é necessário invocar as determinações psicológicas como o ódio do inferior ou o 
ciúme do superior, como o fez Lawrence Stone , para dar conta das lutas que têm 
por princípio o crescimento ou a defesa da raridade relativa da identidade social. No 
caso do título escolar, como no caso do título nobiliárquico, os pretendentes 
perseguem, objetivamente a desvalorização dos detentores pelo fato de se 
apropriarem dos títulos que faziam sua raridade: não há nada melhor para 

desvalorizar um título nobiliárquico do que comprá-lo quando se é plebeu” 
(BOURDIEU, 2012, p. 178).  

 

 

3.3 USO DE INTERNET E ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Contudo, ainda tratando das análises das condições sociais dos grupos dos alunos 

analisados, outros dois dados apontam para uma condição social pior dos alunos bolivianos 

em relação aos brasileiros, como demonstrado na tabela 7, abaixo: 
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Tabela 7.  Local de uso da internet pelos alunos (%) 

 

 Local de Acesso  

TOTAL Casa Fora Não respondeu 

Brasil 78,5 14,8 7,4 100 

Bolívia 28,0 52,0 20,0 100 

TOTAL 71,3 20,1 9,2 100 

 

Os dados apresentados demonstram que o número de brasileiros que acessam internet em 

casa é bem maior que o de bolivianos: 78,5% contra apenas 28,0%, o que expressa o baixo 

acesso a um bem material, hoje altamente disseminado, entre a população dessas famílias 

imigrantes. Na tabela 8, expõe-se o acesso aos Serviços de Saúde. 

 

Tabela 8. Serviços de saúde utilizados (%) 

 

 Serviço de Saúde  

TOTAL Posto de saúde- 

UBS/AMA 

Hospital Público Plano de 

Saúde 

Brasil 69,8 39,6 34,2 100 

Bolívia 84,0 20,0 4,0 100 

TOTAL 71,8 36,8 29,9 100 

 

Da mesma forma, em relação à utilização de equipamentos médicos, embora, a maioria de 

todas as famílias esteja concentradas nos postos de saúde (69,8% x 84,0%), a utilização de 

hospital público pelas famílias brasileiras é praticamente o dobro que das bolivianas. A 

utilização de planos de saúde mostra a grande discrepância entre o acesso mais qualificado a 

serviços de saúde. 

 

   Nacionalidade 

 

   Nacionalidade 
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Se considerado esses dois critérios como indicativos de condições econômicas superiores e 

inferiores, os bolivianos podem ser considerados como um grupo que apresenta condições de 

vida, em geral e nesses aspectos, piores que os brasileiros.  

No entanto, considerando outros aspectos, associando-se a ilegalidade com a falta de 

informações constatada por várias pesquisas desse grupo de imigrantes, pode ser que as 

razões para não possuírem planos de saúde nem acesso a internet em casa não signifique 

condições de vida piores, mas condições de vida ligadas a situação de imigração. 

 

3.4 RELIGIÃO 

 

O instrumento de pesquisa produzido pela escola possuía perguntas que também 

objetivavam traçar um perfil cultural dos alunos; assim, a partir das respostas elaborou-se 

tabelas (9 e 10) que procuraram cotejar a religião professada:  

 

Tabela 9. Existência de religião na família. 

 

 Religião  

TOTAL Sim Não Não respondeu 

Brasil 85,2 11,4 3,4 100 

Bolívia 52,0 40,0 8,0 100 

TOTAL 80,5 15,5 4,0 100 

  

Aqui, verifica-se uma grande discrepância entre famílias brasileiras e bolivianas, pois, 

embora, a maioria de ambas declara professar alguma religião, o percentual das brasileiras é 

significativamente maior, dos que das bolivianas, e que 40% dessas últimas declaram não 

professar qualquer religião em comparação aos 11,4% das famílias brasileiras.  

 

 

       Nacionalidade 
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Tabela 10. Religião/crença declarada (%) 

 

 Religião/crença  

TOTAL 
Cat Ev Esp Cri CCB AD TJ NR 

Brasil 46,3 23,5 6,0 2,7 1,3 0,7 1,3 18,1 100 

Bolívia 24,0 12,0 _* 4,0 _ _ _ 60,0 100 

TOTAL 43,1 21,8 5,2 2,9 1,1 0,6 1,1 24,1 100 

Legenda: Cat = católica; Ev= evangélica; Esp =Espírita; Cri = cristã; CCB = Congregação Cristã do Brasil; AD 

= Assembleia de Deus; TJ = Testemunha de Jeová; NR = não respondeu. 

_* Indica valor nulo.  

 

O primeiro comentário a fazer, refere-se ao grande número de ausência de respostas das 

famílias bolivianas (60%), contra apenas 18,1% das brasileiras. No entanto, não se pode 

afirmar com certeza que este seja um dado diferencial, na medida, em que a precária situação 

e a ilegalidade dos bolivianos podem estar influindo nessas não respostas. 

Em quase todas as categorias o percentual de famílias bolivianas é menor, com exceção da 

“cristã”, ou seja, o número de famílias imigrantes que assim se consideram, sem designar uma 

religião específica pode ser uma diferença entre os dois grupos. 

 

3.5 LEITURA/ESTUDO EM CASA 

 

Neste tópico, aproveitou-se de duas questões do questionário relativas à lição de casa 

exigida pela escola, cujas informações são apresentadas nas tabelas 11 e 12. 

 

 

 

 

 

 

 Nacionalidade 
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Tabela 11. Realização de leituras pelo aluno em casa (%) 

 

 Realiza leituras  

TOTAL 
Sim Não Às vezes 

Brasil 39,6 9,4 51,0 100 

Bolívia 56,0 4,0 40,0 100 

TOTAL 42,0 8,6 49,4 100 

 

Verifica-se um relativo equilíbrio entre as famílias nacionais e imigrantes, com ligeira 

vantagem das segundas (56,0% contra 39,6%), ou seja, os alunos bolivianos realizam mais 

leituras do que seus pares brasileiros. 

 

Tabela 12.Orientação nas lições de casa (%). 

 

 Orientação Familiar  

TOTAL Sim Não 

Brasil 86,6 13,4 100 

Bolívia 96,0 4,0 100 

 TOTAL 87,9 12,1 100 

 

Verifica-se que, apesar do elevado número de famílias, de ambas as nacionalidades, que 

declaram orientar seus filhos nas lições de casa, o percentual das famílias bolivianas é 

expressivo, atingindo quase que 100%. 

Esses dados trazem informações importantes que possibilitam inferir que as diferenças 

culturais e sociais existentes entre brasileiros e bolivianos não são absolutas , e esta pesquisa 

concorda com o trabalho de Vidal (2012) quando, ao relativizar essas separações, afirma, por 

exemplo, que a associação pejorativa porque carregada de estigmas dos bolivianos aos índios, 

 

 Nacionalidade 

 

Nacionalidade 
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está mais relacionada a formas diferentes de se vestir e a cortes de cabelo diversos dos 

brasileiros.  

Assim, na escola onde realizou- se esta pesquisa, o uso do uniforme, fornecido pela 

prefeitura, sendo de uso obrigatório, reduziria ainda mais essas diferenças, que para o autor, 

estariam mais no plano das representações, do que da realidade cotidiana. 

Entretanto, os dados acima mostram que, embora pertencendo a estratos sociais muito 

próximos, e com pais com nível escolar mais elevado, a situação dos bolivianos é inferior a 

dos brasileiros em relação à ocupação, acesso a serviços de saúde, à internet, ou seja, 

evidencia-se aqui uma disputa de posição social, que se expressa, também, por esses 

indicadores. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

AS INTERAÇÕES ENTRE ALUNOS BOLIVIANOS E BRASILEIROS 

 

Este capítulo foi reservado para apresentar e analisar os dados colhidos nas sessões de 

observação.  Para tanto, e para evitar que se apresentasse uma infinidade de excertos delas 

decorrentes, optou-se por apresentar, inicialmente, um grande excerto para que o leitor possa 

ter uma ideia do que foi colhido. 

No restante do capítulo, apresenta-se a situação e sua análise, sem reportar-se 

continuamente a esses excertos. 

 

 4.1 O EXCERTO DA OBSERVAÇÃO  

 

Segue um exemplo de uma transcrição livre, de uma das observações realizadas numa 

turma da 5ª série: 

 

Aula: Ciências, 5ª série (6º ano). Professor entra, alunos em pé, falando muito alto, ele apoia 

o material na mesa ao canto e vai para a frente da sala pedir para que os alunos sentem. As 

alunas M. E T (bolivianas) mascam chiclete (o que é proibido pela escola) e o professor pede 

que elas joguem fora, elas vão até o cesto de lixo e jogam. Ele parece não perceber que 

existem outros alunos que também mascam chiclete.  Na fileira da porta dois alunos 

bolivianos, um menino e uma menina sentados um atrás do outro, permanecem quietos, com 

os cadernos abertos olhando fixamente para a lousa enquanto em todas as outras fileiras os 

alunos conversam virados para trás ou para o lado.  Outra aluna M. (boliviana) levanta, vai 

até a lousa, segurando o caderno, onde o professor está escrevendo um texto e como se não 

estivesse entendendo o que está escrito estica o pescoço para tentar enxergar e depois volta 

para a carteira, olha para mim brevemente, baixa os olhos e senta. Em seguida, a aluna D. 

