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RESUMO 
 

 O interesse pelo tema deste estudo surgiu em decorrência do contato com a realidade de 

algumas escolas públicas, onde estive como professora, muitas vezes permeada por processos 

que favorecem uma trajetória escolar precária, sendo a faceta mais evidente da marginalização 

o percurso que possibilita que parcela do público escolar conclua o Ensino Fundamental na 

condição de analfabetos. A presente pesquisa teve, então, como objetivo, investigar as formas 

de sobrevida escolar de sujeitos que não dominam o processo de leitura e de escrita, os quais, 

portanto, concluem ou estão por concluir o Ensino Fundamental (9º ano) sem que estejam 

alfabetizados. A hipótese inicial é a de que a ausência de domínio do capital cultural escolar, 

expresso, sobretudo, pela leitura e escrita, não tem centralidade no jogo articulado por essa 

parcela, ou seja, hipotetiza-se que eles adquiriram disposições na socialização primária assim 

como incorporaram as regras do jogo operacionalizado pela escola, por meio da sua 

socialização secundária, a ponto de conseguirem sobreviver não atendendo à modalidade de 

sucesso escolar que é valorizada na escola. Os procedimentos de todo o estudo tiveram como 

fundamentos os principais conceitos de Pierre Bourdieu, mas contou com outras colaborações 

para suas análises. A pesquisa se deu em dois municípios da grande São Paulo e um do interior 

paulista. Foram selecionados quatro alunos que estivessem cursando ou concluído o ensino 

fundamental em escolas públicas estaduais, cujo critério para a escolha foi o de não estarem 

alfabetizados. Foram realizadas entrevistas para apreender os percursos escolares, as estratégias 

de tais sujeitos para sobrevida escolar face à condição de não alfabetizados, o significado de 

sua permanência na escola, bem como as consequências desta permanência desqualificada na 

escola, em seu interior e para além dela. Além disso, foram localizados alguns documentos das 

escolas dos sujeitos e realizadas entrevistas com representantes da gestão dessas escolas. Os 

resultados apontam para diferentes formas de atuação dos jovens possíveis de serem 

compreendidas pelas análises de diversas relações que as situações delineiam, permitindo 

identificar que todos foram escolarizados a despeito do não domínio daquilo que tem sido a 

expectativa mínima central da escola, qual seja, a alfabetização, fato que de diferentes formas 

provoca essa expressão de exclusão, a de um saber, porém não de tantos outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental, alunos, analfabetismo, exclusão. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The interest of this subject of this study arose as a result of contact with reality in some 

public schools, where I've been as a teacher, often permeated by processes that enable poor 

school performance, being the most obvious facet of marginalization that the route does allow 

that portion the public school complete primary education provided illiterate. This research was 

then aimed to investigate forms of school survival of subjects who have not mastered the 

process of reading and writing, which are therefore conclude or for completing elementary 

school (9th grade) without being literate. The initial hypothesis is that the lack of mastery of 

the school cultural capital, mostly expressed through reading and writing, has articulated the 

centrality game for that portion, other words, hypothesized that they acquired in primary 

socialization provisions as incorporated the game rules operated by the school, through your 

secondary socialization, the point they can not survive in view of the type of school success 

that is valued in school. Procedures throughout the study had the basics key concepts of Pierre 

Bourdieu, but had other collaborations for their analyzes. The research was in two 

municipalities in  São Paulo and the São Paulo State, were selected four students who were 

enrolled in or completed elementary education in public schools, whose criterion for the choice 

was not to be literate. Strategies such school subjects for survival given the condition of illiterate 

interviews were conducted to capture the school careers, the meaning of his stay at the school 

as well as the consequences of this remain disqualified at school, inside and beyond. Also, some 

documents were located in schools of the subjects and conducted interviews with 

representatives of the management of these schools. The results were different ways of acting 

young possible to be understood by analysis of adverse relationships that delineate situations, 

allowing you to identify all despite the lack of command of what has been the central minimal 

expectations of the school, which were to be educated, the literacy, the fact that different forms 

of expression that causes exclusion, of knowledge, but not for many others. 

 

KEYWORDS: Elementary School, students, illiteracy, exclusion. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O interesse pelo tema deste estudo surgiu em decorrência de minha experiência 

profissional como professora de História em séries que agora correspondem ao 9º ano em uma 

rede municipal de São Paulo, por quatro anos. As 8ª séries tornaram-se 9º ano a partir da 

implantação da escola de nove anos no Ensino Fundamental. Em dado período, a presença, senão 

maciça, mas constante, de alunos que frequentavam essa série que não estavam alfabetizados, 

chamava-me a atenção.  

Curiosamente, na maioria dos casos nas duas únicas escolas municipalizadas de Ensino 

Fundamental II da localidade em que lecionei, quando esses alunos eram encaminhados para 

avaliação médica, retornava à escola o diagnóstico de que eram deficientes mentais leves. 

Inquietavam-me dois aspectos. Em primeiro lugar, está o fato da ausência desses saberes e a 

presença das marcas que portavam e que buscavam dissipar nos seus grupos de convívio, em um 

momento em que as relações entre os adolescentes se pautavam na escrita, pois, na ocasião, 

vigorava, com força, o Orkut e a novidade das mensagens por celular. 

O segundo aspecto se deve à presença de tal diagnóstico, cuja intencionalidade era a de 

dar uma resposta à escola – e vim a saber, posteriormente, se tratar da medicalização do ensino – 

que,  por sua vez, tinha como propósito veicular que tal problema não estava no centro de seus 

serviços prestados, mas considerava, sempre, o escudo de se tratar de uma deficiência do 

indivíduo. Percebia uma perigosa tendência de tornar natural o que é social e historicamente 

construído, visando ao enquadramento desses alunos em categorias, segundo as quais eles seriam 

os culpados pela experiência escolar não exitosa. 

Assim, voltei-me a buscar informações sobre como tal problema se manifestava em outras 

realidades, nas escolas estaduais, por exemplo, pois, havia possibilidade de ser uma expressão 

local. Sempre retornava a afirmativa de que eles existiam nas escolas estaduais, mas que não 

eram muitos, que o problema maior eram os alunos que dominavam precariamente os processos 

de leitura e escrita, compondo a maioria do público escolar – fato reconhecido pelas escolas.  

Buscando estudos sobre o tema, percebi que são escassos os trabalhos com esta temática 

no fim do Ensino Fundamental, e todo o relato acima me motivou a compreender como, em 

diferentes locais, esses alunos se mantêm no interior da escola, sem o domínio do instrumental 
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básico para a compreensão do que é veiculado na instituição.  

Posteriormente, com o exame de qualificação e as sugestões da banca, as preocupações se 

ampliaram e, para além de realizar o estudo com os alunos, passei a tentar detectar e compreender 

aspectos que trouxessem à tona outras relações de como tal situação é construída dentro da escola 

e que outras marcas imprimem no aluno que traz esta condição.  

Pouco observados, porque se comparados por quantidade nos resultados do processo 

educativo, eles são dissipados diante da massa de alunos que dominam, precariamente, as 

técnicas de leitura e escrita conforme tem sido amplamente divulgado, e passam despercebidos 

no cotidiano escolar e mesmo na abordagem acadêmica sobre os processos de exclusão escolar, 

como foi possível verificar nos levantamentos da bibliografia. Tal problemática não obtém, ainda, 

a atenção devida, já que se revela como o extremo de uma prática educacional, mas tem, 

portanto, importantes indicadores a nos fornecer sobre os meandros de práticas marginalizantes, 

permeadas nos discursos e ações políticas que aclamam a oportunização da educação para todos. 

 O fato de não comporem a maioria não minimiza a relevância do assunto, já que é uma 

das muitas facetas dos processos de exclusão na escola, pois ela mantém, até o fim do percurso, 

sujeitos que, apesar de estarem frequentando as aulas, não correspondem às exigências formais 

por serem despossuídos do mínimo que possa a escola oferecer a alguém que nela transita. Isso 

implicará, consequentemente, em serem cobrados socialmente pelo que não aprenderam em 

diferentes contextos onde não se possa dissipar essa ausência.  

Ainda que seja muito maior a massa amorfa nos cotidianos das salas de aula, tal 

circunstância jamais poderia existir, por isso merece um olhar atento e de denúncia. Ao analisar 

as manifestações dos alunos sobre sua situação, quando se objetiva compreender questões que 

circundam as situações de exclusão escolar, busca-se cercar a realidade propriamente dita, saindo, 

assim, apenas do terreno das representações para esmiuçar os contextos a partir do olhar de quem 

os vivencia. 

O presente estudo, portanto, possui como tema um dos meios de exclusão escolar entre 

tantos presentes em toda a história da escola brasileira e que se renovam, mantendo-se, assim, 

com diferentes facetas frente às mudanças da sociedade, mas cumprindo sua finalidade de 

reafirmar distinções entre os indivíduos que a compõem. No decorrer dos estudos realizados, para 

desenvolver a pesquisa, foi possível apreender que, atualmente, a escola responde à demanda da 

sociedade pela democratização, preconizada pelas ações políticas oficiais e consagrando-se pela 
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facilitação do acesso da grande maioria de pessoas em idade escolar, estando, portanto, quase 

totalmente com as portas abertas. Contudo, sem perder de vista o que me levava a estudar, fui 

verificando que se denotavam vestígios do histórico de exclusão a que sempre respondeu: no 

passado, com a negação do acesso, e hoje permitindo a entrada – não assegurada efetivamente a 

todos. Mas, aos muitos a quem o direito é concedido, expropria-se, de fato, o direito a uma 

educação de qualidade, situação que encontra seu ápice no baixo alfabetismo de alunos que 

concluem o ensino fundamental, sendo uma porcentagem destes analfabetos, tal como os sujeitos 

da pesquisa que aqui se relata. Devagar foi se alterando a perspectiva de professora, em que os 

alunos são o outro lado da sala, para focalizá-los com a perspectiva da pesquisa, da reflexão que 

quer compreender o que, de fato, se passa nesse lugar, com esses alunos representativos de tantos 

outros.          

Como tema de pesquisa, os estudos também levaram à compreensão de que a exclusão e o 

insucesso escolar, interpretados como o não-acesso, de fato, ao que se espera como central na 

escolarização e à falta de condições para percorrer integralmente o processo educativo, tornam-se 

assuntos de amplo destaque nos meios acadêmicos desde a década de 1970, circunstância em que 

visões críticas da escolaridade passaram a ser postas interligadas à pequena proporção de acesso e 

à marginalização no processo escolar da classe trabalhadora. Essa discussão decorreu, 

principalmente, dos estudos advindos da Nova Sociologia, que passaram a analisar a escola por 

dentro, no intuito de observar a chamada “caixa preta” da instituição, vinculando êxito/fracasso a 

vários fatores incluindo condições de classe. Passou-se a evidenciar, assim, o impacto dos 

processos de seleção escolar, validando-se o modelo da reprodução, que transforma as 

desigualdades sociais em desigualdades escolares, contestando a neutralidade da escola. 

 Dentre os muitos estudos realizados, principalmente, aqueles da década de 2000, foi 

possível realizar leituras e análises, encontrando eixos de agrupamento de pesquisas que, ao se 

conduzirem para o interior da escola, dedicam-se a diferentes focos do cotidiano com a apreensão 

de aspectos pedagógicos ou administrativos. De modo geral, esses estudos abordam questões 

sobre organização da escola, currículo, práticas de professores ou de administradores, avaliação, 

microrrelações, alguns deles com dados mais restritos, outros com dados mais relacionais, 

apresentados, a seguir. 

No eixo da organização da escola três estudos foram selecionados: o de Freitas (2009), o 

de Lara (2008) e o de Andrade (2010). O primeiro aborda o argumento central de que o fracasso é 
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fruto de um padrão de má-fé institucional que atinge a maior parte das escolas públicas de ensino 

básico, concluindo que o funcionamento precário do sistema de ensino, relegado às populações 

mais pobres que, em sua maioria, não possuem as disposições suficientes para o bom 

desempenho escolar, acaba por responsabilizar o aluno pelo fracasso escolar que a própria escola 

contribuía para produzir, reiterando dados anteriores.  

O segundo estudo, a análise da inclusão e exclusão escolar de alunos no último ano do 

ciclo II, verifica a organização da escola e do currículo em ação, identificando que a produção do 

sucesso ou fracasso das oitavas séries foi criada pela própria instituição, ao organizar as turmas, 

marcando os grupos de alunos considerados fracos, médios e fortes, ao passarem das séries 

iniciais para as finais, rotulando essa turma – a 8ª C – até o final do ciclo como fraca, a pior turma 

das oitavas. Tal rotulação, conhecida de todos na escola, orientava a expectativa e a atuação da 

maioria dos professores no que se refere à distribuição dos conhecimentos e relações internas à 

sala de aula.  

Já o terceiro estudo analisa a organização de uma escola que atende, majoritariamente, a 

alunos moradores de uma favela no município de Jundiaí. O objetivo foi investigar e descrever 

como ocorre esse processo de escolarização, visando elucidar se as práticas favoreciam ou 

dificultavam a permanência e o êxito dos alunos oriundos das famílias pobres. Evidenciou-se que 

as perspectivas que orientam as práticas pedagógicas, de acordo com as manifestações 

apreendidas, relacionavam-se a conceitos já refutados em pesquisas mais recentes, como a teoria 

da carência cultural, além da patologização dos alunos pobres considerados “problemas”, ações 

que visavam contemplar as situações de tensão de maior proporção e os mecanismos de controle 

para enquadrar os alunos no padrão de práticas esperado pela escola – os que transgrediam as 

normas acabavam por ser excluídos em processos criados pela instituição. 

Em outro eixo, relativo a professores, o estudo de Silva (2009) investigou outros aspectos 

vinculados ao fracasso, tais como a indisciplina e a evasão escolar sob a perspectiva do aluno 

pobre, observando as microrrelações escolares, identificando que parte dos alunos considerou-se 

responsável por seu próprio fracasso, ao mesmo tempo em que práticas escolares e a postura dos 

professores foram importantes aspectos capazes de influenciar o desenvolvimento escolar dos 

alunos. 

O estudo de Colacioppo (2008) diferencia-se dos demais por ter sido feito em escola 

privada. A autora problematizou o baixo desempenho escolar na escrita de crianças de 4ª série do 
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Ensino Fundamental, cuja origem social parecia favorecer a escolarização bem sucedida. Buscou, 

então, compreender fatores que delimitavam o insucesso escolar de tais crianças. Os resultados 

indicaram que o processo avaliativo da escola era formativo, e a recuperação era contínua, o que 

não garantiu o sucesso do processo pedagógico para todos os alunos. Apontou que os insucessos 

eram parte do contexto da vivência de diversas circunstâncias pelos alunos, justificado por 

perspectivas vinculadas às características oriundas do cientificismo da saúde na educação e à 

admissão das expectativas das famílias aceitas pela professora.  

Pereira (2011) traz uma perspectiva de análise que se diferencia do exposto até aqui, na 

medida em que, por trás do problema da defasagem de leitura e escrita, fartamente divulgada pela 

imprensa, também busca investigar quem são esses alunos tidos como fracassados que 

representam as estatísticas, quais suas histórias de vida e de escolaridade, como se relacionam 

com a escola e com o saber. Busca, dessa forma, conhecer quem é o aluno chamado 

imprecisamente, como diz, analfabeto ou semianalfabeto nos anos finais do ensino fundamental. 

Conhecer o aluno em situação de fracasso e não somente números e estatísticas pode contribuir 

para se compreender mais precisamente o problema do analfabetismo no processo de 

escolarização. 