(brasileira) levanta da carteira vai até a lousa com o lápis na boca e aponta uma palavra que 

diz não entender e o professor pede para que ela sente e ela diz “calma, já tô indo, não dá 

para entender sua letra”(em tom irônico) e o professor diz que está calmo mas pode deixar 

de estar em breve.  As alunas J., M., e T. (bolivianas) são as únicas que sentam com as 

pernas cruzadas durante quase toda aula. O aluno Y. (brasileiro), sentado na segunda 

carteira próxima a porta, vai até a mesa de J. (boliviana) sentada na última carteira da 
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fileira oposta a dele, apoia o caderno na mesa dela e debruçado empurra o caderno dela 

para apoiar o dele na mesa e passa a copiar o que está escrito no caderno dela. Ela não 

reage permitindo que ele fique apoiado sobre sua mesa; ele ri e vai até a primeira carteira da 

mesma fileira onde está M. (boliviana) e pega um lápis dela, momento em que o professor 

para de escrever, vira para trás perguntando por que o aluno Y. estava em pé, o mesmo diz 

que estava apenas pegando um lápis da “boliva” porque o dele havia quebrado. O professor 

pede para ele voltar e ele diz “tô indo” e revira os olhos quando o professor volta à lousa. A 

aluna M. (boliviana) levanta-se novamente vai até a lousa com o caderno para copiar o que 

não consegue da sua carteira (4º lugar fileira oposta a porta). Essa atitude se repete quatro 

vezes durante a aula. Ela demonstra estar tendo dificuldade em copiar o texto da lousa. A 

aluna J.(boliviana) puxa o cabelo sem força para chamar a colega da frente,  S. (boliviana) 

que vira para trás sorrindo. As duas falam algo baixo e sorriem timidamente. A aluna S. olha 

para mim e depois para baixo e vira para frente. Os alunos conversam em todas as fileiras e 

o professor continua copiando o texto na lousa. Três alunos (brasileiros) andam pela sala, 

um vai até o cesto de lixo e outro atira uma bolinha de papel nele que começa a correr atrás 

do suposto agressor batendo entre as carteiras. Os alunos A. (boliviano), T.(boliviana) são os 

únicos que continuam copiando o texto da lousa. Nesse momento o professor gritando solicita 

que os três alunos sentem e diz que vai “vistar” os cadernos para ver quem copiou o texto, 

sem, contudo, ser ouvido. O sinal toca indicando a troca de aula, e a aluna M.(boliviana) 

levanta, vai até a mesa do professor e se oferece para levar o material dele para outra sala. 

Ele aceita, ela pega dois livros e uma caixa de giz, ela arruma o cabelo e sai atrás do 

professor que reclama muito da indisciplina generalizada. 

 

O que fica aparente nesta observação é um traço comum observado em todas as aulas, que 

é a indisciplina generalizada dos alunos, muitas vezes indiferentes à presença do professor. 

Chama a atenção à forma nitidamente diferente, de como os alunos brasileiros e bolivianos se 

dirigem ao professor, sendo os primeiros muito menos formais e desrespeitosos, do que os 

bolivianos, que quase nunca dirigem-se diretamente a ele e, quando o fazem é em voz baixa e 

com olhar baixo. 

 O “olhar para baixo” comum entre os bolivianos, diferente dos brasileiros que “encaram” 

seus interlocutores é uma das primeiras manifestações observadas que pode indicar posturas 

submissas e rebeldes se contextualizadas no momento de sua realização. Aqui, nesta aula 

pode-se afirmar que se configurou essa distinção. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES 

        

Para fins de apresentação e análise dos episódios foram criados dois grandes eixos:  
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1) Interações na presença de professores na sala de aula. 

2) Interações fora da sala de aula. 

Embora os episódios envolvam grande diversidade de expressão de conflitos, 

antagonismos e preconceitos, em cada um desses eixos, foram criados quatro indicadores; 

cientes de que cada um deles possa conter dados de mais de um indicador, buscou-se mais 

detidamente o trecho do excerto que o expressa: 

- Isolamento; 

- Agressões; 

-Desprezo/Difamações e; 

- Interações positivas. 

Foram consideradas as interações entre os alunos fora da sala de aula como sendo aquelas 

que acontecem nos intervalos e nas aulas de Educação Física, realizadas nas quadras de 

esporte e no espaço externo da escola. Mesmo considerando a presença do professor de 

Educação Física, bem como, dos inspetores e outros funcionários, nesses momentos, parece 

haver uma maior “liberdade” por parte dos alunos, que impacta a dinâmica das relações entre 

eles. 

 

4.2.1 Interações na presença de professores 

 

4.2.1.1 Isolamento 

 

As situações, nas quais os alunos ficam isolados na sala de aula, realizando sozinhos 

trabalhos, que deveriam ser feitos em duplas ou em grupos, são recorrentes. Numa das salas, 

6ª série B, que tem 22 alunos, apenas um é boliviano: R., é uma situação que ilustra com 

exatidão essa variável. 

 É uma sala considerada com um nível de indisciplina suportável, com exceção de um 

aluno que é brasileiro, branco, filho de pai taxista e de uma dona de casa, ambos com 

escolaridade até o ensino médio, que protagonizou inúmeras cenas de indisciplina e falta de 
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interesse em estudar ou realizar as atividades propostas pelos professores nas observações 

realizadas. 

Na sala de aula, o aluno boliviano ficou sozinho, em todas as observações, nas quais houve 

a necessidade de fazer trabalhos em grupos ou duplas. Em uma dessas observações, o 

professor chegou a comentar: “Ele prefere assim”. Nesta sala de aula, o aluno R., de tão 

isolado da turma, se torna praticamente invisível.  

Na reunião pedagógica no fim do ano, foi considerado “bom aluno, muito quieto, 

recebendo “S” (conceito que significa “satisfatório” na Rede Municipal de Educação de São 

Paulo) em todas as disciplinas, diferente de seu colega brasileiro, considerado um dos piores 

da escola”. 

Outro caso semelhante de isolamento é de outra aluna da 7ª série, N. (boliviana) muito 

calada e que também realizou todas as atividades, sozinha, enquanto todos os alunos faziam 

duplas ou trios. Ela não interage com nenhum dos colegas nem com o professor. Foi possível 

perceber que ela tem dificuldades com a língua.  

A sala, onde ela está tem mais dois alunos bolivianos que interagem entre si, mas nunca 

com ela. A sala é muito pequena e tumultuada, há uma divisão nítida entre os meninos e as 

meninas, até na disposição dos lugares.  

 N. realiza sempre sozinha as atividades que deveriam ser em dupla, e quando o professor 

insiste para que alguém faça a atividade com ela, todos se recusam, mas não a agridem 

verbalmente. Apesar dela não sofrer nenhuma agressão verbal nem física, o seu total 

isolamento com o grupo classe é marcante. 

 Os outros dois alunos (E. e J.) são chamados apenas de “bolivas”, sempre que se interage 

com eles, mas não são, contudo, isolados como N. já que, às vezes, conversam com os colegas 

brasileiros. Eles têm os cabelos estilizados arrepiados com gel, conversam apenas entre si , 

isolados do resto da turma. Nunca respondem quando solicitados, apenas olham para baixo e 

sempre fazem os trabalhos em duplas entre si.  

Em ambos os casos, esses alunos são muito calados, respondem as perguntas com 

movimentos de sim ou não com a cabeça e, não são provocados pelos outros alunos que 

ignoram a “presença invisível” do colega. Não foi presenciada nenhuma tentativa de 

aproximação dos colegas com eles.  



80 

 

 

Nãohouve constatação de comentários específicos sobre o isolamento desses alunos por 

parte dos professores. Contudo, fica aparente na fala de uma professora, de que isso, não é um 

problema quando, ao se referir a um aluno boliviano que “passou a fazer amizade e conversar 

com os colegas, incomoda muito as aulas; ela afirma que preferia quando ele era quieto, 

mudo, calado” comentário seguido de risadas dos outros colegas professores. 

Pareceu, portanto, que o isolamento não é, do ponto de vista dos professores um problema 

a ser resolvido, considerando que isolados, os alunos não “atrapalham” as aulas, já que não 

conversam, não contribuindo para o aumento da indisciplina generalizada. 

A diferença de comportamento entre bolivianos e brasileiros fica nítida no episódio, em 

que o professor reclama do barulho, da bagunça da sala e os alunos ignoram e conversam o 

tempo todo. T. (brasileiro, negro, filho de pai aposentado por invalidez e que estudou até a 4ª 

série, não possui plano de saúde e acessa internet em casa), para de xingar M., e passa a gritar 

“- Tá rebaixado, hoje é segunda” começando então a falar de futebol. Ou seja, além de 

desatentos e indisciplinados, conversa sobre o que bem entende. 

Nesse episódio, J. (boliviano) pergunta sobre texto da lousa para o professor que não 

escuta e continua escrevendo, J. ao ser ignorado, não insiste e se cala. A., Y. e Al. (bolivianos) 

não participam das conversas, pouco se mexem, copiam o texto da lousa sem olhar para o 

lado. O professor “ameaça” que vai passar a ditar o texto se o barulho não parar e é ignorado.  

O sinal toca e todos levantam menos, os alunos bolivianos que se esticam para 

continuarem a copiar o texto da lousa. 

Em outra observação, o professor tenta ditar um texto, mas a cada palavra é interrompido 

por gritos: “Me perdi”, “O que? Não entendi!!”. Outros alunos repetiam o que ele dizia, 

antecipavam palavras tentando adivinhar o que viria em seguida, sempre gritando. “Como se 

escreve essa porcaria?” Ti grita: “Perai!!”. J. (boliviano) diz: “Isso que o senhor está falando do 

corpo do coral era do vídeo lá, né?” O professor assente positivamente com a cabeça e J. sorri 

e olha para o caderno.  

Pode-se, então constatar que o isolamento dos alunos bolivianos não se deve a qualquer 

dificuldade de relação com base nas diferenças linguísticas, já que, apenas N. parece ter 

alguma dificuldade com a língua portuguesa, mas, mesmo assim, muito mais acentuada na 

linguagem escrita do que na oral. 
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Da mesma forma, os padrões de interação que ocorrem entre os alunos bolivianos parecem 

demonstrar que eles não diferem acentuadamente dos brasileiros. Embora se constatasse que 

eles mantinham clara submissão à autoridade do professor (distinta das dos brasileiros), a 

relação entre si era muito semelhante a dos seus pares.  

 

4.2.1.2 Agressões 

 

Os episódios de agressão física entre os alunos não foram maioria entre as ocorrências 

observadas. Contudo, quando ocorreram, envolveram alunos brasileiros agredindo alunos 

bolivianos. Não houve agressão física entre as alunas. 

Num desses episódios, numa das observações, em uma sala da 6ª série, o professor estava 

falando as notas de cada aluno para a classe. Quando chega a vez de J. o (aluno boliviano), o 

barulho da sala fez com que ele entendesse que sua nota seria S (satisfatório) ao invés de NS 

(não satisfatório) e, ele reage  levantando os braços sorrindo num gesto de comemoração. 

 Destarte, após a contundente correção do professor, ele “murcha”, encolhe os ombros e 

olha para baixo. Nesse momento seu colega W. grita um palavrão e diz: “Boliva tem que 

apanhar”. O professor grita com W. dizendo que ele é um aluno péssimo, tem péssimas notas 

e comportamento condenável; W, reage pronunciando um palavrão em voz baixa, ao mesmo 

tempo que fica mexendo na cortina da sala e olhando para os lados com displicência.  

 O professor passa, então, a falar sobre as péssimas notas da sala, afirmando que eles não 

têm condições de irem para a 7ª série, que só vão por causa da progressão continuada e, que 

isso é um absurdo; reclama do péssimo comportamento dos alunos que não fazem nada, só 

tumultuam, conversam, xingam e brigam, e que passaria a convocar os pais para tentar 

resolver o problema. Continua a falar as notas dos alunos e o barulho da sala vai aumentando, 

alguns alunos de pé, todos falando muito.  

O aluno boliviano continua com o olhar baixo, olhando para os pés. Quando o sinal toca, 

anunciando o fim da aula, os alunos saem para a aula de educação física e no corredor, W., 

(aluno brasileiro indisciplinado, muito agressivo com os colegas e que fala muitos palavrões o 

tempo todo) dá um soco na cabeça do aluno J. (boliviano) e sai correndo.  
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A agressão acontece, portanto, num contexto iniciado numa exposição por parte do 

professor das notas dos alunos, que no caso dos alunos envolvidos, foram notas baixas. O 

aluno brasileiro agride verbalmente o aluno boliviano num primeiro momento, por sentir-se 

incomodado com a demonstração de felicidade do colega boliviano que comemorava uma 

nota que na verdade não era boa. Logo em seguida, a fala do professor condenando os alunos 

pelas notas baixas e pelo mau comportamento dos alunos e o fato de repreender esse aluno 

perante os colegas parece ter gerado neste aluno brasileiro, um sentimento de revolta que foi 

traduzido em raiva e posterior expressão física desse sentimento, contra o aluno boliviano, 

menor, mais fraco fisicamente e não reativo. 

Os dados da pesquisa socioeconômica da escola apontam que o aluno boliviano, nascido 

em La Paz, é filho de costureiros que estudaram até a faculdade, não têm plano de saúde e 

acessam internet apenas fora de casa. O aluno que o agrediu (W.) é brasileiro, negro, é filho 

de pai natural de Natal e de mãe baiana, que estudaram até o Ensino Médio sendo, que o pai  

está desempregado e a mãe identifica-se como “do lar”, utilizam hospital público e possuem 

internet em casa.  

Numa outra sala, da 6ª série, existe o caso de um aluno boliviano, Al (fi lho de pai 

motorista que estudou até a faculdade e não tem plano de saúde) que era considerado no início 

do ano como “diferente dos bolivianos ele era muito bagunceiro” como informou inspetora de 

alunos, contudo, de repente, ele passou a se comportar de forma muito disciplinada.  

Questionou-se ao aluno por que o comportamento dele havia mudado tanto, mas como 

muitos bolivianos, ele também nada disse; nesse momento, a aluna S. (brasileira, negra, filha 

de pai pedreiro que estudou até a 4ª série, não possui plano de saúde e acessa internet de casa) 

diz que era porque ele apanha todo dia da M. que , segundo a coordenação e os outros 

professores, tem problemas graves na família, vive em situação miserável. Por falar muito 

alto, levantou-se a hipótese de ela ter problemas de audição, mas nada foi feito em termos de 

encaminhamentos médicos. 

Assim, o aluno boliviano parece ter mudado seu comportamento para evitar apanhar de sua 

colega de sala brasileira, incomodada com as atitudes “indisciplinadas” de seu colega 

boliviano. Cabe salientar que, a sala deles é extremamente indisciplinada e os são muitos os 

casos de alunos (brasileiros apenas) que tem comportamento inadequado para as normas da 
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escola. O aluno boliviano era nesse sentido, uma exceção ao grupo de alunos bolivianos da 

sua classe. 

Um aspecto significativo neste último caso é o fato de um aluno do sexo masculino receber 

agressões de uma menina sem qualquer reação, o que não é padrão comum entre crianças 

bolivianas ou brasileiras. 

 

4.2.1.3 Desprezo/Difamação 

 

Os episódios que envolvem manifestações de desprezo e difamações constituem a maioria 

dos registros realizados, a partir das observações. Estão inclusos nesses relatos, as 

manifestações contra os alunos negros também, quando se relacionam com o preconceito 

contra os bolivianos, como é o caso, por exemplo, das falas sobre os cabelos das meninas e 

meninos negros considerados feios, por serem crespos em oposição aos cabelos das e dos 

bolivianos, lisos. 

Em situações explicitas a xenofobia contra os alunos bolivianos é clara como na situação 

na 7ª série, na qual quase no fim da aula, os alunos conversam e um aluno T. (mulato, filho de 

pais que estudaram até a quarta série, pai porteiro e mãe dona de casa) que começa dizendo 

que “os bolivianos vêm para o Brasil e tem tudo e, que se nós brasileiros vamos para a 

Bolívia, seremos mal tratados, e que, portanto eles não deviam poder vir para cá”. Essa fala 

tem apoio de seu colega, N., brasileiro, branco, filho de pai autônomo que estudou até o 

ensino médio, que afirma: é isso mesmo, “Tem que mandar tudo de volta, põe tudo num 

caminhão e manda de volta”. 

No episódio envolvendo R. (6ª série B) relatado no tópico isolamento, em que o professor 

declarava que ele preferia assim, o colega indisciplinado fez em uma das observações o 

seguinte comentário: “Esse ‘boliva’ folgado”. Essa fala iniciou uma conversa entre ele e outro 

colega, J. M. (brasileiro, negro, que mora só com a mãe, que é modelista e estudou até o 

Ensino Médio, não tem plano de saúde e acessa internet em casa) que completa a frase 

dizendo: “Todo boliva é folgado, não sei por que eles não voltam pra Bolívia”, fala 

continuada por seu colega: “Eles vem pra cá roubar os empregos do brasileiro”. O aluno R. 
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(boliviano) permanece impassível diante dos comentários que são feitos, como se ele não 

estivesse ali ouvindo. 

Na reunião pedagógica no fim do ano, R. foi considerado “bom aluno, muito quieto, 

recebendo “S” (conceito que significa “satisfatório” na prefeitura de São Paulo) em todas as 

disciplinas”. Nenhuma linha foi dita sobre o isolamento gritante do aluno boliviano e, quase 4 

minutos da reunião foi dedicada ao “aluno problema”, B. (brasileiro) muito “famoso” na sala 

da direção e da coordenação pedagógica, por ser muito indisciplinado, incontrolável, 

bagunceiro, que recebeu NS (não satisfatório) em todas as disciplinas e, segundo comentário 

de uma das professoras precisa de um psicólogo urgente.  

Em outro momento, nessa mesma sala, o aluno B. (brasileiro branco, filho de pai que é 

supervisor de segurança e que estudou até o Ensino Médio, tem plano de saúde e acessa a 

internet de casa), num instante de descontração durante a aula em que o professor passava 

“visto” nos cadernos, e vários alunos estavam em pé, ele fala para pesquisadora: “Professora, 

não é por nada não, não é preconceito nem nada, mas porquê todo boliviano tem cara de 

índio, já viu? 

Numa outra observação na mesma sala, a proposta do professor foi à realização de um 

trabalho em grupo. Os alunos J., boliviano e C., brasileira fazem o trabalho juntos. Enquanto 

os alunos levantam para formar os grupos, uma aluna A.(brasileira) reclama que um aluno 

T.(brasileiro) jogou um giz nela. O professor pede que eles agilizem a formação dos grupos. 

Nesta sala, esta aluna A., negra, sofre com os constantes apelidos sobre seu cabelo afro e 

trançado; e, apesar de sempre responder as agressões dos colegas, sofre muito, com apelidos 

pejorativos como “beiço”, “ace” (descobriu-se que “ace” é uma referência a um sabão em pó, 

chamado “Ace”, cuja propaganda era: ah se todo branco fosse assim!).  