Pelo apurado com relação à condição de insucesso escolar, a maior parte das pesquisas 

não privilegia tal entrada. O estudo de Pereira (idem) apresenta uma perspectiva de análise 

interessante na medida em que discute o problema do insucesso escolar a partir da singularidade 

do sujeito, buscando conhecer também o cenário socioeducacional no qual se inserem seus 

sujeitos de pesquisa. O autor traz um foco importante com o qual concordo, ao negar a existência 

de uma relação mecânica entre contexto familiar, social e o êxito escolar. Pode ser que 

representem uma parcela do público escolar que perca visibilidade frente à quantidade de alunos 

em estado precário de alfabetização, que assim, em proporção, se tornam invisíveis, mas, mesmo 

assim, são o ápice da marginalização e, por isso, a reafirmação de que merecem ser investigados. 

Essa é a população escolar que focalizo no meu trabalho. 

Em projeto coletivo, realizado recentemente por professores e alunos deste Programa de 

Estudos Pós-Graduados, diversas análises sobre organização da escola e os mecanismos de 

exclusão escolar foram acrescentadas aos que já foram citados. Desde aspectos relativos à própria 

organização da escola, à ação de direção, professores e alunos, a exclusão foi detectada com 

detalhes em observações de reuniões, em grupos de professores, entre alunos, em entrevistas e  
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documentos, permitindo verificar diversos “mecanismos pouco explícitos, sub-reptícios”, 

relativos ao baixo rendimento do alunado no interior da escola na cidade de São Paulo (MARIN e 

BUENO, 2010). É um estudo que, segundo os autores, permite detectar que a escola mantém seus 

modos de agir já instalados, mas cria novos para “manter duplamente a diversidade desigual” 

(idem, p. 45). 

Do mesmo modo, e apenas para registro, há pesquisas realizadas no âmbito dos 

atendimentos de Educação para Jovens e Adultos (EJA), com alunos que não apresentam a 

fluência em leitura e escrita, mesmo após tantos anos de abandono da escolarização regular – o 

que revela características que extrapolam a escola básica, marcando qualquer fase de 

escolarização formal. 

Pelo apresentado, verificam-se diversificadas razões das situações de fracasso escolar e de 

exclusão da e na escola. Percebe-se, no entanto, que é ínfima a quantidade de trabalhos que 

buscam compreender as condições que produzem a situação de fracasso escolar sob a perspectiva 

da não alfabetização, na etapa final do processo de escolarização. Do levantamento realizado, 

houve contato com apenas um estudo que tenha objetivado acessar a escola para conhecer como 

alunos que não se apropriam das ferramentas da leitura e da escrita se configuram no cotidiano 

escolar, as ações dos sujeitos frente à exclusão, suas apreensões da sua situação de fracasso, mas 

que encontram formas de permanência na escola. Os trabalhos explicitados, de forma geral, não 

focalizam a compreensão da repercussão da referida condição de fracasso para além da esfera 

escolar, ou seja, a representação desta condição em outros âmbitos da vivência da parcela 

marginalizada, sendo assim possível constatar que esta é uma lacuna nas produções acadêmicas, 

cujos focos são, sobretudo, as condições do fracasso escolar.  

 A seguir serão elucidados estudos que, no Brasil, são marcos para a compreensão do 

problema da seletividade escolar. Apresentam-se, inicialmente, três estudos de autores que são 

fundamentais referências, a partir dos quais verificam-se alterações nas perspectivas de análise na 

esteira dos princípios de entrada na escola para estudo da realidade. 

São dois estudos de Patto (1990, 2004). Em pesquisa realizada há duas décadas para a 

compreensão do fracasso escolar enquanto processo psicossocial complexo uma de suas 

contribuições fundamentais é referente à ideia de que o fracasso da escola pública elementar 

resulta de um sistema educacional gerador de obstáculos à realização de seus objetivos. No outro 

estudo, a autora produziu um balanço das pesquisas que foram realizadas no país acerca do 
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fracasso escolar na rede pública de Ensino Fundamental, no período de 1991 a 2002, constatando 

que há, ainda, uma presença preponderante de estudos que concebem o fracasso escolar como 

fenômeno estritamente individual, no que denomina de chave psicologizante. 

O estudo de Ferraro (1999) discute os conceitos de exclusão da escola e na escola, 

caracterizados, respectivamente, como a falta de ingresso ou sua expulsão do período de 

escolarização e o conjunto de fatores que impedem o aluno do acesso ao conhecimento dentro da 

escola. Apesar de frequentarem a instituição escolar, lhes é negada a apropriação do saber. No 

âmbito de sua análise, constata que a escola, tanto no que se refere ao acesso quanto no que 

concerne à permanência e ao fluxo em seu interior, é regida por duas lógicas opostas: a lógica da 

progressão, que funciona para uma parcela privilegiada da população, e a lógica da exclusão, 

reservada aos filhos das classes trabalhadoras. Constrói o domínio “exclusão na escola” como 

uma categoria que compreende todas as crianças e adolescentes que acusam forte defasagem nos 

estudos em relação ao padrão esperado.  

Os autores  mencionados – Patto (1990, 2004) e Ferraro (1999) – apresentam uma 

contribuição à compreensão das dinâmicas que fomentam a situação de fracasso escolar. No 

entanto, as situações das quais se originam as discussões por eles postas foi alterada em função 

das ações políticas educacionais implementadas nos últimos anos; em decorrência da ação 

política relativa ao regime da progressão continuada, a defasagem série/idade já não é um fator 

preponderante ao analisar o fenômeno da exclusão escolar, eixo da análise de Ferraro (idem), 

assim como os excluídos na escola já não são os multirrepetentes, foco de Patto (idem).  

Dessa forma, é necessário que se busque conhecer outras facetas que continuam a 

marginalizar parcela da população que acessa a escola, situação comprovada pelos frequentes 

indicadores expostos em âmbito nacional. Tal indicação, como dito, não invalida a consideração 

de que seus estudos foram marcos na área, ao trazerem novas perspectivas de análise – de certo 

modo, impactaram os demais estudos que vieram posteriormente, mesmo porque os conceitos 

permanecem válidos. 

Em um dos primeiros estudos de extrema referência que adentram a escola para análise 

desse objeto de estudo, na relação com o currículo, Sampaio (1998) discute o fracasso escolar 

quando a proposta do regime de progressão continuada não havia ainda sido implementada, 

efetivamente, no Estado de São Paulo. Suas observações trazem reflexões atuais na medida em 

que o currículo, da forma como está posto pela autora em decorrência de sua análise, continua a 
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ser fator de exclusão, de modo que os alunos não são mais “barrados” ao passar de uma etapa a 

outra da escolarização no percurso do processo escolar, mas a muitos é negado o acesso ao saber. 

 A autora busca esclarecer questões relativas ao conhecimento, desvendar uma possível 

relação entre currículo (entendido como o que se formaliza na escola) e o fracasso escolar, 

caracterizando-o por três formas: a) quando o aluno é reprovado por não ter atingido os requisitos 

para cursar a série seguinte; b) quando o aluno é promovido, mas não se apropriou do 

conhecimento veiculado pela escola; e c) a forma provocada por múltiplas reprovações. Analisa o 

currículo por meio de indicadores extraídos de recursos de alunos não promovidos, que 

discordam da decisão da escola, e encontra, como fator propulsor de fracasso, a concepção 

estática de grande parte dos professores envolvidos quanto aos conteúdos de um ano em relação 

ao seguinte – esses professores avaliaram seus alunos como possuidores ou não dos pré-

requisitos. Observou, ainda, critérios confusos dentro de um todo indissociável do qual não 

pareciam fazer parte os alunos, a não ser para cumprir o que se esperava deles. Constata em sua 

pesquisa, por fim, que são fechadas as possibilidades aos alunos que não apresentam o padrão 

esperado. 

Em balanço realizado por Dayrell et al (2009) sobre a produção discente com relação ao 

tema juventude na pós-graduação brasileira, nos campos da Educação, Serviço Social e Ciências 

Sociais, no subtema “Sucesso e Fracasso Escolares”, os autores localizaram 18 trabalhos, entre os 

quais 14 dissertações e quatro teses. Apontam os autores uma queda significativa na pesquisa do 

subtema, com relação a um estudo anteriormente desenvolvido, o que não significa, como 

explicitam, o esgotamento das análises nessa temática.  

Em uma síntese de tais estudos, percebo que dois conjuntos de informações iniciais 

podem ser considerados como argumentos para justificar esta pesquisa. 

A análise de um primeiro conjunto permite apontar que a seletividade permanece no 

interior da escola, apesar das denúncias e das tentativas de sua eliminação. A escola produz 

outras facetas de socialização que não são apenas as tradicionalmente consideradas de 

transmissão dos conhecimentos. Ela propicia formas de socialização, sejam elas de submissão ou 

de resistência às intenções de exclusão, pois há alunos que saem dela – e, posteriormente, 

retornam, mas para os cursos de EJA. No entanto, há os que permanecem, apesar das pressões 

oriundas da desigualdade contínua.  

Estas considerações levam à primeira argumentação da necessidade de indagar desses 
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sujeitos: por que permanecem? De que modo sobrevivem a tantos anos nessas condições de 

iletrados considerando ser essa a condição inicial de escolarização? Qual o sentido e o significado 

da escola?  

O segundo conjunto de informações mostra-nos, em sua análise, que esse é um percurso 

que se inicia já nas séries iniciais do ensino fundamental e permanece para além dele. Assim 

sendo, há um aprendizado para essa sobrevivência, há modos de socialização dentro e fora da 

escola, que fornecem as condições para esse enfrentamento. Tal identificação leva-nos a pensar 

que se trata de argumentação na direção de investigar: que características tem esse percurso? Que 

reações têm os alunos, em diferentes anos da escolaridade diante dessas situações? Que facetas de 

sua vida vão sendo aprendidas que lhes permite continuar? 

Essas interrogações e os dados de pesquisas já obtidos foram acompanhadas de leituras 

dos trabalhos de alguns autores os quais permitiram aprofundar ideias veiculadas, fornecendo 

referenciais, sobretudo Pierre Bourdieu (1983, 1994, 1997, 1998a, 1998b, 1999, 2000, 2001, 

2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2009). 

Buscando dentre os referenciais teóricos para análise das questões aqui relatadas, percebi 

que vários conceitos de Pierre Bourdieu parecem centralmente adequados. Entre os conceitos que 

parecem estar adequados às discussões, estão o de habitus, da recusa ao dom, capitais cultural, 

econômico, social e suas decorrências simbólicas assim como o conceito de illusio. 

É bastante central, em sua teoria, a relação com o saber, sobretudo, quando conceitua as 

transmissões da herança familiar como principal fator de sucesso escolar na difusão do capital 

cultural recusando o êxito ou fracasso em decorrência do dom inato.  

O habitus que decorre desses capitais incorporados depende da exposição duradoura ao 

conteúdo inculcado e interiorizado. Composto de disposições, o habitus consiste em uma 

estrutura interior que incorpora as experiências vividas constantemente. Ele enfatiza, pois, a 

dimensão de um aprendizado passado, entretanto incorporando novos aprendizados. O habitus 

conforma e orienta a percepção, os sentimentos e a ação, mas sendo produto das relações sociais, 

tende a assegurar a reprodução dessas mesmas relações objetivas que o engendraram. A 

interiorização, pelos atores sociais, dos valores, normas e princípios sociais assegura a adequação 

entre as ações do sujeito e a realidade objetiva do espaço social como um todo (BOURDIEU, 

1994). É no campo em que se projeta a socialização que o habitus se manifesta e impõe 

significações como legítimas. 



27 
 

Nesse conjunto, tem particular importância a noção de illusio, também existente no campo 

educacional. Trata-se de palavra que significa “estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que 

o jogo vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena jogar” 

(BOURDIEU, 1997, p. 139). A illusio apreende a ideia de investir nos alvos que existem em 

certo jogo, com os agentes possuindo as disposições para reconhecer os alvos que estão em jogo. 

Todo espaço social tem vários campos sociais, os quais possuem características diversificadas e 

tendem a fornecer essas disposições por meio da illusio, envolvendo os agentes que neles atuam. 

Assim, também, há regras do jogo no campo educacional e há que se verificar quais são os alvos 

pretendidos pelos alunos, qual o jogo que jogam para não sair do campo e obter o objeto buscado, 

tanto pelos que aprendem como pelos que não aprendem os conhecimentos escolares. 

Tais conceitos podem auxiliar a análise das questões de pobreza, condição social,  cultural 

e econômica, a diferenciação feita em relação aos alunos que não apresentam rendimento e sua 

marginalidade na escola, ausência de domínio de bases mínimas de leitura e escrita, 

caracterização de condições aventadas para a impossibilidade de avanço no domínio dos demais 

conhecimentos escolares, assim como as disposições que trazem e que são alteradas no interior da 

escola para sua sobrevivência na escola apesar de todas as ações que os expulsariam muito antes 

de chegar ao final do ensino fundamental.  

Atrelados a análises das escolas, a operacionalização dos conceitos constituíram as bases 

justificadoras do estudo, permitindo buscar a(s) lógica(s) que presidem a ação da escola e seus 

agentes ao longo das séries, produzindo situações como as que se pretendeu focalizar. 

Assim, mantendo o foco inicial, o estudo pretendeu abranger um espectro sobre o tema 

dos alunos não alfabetizados ao final do ensino fundamental, tentando detectar quem são eles, 

quais as relações entre sua situação e o fracasso escolar, tentando localizar as outras 

aprendizagens no jogo da escola, além de verificar as relações com interferências de ações 

políticas e escolares e sua repercussão na vida desses alunos. Tal problematização foi desdobrada 

em questões mais recortadas para auxiliar a operacionalização do estudo com exigências 

ampliadas com relação ao foco inicial sem abandoná-lo.  Como decorrência dessa 

problematização, surgem as seguintes questões:  

 Qual o cenário da escolarização e exclusão atual no país? 

 Como se caracteriza o cenário em que esses alunos estudaram?  

 Quem são e como se caracterizam esses alunos no conjunto da escola? 
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 Quais são suas percepções sobre o não acompanhamento da turma, as consequências da 

baixa escolaridade e como sobreviveu no interior da escola? 

 Qual o significado desta permanência que carrega dubiamente as condições de êxito e 

fracasso para os alunos que possuem essa marca? 

 Quais são as manifestações com relação à escola? 

 Quais são suas percepções sobre as consequências da baixa escolaridade e as relações 

com outras situações sociais? 

 Como a escola se manifesta sobre essa situação? 

O objetivo norteador da pesquisa, portanto, consiste em detectar e compreender aspectos 

da vida social e escolar de alunos que se mantêm no interior da instituição escolar e que terminam 

a escolarização básica sem ter se apropriado dos instrumentais básicos de inserção na sociedade 

letrada. 

Esse objetivo desdobrou-se em alguns específicos: 

 obter manifestações dos próprios sujeitos acerca do processo de escolarização; 

 conhecer possíveis diferenças entre os que aprendem e os não aprendentes; 

 detectar de que modo se manifestam as disposições apreendidas em relação ao jogo 

interno à escola operado por tais alunos; 

 conhecer as manifestações de alunos em situação de fracasso com relação à escola, bem 

como suas percepções sobre as consequências dessa condição para sua vida social. 

Para o desenvolvimento do estudo com tais questões e objetivos, foram estipuladas 

hipóteses de trabalho: 

 a ausência de domínio do capital cultural escolar, expresso, sobretudo, pela leitura e 

escrita, não tem centralidade no jogo articulado por essa parcela de alunos; 

 eles participam de um jogo em que há outras disposições em sua socialização ao longo da 

vida escolar que minimizam a não apropriação do capital cultural escolar; 

 eles compõem parcela extrema de uma realidade escolar local empobrecida e 

favorecedora desse tipo de jogo. 

Buscou-se, com tais hipóteses, identificar as subjetividades de cada aluno e, ao mesmo 

tempo, estabelecer para cada um deles, e para todos, as similaridades e relações. 

Para a coleta de dados, foram realizadas quatro entrevistas, com alunos cujo critério para 

seleção consistia em não possuírem um domínio das habilidades de leitura e de escrita, tendo 
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cursado o Ensino Fundamental em sua íntegra ou estando prestes a concluí-lo nessa condição. 

Foram entrevistados alguns agentes das escolas e analisados documentos dos poucos que foram 

fornecidos pelas instituições. 

O relato da pesquisa foi organizado em cinco capítulos: 

 No primeiro capítulo, está uma abordagem das ações políticas voltadas ao campo 

educacional no país e em função das políticas internacionais nas duas últimas décadas em suas 

relações com a inserção na sociedade, focalizando as questões da exclusão.  No segundo capítulo, 

é abordado o cenário mais específico em que se deu a pesquisa: as mudanças implementadas na 

área da educação básica no âmbito do estado de São Paulo, onde se efetivou a pesquisa e as 

características das condições de alfabetização da população escolar. Estão também dispostas 

informações acerca dos locais em que se deu a pesquisa, as dificuldades e os procedimentos para 

sua realização.O terceiro capítulo é composto pela apresentação dos sujeitos da pesquisa, 

traçando um panorama de suas características pessoais, familiares, sociais e culturais. Os dados 

mais aprofundados da pesquisa foram organizados no quarto e no quinto capítulos. No quarto 

capítulo, encontra-se o eixo da construção do percurso escolar desqualificado dos alunos e suas 

estratégias de sobrevida na escola. No quinto capítulo, estão caracterizadas as marcas 

provenientes de sua condição, bem como o sentido de sua permanência e expectativas com 

relação à escola.  Ao final estão tecidas algumas considerações gerais. 
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Capítulo 1 

O ESPAÇO SOCIAL EM QUE SE INSERE O CAMPO EDUCACIONAL 

 

 

A questão central que orienta este trabalho tem relações com várias circunstâncias, em 

níveis diferentes da realidade brasileira e internacional. No presente capítulo, serão abordadas as 

ações políticas voltadas ao campo educacional em sua relação com o espaço social no qual está 

inserido. Serão focalizados aspectos do contexto social, econômico e político das duas últimas 

décadas que impactaram as práticas escolares e acabaram por configurar as características 

encontradas atualmente como composição do cenário da pesquisa. Depois de serem explicitados 

os dados que configuram mais especificamente o problema proposto, serão tecidas considerações 

sobre as ações mundiais e seu entrelaçamento com as ações e situações brasileiras. Evolui, então, 

o texto para as questões relativas ao analfabetismo como expressão de exclusão escolar. 

A oferta da escolarização no Brasil, historicamente, apresenta a marginalização de parte 

da população, a sustentação de um histórico de elitismo com características fortes. Atualmente, a 

democratização da escola, preconizada pelas ações políticas oficiais, perpassa pelo acesso à 

instituição escolar. Contudo, ainda se denotam vestígios do histórico de exclusão a que sempre 

respondeu: no passado, ou pela impossibilidade de acesso  ou pelos processos de retenção e 

evasão em decorrência da repetência; atualmente, permitindo o acesso ainda que não assegurado 

efetivamente a todos.  

Aos muitos que têm o direito concedido – por meio da ampliação das condições de acesso 

ao ensino fundamental e pelos aparatos de diminuição da repetência –, entretanto, resta-lhes 

sobreviver em meio aos mecanismos de exclusão que continuam vigentes na realidade 

educacional do país, expressos nos reduzidos índices de aprendizagem que ainda impactam, de 

forma expressiva, as parcelas mais pobres da sociedade brasileira. 

Como integrante desse conjunto de excluídos no percurso escolar, a realidade brasileira 

incute em parte da população a marca de analfabeto – a mais evidente das marcas de exclusão 

que se pode impugnar a indivíduos que concluem a etapa obrigatória da escolarização, sujeitos de 

minha pesquisa. Esses indivíduos carregam a condição dúbia de serem vencedores, posto que 

prestes a terminar o Ensino Fundamental ou tendo finalizado essa etapa, e ao mesmo tempo mal 

sucedidos ao se considerar a qualidade de seu percurso.  
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 Estão, portanto, inseridos em um sistema escolar no qual ao mesmo tempo em que 

preconiza a democratização e, portanto, a inclusão, propondo um tratamento igual a todos em 

termos de oportunidade, também exclui esses indivíduos, fornecendo-lhes um diploma, mesmo 

não sendo detentores nem ao menos do instrumental básico elementar de veiculação da 

instituição escolar: o domínio da leitura e da escrita. 

Tomando como objeto de estudo as relações de exclusão no campo escolar, será, a seguir, 

contemplado o foco da pesquisa em sua relação com o entorno. 

 

 

1.1. Uma análise das duas últimas décadas 

 

Tem-se, nesta pesquisa, a perspectiva de que o objeto de estudo necessita ser tomado 

como parte da totalidade histórica que o constitui, na qual se fundamentam as mediações entre o 

campo educacional, da particularidade, e sua relação com o espaço social em que se insere, a 

universalidade. Assim, compreende-se que as condições dos serviços prestados na escola estão 

vinculadas às ações políticas que regem seu funcionamento, que, apesar de se compartilhar da 

concepção de Hutmacher (1995), para quem não é possível identificar a orientação das políticas 

escolares por meio de uma mera dedução lógica a partir das mudanças sociais, aceita-se, também, 

que não podem ser tomadas em isolado do contexto econômico, social e político em que foram 

produzidas.  

Dessa forma, a escola, como explicita Snyders (1977, p. 18), não se constitui em um 

universo preservado, livre da manifestação das disparidades e das lutas sociais –“esse milagre 

não existe: a escola faz parte do mundo”. Sob esse ângulo, serão abordados alguns aspectos das 

transformações ocorridas na sociedade, a partir das últimas décadas do século XX e o começo do 

século XXI – palco de profundas mudanças no campo econômico, sociocultural, político e 

ideológico – que muito repercutiram, como não poderia deixar de ser, no campo educacional e 

trouxeram processos e consequências em âmbito escolar que perduram e que muito podem 

elucidar a situação referente às condições da escola pública brasileira atualmente. 

As referidas mudanças na sociedade, para Frigotto & Ciavatta (2003), fundamentam-se 

por uma tríplice crise: do sistema capital, ético-política e teórica. No plano mais profundo da 

materialidade das relações sociais, está a crise da forma capital. Depois de uma fase de expansão, 

com ganhos efetivos para uma parcela da classe trabalhadora, particularmente nos países que 
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representam o núcleo orgânico do capitalismo, o sistema entra em crise em suas taxas históricas 

de lucro e de exploração. A natureza dessa crise conduz um novo ciclo de acumulação mediante, 

principalmente, a especulação do capital financeiro. Entretanto, essa acumulação não é possível 

para todos. Emerge, assim, uma competição voraz entre grandes grupos econômicos, corporações 

transnacionais – um poder que concentra a riqueza, a ciência e a tecnologia de ponta de maneira 

avassaladora. 

Os autores afirmam que o plano supraestrutural e ideológico cria um arsenal de noções 

que formam, para Bourdieu & Wacquant (2000), uma espécie de uma “nova língua”, cuja função 

é a de afirmar um tempo de pensamento único, de solução única para a crise e, por consequência, 

irreversível. São evidenciadas as noções de globalização – Estado Mínimo, reengenharia, 

reestruturação produtiva, sociedade pós-industrial, sociedade pós-classista, sociedade do 

conhecimento, qualidade total, empregabilidade – a fim de justificar a necessidade de reformas 

profundas no Estado e nas relações capital/trabalho. 

Essas reformas vêm demarcadas por um sentido contrário às experiências do socialismo 

real e das políticas de Estado de bem-estar social do pós Segunda Guerra, lidas pelos intelectuais 

orgânicos do sistema capital como responsáveis por um destino dos mecanismos naturais do 

mercado e, portanto, pela crise. Trata-se, assim, de retomar os mecanismos de mercado, 

aceitando-os, de acordo com os princípios da tese de Hayek (1987) de que as políticas sociais 

levam à escravidão, e a liberdade de mercado, à prosperidade.  

O documento produzido pelos representantes dos países do capitalismo central, conhecido 

como Consenso de Washington, demarcou a doutrina do neoliberalismo ou neoconservadorismo 

que viria a orientar as reformas sociais nos anos de 1990. É nesse cenário que emerge a noção de 

globalização carregada, ideologicamente, por um sentido positivo. Em contrariedade à 

perspectiva internacionalista do ideário socialista, de uma igualdade substantiva perante o acesso 

aos bens econômicos, culturais e simbólicos, a noção de globalização traz uma inversão daquilo 

de que se concretiza na realidade, total liberdade para a “mundialização do capital”, expressão de 

Chesnais (1996, apud FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003). 

Os protagonistas dessas reformas seriam os organismos internacionais e regionais 

vinculados aos mecanismos de mercado e representantes encarregados, em última instância, de 

garantir a rentabilidade do sistema capital, das grandes corporações, das empresas transnacionais 

e das nações poderosas onde aquelas têm suas bases e matrizes. Nessa ótica, os organismos 
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internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BIRD), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), passaram a ter o papel de tutorear as reformas dos Estados nacionais, 

especialmente dos países do capitalismo periférico e semiperiférico (ARRIGHI, 1998, apud 

FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003). No plano jurídico-econômico, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) foi elaborando uma legislação, cujo poder transcendia o domínio das 

megacorporações e empresas transnacionais. É válido ter presente o papel da OMC, pois, em 

2000, numa de suas últimas reuniões, sinalizou que um dos espaços mais fecundos para negócios 

rentáveis era o campo educacional (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003).  

O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional cumpriram, nesse contexto, uma 

função de disciplinar os países dentro da economia capitalista mundial, impondo na América 

Latina uma intensa disciplina fiscal, exigindo que nossos governos “colocassem a casa em 

ordem”, na expressão de Sader (1995), o que se vincula a cortes orçamentários e congelamentos 

salariais. 

No âmbito regional, vários organismos são criados como uma espécie de ramificações ou 

base de apoio para os organismos internacionais. Em termos de América Latina, podemos 

destacar, no plano econômico, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL) e, no plano educacional, como veremos a seguir, a Oficina Regional para a Educação 

para a América Latina e o Caribe (OREALC). Num plano mais geral, situa-se o Acordo de Livre 

Comércio das Américas (ALCA), cujo escopo está na doutrina da OMC. 

A hegemonia ideológica do neoliberalismo e sua expressão política, o 

neoconservadorismo, obtiveram uma desabitual intensidade na América Latina. Um de seus 

resultados foi o enfraquecimento do Estado, cada vez mais submetido aos interesses das classes 

dominantes e renunciando a graus relevantes de soberania nacional frente à superpotência 

imperial, a grande burguesia transnacionalizada e suas “instituições”: o FMI, o Banco Mundial e 

o regime econômico que gira em torno da supremacia do dólar. Tais pressupostos são 

acompanhados de um discurso que relaciona o que é estatal à ineficiência, à corrupção, ao 

desperdício, contrapondo a iniciativa privada como disseminadora da eficiência (SADER, 1995, 

p.78).   

 

(...) diante da magnitude do desafio que coloca a rápida propagação da pobreza em todo 

o continente, o Estado deverá desenhar um conjunto de leis sociais que neutralizem e 
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corrijam os desequilibradores efeitos das falhas do mercado, que na América Latina 

demonstraram uma colossal inaptidão para resolver os problemas da educação, da 

moradia, da saúde, da seguridade social, do meio ambiente e do crescimento econômico, 

para citar apenas os exemplos mais correntes (SADER, 1995, p. 83).  

 

Como afirma Pochmann (2004), a adoção de políticas de corte neoliberais, a partir de 

1990, restringe o sistema de proteção social, ao mesmo tempo em que as condições gerais de 

produção e reprodução da exclusão social tornam-se ainda mais complexas.  

Em outra perspectiva da análise dos problemas sociais, Martins (1997) mostra-se 

contrário à existência da exclusão. Comumente, se denomina de exclusão o conjunto das 

dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclusão instável, precária, marginal. Para o 

autor, erroneamente, é chamada de exclusão também a inclusão dos que estão sendo alcançados 

pela nova desigualdade social criada pelas grandes transformações econômicas e para os quais só 

restam os lugares residuais na sociedade.  

 

(...) exclusão, de fato, sociologicamente, não existe. Ela é, na sociedade moderna, apenas 

um momento da dinâmica de um processo mais amplo; um momento insuficiente para 

compreender e explicar todos os problemas que a exclusão efetivamente produz na 

sociedade atual. O discurso corrente sobre exclusão é basicamente produto de um 

equívoco, de uma fetichização, a fetichização conceitual da exclusão, a exclusão 

transformada numa palavra mágica que explicaria tudo (...). O conceito é “inconceitual”, 

impróprio e distorce o próprio problema que se pretende explicar. (MARTINS, 1997, p. 

26-7). 

 

O mesmo autor afirma que o capitalismo desenraíza e brutaliza a todos, exclui a todos, 

sendo, inclusive, uma regra estruturante: todos nós, em muitos momentos de nossa vida, e de 

diferentes maneiras, dolorosos ou não, fomos desenraizados e excluídos. Para o autor, a 

sociedade capitalista desenraíza, exclui para incluir, incluir de outra forma, de acordo com suas 

próprias regras, segundo sua própria lógica. Uma questão iminente para o autor é o fato de que o 

período da passagem da exclusão para a inclusão está se transformando num modo de vida, o que 

denomina massa de população sobrante, tornando-se, assim, mais do que um período transitório.  

Ainda para ele, nos guetos, nas áreas de excludência, as pessoas estão incluídas 

economicamente, ainda que de forma precária, mas estão criando um mundo à parte, uma 

sociedade dupla, onde, de um lado, estão os integrados (ricos e pobres), todos inseridos de 

alguma maneira, decente ou não, todos têm o que vender e o que comprar; do outro, uma sub-

humanidade, em todos os sentidos, baseada em insuficiências e privações que se desdobram para 

fora do econômico (MARTINS, 1997). 
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É nesse cenário apresentado até aqui – uma organização social calcada na competição e 

no individualismo – que será discutida a educação básica no Brasil. Serão abordados alguns 

aspectos da educação escolar no Brasil, a partir da Constituição de 1988, nos anos de 1990, em 

sua relação com o movimento mais amplo internacional que, com o apoio de assessorias, 

documentos formadores de opinião e de recursos, foi se impondo às políticas públicas de 

educação com participação ativa, anuência e colaboração das autoridades locais.  

Como afirma Sader (1995), por volta do início dos anos 1980, a América Latina parecia 

se encontrar disposta a tentar organizar sua vida pública, mais uma vez, em consonância com os 

preceitos democráticos. Os inegáveis avanços políticos pelos quais passaram nossa região 

tiveram uma contrapartida paradoxal: foram acompanhados por uma marcada piora das condições 

de vida das grandes maiorias nacionais. Na América Latina, como elucida, a redemocratização 

foi concomitante com a pauperização de extensas franjas da sociedade civil.  

 

(...) Até que ponto pode progredir e se consolidar uma democracia capitalista em 

situações recessivas e com um quadro de miséria como o que atualmente afeta às 

nascentes democracias sul-americanas? Essas fundam sua legitimidade popular em sua 

pretensão – e também em sua capacidade efetiva, eis o problema – de integrar social e 

politicamente as massas. Mas estas aspirações são frustradas quando, de maneira 

simultânea, se ensaiam “políticas de ajuste” que excluem e marginalizam grandes setores 

sociais e que, em pouco tempo, dão lugar a um verdadeiro apartheid econômico e social. 