Os alunos que hostilizam os alunos bolivianos os chamando de “bolivas fedidos” são os 

mesmos que agridem a aluna negra A. São dois: T. e W (já descritos). O aluno T., 

considerado muito bonito pelas meninas, cujos pais são do interior de São Paulo, mora apenas 

com a mãe que é secretária, mas que informa estar de licença e com os irmãos. Não tem plano 

de saúde, acessa internet de casa e estudou até o Ensino Médio.  

 Nesse dia, após uma discussão durante a aula que tratava sobre os processos de mudança 

na vida das pessoas e na ciência, o professor afirma não existir nada que sempre existiu, nem 
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nada que nunca mudará, apontando a necessidade de não tornar as coisas como naturais, mas 

a aluna A., indignada, diz que isso não é verdade e argumenta dizendo que tinha uma coisa 

que nunca mudaria: seu cabelo nunca seria “bom”. 

 Essa questão do cabelo crespo versus cabelo liso apareceu muitas vezes nas falas dos 

alunos. O próprio W., mesmo também sendo negro agride verbalmente a aluna A., criticando 

a forma e a textura de seu cabelo assumidamente “afro” enquanto isso, mantém seus cabelos 

raspados, escondendo o fato deles também serem crespos. Como problematiza Gomes (2010, 

p. 6 grifo do autor): 

alguns se referem ao cabelo: “ninho de guacho”, cabelo de bombril”, “nega do 
cabelo duro”, “cabelo de picumã”! Apelidos que expressam que o tipo de cabelo do 
negro é visto como símbolo de inferioridade, sempre associado à artificialidade 
(esponja de bombril) ou com elementos da natureza (ninho de passarinhos, teia de 
aranha enegrecida pela fuligem).  

 

Os cabelos naturalmente lisos dos bolivianos e das bolivianas, que os mantém sempre 

compridos e que não requerem muitos cuidados para serem assim, não apareceram nas falas 

dos alunos e alunas brasileiros, mas é notória a busca por um cabelo tão liso quanto os deles, 

principalmente entre as meninas de cabelo crespo, que se esforçam o quanto podem utilizando 

técnicas de alisamento, chapinhas e afins. 

Um caso emblemático nesse sentido foi o de uma aluna boliviana da 5ª série que apareceu 

um dia com os cabelos cortados na altura da orelha, chamando muito a atenção de todos, já 

que mantinha os longos cabelos negros até a cintura. Quando questionada, por que havia 

decidido cortá-los, ela disse que havia cortado os cabelos por precisar do dinheiro, pois os 

havia vendido por R$200,00.  

Os cabelos desempenham papel simbólico distintos em sociedades diferentes, fazendo 

parte da identidade cultural das pessoas. Especialmente entre os jovens, a questão estética tem 

papel central, influenciando enormemente a autoestima dos adolescentes:  

para o/a adolescente negro/a a insatisfação com a imagem, com o padrão estético 
com a textura do cabelo é mais do que uma experiência comum dos que vivem esse 

ciclo da vida. Essas experiências são acrescidas do aspecto racial, o qual tem na cor 
da pele e no cabelo os seus principais representantes. Tais sinais diacríticos 
assumem um lugar diferente e de destaque no processo identitário de negros e 
brancos brasileiros. A rejeição do cabelo, muitas vezes, leva a uma sensação de 
inferioridade e de baixa auto-estima contra a qual faz-se necessária a construção de 
outras estratégias, diferentes daquelas usadas durante a infância e aprendidas em 
família. Muitas vezes, essas experiências acontecem ao longo da trajetória escolar. A 
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escola pode atuar tanto na reprodução de estereótipos sobre o negro, o corpo e o 
cabelo quanto na superação dos mesmos (GOMES, 2002, p. 9). 

 

A distinção estabelecida pela cor da pele e textura do cabelo fazendo com que os alunos 

apontem essas diferenças como defeitos apareceram nas observações entre os próprios negros, 

que ofendiam os outros alunos apontando características que eles mesmos possuíam.  

Em outra situação, um aluno branco, da 7ª série, considerado bonito pelas meninas, durante 

uma aula, na qual havia trabalho em grupos, fala para um grupo de meninos: “Essas bolivas 

só tem de bom mesmo o cabelo que não é pixaim, já o resto [...] bumbum quadrado ninguém 

merece [...] e o cheiro “mano”?” Os colegas riem do comentário. E um dos meninos do grupo, 

N. brasileiro, mulato, filho de pais maranhenses, pai ajudante geral que estudou até a quarta 

série continua: “E eles bebem, hein? Já viu de domingo, só dá boliviano caindo de bêbado na 

rua [...]”, e as risadas continuam. Outro colega completa: “Por que eles vêm para cá e não vão 

para a África?” e, novamente todos riem.  

Os alvos preferenciais das atitudes discriminatórias observadas certamente eram alunos 

bolivianos seguidos dos alunos negros. Os alunos com deficiência física também eram alvo, 

porém, com menor frequência. Apenas um caso, do aluno R. da 5ª série, que não possuía um 

dos olhos era alvo de agressões verbais e chacotas dos colegas.  

A diferença entre o preconceito contra negros e em especial contra esse menino e contra os 

bolivianos é que entre os últimos não há reação, o que parece tornar o fenômeno mais cruel e 

aparente: 

a experiência da relação identidade/alteridade se coloca com maior intensidade nesse 
contato família/escola. Para muitos negros essa é uma das primeiras situações de contato 
inter-étnico. É de onde emergem as diferenças e se torna possível pensar um “nós” - 
criança e família negra - em oposição aos “outros” – colegas e professoras brancas. 
Embora o discurso que condiciona a discriminação do negro à sua localização na classe 
social ainda seja predominante na escola, as práticas cotidianas mostram para a criança e 

para o adolescente negro que o status social não é determinado somente pelo emprego, 
renda e grau de escolaridade, mas também pela posição da pessoa na classificação racial 
(GOMES, 2002, p.7) 

 

Em outra observação, o professor propõe um trabalho em grupo de localização de respostas 

no livro didático às perguntas que ele escreve na lousa, dizendo que o trabalho deveria 
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começar durante a aula, mas que poderia ser entregue no outro dia. Os grupos vão sendo 

formados, sendo que os quatro bolivianos da sala ficam no mesmo grupo. 

Dois alunos brasileiros conversam no fundo da sala, alheios à atividade proposta. A. (aluno 

boliviano) vem pedir borracha emprestada para o grupo da frente, composto por três meninas 

brancas, brasileiras e diz: “O J. (outro aluno boliviano) perguntou se vocês poderiam 

emprestar a borracha”, uma das meninas considerada bonita pelos colegas, pega a borracha e 

rindo, joga-a no chão e J, boliviano, abaixa para pegar e devolve para ela, que rindo fala: 

“Pega, mas é para devolver”. Ele pega a borracha, leva até o outro colega boliviano, e, fica em 

pé esperando ele apagar, pega a borracha novamente e devolve para a aluna brasileira. 

Em outra sala, da 6ª série, que pode ser considerada a mais emblemática de todas, por 

apresentar conflitos em todas as aulas e ser considerada “a pior sala da escola” , segundo a 

opinião dos seus professores e da equipe gestora, acionada sempre que os limites da 

indisciplina são ultrapassados.  Sala inquieta e pequena, todos gritam e falam ao mesmo 

tempo.  

Nela estudam quatro alunos bolivianos considerados ótimos alunos tanto em disciplina 

quanto em desempenho, sendo que, um deles, J. (filho de pais costureiros, que estudaram até 

o Ensino Médio) foi considerado pela professora de português, como o melhor aluno da 

disciplina dela.  

Em uma das observações realizadas nesta sala, o aluno To. (brasileiro) desenha na lousa 

um cachorro que ele chama de “Amendoim”, referindo-se a uma aluna branca acima do peso, 

(dada a forma arredondada do amendoim e a cor vermelha, já que, por ter a pele branca, 

muitas vezes, a cor avermelhada das bochechas aparece expressando sentimentos diferentes 

em momentos diversos). O professor insiste várias vezes para ele se sentar e ele o faz sob 

protesto.  

To. é um aluno branco, com cabelos compridos lisos e tido com um dos grandes 

“problemas” da escola, por ser muito indisciplinado, agressivo com funcionários, professores 

e colegas. Está constantemente na sala da direção ou da coordenação, por estar envolvido em 

agressões, conflitos e por não fazer as atividades propostas pelos professores. Tem pais 

separados muito jovens, (comerciantes que estudaram até o ensino médio, acessam internet de 

casa e possuem plano de saúde). Ele apresenta falas preconceituosas contra todos os colegas e 
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especialmente com relação aos alunos bolivianos tratando-os com desprezo e com ironia, 

chamando-os de fedidos e “bolivas” ignorando os nomes deles.  

 Além disso, mantém uma relação de dominação com TH., aluno brasileiro, mulato, porque 

segundo professores e funcionários, por sua submissão à To., se sente obrigado a praticar  

atitudes agressivas como jogar comida nos colegas, pegar pertences de outros alunos, em 

obediência à To. Nessa sala as manifestações de preconceito são constantes e diárias, contra 

os alunos e alunas negras e contra os alunos bolivianos. Bem como, os alunos conversam o 

tempo todo sem dar atenção ao professor, mexendo constantemente no celular.  