(SADER, 1995, p.70-1). 

 

Os problemas objetivos e concretos que acossam a marcha da democracia na América 

Latina ultrapassam amplamente os referidos à exclusiva mecânica do regime político.  

 

Ninguém nega que uma boa Constituição é melhor do que uma ruim; ou que uma 

legislação esclarecida é melhor do que uma que não o é; ou que um bom sistema de 

partidos e um bom regime eleitoral são preferíveis ao faccionalismo, à anarquia 

partidária e a sistemas viciados de representação política. Mas permanecer encerrados 

em uma concepção “politicista” da democracia obscurece nossa visão e nos instala em 

um universo fantasioso em que não se tem correspondência com os processos reais e 

concretos que comovem nossas sociedades (SADER, 1995, p.75-6).   

 

Pochmann (2004) também aborda essas questões e, no que se refere à apropriação dos 

preceitos democráticos no Brasil, afirma que a experiência da democracia de massa, no Brasil, 

mostrou ser relativamente contida no tempo, já que o país superou o estágio da democracia 

censitária apenas depois de 1930, momento em que menos de um décimo da população total 
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votava. A partir do voto universal secreto para a população adulta e escolarizada, avalia o autor, o 

regime democrático adquiriu relevância inequívoca na construção de uma nova sistemática de 

proteção social. Supõe que, por conta disso, toda vez que a força popular parecia adquirir mais 

força, o autoritarismo foi utilizado pelos interesses econômicos e políticos contrários a esse 

movimento, no intuito de bloquear brechas de avanços sociais possíveis. Esse bloqueio à 

democracia de massa no Brasil evitou a realização das chamadas reformas civilizatórias do 

capitalismo. O autor chama atenção para  

 

(...) o desafio da maior importância da política social no país, voltada para a 

democratização da democracia representativa. Sem experiência democrática consolidada 

ao longo do tempo, o país tem concentrado não somente renda e riqueza, mas 

fundamentalmente o poder. É difícil negar que o processo de exclusão social no Brasil 

não esteja ligado umbilicalmente com a concentração de renda e poder. Nesses termos, a 

pobreza no país é também de natureza política, que faz do pobre alvo de mero 

assistencialismo improdutivo, quando muito. (POCHMANN, 2004, p. 58-9).   

 

Os anos de 1980, no Brasil, foram fonte de retomada das mobilizações populares no 

entorno da política nacional. Foram articuladas também inúmeras organizações e sindicatos que 

tomaram a frente nas lutas educacionais ao longo desse período. Nesse contexto, é instaurada a 

Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, favorecendo o processo de debates sobre os mais 

variados temas sociais. Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, a educação 

ficou estabelecida como um direito de todos e dever do Estado. Ainda foram declarados os 

princípios da obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos, como salientou Arelaro (2005), acrescentando a 

necessidade de boas condições de funcionamento e competência, igualdade de acesso e 

permanência com garantias jurídicas para essa efetivação inclusive para os que não tiveram 

acesso na idade própria. 

Nesse período, ao fim da década de 1980, de cada mil crianças que se matricularam pela 

primeira vez na primeira série primária, apenas 45 chegaram à 8ª série sem que fossem 

reprovados e somente cem terminaram o primário (PATTO, 2000, p.191). As chamadas políticas 

de democratização da escola regular tiveram início um pouco antes, por meio da Lei Federal 

5.692/71, que elevou a escolaridade obrigatória de quatro para oito anos. Diante dos elevados 

índices de reprovação e evasão em consequência de descasos crônicos da política educacional 

brasileira, os governos vêm tentando, desde os anos de 1980, implantar ações para manter os 

potenciais excluídos na escola (PATTO, 2000, p.194).  
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Após a sucessão de leis que vêm buscando ajustar a oferta da educação às necessidades 

contemporâneas em âmbito nacional, e mesmo à tendência manipulada pelos órgãos mundiais do 

poder de darem garantia de acesso à escolarização numa amplitude cada vez maior, pode-se 

perceber que muito do que se preconiza, em teoria subjacente à legislação, dissipa-se em face do 

que está posto na prática. 

Arelaro (2005) produz um diagnóstico acerca da situação do Ensino Fundamental no 

Brasil e analisa seu percurso no país, permeado por avanços e entraves no que concerne à sua 

oferta, desde a promulgação da Constituição de 1988. A autora apresenta dados estatísticos que 

elucidam traços históricos de marginalização escolar de parcela da população visíveis ainda na 

atualidade. Localiza a informação de que, em 2003, 90% do atendimento escolar era realizado 

pelo poder público, sendo 10% realizado em estabelecimentos particulares. Como afirma, tal 

dado indica que a opção republicana do dever do estado para com o ensino fundamental vem 

sendo mantida. Contudo, esmiuçando os dados, encontra desigualdades no que se refere à 

permanência na instituição escolar. Percebe que, no momento de sua análise, dos alunos 

matriculados na 1ª série do Ensino Fundamental I, cerca de 20% não chegavam a matricular-se 

no Ensino Fundamental II, ou seja, ficavam pelo caminho e, ao final da 8ª série, 40% dos alunos 

estavam à margem do sistema escolar. Nas regiões mais pobres do país, os números eram ainda 

mais alarmantes. 

Como afirma Konzen (1995), a Constituição de 1988 elevou a educação à categoria de 

direito público e, para a criança e o adolescente, a educação fundamental, ao nível de direito 

público subjetivo. Ficou também superada a perplexidade, como cita, de não se poder aplicar a lei 

sob a alegação da falta de regulamentação que a partir de então existe, não nas normas que regem 

os sistemas de ensino, mas no diploma legal que regulamenta os demais direitos da criança e do 

adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1988).  

Paiva (1990) explicita alguns dados que elucidam a expansão do sistema de educação ao 

longo do século republicano: nele iniciamos com 14 milhões de habitantes e 250.000 alunos nas 

escolas primárias, portanto, um aluno para cada 56 habitantes. Trinta anos depois, já havia um 

milhão de alunos para uma população de 30 milhões: um aluno para cada 30 habitantes. Em um 

século de República, portanto, em 1989, com uma população dez vezes maior (cerca de 150 

milhões de habitantes) e com um sistema educacional quase cento e vinte vezes mais amplo, 
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tínhamos cerca de trinta milhões de alunos nos três níveis de ensino, ou seja, um aluno para cada 

cinco habitantes.  

Na entrada dos anos noventa, dois terços das crianças e adolescentes brasileiros entre 7 e 

14 anos não eram beneficiadas pela escola, acometidas por três modalidades de exclusão escolar: 

o impedimento ao acesso, a exclusão precoce e a inclusão sem o usufruto do que a escola tem por 

obrigação oferecer – isso se transformará, mais cedo ou mais tarde, em alguma maneira de 

expulsão. 

As práticas de exclusão brutal perduram por toda a história da educação brasileira, onde o 

principal mecanismo sempre foi a impossibilidade de acesso da maioria, em desrespeito à 

Constituição. Dados da década de 1920, período de intensa divulgação dos princípios da Escola 

Nova e de projetos de reforma da escola primária, evidenciam que 71% não a frequentavam. Os 

índices de analfabetismo sempre foram elevados: 90% da população, na época da Proclamação da 

República; 75%, na década de 1930; 50%, nos anos de 1950; cerca de 13%, nos anos 2000. 

Considerando a precariedade dos critérios de definição de analfabetismo, fica evidente que os 

números são ainda mais elevados. (PATTO, 2000, p. 191). 

Na década de 1990, do ponto de vista da educação, ocorreu uma disputa entre o ajuste dos 

sistemas educacionais às demandas da nova ordem do capital e as demandas por uma efetiva 

democratização do acesso ao conhecimento em todos os seus níveis. Os anos de 1990 registraram 

a presença dos organismos internacionais que entraram em cena em termos organizacionais e 

pedagógicos, marcados por grandes eventos, assessorias técnicas e farta produção documental 

(FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003).  

O primeiro desses eventos é a “Conferência Mundial sobre Educação para Todos”, 

realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990. Inaugurando um grande projeto de 

educação em âmbito mundial, para a década que se iniciava, esse evento foi financiado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância(UNICEF), pelo PNUD e pelo Banco Mundial. A Conferência 

de Jomtien tinha como principal fundamento a ideia da “satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem”, para o decênio de 1990.  

 

Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deverá estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educacionais oferecidas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Estas necessidades abarcam tanto as ferramentas essenciais para a 

aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de 



39 
 

problemas) como os conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos teóricos e 

práticos, valores e atitudes) necessários para que os seres humanos possam sobreviver, 

desenvolver plenamente suas capacidades, viver e trabalhar com dignidade, participar 

plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de sua vida, tomar decisões 

fundamentais e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de 

aprendizagem varia de país a país em sua cultura e muda inevitavelmente com o 

transcurso do tempo. (WCEA, 1990, p. 157). 

 

Participaram, além de representantes de 155 governos – que subscreveram a Declaração 

de Jomtien, ali aprovada, com o compromisso de assegurar uma “educação básica de qualidade” 

a crianças, jovens e adultos –, agências internacionais, organizações não governamentais, 

associações profissionais e destacadas personalidades da área da educação em âmbito mundial. O 

Brasil, como um signatário entre aqueles com a maior taxa de analfabetismo do mundo, foi 

instado a desenvolver ações para impulsionar as políticas educacionais ao longo da década, não 

apenas na escola, mas também na família, na comunidade, nos meios de comunicação, com o 

monitoramento de um fórum consultivo coordenado pela UNESCO (SHIROMA, MORAES & 

EVANGELISTA, 2002, p. 57-8).  

Foram definidas necessidades básicas a serem atendidas por todos os países. Entretanto, 

essas necessidades se restringem à apropriação de conhecimentos e habilidades básicas: leitura e 

escrita, cálculo, solução de problemas e conhecimento básico para participação social. 

 

Mesmo que, mais adiante, a declaração se refira à ‘igualdade de direitos’ que todas as 

crianças têm em relação à educação, fica no ar a pergunta: toda e qualquer criança se 

restringirá a essas necessidades? Ou, mais uma vez, sob a capa de um discurso 

democrático, para todos, esconde-se a perspectiva da seletividade escolar? Por exemplo, 

quais os pais, entre os membros dos estratos sociais superiores, irão se satisfazer com 

que seus filhos se apropriem apenas dessas necessidades? (BUENO, p.14). 

 

No documento, assim, há implícitos processos de distinção para a escolarização dos que 

são mais favorecidos economicamente e dos que não são, pautando-se pela ótica dos processos de 

dominação social determinados por diferenças de classe, etnia e gênero. 

Acerca do contexto nacional à época da formulação e aprovação do documento, é preciso 

esclarecer que corria o primeiro ano do governo de Fernando Collor de Melo. Segundo Gadotti: 

 

A preparação da Conferência se deu em um momento de transição de governo no Brasil, 

no final de 1989 para 1990. Aqueles que prepararam as propostas para a conferência não 

puderam participar dela porque o governo mudou. A delegação que foi para Jomtien – 

com exceção das pessoas vinculadas à sociedade civil – não estava a par de todas as 

discussões anteriores, resultado da descontinuidade que sempre acontece quando há  
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mudança de governo. Assim, a relação com o movimento nasceu de forma complicada 

no Brasil (GADOTTI, 2000, p.27). 

 

O governo Collor durou pouco mais de um ano, pois foi alvo de denúncias que resultaram 

em um processo de impeachment como presidente da República. Mas, as bases lançadas pela 

Conferência inspiraram o Plano Decenal da Educação para Todos, em 1993, já no governo Itamar 

Franco – orientações que serão explicitadas mais adiante. Ao lado do breve sucesso de Collor, 

naufragara o primeiro projeto popular da esquerda depois da ditadura, a derrota do candidato do 

Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. A nova correlação de forças alteraria o 

rumo da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), alimentada pela 

Constituição de 1988 e por um amplo movimento da sociedade civil nos anos subsequentes, 

segundo Frigotto & Ciavatta (2003).  

De outra parte, o movimento internacional continuou a ganhar expressão por intermédio 

de outras agências e de outros documentos sobre a educação. Ainda em 1990, a CEPAL publicou 

Transformación productiva com equidad, que enfatizava a urgência da implementação de 

mudanças educacionais em termos de conhecimentos e habilidades específicas, demandadas pela 

reestruturação produtiva.  

Em 1992, a CEPAL volta a publicar outro documento sobre o tema, Educación y 

conocimiento: eje de la ttransformación productiva con equidad, vinculando educação, 

conhecimento e desenvolvimento nos países da América Latina e do Caribe. A urgência era de 

uma ampla reforma dos sistemas educacionais para a capacitação profissional e o aproveitamento 

da produção científico-tecnológica ou, em outros termos, dos objetivos “cidadania e 

competividade”, critérios inspiradores de políticas de “equidade e eficiência” e diretrizes de 

reforma educacional de “integração nacional e descentralização” (SHIROMA, MORAES & 

EVANGELISTA, 2002, p. 62-3).  

E assim, a década de 1990 tem a iminência de várias reuniões regionais de natureza 

avaliativa, regionais e globais, coordenadas pela UNESCO. A Conferência de Nova Delhi, na 

Índia, em dezembro de 1993, visou avaliar os resultados dos compromissos de Jomtien. Com 

base na constatação de os resultados estarem, na ocasião, aquém dos esperados, foi definida, 

como estratégia, a concentração do debate não mais em torno do mundo, mas no máximo em 

torno de dez países que possuíssem mais de 10 milhões de analfabetos (GADOTTI, 2000, p.27). 

O Brasil estava incluído no grupo dos nove países em desenvolvimento com a maior população 
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do mundo, E9, como ficou conhecido, ao lado de Bangladesh, Índia, China, Indonésia, México, 

Nigéria e Paquistão, segundo Shiroma, Moraes & Evangelista (2011, p.48). Esses países 

reafirmaram os compromissos de Jomtien e da Cúpula Mundial da Criança, realizada também em 

1990.  

Na esteira das reuniões mundiais desse período, ocorreu, na Espanha, outro encontro 

resultando novo acordo. Trata-se do documento referencial Declaração de Salamanca (1994) que 

aborda a importância do desenvolvimento de ações políticas que possibilitem a inclusão da maior 

diversidade de alunos e cria, de acordo com o texto, um novo paradigma, a nova missão da 

escola: a inclusão.  

O termo inclusão, a partir desse momento, passa a ser usado na formulação de ações 

políticas em defesa da educação para todos, cujo público-alvo eram as crianças com deficiência, 

crianças bem dotadas, crianças que viviam nas ruas e que trabalhavam, de populações distantes 

ou nômades, de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 

desfavorecidos ou marginalizados.  

Contudo, como mencionado por Bueno, no Brasil, foi ocorrendo uma série de distorções 

no sentido de direcionar a inclusão escolar, especificamente, às crianças com deficiência. Como 

esclarece o autor, as crianças deficientes são apenas um grupo entre outros das expressões 

concretas das chamadas necessidades educacionais especiais. Como enfatizado no texto original 

da Declaração, o termo “educação especial”, em ocasião alguma, aparece como o responsável 

pelas políticas de integração/exclusão escolar. Assim, fica evidente que o termo “necessidades 

educativas especiais” abrange a população deficiente, todavia, não fica restrito a ela. Na 

veiculação da Declaração, ocorreu, no Brasil um conjunto de distorções ideológicas. Ao se 

restringir a inclusão escolar com à população com deficiência, cria-se a perspectiva de que os 

demais já estão incluídos.  