Aqui, merece destaque as atitudes de H. (brasileira, branca, magra, filha de pai técnico em 

refrigeração e que estudou até o ensino médio e que acessa internet de casa e não possui  plano 

de saúde) que, em todas as 14 observações realizadas na sua sala, fez algum comentário 

agressivo sobre os alunos bolivianos da sala.  

Numa dessas observações protagonizou uma das cenas mais fortes observadas. Durante 

uma aula, em que conversava muito com sua colega S. (brasileira) atrapalhando o andamento 

da aula e depois de ser advertida várias vezes, o professor solicita que ela mude de lugar com 

J. (aluno boliviano, filho de pais costureiros que estudaram até a 8ª série) que sentava na 

primeira cadeira da primeira fileira próxima à janela. Ela, indignada diz: que nunca sentaria 

numa cadeira que tinha sido ocupada por um boliviano, porque não queria pegar “bactéria 

boliviana”. 

  Logo ouviu-se: “Que racismo!”, vindo de S. (aluna brasileira), considerada a mais bonita 

da sala. Os alunos riram muito, J. (boliviano), impassível, olhou para baixo e para o lado, com 

os lábios tensos forçando um sorriso, que não mostrava os dentes, com a caneta entre os 

dedos, tentando encontrar uma posição mais confortável na cadeira que estava sentado, com a 

postura rígida e tensa.  

O professor argumentou com H. que ela estava atrapalhando muito a aula e não comentou 

a fala dela sobre os bolivianos, a sala continuou rindo e passaram a falar em doenças para  

fazer piada com a fala dela: “Você vai pegar doença boliviana”, disse rindo muito TB 

(brasileiro, negro, filho de pai aposentado por invalidez que estudou até a 4ª série não possui 

plano de saúde e acessa a internet de casa); seu colega To. (brasileiro) continuou a 
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“brincadeira” dizendo que  o vírus boliviano era “HIP”;  outro aluno P.(brasileiro), corrigindo, 

disse que era “HIV”; a aluna H. passou, então, a discutir com esses alunos xingando-os. 

Em outra observação, na mesma sala, Y. (boliviano, filho de pais costureiros que 

estudaram até o Ensino Médio, e não possuem plano de saúde) é chamado de “boliva sujo” 

pela aluna H. (brasileira), quando T.,(aluno brasileiro) levanta e diz que a aluna era namorada 

de Y., querendo como isso, irritá-la. 

 Essa aluna, prontamente, reagindo à provocação, diz para a sala toda: “Deus me livre, 

nunca pegaria um boliviano na minha vida”. Y(aluno boliviano) apenas sorri sem mostrar os 

dentes, abaixa a cabeça, muito tímido, parecendo estar constrangido com o que ouve. Ele 

dificilmente olha diretamente para o interlocutor, sempre abaixando os olhos e respondendo 

às perguntas com acenos positivos ou negativos com a cabeça. 

Em outro momento, em que o barulho da conversa aumentava muito, J. (aluno boliviano), 

vira para trás; olha algo no caderno do colega boliviano Y e volta a escrever em seu caderno. 

Os alunos começam a comentar se virão na reunião de pais. TB. (brasileiro, negro), diz que 

reunião de pais “era um tapa na cara da sociedade” (frase desconexa e sem sentido, mas muito 

comum entre eles nessa sala, que reproduzem frases de apresentadores e artistas que ouvem 

na televisão).  

S., (brasileira, branca) considerada bonita pelos colegas, senta no lugar de J. (aluno 

boliviano) e vira para traz para copiar o caderno de Y. (boliviano). M. (brasileira, negra) 

então, levanta xingando porque, com a mudança de S., W. (brasileiro, negro) muda de lugar 

também e passa a atrapalhar a visão dela da lousa. S. (brasileira branca) diz a M (brasileira 

negra) que “Os meninos estavam cantando música que fala que negros são escravos para você 

parar de reclamar”. M, então, diz um palavrão, provocando risadas entre os meninos, 

estimulando a fúria de M.  

O professor chama a atenção de L. (brasileira, branca) que está virada para trás ignorando 

o ditado e ela responde “Vou pegar com o Y depois” (aluno boliviano). H (brasileira) debocha 

e ri dizendo “Tá querendo?” e L. responde, indignada “Credo, que nojo”; nota-se que Y. 

(boliviano) que não tem reação nenhuma.  
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O desprezo pelas demandas dos alunos bolivianos, embora recorrente por parte de seus 

colegas brasileiros, também pode ser verificado por parte de professores, como no episódio 

relatado abaixo. 

No meio de uma tumultuada aula, na qual todos falam e discutem tanto entre si quanto com 

o professor, que não consegue manter a classe em silêncio e trabalhando, os alunos bolivianos 

permanecem em seus lugares, fazendo a lição. O sinal anunciando o fim da aula faz com que a 

maioria deles levante. Ax (boliviano) levanta-se vai até a mesa do professor com o caderno na 

mão tenta falar com ele, mas não recebe qualquer atenção, já que o professor está organizando 

o material para sair da sala e, então, ele dá meia volta e vai até a mesa de Al (boliviano), copia 

algo dele e volta ao lugar. 

Em outra situação, durante uma aula da 7ª série, N. (boliviana) ouve T (brasileiro, negro) 

chama-la de “boliva fedida, pato falante” e reage gritando com ele, M. (boliviana muito 

quieta, amiga de N. mantém quase sempre a mesma expressão, não demostrando o que está 

sentindo, muito disciplinada - só observou-se ela sorrir nas aulas de educação física e nos 

intervalos) olha para T. com uma expressão muito triste, depois baixa a cabeça olhando para 

os próprios pés. 

Diante da cena explícita de agressão verbal, a professora não se omite, contudo, apenas diz 

para T. “Olha o bullying [...]” e depois volta a escrever no diário, enquanto os alunos 

continuam realizando as atividades propostas. A reação da professora é quase automática e 

não interfere em nada na dinâmica dos alunos que ignoram a intervenção. 

 

4.2.1.4 Interações positivas 

 

Na 6ª série C existe uma dinâmica estabelecida entre os alunos que se relacionam 

constantemente de forma agressiva, com destaque para alguns que, durante todas as 

observações, revezaram os papéis de protagonistas de algum acontecimento, no qual, o 

preconceito e o conflito entre os alunos brasileiros e bolivianos estavam presentes.  

O aluno boliviano J.  tem dificuldade em falar português, na sala fica sempre com a 

expressão muito séria, nos trabalhos em grupo tem sempre a companhia de sua colega C., 
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menina brasileira parda, com pele manchada por várias pintinhas e algumas manchas, 

indicando possíveis problemas alimentares, muito afetuosa e defensora de J, sendo a  única a 

aceitar fazer trabalho em duplas com ele, defendendo-o das agressões. Não tira boas notas, 

mas não é considerada má aluna porque não é indisciplinada. Inclusive, entre todos os alunos 

dos grupos observados é a única que tem esse comportamento em relação aos alunos 

bolivianos, sendo o único caso observado nessa escola, em que se pode notar a existência de 

uma relação de amizade entre um aluno boliviano e, no caso, uma menina brasileira.  

 Segundo a pesquisa socioeconômica realizada pela escola, a aluna C. é filha de pai 

pernambucano e mãe paulista, dizem ser “autônomos”, possuírem plano de saúde, (segundo a 

pesquisa do total de alunos da escola apenas 13 dos alunos têm plano de saúde), acessam 

internet em casa e estudaram até o Ensino Médio. Já o aluno boliviano é o mesmo descrito na 

situação de agressão física, filho de pais costureiros que estudaram até a faculdade. 

Em outra situação, na mesma sala, durante a aula, que já estava no fim, percebeu-se uma 

grande movimentação na mesa de J. (aluno boliviano): ele havia trazido uma caixa com 

esfihas e no momento em que abria a caixa D. e T.(alunos brasileiros) pegam todas as esfihas 

e saem correndo e rindo pela sala. C.(amiga brasileira) tenta intervir, primeiro correndo atrás 

dos meninos, sendo apenas observada por J (aluno boliviano) depois, sem sucesso, reclama 

para o professor que a repreende, por estar correndo atrás dos colegas e, que a regra determina 

que não é para comer nada em  sala de aula.  

O aluno, J. (boliviano), não faz nada mantendo-se sentado em seu lugar com a expressão 

séria e o olhar triste. E C., sua amiga, mantém a expressão fechada, contrariada visivelmente 

por não ter conseguido recuperar as esfihas do amigo e por não ter sido apoiada pelo 

professor. 

Essa situação apresenta dois aspectos distintos que envolvem a interação negativa, quando 

os alunos “furtam” os salgados do aluno boliviano que não reage e a positiva, da aluna 

boliviana que defende o amigo, inicialmente correndo atrás dos colegas e depois pedindo 

ajuda ao professor. A escolha de considerar esse episódio como interação positiva, se deu na 

medida em que a atitude corajosa da colega explicitou a relação de apoio entre dois alunos 

que de formas diferentes apresentam fragilidades e parecem identificar-se a partir delas. A 

fala do professor, limitando-se a apontar o não cumprimento de uma regra (não comer em 
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sala) exime-o da obrigação de tomar uma atitude diante de um conflito que ele não pode 

perceber a dimensão por estar tentando administrar o desenvolvimento de sua aula. 