A UNESCO e o Banco Mundial completam o quadro principal dos impulsionadores 

externos das reformas. Entre 1993 e 1996, a Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, convocada pela UNESCO, composta de especialistas e coordenada pelo francês 

Jacques Delors, produziu o “Relatório Delors”, no qual se fez um diagnóstico do “contexto 

planetário de interdependência e globalização”. Nele, além de serem explicitados o desemprego e 

a exclusão social, mesmo em países ricos, foram produzidas recomendações de conciliação, 

consenso, cooperação e solidariedade para enfrentar as tensões da mundialização, a perda das 
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referências e das raízes, as demandas de conhecimento científico-tecnológico, principalmente das 

tecnologias de informação. A educação foi posta como o instrumento fundamental para 

desenvolver nos indivíduos a capacidade de responder a esses desafios, particularmente a 

educação média. Sugeriu, ainda, a educação continuada e a certificação dos conhecimentos 

adquiridos (SHIROMA, MORAES & EVANGELISTA, 2002, p. 65-8).  

Como copatrocinador da Conferência de Jomtien, o Banco Mundial adotou as conclusões 

da Conferência, elaborando diretrizes políticas para as décadas subsequentes a 1990 e publicando 

o documento Prioridades y estratégias para la educación, em 1995, no qual foram reiterados os 

objetivos de eliminar o analfabetismo, aumentar a eficácia do ensino e melhorar o atendimento 

escolar. Além disso, recomendou “a reforma do financiamento e da administração da educação, 

começando pela redefinição da função do governo e pela busca de novas fontes de recursos”, o 

estreitamento de laços da educação profissional com o setor produtivo e entre os setores público e 

privado na oferta de educação, a atenção aos resultados, a avaliação da aprendizagem, a 

descentralização da administração das políticas sociais. A teoria do capital humano e a atenção à 

relação custo/benefício foram retomadas neste documento. A educação básica deveria ajudar a 

“reduzir a pobreza aumentando a produtividade do trabalho dos pobres, reduzindo a fertilidade, 

melhorando a saúde” e gerando atitudes de participação na economia e na sociedade (SHIROMA, 

MORAES & EVANGELISTA, 2002, p. 72-5).  

Na ocasião, foi formulado, no Brasil, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-

2003). Como afirma Silva Junior (2002), esse movimento em prol da valorização da educação 

ocorreu no contexto de reuniões mundiais organizadas pela UNESCO, em geral com 

financiamento e assessoria do Banco Mundial. O Plano Decenal de Educação para Todos foi 

apresentado pelo ministro da educação, em maio de 1994, e dirigido diretamente “aos professores 

e dirigentes escolares”, dispensando as mediações de outras instâncias, como as secretarias 

estaduais, associações docentes, profissionais e científicas. 

 

Tal apresentação já mostra o caráter privado de construção da concertación, sem 

discussão com coletivos, que vinham refletindo sobre os caminhos da educação 

brasileira. Em certo sentido ilustra o que em outros textos chamamos de 

hiperpresidencialismo, isto é, a hipertrofia do Poder Executivo em detrimento do 

Legislativo e do Judiciário. E, a prática de relações entre o Estado e sociedade civil sem 

mediações políticas realizadas por aquelas entidades. Isso por si já indica (...) a 

legitimidade da ciência posta em prática por especialistas e orientada pela razão 

instrumental (SILVA JUNIOR, 2002). 
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Esse documento mostra como os dirigentes do país apreenderam o movimento em âmbito 

mundial, articulado pelos órgãos UNESCO e Banco Mundial e assumido pelo Brasil como 

norteador das políticas públicas para a educação que desembocaram na reforma educacional 

brasileira da década de 1990, organizada em todos os níveis e modalidades, com diretrizes 

curriculares, referenciais curriculares e parâmetros curriculares nacionais. 

Nesse contexto, no ano de 1994, iniciou-se, no Brasil, o governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), perdurando no poder até o ano de 2001. É dado, entre outras medidas, um 

direcionamento às políticas de municipalização do ensino, política que, em diversas análises, vem 

apresentando os problemas de sua implementação, como aponta Saviani (2008). Os argumentos 

incidem no fato de que, em decorrência de insuficiências técnicas e financeiras e dos elevados 

índices de desigualdade entre os municípios, as deficiências qualitativas da educação tendem a 

agravar-se.    

As tentativas de reformas no campo educacional consistem em uma intervenção 

consentida, produzida pelas autoridades educacionais nos moldes das agências multilaterais, sob 

o contexto da universalização do capitalismo, direcionadas por uma razão instrumental e pela 

busca do consenso social geral – parte de um processo de mercantilização da esfera política, em 

geral, e da esfera educacional, em particular, como aponta o autor. Ele enfatiza, ainda, que a 

palavra aprendizagem tornou-se a pedra filosofal de qualquer documento ou programa 

educacional. Construiu-se o império da exclusividade cognitivista, possibilitando o aporte teórico 

para pedagogias instrumentais e adaptativas, por meio da naturalização das condições sociais. 

Silva & Gentili (1999), ao abordarem a retórica neoliberal em educação, firmada nos anos 

de governo FHC, afirmam que os problemas da educação, nessa ótica, eram decorrentes da 

expansão desordenada pela qual passara o sistema educacional nos últimos anos. Havia uma crise 

de qualidade decorrente das práticas pedagógicas e da gestão administrativa, o que acarretou a 

evasão, repetência, analfabetismo funcional etc.. Daí a necessidade de uma profunda reforma 

administrativa do sistema escolar que sofreu interferências de intelectuais transnacionalizados, 

que os autores denominaram experts mundiais. 

Frigotto & Ciavatta (2003) acrescentam reflexões sobre a mesma questão, apontando a 

presença de técnicos e intelectuais variados que passaram a ocupar posições chave para o ajuste 

da sociedade brasileira às novas demandas do capital. 
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É o governo FHC que, pela primeira vez, em nossa história republicana, transforma o 

ideário empresarial e mercantil de educação escolar em política unidimensional do Estado. 

Diluiu-se, dessa forma, o sentido de público, e o Estado passou a ter, dominantemente, uma 

função privada. Passou-se, assim, no campo da educação no Brasil, das leis do arbítrio da 

ditadura civil-militar para a ditadura da ideologia do mercado (FRIGOTTO, 2002, apud 

FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003).  

Conforme afirma Rodrigues (1988), os empresários, por meio de seus organismos de 

classe, especialmente, desde os anos de 1930, realizavam uma disputa da hegemonia de seu 

pensamento educacional não só no âmbito da formação e qualificação profissional, como também 

da educação escolar. Isso ocorreu no governo FHC, com a presença dominante do pensamento 

empresarial na educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei 9.394/96, finalmente aprovada pelo Congresso, 

decorreu da iniciativa personalista do senador Darcy Ribeiro e deveria ser uma LDB minimalista 

e, portanto, em consonância com a proposta de desregulamentação, de descentralização e de 

privatização e “compatível com o Estado Mínimo” (SAVIANI, 1997, p. 200).  

Sob o discurso de atender às demandas do contexto educacional do século XXI e garantir 

o princípio de igualdade preconizado na Constituição Brasileira de 1988, foi instituída, em 1996, 

a segunda Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996). Nela, a educação básica tem “por 

finalidades desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(Lei 9.394/96, art. 22) e organiza-se nos níveis fundamental e médio (art. 24).  

De um projeto original de LDB, de concepção notoriamente diferente, aprovou-se uma 

LDB em consonância com ideias neoliberais. O conteúdo da LDB atendeu a recomendações de 

agências internacionais, marcadamente o Banco Mundial, em um contexto em que a sociedade 

passava por fortes alterações tecnológicas e econômicas e, devido a isso, exigiam uma educação 

que respondesse às necessidades dos novos processos de produção e às necessidades do mercado 

de trabalho que se impunham na chamada “era da globalização”. Algumas características 

evidenciam a concepção neoliberal implícita na lei: 

 

1) a generalidade – é uma lei substancialmente genérica, que permite a reordenação 

da educação por fora da lei, através de medidas provisórias, emendas 

constitucionais; 2) a opção pelo privado – a lei tende à privatização do ensino; 3) a 

concentração do poder decisório – pressão do Executivo para manter sob o seu 
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controle a formulação das políticas nacionais em educação; 4) a opção por uma lei 

que minimaliza substantivamente o papel do Estado; 5) a flexibilidade – que 

descentraliza, desregulamenta, e dá autonomia às instituições e às propostas 

pedagógicas, porém cobra os resultados. (BIANI, 2007, p.128. Grifo da autora). 

 

A observação de Saviani (1997, p. 203) sobre os projetos de LDB da Câmara, do Senado 

e, por fim, da lei aprovada, evidencia um aspecto interessante da LDB no que se refere a sua oferta 

gratuita: a LDB aprovada restringiu, no Direito, Dever e Liberdade de Educar, o preceito 

constitucional que diz: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo” (art. 208, inciso 

VII, parágrafo I). Na LDB está escrito: “o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo” 

(art. 5º). De acordo com o autor, tal restrição tanto abre a possibilidade de o governo se desobrigar da 

gratuidade, como pode ter sido uma medida preventiva para não estender a obrigatoriedade e a 

gratuidade ao nível médio de ensino que foram aprovadas no projeto da Câmara, elaborado com 

intensa participação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.  

O não comprometimento efetivo da melhoria da Educação Fundamental encontra-se 

manifesto na descentralização autoritária dos encargos de manutenção da Educação Infantil e 

Fundamental pelos municípios, sem garantir, em sua maioria, condições mínimas de manter um 

atendimento qualitativo. Com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) para permitir um gasto mínimo 

aluno/ano no Ensino Fundamental, os municípios aceleraram o processo de incorporação das 

matrículas depois que perceberam que poderiam, com isso, aumentar suas receitas compulsórias. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), todavia, funcionou como uma espécie de condomínio em que o governo 

federal induz a transferência dos estados aos municípios, centraliza outros recursos e os 

redistribui para os que não atingem o teto mínimo (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003). 

A estratégia utilizada pelo governo FHC de subordinar as reformas educativas, no plano 

organizativo e pedagógico, ao projeto de ajuste econômico-social fica evidente já pela repulsa ao 

projeto de LDB, construído a partir de mais de 30 organizações científicas, políticas e sindicais, 

congregadas no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Sua estratégia aprofundou-se pela 

natureza e composição do Conselho Nacional de Educação. O infindável processo de tramitação 

da LDB e as centenas de emendas e destaques realizados pelos parlamentares da base de governo 

consistiam em estratégia para ganhar tempo e ir implantando a reforma educacional por decretos 

e outras medidas. O pensamento dos educadores a sua proposta de LDB não era compatível com 
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a ideologia e com as políticas do ajuste e, por isso, aqueles foram duramente combatidos e 

rejeitados. Foi por isso, também, que o projeto de LDB advindo das organizações dos 

educadores, mesmo sendo coordenado, negociado e desfigurado pelos relatores do bloco de 

sustentação governamental, foi rejeitado pelo governo. Todas as decisões fundamentais foram 

sendo tomadas pelo alto, pelo Poder Executivo, por meio de medidas provisórias, decretos ou por 

leis conquistadas no Parlamento mediante o expediente da troca de favores. A demora do governo 

para aprovar projeto substitutivo do senador Darcy Ribeiro, que desfigurava o projeto dos 

educadores que tramitava na Câmara, também nada teve de inocente. Tratava-se de uma 

estratégia para, ao mesmo tempo, ir transformando esse substitutivo em projeto adequado aos 

interesses do governo e ir impondo sua política de ajuste pontual e tópico no campo educacional 

(FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003).  

A ausência de uma efetiva política com investimentos no campo educacional, compatíveis 

com a geração de riqueza no país, foi levando a medidas paliativas que reafirmavam o 

desmantelamento da educação pública em todos os seus níveis. O governo federal de então, por 

meio do Ministério da Educação, adotou o pensamento pedagógico empresarial e as diretrizes dos 

organismos e das agências internacionais e regionais, dominantemente a serviço desse 

pensamento como diretriz e concepção educacional do Estado. Era, dessa forma, uma perspectiva 

pedagógica individualista, dualista e fragmentária em acordo com o ideário da 

desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte dos direitos sociais ordenados 

por uma perspectiva de compromisso social coletivo. Não é por acaso que a ideologia das 

competências e da empregabilidade esteja no centro dos parâmetros e das diretrizes educacionais 

e dos mecanismos de avaliação (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003).  

A política de Ensino Fundamental foi tomada como prioridade dos mandatos do governo 

FHC. A Educação Infantil, a Educação de Jovens e Adultos, a educação de nível médio e superior 

ficaram relegadas a iniciativas tópicas, como aponta Frigotto (1995). A Educação Infantil, de 0 a 

6 anos, passou a ser de responsabilidade dos governos municipais ou das famílias, degradando as 

condições da classe trabalhadora. A Educação de Jovens e Adultos ficou restrita às políticas de 

formação profissional ou requalificação deslocada para o Ministério do Trabalho ou para 

iniciativas da sociedade civil. Na Educação Média, a política foi de retrocesso ao dualismo 

estrutural entre o Ensino Médio acadêmico e técnico. No nível superior, ocorreu uma extensa 

expansão do ensino privado. Um aumento de 80% nos oito anos do governo FHC, sendo que, 
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aproximadamente, 76% no nível privado. Mesmo com o Ensino Fundamental tomado como 

prioritário, as recomendações dos organismos internacionais quanto ao ajuste fiscal não deixaram 

de atingi-lo. Houve uma melhora nas estatísticas de acesso, o que não deixa de ser um dado 

positivo, mas acompanhado da degradação das condições de democratização do conhecimento, 

como será mais adiante explicitado por meio de índices educacionais.  

Os debates sobre formas de incluir a todos os grupos historicamente marginalizados pela 

instituição escolar, seja por razões étnicas ou socioeconômicas, são reforçados pela LDB. A 

inclusão escolar geral passou, assim, a ser posta em evidência nas recomendações internacionais, 

na legislação, nas normas e proposições, objetivando impactar para eliminar a seletividade 

intrínseca à instituição escolar. Um dos princípios da educação nacional contidos na LDB é a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

Como afirma Salvador (2009), o Banco Mundial, baseado em suas análises, considerava 

que o baixo nível de aprendizagem e as elevadas taxas de evasão e repetência seriam 

consequências de uma combinação insuficiente de insumos educacionais. A partir de sua 

intervenção, a educação passou a ser encarada com critérios próprios de mercado e a escola, 

comparada a uma empresa, tornando-se o ensino um conjunto de insumos que intervém na caixa 

preta da sala de aula, e a aprendizagem o resultado previsível da presença desses insumos. Há, 

desde então, a introdução de linguagem e conceitos empresariais na escola, tais como as 

estratégias de gestão, os conceitos de eficiência e eficácia, controle de qualidade a partir de 

avaliações externas.  

Como parte de tal arcabouço, a LDB acarreta, em âmbito nacional, uma série de reformas 

coerentes com compromissos feitos junto a organismos internacionais, dentre as quais a inserção 

da progressão continuada e dos ciclos como justificativa para impactar sobre o fracasso escolar – 

disposições estas sugeridas e estimuladas pela referida lei.  

O Banco Mundial forneceu estímulo a países para concentrar recursos na educação básica, 

responsável, comparativamente, pelos maiores benefícios sociais e econômicos e considerada 

elemento essencial para um desenvolvimento sustentável e de longo prazo, assim como para 

aliviar a pobreza. De acordo com esse órgão, o aumento da quantidade de alunos por classe seria 

justificado quando os recursos fossem destinados para a aquisição de livros didáticos. As 

construções escolares deveriam também pautar-se por padrões mais baratos e com previsão de 

fundos para sua manutenção.  
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Nesse contexto, a progressão surge como solução para os problemas educacionais para 

vários Estados, dentre eles o Estado de São Paulo (SALVADOR, 2009). Freitas (apud 

SALVADOR, 2009) afirma que a progressão continuada é um projeto histórico conservador de 

otimização da escola atual, imediatista e que visa ao alinhamento da escola às necessidades da 

reestruturação produtiva. 