Na continuidade do primeiro episódio relatado no tópico 4.2.1.2. (Agressões) após ter sido 

agredido por seu colega brasileiro, J. começa a chorar e é ajudado por C. (aluna brasileira) 

acima mencionada. Os dois descem até a diretoria, ele reclamando muito de dor, pondo a mão 

na cabeça. A diretora pergunta quem bateu nele e ele com a cabeça baixa, não responde. A 

diretora, preocupada, diz que assim, não teria como fazer nada, que ele deveria dizer quem 

foi. C. aluna brasileira, então, diz que foi o W., e que ele sempre bate no J., aluno boliviano.  

A diretora manda chamar W., que, sentado na cadeira em frente a diretora, não esboça 

arrependimento algum. Quando perguntado por que havia batido no aluno J., ele apenas diz: 

“Porque ele é folgado”. A diretora, então, o repreende, condenando sua atitude e lhe entrega 

uma convocação escrita, para que os pais dele compareçam à escola. Os dois alunos, J. e C. 

vão juntos para a quadra, com a aula já iniciada. 

 

 

4.3 INTERAÇÕES SEM A PRESENÇA DE PROFESSORES E FORA DA SALA DE 

AULA. 

 

As interações entre os alunos sem a presença ostensiva de um professor ocorrem nos 

intervalos. Participam desse momento, normalmente, uma das inspetoras de alunos e um dos 

assistentes de direção, e às vezes, a própria diretora. Em nenhuma das 44 vezes observadas 

houve a presença de um professor nesse momento. 

Apesar da presença de um representante da direção e de uma inspetora fica nítido que os 

alunos sentem-se mais “livres”, usando bonés e ouvindo músicas no celular, o que é 

expressamente proibido na sala de aula. 

Durante os intervalos, os alunos permanecem num ambiente fechado - um corredor com 

bancos encostados nas paredes vazadas por janelas fechadas, com uma cozinha ao fundo, 

onde os alunos servem-se das refeições oferecidas e se sentam em outros bancos compridos 

que ficam ao lado dessa cozinha. 
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 Nem todos os alunos fazem essa refeição na escola. Não há diferença significativa entre o 

primeiro e o segundo intervalo nesse sentido. Os alunos mantêm, em geral, os mesmos 

agrupamentos observados nas salas de aula. Destaque para o grupo de alunas bolivianas da 7ª 

série que ficaram paradas em frente à porta do banheiro feminino, numa “roda fechada” , onde 

conversam animadamente entre si, ora entrando no banheiro em duplas ou todas juntas.  

A diferença marcante entre o primeiro e o segundo intervalos está no fato, que no intervalo 

dos alunos menores há uma agitação maior, os alunos correm de um lado para outro, 

provocando uns aos outros e parecem comer mais rápido para poder ter tempo de aproveitar 

esse momento para essas brincadeiras.  

No intervalo dos alunos das turmas de 7ª e 8ª séries, a agitação é menor, as brincadeiras 

são realizadas nos agrupamentos mistos, que variam entre puxões de cabelo, xingamentos, e 

muitas risadas. Alguns alunos têm o hábito de deitar no chão sobre o colo dos outros amigos, 

amigas; casais de namorados andam de mãos dadas e os celulares com e sem fone de ouvido 

tocam músicas do ritmo “funk”. Alguns alunos se sentam nos degraus da escada e ficam 

trocando músicas pelo celular e conversando e rindo.  

 

4.3.1 Isolamento 

 

Uma das formas mais usuais verificadas foi o do isolamento dos alunos bolivianos na 

entrada e saída da escola ou nos períodos de intervalos de aula. 

O caso mais emblemático dessa situação foi à postura de um aluno boliviano da 6ª série B, 

que passou todos os intervalos observados, encostado em pé, sozinho, com as mãos para trás 

na porta de vidro que separa o espaço do intervalo do ambiente externo, um pequeno pátio 

que dá para o portão de saída da escola. Esse aluno, R., não comeu a refeição oferecida, nem 

foi incomodado por nenhum colega, não esboçou reação alguma nesse período, apenas ficou 

observando os outros colegas brincando. 

Em outra situação, um aluno da 6ª série C, boliviano, nos intervalos, depois de pegar o 

prato com a comida servida na cozinha ficava em pé esperando todos os colegas comerem 

para depois sentar-se, sozinho, e daí sim, comer a refeição do dia.  
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A grosso modo, em decorrência do tempo de espera, provavelmente aqueles alimentos (em 

geral arroz, feijão, ovo cozido ou macarrão com molho de tomate) estariam frios. Num desses 

episódios perguntou-se para uma colega de sala dele o motivo de tal comportamento, ouviu-se 

a seguinte resposta em tom de naturalidade e aceitação: “Ah! Professora é porque senão 

jogam a comida no cabelo dele”. A estratégia, então desenvolvida por este aluno foi a de 

evitar que esse acontecimento se repetisse, já que, segundo a constatação de sua colega, 

parece que seria uma consequência lógica caso ele sentasse para realizar a refeição sentando-

se junto aos colegas brasileiros, ser agredido com esse tipo de ação. 

Nas aulas de Educação Física, quando eram desenvolvidas na quadra, pois, pelo menos 

uma vez por semana, a aula era “teórica” e acontecia na sala de aula, as observações seguiram 

um padrão pela dinâmica desenvolvida pelo professor em deixar os alunos mais “livres” sem 

determinações exatas do que deveriam fazer. Na maioria das aulas, a dinâmica consistia em 

dividi-los em grupos e revezá-los em duas partidas de futebol de quinze minutos ou em jogos 

de vôlei. Nas observações das aulas realizadas na 5ª série, o padrão se repetia: as 3 alunas 

bolivianas jogavam juntas vôlei separadas do restante da sala. Juntava-se a elas, às vezes, uma 

aluna com necessidades especiais, K. da  8ª C.  

 

4.3.2 Agressões 

 

As agressões físicas contra os alunos bolivianos fora da sala de aula não acontecem com 

frequência na escola. Pode-se considerar a situação do menino boliviano descrita no tópico 

“Isolamento” também, como um caso de agressão física, considerando que a atitude de 

almoçar isolado, depois de todos os colegas, começou a partir de uma agressão física 

cometida por colegas brasileiros. 

 

 4.3.3 Desprezo/ Difamação 

 

As situações de desprezo ou de manifestações de difamação nos espaços fora da sala de 

aula são mais difíceis de perceber considerando que são várias turmas juntas interagindo de 
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forma desordenada e num espaço maior. Optouse- por considerar algumas situações que 

poderiam ser incluídas nesse indicador. 

Numa delas um aluno boliviano da 6ª C tem o hábito de correr muito de um lado ao outro, 

durante o intervalo de aulas, o que foi alvo do comentário da inspetora, há doze anos 

trabalhando na rede municipal de ensino e cinco anos nessa escola: “Esse menino coitado 

corre tanto assim, porque você já viu onde eles (os bolivianos) moram? Em lugares 

minúsculos, tenho pena”.  

Nas aulas de educação física, na quadra, entre os meninos, a exclusão era mais acentuada 

ainda. Numa das salas, havia um grupo de cinco meninos brasileiros, liderados por G. 

(brasileiro, branco, filho de pai e mãe que estudaram até a 4ª série, pai trabalhando com 

“reciclagem”) que manifestadamente, em várias ocasiões, dizia aos colegas: “Enquanto esses 

‘bolivas’ estiverem na quadra a gente não joga”. Um colega dele, branco, brasileiro, resolveu 

desobedecer a ordem para completar um time com os bolivianos ao passo, que ouve do colega 

G.: “Deixa ele jogar com os ‘bolivas’, com a gente ele nunca mais vai jogar”, o que o faz 

desistir de entrar no time dos alunos bolivianos. A insistência em deixar os alunos bolivianos 

jogarem na quadra era feita por meio do professor, porém, não acontecia com frequência. A 

cena mais comum era, portanto, os quatro alunos bolivianos sentados na arquibancada de 

cimento observando os colegas jogando futebol. 

Nesse caso, pode-se pensar no indicador “isolamento”, entretanto, considerando a questão, 

a partir da tentativa de jogar dos alunos bolivianos que são expulsos pelo aluno brasileiro que 

agem com agressividade, excluindo os colegas da quadra, o que pode ser considerado, 

desprezo por parte dele e submissão do colega que aceita a ameaça.   

Em outra situação, ligada a atividades fora da sala de aula apareceu uma discussão sobre a 

questão da recuperação, do desempenho de alunos com dificuldades, bolivianos e brasileiros.  

Em relação à dificuldade com a língua dos alunos bolivianos, em diversos momentos, os 

professores apontavam a necessidade, de que houvesse um reforço para esses alunos. Como, 

por exemplo, a fala da professora de português sobre um aluno boliviano da 5ª série “O 

problema dele de português é que ele fala espanhol, mas no resto ele é ótimo”. Ou ainda sobre 

J., aluna boliviana da 5ª série, considerada uma aluna excelente, contudo,  que também 

precisava de recuperação de português. “Ela tem dificuldade por causa do espanhol”. Outra 
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aluna recebe elogios no mesmo sentido “a T, (boliviana), é excelente, mas o problema é o 

português”, ao final, depois das afirmações dos professores, a coordenadora conclui: “Seria 

excelente se bolivianos frequentassem a recuperação, mas não cabe todo mundo, tem outros 

alunos brasileiros que também precisam”. 

 Numa discussão sobre esse tema, entre o professor de educação física e a professora da 

sala de recuperação, cuja fala insistia sobre a importância da participação dos alunos 

indisciplinados e com notas e desempenho ruins nos projetos de esporte na escola, que 

segundo ela poderiam ajudar a melhorar o comportamento deles, encontrava resistência no 

discurso do professor que reagia dizendo que deveria ser o professor de educação física o 

responsável por escolher quem deve ou não participar dos projetos de esporte, respeitando as 

aptidões físicas dos alunos. 