As propostas do Banco Mundial para a educação foram feitas basicamente por 

economistas dentro da lógica e da análise econômica, cujos projetos e metas foram concebidos 

por economicistas da educação. As reformas, assim, estão muito mais vinculadas às políticas 

estimuladas pelo Banco Mundial e coerentes com compromissos feitos junto a organismos 

internacionais do que propriamente voltadas ao problema das situações de fracasso escolar. O 

Estado, dessa forma, passa a ser o avaliador dos produtos e consequentemente das instituições 

educacionais que o produziram (TORRES, 1996). 

Nesse contexto da visão de mercado, a avaliação, conforme Biani (2007), passou a ter a 

função controladora da produtividade escolar com vistas a maiores rendimentos e menores 

custos. Houve a ênfase na relação custo-benefício, que deslocou o problema da qualidade para a 

ótica da gestão, como uma empresa, em detrimento da formação. Assim, a avaliação passou a ser 

o controle de custos e dos resultados que deveriam estar de acordo com o padrão de qualidade 

estipulados pelos avaliadores.  

A discussão sobre qualidade passou por momentos diferentes, nos quais dimensões ou 

indicadores diferentes de qualidade foram contemplados. Em um primeiro momento, a qualidade 

esteve ligada ao acesso, caracterizado pelo aumento quantitativo da escolarização. Na década de 

1970, o desenvolvimento e a equalização do acesso à escola, pelo alto investimento em educação. 

Na década de 1980, o problema da universalização foi, em grande parte, resolvido.  

Como evidencia Ferraro (2008), o total de não frequência na faixa de 7 a 14 anos, captado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em suas pesquisas, recuou, 

sucessivamente, de quase 7,6 milhões, em 1980, para aproximadamente 5,7 milhões em 1991; 3,2 

milhões em 1996; 1,5 milhões em 2000; e 0,8 milhões em 2004. Ao democratizar o acesso, a 

nova clientela trouxe para dentro dos muros da escola problemas que antes eram externos a ela e 

com os quais as escolas não sabiam lidar. Com essa nova realidade, a qualidade assumiu novos 

contornos, não tendo a escola se reestruturado para as novas demandas.  
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A consequência começou a ser a questão da repetência. Visando ajustar o eixo idade/série, 

surgiram as reformas de correção de fluxo. O problema da repetência, assim, foi estatisticamente 

resolvido; então, os índices de aprovação já não eram adequados para aferir qualidade.  

Entraram em cena as avaliações de larga escala. Acerca do Programa de Aceleração de 

Fluxo, em 1995, o Ministério da Educação do Brasil adotou medidas no sentido de corrigir o 

fluxo escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental em escolas públicas brasileiras. Foi 

apresentada uma alternativa de experiência educacional, voltada para aqueles estudantes que 

estavam dois ou mais anos atrasados em sua escolaridade: por meio de uma avaliação realizada 

que faria com que os alunos galgassem anos do processo de escolarização, estaria eliminada a 

discrepância idade-série em sua educação escolar. O Ministério da Educação propôs apoiar os 

Estados na implementação desses Programas, oferecendo assistência técnica e recursos 

financeiros para a realização de treinamento profissional. No entanto, em realidade, a ação visava 

melhorar índices e rankings que estavam atrelados a verbas. 

Como exposto, o problema da exclusão escolar, em todas as suas vertentes, de evasão, 

repetência ou não aprendizagem, evidencia-se em um problema histórico na sociedade brasileira, 

desde o início do presente sistema de governo. Por décadas, como mostrado, inúmeras medidas 

foram adotadas no sentido de minimizar tal problema que atinge, principalmente, as camadas 

mais pobres. Proposto enquanto organização na LDB, a medida mais recente, tomada no sentido 

de agir sobre as condições de fracasso escolar, é o regime de progressão continuada e a 

organização em ciclos. A referida lei sugere e estimula no artigo 32 o regime de progressão 

continuada e não mais seriação (BRASIL, 1996). 

Tal lei põe, assim, em destaque, uma alternativa diferente da organização de ensino que, 

historicamente, foi quase exclusiva nos sistemas educacionais brasileiros, públicos e privados, a 

seriação –, reforçando, por meio da reprovação e da evasão, o princípio de seletividade e da 

exclusão.  

A seriação, como afirma Jacomini (2008), respondeu às concepções da escola como 

representante do saber, aquela cuja função primordial é a de transmitir o conhecimento e 

selecionar anualmente os exitosos que deverão continuar os estudos. Os que conseguiam 

aprovação, segundo avaliação da escola, eram promovidos, e os demais repetiam a mesma série. 

Como os conteúdos escolhidos, as metodologias adotadas e os processos de avaliação quase não 

eram modificados, quase sempre acontecia a repetência recorrente e a consequente evasão 
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escolar, estando implícito que nem todos poderiam usufruir do conhecimento construído pelo 

homem no principal espaço de aprendizagem e de reflexão: a escola. Assim, a escola pública 

seriada foi organizada para atender a certo tipo de aluno, proveniente das classes média e alta, 

não tendo conseguido democratizar a escola, assim que as camadas populares adentraram nela.  

Os ciclos não constituíam um projeto inusitado na história da educação brasileira. O que 

trouxeram de novo foi a condição da implantação da proposta, que não se tratou em dada 

conjuntura, de um experimento, mas de uma ação política de redes escolares, sendo, assim mais 

abrangente em termos quantitativos e qualitativos, como afirma Biani (2007). 

Ferraro (2008) realizou estudo sobre o que denomina a dívida educacional do Estado 

brasileiro no que se refere à oferta da escolarização, com base nos dados do Censo de 2000, 

utilizando como parâmetro o conjunto de oito anos de Educação Fundamental, assegurados como 

direito pela Constituição de 1988, explicitando os números que estão atrelados a não efetivação 

desse direito.  

Constatou que 13,9 milhões de pessoas eram, no momento de seu estudo, credoras de 

todas as séries do Ensino Fundamental, ou seja, eram pessoas sem instrução ou com menos de um 

ano de estudo, estando muito próximas da condição de analfabetos. Assim, em 2000, havia um 

déficit de atendimento que ultrapassava a casa dos 111,2 milhões de anos de estudo, dívida essa 

concentrada nos grupos de mais idade, mas presente também nos grupos mais jovens. Na situação 

de possuir apenas de um a três anos de estudo realizados com aprovação, eram 19,3 milhões de 

pessoas, chegando o Estado a dever a esse grupo, em média, seis anos de estudo por pessoa, 

aproximadamente 115,9 milhões de anos de estudo. A terceira categoria de credores de anos de 

estudo era constituída por pessoas de 15 anos ou mais, com 4 a 7 anos de estudo, devendo-lhes o 

Estado,  em média, 2,5 anos de escolarização, sendo quase 37,6 milhões de pessoas, uma dívida 

do Estado de 93,9 milhões de anos de estudo.  

De um total de aproximadamente 119,6 milhões de pessoas de 15 anos ou mais, somente 

47,7 milhões haviam, na data do censo, terminado o Ensino Fundamental, representando 39,9% 

do total, o que, segundo Ferraro (2007), atesta o baixíssimo nível de desempenho dos sistemas de 

Educação Fundamental no Brasil. O mesmo autor apresenta dados com relação ao assunto em 

estudo posterior. Já em 2007, apesar dos avanços entre as pessoas de 18 a 24 anos, um quarto 

(25,6%) não tinha ainda conseguido concluir o ensino fundamental, não chegando a 50% (46,4%) 

o número relativo de pessoas que haviam concluído o Ensino Médio, com onze anos ou mais de 
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estudo. Como evidencia, este é um olhar voltado ao desafio ainda posto, em contraposição ao 

olhar centrado nas conquistas obtidas. 

Acerca do alcance das reformas implementadas, nas últimas décadas, pode-se destacar 

também os estudos de Dalsan (2007) e Araújo (2010), os quais apontam que as propostas em 

âmbito nacional pós-LDB, que tiveram impacto inicial na condição de exclusão de parcela da 

população escolar, por meio da retenção (FUNDEF, sistema de ciclos, progressão continuada), 

sofreram recrudescimento nos últimos anos. Dalsan (2007) analisa os dados da educação pública 

no Brasil, em que persistem altos índices de repetência, baixo rendimento e evasão escolar de um 

enorme contingente de alunos; enfatiza que o ensino brasileiro não vem conseguindo escolarizar 

de maneira satisfatória uma grande parcela dos alunos; e discute as concepções hegemônicas de 

fracasso escolar que culpabilizam o aluno pobre e sua família como causas para este fenômeno. 

Araújo (2010) salienta que, de fato, segundo dados oficiais, diminuiu a repetência escolar nos 

primeiros anos da reforma até 1998, com tendência de crescimento desse fenômeno nos anos 

posteriores, até 2005, o que a conduziu a concluir que “a estratégia utilizada para promover a 

qualidade do ensino fundamental não surtiu efeito nem em termos quantitativos” (ARAÚJO, 

2010, p. 101).  

Dados que comprovam tal afirmação são comumente veiculados pelos meios de 

comunicação e informativos sobre educação. Conforme aponta Araújo (2010, p. 108), um 

informativo do Ministério da Educação e Cultura (MEC), datado de julho de 2004, evidenciou 

que o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2003 apresentava 

desempenho insatisfatório em todas as séries avaliadas, sendo que, dos alunos que frequentavam 

a 4ª série do Ensino Fundamental, 55% apresentavam desempenho escolar crítico ou muito 

crítico em leitura. No mês de setembro do mesmo ano, em entrevista à revista Aprender, segundo 

Araújo (2010), a Secretaria de Educação Infantil e Fundamental do MEC afirmou que 59% dos 

alunos brasileiros, à época, possuíam sérias deficiências de letramento, no que hoje corresponde 

ao 5º ano do ensino fundamental – o que fundamenta a concepção de que o fracasso escolar 

continua presente na realidade escolar brasileira. Embora tenha havido tentativas de mudanças na 

esfera educacional acionada por ações políticas, não é possível detectar ações que tenham 

impactado significativamente na seletividade escolar, que apenas ganhou outros contornos.  

O governo seguinte, de Luiz Inácio Lula da Silva, como assinala Singer (2009), deu 

continuidade à política macroeconômica do governo anterior, fiel aos interesses da classe 
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detentora do capital, e ao investimento na melhoria de vida de “uma fração de classe 

(trabalhadora) que, embora majoritária, não conseguiu construir desde baixo as suas próprias 

formas de organização” (SINGER, 2009, p. 84). Tal opção política por “executar o programa de 

combate à desigualdade dentro da ordem confeccionou nova via ideológica, com união de 

bandeiras que pareciam não combinar” (idem, p. 97, grifos do autor). 

Continuidade, entretanto, não significa que um mesmo projeto estrutural seja conduzido 

da mesma forma. A conjuntura desta década diferencia-se da década de 1990 em muitos aspectos, 

tais como: retomada da agenda do desenvolvimento; alteração substantiva da política externa e da 

postura perante as privatizações; recuperação, mesmo que relativa, do Estado na sua face social; 

diminuição do desemprego aberto, mesmo que tanto os dados quanto o conceito de emprego 

possam ser questionados; aumento real do salário mínimo (ainda que permaneça mínimo); 

relação distinta com os movimentos sociais, não mais demonizados nem tomados como caso de 

polícia; e ampliação intensa de políticas e programas direcionados à grande massa não organizada 

que vivia abaixo da linha da pobreza ou num nível elementar de sobrevivência e consumo – o que 

resultou em um furor da classe dominante contra essas políticas, por retirarem migalhas da 

reprodução ampliada do capital ou de seus privilégios; e um comportamento de gratidão e de 

apoio das multidões que, objetivamente, sentiram a melhora efetiva de suas vidas, grande parte 

passando da indigência à sobrevivência e outra parcela subindo um degrau na escala do consumo 

(FRIGOTTO, 2011). 

De acordo com Frigotto (2011), ao não disputar um projeto societário antagônico à 

modernização e ao capitalismo dependente, centrando-se num projeto desenvolvimentista com 

foco no consumo, e ao estabelecer políticas e programas para a grande massa de desvalidos, 

harmonizando-as com os interesses da classe dominante, o governo também não disputou um 

projeto educacional antagônico, no conteúdo, no método e na forma. Para o autor, a junção da 

fragmentação ao abandono do campo crítico na disputa pelo projeto educativo e o foco de 

atendimento da grande massa desorganizada e despolitizada resultou naquilo que foi dominante 

na educação durante a década, a política da melhoria mediante as parcerias do público e privado. 

Saviani (2008) afirma que, considerando os embates travados entre a comunidade dos 

educadores e o governo FHC, quando a orientação de política educacional não contemplava as 

principais aspirações dos educadores, e tomando em consideração que o movimento dos 

educadores também tendia a encontrar no Partido dos Trabalhadores (PT) um canal político de 
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desaguadouro de suas reivindicações, delineava-se a expectativa de que a possível chegada do PT 

ao poder federal seria o pressuposto de uma nova era para a educação no país. Em 2002 essa 

expectativa foi interpretada como prestes a se realizar, tendo em vista a vitória do PT. No entanto, 

a posse de Lula e os primeiros movimentos de seu governo foram deixando clara a frustração de 

tal expectativa. O autor acredita que, em linhas gerais e no que se refere às questões de fundo, a 

orientação política do governo foi mantida. 

No plano das políticas educacionais, da educação básica à pós-graduação, 

paradoxalmente, as concepções e práticas educacionais vigentes na década de 1990 definiram, 

dominantemente, a primeira década do século XXI, afirmando as parcerias do público e privado, 

ampliando a dualidade estrutural da educação e penetrando nas instituições educativas públicas, 

mas não só, e na educação básica, abrangendo desde o conteúdo do conhecimento até os métodos 

de sua produção ou socialização (FRIGOTTO, 2011). 

No que concerne à competência específica da esfera federal em sua função suplementar, 

há diferenças no que tange à abrangência das políticas, aos grupos sociais atendidos e ao 

financiamento posto em prática. Assim, podemos assinalar a criação de 14 novas universidades 

federais, a abertura de concursos públicos, a ampliação dos recursos de custeio e uma intensa 

ampliação dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), atualmente 

transformados em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Nesse âmbito, 

foram criadas 214 novas escolas a eles vinculados e cerca de 500 mil matrículas (Frigotto, 2011). 

 

(...) Houve ênfase nas políticas voltadas para a educação de jovens e adultos e para a 

educação da população indígena e afrodescendente. O atual governo também se mostrou 

diferenciado no apoio dado ao projeto pedagógico desenvolvido pelo Movimento dos 

Sem Terra (MST) e às suas iniciativas no importante processo de alterar a concepção e 

as práticas de educação no campo. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o 

MST, “olho por olho, dente por dente”, do ponto de vista dos órgãos de fiscalização, em 

relação aos convênios do MST e à sua sistemática demonização, quando analisada pela 

imprensa e pelas forças ligadas ao latifúndio, sinaliza essa diferença (FRIGOTTO, 

2011). 

 

De acordo com Saviani (2008), a principal medida de política educacional decorrente da 

LDB foi, sem dúvida, o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 9 de janeiro de 2001, 

cuja duração estava prevista para dez anos. O autor atribui importância ao referido plano pelo 

fato de possuir caráter global, abrangente de todos os aspectos que se referem à organização da 

educação nacional e de seu caráter operacional, já que conduz à definição de ações, traduzidas em 
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metas a serem atingidas em prazos determinados dentro do limite global de tempo abrangido pelo 

Plano que a própria LDB estipulou por um período de dez anos. “Nessas circunstâncias o PNE 

torna-se, efetivamente, uma referência privilegiada para se avaliar a política educacional aferindo 

o que o governo está considerando, de fato, prioritário, para além dos discursos enaltecedores de 

educação” (SAVIANI, 2008, p.4). 

Entretanto, o PNE foi aprovado no segundo mandato de FHC já na metade final, tendo 

sido mutilado com nove vetos apostos pelo Presidente da República, os quais incidiram sobre os 

pontos mais nevrálgicos, referentes ao financiamento, como aponta Saviani (2009). Assim, as 

metas eram adequadas, mas os recursos necessários para cumpri-las não foram assegurados. O 

veto não foi derrubado pelo mandato seguinte. Uma das medidas previstas era a de que a 

implantação do plano fosse avaliada periodicamente, devendo ser a primeira avaliação em 2004, 

o que não ocorreu. E, ao faltar menos de quatro anos para o término de seu prazo de vigência, o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi instaurado com independência com relação ao 

PNE. 

Saviani afirma que, se confrontada a estrutura do PNE com a do PDE, constata-se que o 

segundo não constitui um plano, em sentido próprio, e sim um conjunto de ações que teria se 

constituído em estratégias para a realização dos objetivos e metas previstos no PNE. Fica-se com 

a impressão de que estamos diante, mais uma vez, dos famosos mecanismos protelatórios. Nós 

chegamos ao final do século XX sem resolver um problema que os principais países, inclusive 

nossos vizinhos Argentina e Uruguai, resolveram na virada do século XIX para o XX: a 

universalização do ensino fundamental, com a consequente erradicação do analfabetismo. 

 

(...) do ponto de vista da pedagogia histórico-crítica, o questionamento ao PDE dirige-se 

à própria lógica que o embasa. Com efeito, essa lógica poderia ser traduzida como uma 

espécie de “pedagogia de resultados”. Assim, o governo se equipa com instrumentos de 

avaliação dos produtos forçando, com isso, que o processo se ajuste a essa demanda. É, 

pois, uma lógica do mercado que se guia, nas atuais circunstâncias, pelos mecanismos 

das chamadas “pedagogia das competências e da qualidade total”. (SAVIANI, 2007, p. 

3). 

 

Entre as ações que incidem sobre a educação básica, e que serão em seguida à 

apresentação explicitadas, estão o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e o Plano de Metas (PDE-Ideb), duas 
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ações dirigidas à função docente (piso do magistério e formação) complementadas por programas 

de apoio. 

O FUNDEB – aprovado em dezembro de 2006, em substituição ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o FUNDEF, cujo 

prazo de vigência esgotava ao fim do ano de 2006 – incorporou a Educação Infantil e o Ensino 

Médio, antes não contemplados. No plano da educação básica, além de os fundos terem prazo de 

validade, no caso do FUNDEB, ampliou-se, positivamente, o universo de atendimento, sem, 

contudo, ampliar, proporcionalmente, os recursos. O piso nacional para o magistério da educação 

básica consistiu em uma conquista histórica do magistério nacional.  

O Ideb foi criado pelo MEC a partir de estudos realizados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o fim de avaliar o nível de 

aprendizagem dos alunos. Tendo como parâmetros o rendimento dos alunos – pontuação em 

exames padronizados, obtida no final da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3º do Ensino 

Médio – nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e os indicadores de fluxo – taxas de 

promoção, repetência e evasão–, construiu-se uma escala de 0 a 10. Aplicado tal instrumento aos 

alunos em 2005, chegou-se ao índice médio de 3,8. À luz dessa constatação, foram delineadas 

metas progressivas de melhoria desse índice, prevendo-se atingir, em 2022, a média de 6,0, índice 

obtido pelos países da Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

que ficaram entre os vinte com maior desenvolvimento econômico do mundo. O ano de 2022 foi 

estipulado não somente por circunstância da progressividade das metas, como também pelo 

caráter simbólico representado pela comemoração dos 200 anos da Independência Política do 

país (SAVIANI, 2009). 

Frigotto (2011) aponta os percalços das ações políticas educacionais no país: 

 

(...) o problema não está na necessidade de que se reveste a maior parte dessas ações e 

políticas, mas, sim, na forma de sua gestão e na concepção que as orientam. Com 

respeito à gestão, o viés contraditório dá-se por serem tais ações e políticas, em grande 

parte, pautadas na opção pelas parcerias do público com o privado e dentro de uma 

perspectiva daquilo que Saviani denominou pedagogia dos resultados, sem a disputa pela 

concepção que as orienta. (FRIGOTTO, 2011).  

 

Como afirma Saviani (2009), o PDE é um relevante passo no enfrentamento do problema 

da qualidade da educação básica. Somente o fato de pautar essa questão e considerá-la como 

meta da ação política educativa e criar instrumentos de intervenção já constitui um dado positivo 
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que necessita ser considerado. Entretanto, como pondera, em sua configuração atual, ainda não há 

garantia de êxito. 

Ainda no eixo da educação básica, há ações do PDE em vigor que incidem sobre 

determinado nível de ensino, como a garantia de financiamento para a construção, ampliação e 

melhoria de creches e pré-escolas; investimento nas bibliotecas de escolas de nível médio, e 

outros. A educação superior também conta com algumas ações específicas. Com relação à 

Universidade, Frigotto (2011) avalia que tivemos, na década de 2000, um forte impulso em 

direção à criação de novas Universidades públicas. No entanto, isso não alterou a tendência 

histórica de privatização. O Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) deram 

conteúdo à universidade operacional.  

Uma mudança substancial na educação básica já prevista no PNE também foi 

implementada nos últimos anos, o Ensino Fundamental de nove anos como meta progressiva da 

educação nacional. As redes de ensino tiveram até 2010 para adequar a duração da etapa de 

ensino fundamental sob sua responsabilidade. 

O argumento recorrente nas justificativas do Ministério da Educação (MEC) e na 

documentação legislativa sobre o ensino fundamental de nove anos é que sua implementação 

garantia a ampliação do direito à educação para as crianças de seis anos de idade, em especial as 

pobres e excluídas do sistema educacional. Ponderou-se, naquela ocasião, que as crianças de seis 

anos das classes média e alta já estavam matriculadas em escolas e que seria preciso incluir as 

classes desfavorecidas. A consideração de que as crianças de seis anos ainda estavam fora da 

escola, fosse pela não obrigatoriedade ou por não existir oferta de vagas suficientes na educação 

infantil pública, criou um aparente consenso de que o ensino fundamental de nove anos 

asseguraria um maior número de alunos matriculados nas escolas brasileiras e, portanto, 

garantiria a essas crianças a efetivação do seu direito à educação (ARELARO, 2011). 

Segundo a mesma autora, considerando que a meta de ampliação do Ensino Fundamental 

para nove anos expressa  no PNE/2001 era prerrogativa da União, esperava-se que, no período de 

2001 a 2005, o governo federal tivesse realizado amplos debates com a comunidade educacional 

acerca de sua implementação. Contudo, os dados divulgados pelo MEC acerca da participação 

dos estados e municípios nas discussões sobre o ensino fundamental de nove anos trouxeram 

indícios de que essa política educacional não foi discutida com a maioria dos municípios 
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brasileiros, justamente os principais entes federados responsáveis pela Educação Infantil e 

primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 

Tabela 1: Número de alunos reprovados no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos – Brasil 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

18326 29989 42964 74096 74471 71673* 79300** 
Fonte: Inep – Sinopses Estatísticas para os anos de 2003 a 2008 

*Dado relativo exclusivamente à escola pública. 

**Fonte: Jornal Folha de São Paulo, apud Arelaro (2011). 

 

Fica evidente que, conforme o Ensino Fundamental de nove anos estava sendo 

implantado, em especial a partir do ano de 2006, o número de reprovações das crianças na série 

inicial aumentava de maneira expressiva. Como salienta Arelaro (2011), caberia uma reflexão 

sobre o significado disso para a autoestima dessas crianças, para a organização pedagógica e 

didática desse ano de ensino, e sobre as consequências de medidas como essa para as crianças e 

suas famílias. O indesejável fracasso escolar estaria começando mais cedo? 

Como medida para melhorar os índices educacionais nos anos iniciais da educação básica, 

o governo federal lançou, em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que está 

posto como um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos 

Estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Ao aderir ao Pacto, os governos se 

comprometeram a alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática; realizar 

avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto aos concluintes do 3º ano do Ensino 

Fundamental; e no caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às Ações do Pacto, 

para sua efetiva implementação (Portal do MEC). 

É ilusória, porém, a concepção de que a alfabetização é apenas um momento inicial do 

processo de aprendizagem, concebendo-se que ela se finda ao final do primeiro ou do segundo 

anos do Ensino Fundamental. Nesse período, pode-se chegar a dominar os mecanismos da 

linguagem escrita, reconhecer as estruturas formais da língua, mas não incorporá-las, o que 

acontece por meio do currículo escolar, num trabalho pedagógico que perdura pelos anos 

subsequentes. As campanhas de alfabetização no Brasil fracassaram porque eram esporádicas, 

descontínuas, não duravam o tempo necessário para se chegar à etapa da irreversibilidade 

(SAVIANI, 2009, p.36-7). 
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E assim foram interpostas reformas que mudaram aspectos do âmbito educacional, porém, 

não alteraram nossa herança histórica que atribuía caráter secundário à educação como direito 

universal e com igual qualidade. Estava posta uma distância efetiva entre a educação escolar em 

prática e o modelo imbuído nas políticas oficiais. Frigotto (2011) fez um balanço da primeira 

década do século XXI, no que se refere à educação em âmbito geral: 

 

(...) a primeira década do século XXI, dominantemente, foi marcada pelas concepções e 

práticas educacionais mercantis típicas da década de 1990, seja no controle do conteúdo 

do conhecimento, seja nos métodos de sua produção ou na socialização, autonomia e 

organização docentes. Três mecanismos articulados estão em ampla expansão nas 

secretarias estaduais e municipais de educação. 

O primeiro mecanismo chega ao chão da escola calcado na ideia de que a esfera pública 

é ineficiente e que, portanto, há que serem estabelecidas parcerias entre o público e o 

privado, mesmo mediante disfarce, quando o privado permanece encoberto pelo 

eufemismo que engloba organizações sociais ou o chamado terceiro setor. A esses 

institutos privados ou ONGs cabe selecionar o conhecimento, condensá-lo em apostilas 

ou manuais, orientar a forma de ensinar, definir os métodos de ensino, os critérios e 

processos de avaliação e controle dos alunos e dos professores. 

O segundo mecanismo, decorrente do anterior, talvez o mais proclamado pela mídia, 

notadamente pelas revistas semanais, é justamente o de se atacar a natureza da formação 

docente realizada nas universidades públicas, com o argumento de que os cursos de 

pedagogia e de licenciatura se ocupam muito com a teoria e com análises econômicas 

sociais inúteis e não ensinam o professor as técnicas do “bem ensinar”. 

Esse último aspecto define o terceiro mecanismo, condição para que os dois primeiros 

tenham sucesso. Trata-se das ações de desmontar a carreira e organização docentes 

mediante políticas de prêmio às escolas que, de acordo com os critérios oficiais, 

alcançam melhor desempenho, remunerando os professores de acordo com sua 

produtividade em termos do quantitativo de alunos aprovados. Os institutos ou 

organizações privadas, para assessorar ou atuar diretamente nas escolas, têm a 

incumbência de avaliar professores e alunos de acordo com os conteúdos, métodos e 

processos prescritos. O que se busca, para uma concepção mercantil de educação, é, 

pois, utilizar na escola os métodos do mercado. 

 

Os dados do Censo Escolar de 2012 (BRASIL, 2012) complementam a discussão até aqui 

realizada no sentido de que há ainda um abismo entre o direito à educação e sua efetivação. Cerca 

de 1,6 milhão de estudantes no país não completaram o ano letivo de 2012, tanto do Ensino 

Fundamental quanto do Ensino Médio. A maior parte dos alunos evadidos do Ensino 

Fundamental em 2012 era de escola pública (762 mil). O Estado de Alagoas possui a maior taxa 

de abandono, de 7,5%, seguido pela Paraíba (6,6%) e o Amazonas (5,6%). São Paulo, que possui 

o maior número de alunos nessa etapa no Brasil, tem a menor taxa, de 0,9%, cerca de 51 mil 

alunos, número que representa uma quantidade significativa, dadas as condições econômicas do 

Estado.  
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Tais dados entram em consonância com ideias comumente veiculadas acerca da evasão, 

de que esta afeta notadamente os extratos mais pobres da população, sendo os dois estados com 

maior índice, localizados na região Nordeste. O referido Censo evidencia também que 216 

milhões (31,1%) dos alunos matriculados no Ensino Médio, nas três séries, encontram-se dois 

anos, ou mais, acima da idade considerada ideal para cursar a etapa (de 15 a 17 anos). Nos anos 

finais do Ensino Fundamental, 28,2% dos estudantes estão fora da idade ideal para a etapa e, nos 

anos iniciais, 16,6%. Fundamenta-se, assim, a afirmativa de que a seletividade escolar tão 

somente adquiriu uma nova roupagem. E ela não é pequena. 

Assim, pode-se concluir, por ora, que o problema da exclusão escolar, em todas as suas 

vertentes, seja a de evasão, seja a de repetência ou da não aprendizagem, evidencia-se como um 

problema histórico na sociedade brasileira. Por décadas, como se tentou sintetizar, inúmeras 

medidas foram adotadas no sentido de solucionar tal problema que atinge, principalmente, as 

camadas mais pobres. Contudo, nas estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais de 

constituição do país, notadamente marcadas por desigualdades e exclusões de diferentes espécies, 

seria possível que a educação se guiasse por princípios diferentes? 

Em um texto de sua autoria, Bourdieu (1998) tece críticas contundentes a todo esse 

movimento desencadeado mundialmente ao qual o Brasil aderiu. O autor apresenta a 

mundialização como um “mito” criado pelo esforço de um trabalho de doutrinação simbólica, 

impondo a crença de que a visão neoliberal não deixa alternativas. A produção e a circulação dos 

discursos, não só de agora, são ideias que têm a aparência de inevitáveis, com palavras que se 

tornaram universais com forte conotação de controles e novas formas de dominação. Destaca 

ainda, entre todas as formas de sofrimento social, o papel da escola, com grande contribuição 

dada à miséria do desempenho escolar, “que não determina apenas os destinos sociais, mas 

também a imagem que as pessoas fazem desse destino” (BOURDIEU, 1998, p.60), 

caracterizando a passividade dos dominados. 

No âmago micro da educação com essas questões históricas, políticas e sociais, que 

fornecem panorama macro, está a crucial questão do analfabetismo como a decorrência mais 

extrema das atuais vertentes de marginalização escolar. Assim, a seguir, serão abordados dados 

relativos à alfabetização e ao analfabetismo como expressão central dos processos de exclusão na 

educação brasileira. 
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1.2. Analfabetismo como expressão de exclusão escolar 

 

Levando-se em consideração que a exclusão escolar, em seus variados aspectos, faz-se 

presente nas diferentes esferas do sistema escolar ao longo da história brasileira, essa marca tem 

sido alvo de inúmeras tentativas de reformas políticas construídas não somente nas duas últimas 

décadas, recorte feito para discussão devido à delimitação da pesquisa, mas desde o advento do 

sistema republicano. No que concerne, especificamente, ao analfabetismo, Paiva (1990) afirma 

que a amplitude dessa condição entre a população brasileira, que já nessa época era um item 

relevante da pauta de discussões internacionais, foi uma questão que atravessou o século 

republicano. A precariedade quantitativa e qualitativa do sistema de ensino elementar, nesses cem 

anos, respondeu em grande medida por ela. A autora afirma que, ao longo de grande parte da 

história do Brasil, essa não foi uma questão posta, que adveio da reforma eleitoral de 1882, a qual 

eliminou a barreira da renda, mas proibiu o voto dos analfabetos, critérios também validados pela 

primeira constituição republicana. Desde então, o tema da alfabetização tem sido considerado um 

ponto relevante de discussão das políticas e estratégias em relação à educação.  