Esses “projetos” são atividades desenvolvidas fora do horário regular das aulas e 

normalmente, além das atividades esportivas como vôlei e futebol são grupos de teatro ou 

música.  

Na sala dos professores, presenciou-se a seguinte cena envolvendo essa questão: uma aluna 

boliviana da 7ª série, considerada boa aluna, disciplinada, pede licença e com um pedaço de 

papel pequeno nas mãos entrega para o professor, acima citado sem dizer nada. 

 Ele olha por cima do computador e pegando o papel diz: “O que é isso? É um RG? Isso 

aqui não é um RG, não serve, já disse que ‘pro’ campeonato só serve o RG. Você tem outro?” 

A aluna faz um movimento indicando que não com a cabeça. O professor, então, joga o papel 

em cima da mesa e continua a digitar. 

 A aluna pega o papel e resignada, com o olhar triste, sai da sala sem dizer nada. 

Questiona-se o professor se aquele número não seria o RE (Registro de Estrangeiro) e 

afirmando que eles têm direito de estudarem sem ter o RG no Brasil e ele, contrariado diz: 

“Eles (os bolivianos) têm o direito de estudar, não de participar de campeonato. Pra inscrever 

no campeonato tem que ter o RG” e encerra o assunto assim.  

Ao que parece, o sistema de inscrição para esses campeonatos apenas aceita a numeração 

correspondente ao RG, o que exclui aqueles que não possuem esse documento. 
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4.3.4 Exceções à regra 

 

Em raríssimos episódios foi possível constatar interações entre alunos bolivianos e 

brasileiros que fugiram aos padrões usuais. Eles foram tão raros que resolveu-se  denomina-

los de exceções. 

A sala da 7ª série oferece um cenário de múltiplas interações que podem ser inseridas em 

todos os indicadores definidos neste trabalho, bem como, em ambos os eixos de análise, 

demonstrando a complexidade do tema e das questões decorrentes de sua problematização. 

Nessa sala, a configuração que se estabelece é diferente, já que, existem mais meninas do 

que meninos bolivianos, e, que acabaram estabelecendo uma relação de proximidade relativa 

com alunas brasileiras brancas, já, com as alunas negras, não havia interação. 

 Em todas as observações, quando houve a necessidade de formação de grupos, as alunas 

bolivianas se uniram a duas alunas brasileiras brancas da sala consideradas as melhores 

alunas. Contudo, a união ocorreu apenas nesses momentos, pois, a observação nos outros 

momentos de interação mostrou que as bolivianas ficavam separadas da interação com as 

brasileiras. Assim, essa primeira constatação, já inclui essa situação tanto no indicativo de 

“interação positiva” quanto de “isolamento”. 

Nesta sala, existe uma aluna boliviana, que foge um pouco aos “padrões” de submissão dos 

outros alunos bolivianos: N. (filha de pais costureiros que estudaram até a 8ª série, acessam a 

internet de casa e não tem plano de saúde), considerada “briguenta” , não aceitando 

provocação dos colegas, reage na maioria das vezes. Entrou muitas vezes em conflito com A 

(brasileiro, negro, filho de pedreiro e auxiliar de limpeza que estudaram até a 4ª série, não têm 

plano de saúde e acessa internet de casa) e T (mulato) que, como ela diz: “Vivem xingando e 

me provocando”. Tem cabelos mais curtos, na altura dos ombros, tingidos de loiro, diferente 

de todas suas colegas bolivianas. Diz gostar de rock e não gostar de música boliviana 

afirmando: “Na Bolívia só tem cantor mexicano”.  

Verifica-se, portanto, outra exceção, qual seja, da única aluna boliviana que  mostrou ter 

reações diante de provocações, desprezos e abusos por parte de seus colegas brasileiros. O 

longo episódio descrito abaixo ilustra essas exceções. 
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A tarefa solicitada pela professora para o trabalho em grupo foi a de confeccionar um 

cartaz com recortes de partes do corpo humano, para a qual se reuniram voluntariamente as 

seguintes alunas: G., I. (brasileiras) e J., N., M. (bolivianas). 

Para a realização do trabalho G. (brasileira, branca, “brava” considerada ótima aluna, filha 

de pai executivo que estudou até a faculdade tem plano de saúde e acessa internet de casa) e I. 

(brasileira, branca, loira, bonita, disputada pelos meninos, também considerada ótima aluna, 

filha de pai consultor de RH, que estudou até a faculdade acessa internet de casa e tem plano 

de saúde), ficam somente dando ordens a J. (boliviana, considerada uma das melhores alunas 

da escola, muito calma, disciplinada, fala muito pouco, tem um olhar triste a maior parte do 

tempo) sobre como realizar o recorte das figuras e a sua disposição no cartaz de cartolina, que 

faz o trabalho praticamente sozinha.   

G. (brasileira) e N. (boliviana) falam para J. (boliviana) que, o que ela está fazendo está 

errado, cuja única reação é apertar uma mão na outra, estralando os dedos, não falando nada.  

Embora, até aquele momento, apenas J. estivesse trabalhando, I. (brasileira) diz a ela que 

não fará tudo. N. “toma as dores” de J e discute com I enquanto que a envolvida na discussão 

(J.), assim como M. (boliviana), não tomam posição, observando a discussão com olhares 

fixos e  amedrontados .  

I. (brasileira) levanta e vai ao banheiro e, aproveitando a sua ausência, G. passa a falar mal 

dela, dizendo que quem ela pensa que é para ficar mandando nos outros, não pedindo opinião 

sobre como se deve fazer o trabalho, que é para ser em grupo, afirmando:  “A gente quer fazer 

mas ela faz tudo sozinha”. N. olha para baixo, (já que havia argumentado que, na verdade, era 

J. que estava fazendo o trabalho, mas parece não querer contrariar G. (brasileira)).  

Diante dessa situação, J. e M. (bolivianas) nada falam, mantendo-se impassíveis, com 

expressão séria. M. então arrisca a dizer, em tom muito baixo: “Mas G, foi a I. falou que 

preferia fazer sozinha”. 

G. (brasileira) reage gritando com M. (boliviana) dizendo que era um absurdo, falando 

palavrões, e a reação da colega boliviana foi ficar com expressão assustada, olhando para os 

lados, incomodada com a situação, sem reagir enquanto, que J., simplesmente cruza os braços 

sem demonstrar qualquer reação. 
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I. (brasileira) volta e passa a discutir com G. (brasileira) que muito agressiva, falando alto, 

palavrões diante das colegas bolivianas cujas reações são de temor: J. põe uma das mão na 

boca, demonstrando ansiedade e  M., passa a olhar fixamente para a janela (ação repetida 

inúmeras vezes por ela, em várias observações realizadas).  

G. (brasileira) levanta, interrompendo a discussão e deixando I. (brasileira) com uma 

expressão de choro, ao lado das três alunas bolivianas e vai para o outro lado da sala falando 

algo no ouvido de S. (brasileira) e volta rindo e manda J. (boliviana) juntar as peças do cartaz 

e por num saquinho, que a obedece. 

 Nesse momento, N. (boliviana) volta a discutir com I. (brasileira), dando razão à G. 

(brasileira), enquanto M., simplesmente fica observando J. (boliviana) guardar as peças, 

quando o sinal, para o fim da aula, faz com que os grupos levantem e o professor sai da sala.  

A cena descrita mostra uma interação entre alunas brasileiras e bolivianas que não é 

comum nas outras salas, nas quais o isolamento dos alunos bolivianos é gritante. Contudo, 

essa “interação” é parcial, momentânea, atendendo a uma necessidade imediata de realização 

de um trabalho em grupo. A percepção de que, as alunas bolivianas são boas alunas, 

comprometidas e responsáveis, atrai as alunas brasileiras, também consideradas boas alunas, 

mas que buscam essa interação estabelecendo uma relação verticalizada com as alunas 

bolivianas, que são tratadas como inferiores, aceitando passivamente a posição de executoras 

manuais da atividade, deixando para as colegas brasileiras, a função intelectual do trabalho. 

Mesmo a reação de N., considerada “briguenta” é ambígua, ora defendendo a posição de 

uma das colegas brasileiras, mas, conforme a discussão vai se desenrolando, passa a defender 

aquela que, evidentemente, tem o maior poder no grupo, inclusive sobre a outra colega 

brasileira. 

As atitudes e reações dos alunos brasileiros em relação aos seus colegas bolivianos 

embora, aparentemente, pareçam indicar somente preconceito determinado por choque 

cultural, podem ser interpretados na perspectiva de consequência produzida no meio social 

por disputa de posição, por estratégias que expressam a luta por reclassificação das famílias 

brasileiras, diante da ameaça dos bolivianos em relação, principalmente ao mercado de 

trabalho. 
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Isto fica evidente em momentos muito específicos, quando o aluno brasileiro afirma que 

eles (bolivianos) vêm para o Brasil para roubar os empregos de brasileiros e que deveriam 

voltar para sua terra, ou quando outro aluno afirma que eles deveriam ir para a África 

(demonstração também de preconceito contra os negros). 

Além disso, verifica-se uma incidência muito grande de manifestações de preconceito de 

alunos brasileiros negros, ou seja, de alunos que também sofrem preconceitos de seus colegas 

brancos. Ou seja, o fato de também serem discriminados não redunda em solidariedade com 

quem também sofre, mas, ao contrário, incrementa as atitudes preconceituosas, 

provavelmente porque se sentem os mais ameaçados por esse movimento imigratório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou agregar mais alguns elementos aos estudos do fenômeno atual da 

imigração no Brasil, caracterizada pela vinda de sujeitos provenientes de países da América 

Latina, aqui representados pelos bolivianos que procuram São Paulo e se incorporam de 

forma precária e degradada, tanto em relação às condições de trabalho, quanto de moradia e 

qualidade de vida, que redundam em problemas para seus filhos escolares. 

Nesse sentido, a partir de trabalhos importantes sobre os problemas de integração na 

escola, com base nas diferenças sociais que determinam um choque cultural advindo de 

padrões linguísticos, culturais e étnicos, que, com certeza exercem influência importante nas 

relações entre alunos bolivianos e brasileiros, procurou-se iniciar um novo veio explicativo, 

de luta por posição social, com base nas contribuições de Elias (2000) e Bourdieu (2012). 

Tem-se consciência da limitação deste estudo, por se tratar de uma dissertação de 

mestrado, mas considerou-se que esta é uma perspectiva de análise que pode render frutos. 

Assim, as limitadas contribuições desta pesquisa são encaradas como possíveis entradas 

para trabalhos que aprofundem essa luta por posição. 

Destarte que os resultados podem ser tomados como frutíferos.,Em primeiro lugar, por 

constatar que as diferenças de posição social entre as famílias de alunos brasileiros e 

bolivianos que frequentavam a mesma escola é pouco significativa, cujos dados foi possível 

retirar do questionário aplicado pela própria escola e analisados no terceiro capítulo. 

Constatou-se, nesse capítulo, que os responsáveis dos alunos bolivianos possuíam nível de 

escolarização muito semelhante a dos brasileiros. Se o índice de responsáveis  com nível 

médio foi maior entre os brasileiros (53,0% x 36,0%), o percentual de formação em nível 

superior foi mais elevado entre os imigrantes (36,0% x 15,4%). 

No entanto, apesar desse nível de escolaridade, os índices de ocupações pouco qualificadas 

dos pais foi muito superior entre os brasileiros (41,6% exercendo ocupações mais elevadas 

segundo a CBO), do que entre os bolivianos (44,0% exercendo ocupações menos 

qualificadas), situação ainda mais evidente em relação à ocupação das mães (50,0% das mães 
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brasileiras exercendo ocupações mais qualificadas contra 52,0% das mães bolivianas 

exercendo ocupações menos qualificadas). 

Por outro lado, se as famílias brasileiras demonstram melhores condições de vida (internet 

em casa, usufruto de serviços de saúde), as famílias bolivianas mostram um padrão superior 

em leituras e em auxílio aos alunos nas lições de casa.  

A diferença relativamente mais evidente em relação à religião ou crença parece não ser 

motivo de conflito, já que não houve qualquer manifestação a esse respeito durante todo o 

período de observações. 

Com relação às interações entre alunos brasileiros e bolivianos, a característica mais 

marcante foi o isolamento da maioria esmagadora dos imigrantes, tanto nas atividades de 

classe quanto nos outros espaços escolares.  

Este isolamento, além de ser praticamente reflexo da recusa de contato por parte dos colegas 

brasileiros, parece também ser acionado como mecanismo de defesa contra agressões verbais 

e físicas, estas últimas muito pouco evidenciadas no período de observação. Entretanto, o fato 

da maioria dessas agressões serem verbais, denotando posturas de desprezo e de difamação, o 

tom e o conteúdo são tão chocantes quanto às físicas, com o uso de expressões como: “boliva 

fedido”; “cara de índio”; “bactéria e doença boliviana”; “que nojo”, etc. 

 As interações positivas, além de serem em número reduzido, são frequentemente 

marcadas, ou por uma submissão, por parte dos bolivianos ou por ocorrerem somente em 

momentos específicos, com retorno de padrões de isolamento após determinada situação. 

Com base na análise dos resultados da pesquisa de campo e sob fundamentação nas 

contribuições de Elias (2000) e Bourdieu (2012), foi possível verificar que, além do choque 

cultural, a luta por posição se fez presente:  

as estratégias utilizadas por alguns para tentarem escapar à desclassificação e 
recuperarem sua trajetória de classe e por outros para prolongarem o curso 

interrompido de uma trajetória visada constituem hoje um dos fatores mais 
importantes da transformação das estruturas sociais (BOURDIEU, 2012, p. 171). 

 

Nesse sentido, embora seja adequado procurar compreender as manifestações de 

preconceito por particularismos individuais ou por questões ligadas a alteridade, a luta por 
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posição social, também parece ser um móvel para as atitudes preconceituosas de brasileiros 

em relação a seus colegas bolivianos. 

A exacerbação do preconceito dos alunos negros em relação aos bolivianos parece 

demonstrar bem essa luta, pois, apesar de sofrerem na pele discriminações e demonstrações de 

desprezo, vários deles não conseguem enxergar que suas manifestações preconceituosas 

reiteram a supremacia da população branca, reproduzindo, desta forma, o status quo. Ocorre 

que, é esta população que se sente mais ameaçada pela presença dos imigrantes, na medida 

em que ocupam as posições sociais mais baixas, decorrentes da herança escravocrata do país.   

É o caso, por exemplo, da menina negra que usa cabelo afro (uma das formas mais atuais 

de valorizar a negritude), mas que mostra ter incorporado à concepção pejorativa de “cabelo 

ruim”. Ou seja, uma prática cultural que visa colocar em xeque o “europocentrismo” como 

construtor principal da sociedade brasileira, com os negros e índios ocupando um lugar 

secundário se torna, nessa situação, motivo de baixa estima. 

Nem mesmo quando a demonstração de preconceito contra os bolivianos reflete esta 

perspectiva (“Essas bolivas só tem mesmo de bom o cabelo [...]”), os alunos negros 

conseguem se identificar com seus colegas bolivianos. 

Tal como afirmado acima, as diferenças entre os grupos existem, contudo parecem não ser 

o único vetor capaz de determinar práticas que demonstram haver mais do que resistência ao 

outro, ao diferente. Neste sentido, a hipótese de que, além do choque cultural há a luta por 

posição social pode ser admitida. 

A utilização dos referenciais teóricos foi, portanto, de fundamental importância na medida 

em que possibilitou compreender o fenômeno com base em pressupostos sólidos, norteando 

percepções e análises de configurações específicas.  

Elias (2000) e seu trabalho etnográfico fez-se fundamental em razão do conceito de 

configurações, por ele criado, como meio para o exercício do poder entre membros de uma 

comunidade, cuja população tinha posições sociais muito semelhantes, verificando que a 

anterioridade de residência era o principal fator para as atitudes de preconceitos entre duas 

configurações sociais ali criadas. 

Da mesma forma, seguindo esta trilha, procurou-se evidenciar que a explicação da 

manifestação de preconceitos de alunos brasileiros em relação a seus colegas bolivianos 
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deveu-se, também, a disputas de posição de determinada parcela de uma população, que se 

sentiu invadida e ameaçada não mais por anterioridade, mas pela presença do outro 

semelhante: o trabalhador imigrante que tem condição social muito próxima da sua. 

 Se esta foi à contribuição de Elias, a perspectiva de Bourdieu (2012), de luta por posição 

social, por meios de estratégias de reclassificação, de evitar a desclassificação, foi ainda mais 

fundamental para a tentativa de ampliar a compreensão dessas manifestações de preconceito 

de alunos brasileiros em relação aos seus colegas bolivianos, na medida em que norteou a 

construção da hipótese deste trabalho ligada a luta por posições sociais entre sujeitos com 

condições socioeconômicas bastante semelhantes. 

Se, para Elias (2000), o tempo determinaria o direito de reivindicar um tipo de poder 

específico, numa dada configuração social, aplicável em condições semelhantes, o tempo para 

Bourdieu (2012) é uma variável importante que participa da dinâmica de classificação e 

desclassificação. Assim,  

os grupos em concorrência estão separados por diferenças que, no essencial, situam-

se na ordem do tempo de modo que  a dialética da desclassificação e da 

reclassificação é predisposta a funcionar como um mecanismo ideológico (cujos 

efeitos são intensificados pelo discurso conservador) que tende a impor aos agentes 

a ilusão de que lhes basta esperar para obter o que hão de conseguir, de fato, por 

meio de suas lutas (BOURDIEU, 2012, p. 179). 

 

Portanto, a trajetória desta pesquisa - iniciada pela retomada de análises sobre a construção 

do ideal de nação, do racismo e do trabalho, associando esses elementos à questão da 

imigração para só então chegar à análise das relações por vezes conflituosas dos alunos 

brasileiros e bolivianos na escola - objetivou percorrer os caminhos que pudessem trazer 

elementos que contribuíssem para a compreensão de um fenômeno antigo, mas que 

atualmente, com os processos de globalização capitalista, apresenta elementos que o 

diferencia de processos semelhantes anteriormente ocorridos.  

Por fim, retoma-se a afirmação apresentada no início destas Considerações, reconhece-se 

aqui o limite de uma mestranda no campo da pesquisa, porém com o intuito de acrescentar 

mais um tijolo na gigantesca construção teórica, que investiga o fenômeno da imigração no 

mundo atual, por meio de investigações voltadas para o fluxo migratório na América Latina, 

evidentemente expresso pelos problemas de inserção social e escolar de filhos de imigrantes 

bolivianos.   
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