Esse foi também o ponto focalizado por Ribeiro (2001), quando disse que o problema do 

analfabetismo sempre teve um forte apelo político e ideológico. É um tema educacional e social 

que, sistematicamente, volta à agenda pública, apesar de oscilar na escala de prioridades das 

ações políticas governamentais e de organismos internacionais. Frequentemente, é tomado como 

indicador de desenvolvimento, associado a uma grande variedade de problemas sociais, 

econômicos e políticos. Segundo a autora, o entusiasmo vinculado ao potencial da alfabetização 

como alavanca para o desenvolvimento econômico e social, que se fundamentava também na 

produção sociológica das décadas de 1950, 1960 e 1970, passou a ser notadamente contestado 

nos meios acadêmicos a partir da década de 1980. As críticas também se destinaram aos que 

acreditavam que a alfabetização fosse um aspecto de definição do perfil psicológico ou ainda do 

caráter ou da moral das pessoas, hipótese que remonta a períodos bem mais remotos da história 

das civilizações. 

 

Os estudiosos da temática, recorrendo a pesquisas históricas, etnográficas e psicológicas 

mais rigorosas, passaram a chamar a atenção para o fato de que a aprendizagem ou a 

disseminação da linguagem escrita, por si sós, não promovem mudanças nas pessoas ou 

nas sociedades, que as implicações psicossociais da alfabetização e dos usos da leitura e 

da escrita dependem sempre dos contextos nos quais se realizam, dos objetivos práticos 

a que respondem, aos valores e significados ideológicos aí envolvidos. A partir desse 



61 
 

enfoque, os próprios conceitos de analfabetismo e de alfabetização – esta entendida 

como aprendizagem inicial da leitura e da escrita – perdem o vigor explicativo em face 

do conceito de letramento (correspondente ao literacy, do inglês), que abarca não só 

diferentes tipos e níveis de habilidades individuais relacionadas à compreensão e 

produção de textos escritos, como também às diversas práticas sociais nas quais esses 

textos se fazem presentes (RIBEIRO, 2001). 

 

O termo letramento citado nessa referência passou a circular no meio acadêmico no país 

em meados da década de 1980. Na década de 1990, foi incorporado a documentos oficiais do 

MEC. No dicionário Houaiss (2001), constam as seguintes definições sobre o termo: “mesmo que 

alfabetização (processo); conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes 

tipos de material escrito”. Percebe-se, nessa definição, o alcance do conceito da alfabetização 

para fazer face às condições de vida diária. 

Na área das formulações políticas, observou-se também um alargamento das ideias 

concernentes à alfabetização, notadamente em função da divulgação do conceito de 

analfabetismo funcional promovida pela UNESCO a partir da década de 1960, no qual o 

analfabetismo funcional tem relação com a impossibilidade de participar eficazmente de 

atividades nas quais a alfabetização é requerida. Remete, assim, aos usos sociais da escrita e a 

tipos e níveis variáveis de habilidades de acordo com as demandas impostas pelo contexto. A 

partir desse enfoque, a problemática deixa de ter relação apenas com as populações adultas que 

não tiveram acesso à escola, os chamados analfabetos absolutos, aplicando-se também às 

populações escolarizadas e, portanto, à escola de maneira geral e não apenas aos programas de 

alfabetização de adultos (RIBEIRO, 2001). 

Nos estudos sobre analfabetismo no Brasil, muitas análises recorreram aos dados do censo 

demográfico como fonte estatística para que se tivesse domínio da proporção de pessoas que não 

possuíam o domínio da leitura e da escrita no Brasil. Eram, portanto, ainda, as fontes de 

informação mais relevantes para o dimensionamento da problemática, principalmente quanto ao 

denominado analfabetismo absoluto.  

Ferraro (2011) considera que, para que se possa avançar no tema da alfabetização nas 

duas últimas décadas, é imprescindível que se esclareça se ainda faz sentido, ao estudar 

escolarização e alfabetização, se recorrer a um indicador tão frágil como a declaração de saber ler 

e escrever um bilhete simples, proposta da qual são derivados os dados do IBGE no que se refere 

à alfabetização. Seu ponto de destaque é o de que pesquisas assim não realizam testes que 

confirmem se os informantes e os demais moradores da casa sabem ler e escrever, valendo a 
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resposta afirmativa ou negativa do entrevistado. Atualmente, a proporção do estigma de não saber 

ler e escrever pode conduzir as pessoas a negarem sua condição.  

Como aponta ainda o autor, antes de se praticar levantamentos periódicos no Brasil, a 

assinatura do nome próprio em documentos era utilizada como indicador de alfabetização, 

enquanto que a assinatura com uma cruz era tomada como um indicador de analfabetismo. O 

autor menciona que estudos clássicos, como os de Cipolla (1970) e de Furet e Ozouf (1977), ao 

terem como foco de estudo a alfabetização, valeram-se tanto do parâmetro da assinatura como da 

definição censitária saber ler e escrever, que no país vigorou desde o primeiro censo, de 1872, 

até o censo de 1940. Como esclarece, a diferença é evidente entre os dois conceitos, na medida 

em que a assinatura do nome, ou com uma cruz, pode ser conferida por qualquer pesquisador, já 

que consta nos arquivos. Entretanto, as respostas sim ou não à pergunta “Sabe ler e escrever?” 

são meras declarações do indivíduo informante sobre cada um dos moradores de sua casa, não 

sendo assim possível verificar a veracidade, tanto da declaração quanto do registro do 

recenseador. 

A partir de 1940, foi fornecida uma nova definição: “Como sabendo ler e escrever 

entendem-se as pessoas capazes de ler e escrever um bilhete simples, em um idioma qualquer, 

não sendo assim consideradas aquelas que apenas assinarem o próprio nome”. Critério idêntico 

vigorou em relação ao censo demográfico de 1940 (BRASIL, 1956, p.19). Como afirma Ferraro 

(2011), com pequenas mudanças, essa definição manteve-se até o censo de 2000, vigorando 

inclusive na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). No censo de 2000, assim 

consta: “Considerou-se como alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples no 

idioma que conhecia. Aquela que aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu e a que apenas 

assinava o próprio nome foi considerada analfabeta” (BRASIL, 2001, p.24). 

De acordo com o IBGE (BRASIL, 1961), a modificação no conceito comprometeu a 

comparabilidade das estatísticas formuladas a partir de 1950 com as dos censos anteriores, em 

virtude do critério mais rigoroso introduzido nesse ano. 

Ribeiro (2001) constata que declarações da natureza das que constam nos censos até a 

atualidade, dificilmente poderiam ser propulsoras da construção de um único indicador acerca do 

analfabetismo funcional, porque os próprios julgamentos podem variar muito dependendo de seu 

contexto. Assim, foi selecionado como dado para o indicador de analfabetismo funcional não a 

autoavaliação, mas o número de séries escolares concluídas com aprovação, ao menos quatro. 
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Tendo em vista que a Constituição estabelece oito anos como direito de todos os cidadãos, e que 

só após esse período é possível obter uma certificação mínima, este seria o número de anos de 

estudo apropriado para estabelecer um indicador dessa natureza. No entanto, um número 

considerável de alunos concluiu o Ensino Fundamental na condição de analfabeto, e um número 

ainda maior na condição de detentor de um domínio precário do processo de leitura, o que 

também evidenciou a fragilidade desse indicador, como veremos nos próximos capítulos. 

Como afirma Ferraro (2011), a corrida da alfabetização se decide na largada do processo 

de escolarização, estando já selada a sorte aos sete anos de idade e consolidada aos oito anos. 

Conforme se generalize para toda a população recenseada de 5 a 14 anos o começo da 

escolarização aos seis anos por um ensino fundamental de nove anos – o que o autor denomina 

momento definidor –, as desigualdades no que se refere à alfabetização, muito provavelmente, se 

anteciparão dos 7 para os 6 anos. O sucesso ou insucesso, e consequentemente as desigualdades 

quanto à alfabetização e continuidade nos estudos são definidos, dessa forma, na largada do 

processo de escolarização fundamental. 

 

 

1.2.1. Alfabetizado e analfabeto: considerações 

 

Cabe, neste momento, esclarecer os conceitos vigentes sobre alfabetizado e analfabeto 

como qualificadores de pessoas que tenham passado ou não pelo processo de escolarização. As 

definições para o termo analfabeto foram obtidas em dois dicionários a fim de apresentá-las 

como início para a discussão conceitual. Buscou-se tal fonte como apresentação do conceito por 

ser um veículo popular, de maior acesso às pessoas que podem divulgar ou confirmar ideias 

presentes no senso comum. De acordo com o Priberam, a palavra analfabeto expressa três 

significados: “S.n.1. Aquele que ignora o alfabeto. Adj. 2. Que não sabe ler nem escrever.  3. Que 

é muito ignorante.” O Dicionário Houaiss (2001) é o que apresenta significados mais variados: 

 

1.que ou aquele que desconhece o alfabeto ou que não sabe ler nem escrever, 2.que ou 

aquele que não tem instrução primária, 3. ignorante, bronco, de raciocínio difícil, 4. que 

desconhece ou conhece mal determinado assunto ou matéria, 5. analfabeto funcional: 

pessoa alfabetizada apenas por entender, na área na qual trabalha, a sua função, sendo 

completamente despreparada para entender textos ou problemas de outras áreas do saber, 

o que configura uma espécie de tecnização do conhecimento, 6. A etimologia é grega 

analphábetos, os, on, “que não conhece o alfabeto”, 7. O antônimo é alfabetizado, como 

adj: culto, polido.  
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Percebe-se, dessa forma, que, de acordo com as definições dos dicionários citados, ser 

analfabeto equivale a muitos significados, mas com um eixo comum perverso:  ser um ignorante 

em sentido irrestrito. Assim, como aponta Pereira (2007), ser analfabeto não carrega tão somente 

o significado de ser alguém que não domina uma determinada linguagem que representa ideias e 

discursos, mas alguém destituído das próprias ideias. No intuito de minimizar essa relação dos 

termos analfabeto e ignorante, foram formulados outros que o substituíssem. Novos termos e 

novas maneiras de pensar o analfabeto, segundo Pereira (idem), refletem o desejo e a necessidade 

prática e teórica de encontrar um termo que não estigmatize quem não teve acesso ou não 

participa de um grupo social que utiliza a escrita.  

 

As discussões teóricas que estão por trás desse movimento e que versam a respeito da 

cultura escrita se expandiram em torno de alguns eixos temáticos: 1. a definição entre 

selvagem (primitivo, pré lógico) e civilizado (lógico), 2. cultura oral versus cultura 

escrita; 3. a tentativa de apreender o processo de aprendizagem da escrita e não somente 

o ensino dela e 4. as relações psicológicas que envolvem o uso da escrita do ponto de 

vista afetivo e cultural. Essas questões, entre outros, têm definido histórica e 

socialmente, como nomear a pessoa que não utiliza a cultura escrita - seja ela inserida ou 

não em um grupo social que a utiliza - e, ainda que não explicitamente, indicam qual a 

metodologia apropriada para ensinar o uso da escrita e as práticas que a envolvem 

(PEREIRA, 2007, p. 28). 

 

Em outra fonte de informações, obtêm-se outros indicadores. Desde 2001, foi criado o 

Índice Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), construído pelo Instituto Paulo Montenegro 

junto com a organização não governamental Ação Educativa, órgãos que definem como objetivo: 

 

(...) oferecer informações qualificadas sobre as habilidades e práticas de leitura, escrita e 

matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, de modo a fomentar o debate 

público, estimular iniciativas da sociedade civil, subsidiar a formulação de políticas 

públicas nas áreas de educação e cultura, (...) (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 

2006). 

 

O INAF apresentou, em âmbito nacional, um parâmetro de definição do conceito de 

alfabetismo e de seu oposto, considerando como analfabeta a pessoa que não consegue realizar 

tarefas simples que envolvem a decodificação de palavras e frases. Em seu conteúdo, afirmou ser 

a única iniciativa de medição do alfabetismo da população adulta em nível nacional existente no 

Brasil.  
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Em 2001, realizaram-se, com base em pesquisas anuais feitas com amostras de 2000 

pessoas representativas da população do país entre 15 e 64 anos, entrevistas domiciliares em que 

foram aplicados testes e questionários aos participantes da amostra. O primeiro levantamento do 

INAF foi feito naquele ano de 2001, trabalhando com as habilidades e práticas de leitura e 

escrita. Em 2002, abordou as habilidades matemáticas e, em 2003, retomou-se a leitura e a 

escrita. O INAF apresentou como uma perspectiva, a longo prazo, a construção de um indicador 

que servisse de subsídio amplo à compreensão sobre o alfabetismo e possibilitasse o 

monitoramento de sua evolução. 

O INAF foi publicado anualmente entre 2001 e 2005, focalizando alternadamente 

habilidades de leitura e de escrita (2001, 2003 e 2005) e habilidades de cálculo e resolução de 

problemas (2002 e 2004). Em 2006, a metodologia do INAF foi aperfeiçoada com a introdução 

da Teoria da Resposta ao Item (TRI), construindo uma escala única – a escala de alfabetismo –, 

integrando as habilidades de leitura e escrita (letramento) com as de matemática (numeramento). 

A partir de 2007, essas duas dimensões do alfabetismo passaram a ser mensuradas de forma 

integrada e simultânea, segundo seus elaboradores, produzindo um indicador mais sintético e 

abrangente. 

Assim, foram definidos e justificados os procedimentos do INAF para sua coleta de 

dados: 

 

O INAF orienta-se por uma concepção ampla de analfabetismo, que abarca não só 

habilidades de leitura, escrita e cálculo numérico, mas também as práticas de leitura, 

escrita, cálculo e representação numérica dos diversos segmentos sociais, em diversos 

contextos. Considera também relevantes as expectativas e os julgamentos das pessoas 

sobre suas habilidades e práticas, tendo em vista a dimensão ideológica da construção do 

alfabetismo como problema social. Por esse motivo, o INAF utiliza dois instrumentos 

para a coleta de dados: os testes (de leitura/escrita e matemática) e questionários que 

recolhem informações detalhadas sobre os usos que as pessoas fazem dessas habilidades 

em diversos contextos, os acervos e equipamentos a que têm acesso, as opiniões que têm 

sobre suas disposições e capacidades para usar a escrita, a leitura e o cálculo numérico. 

 

Para considerar uma pessoa analfabeta, o INAF orientou-se pelo parâmetro de que esses 

sujeitos não respondiam pelo menos dois itens do conjunto de questões apresentadas. Em texto de 

2003, havia a classificação dos alfabetizados em três níveis: 1, 2 e 3. Afirmavam não utilizar o 

termo analfabeto funcional, ainda que corrente na mídia, pelo fato de que, a rigor, mesmo um 

domínio muito limitado tem funcionalidade em certos contextos. Afirmavam também que a 

manutenção do termo analfabeto objetivou chamar a atenção para uma situação que ainda era 
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significativa no Brasil, país no qual uma parte da população tem baixa renda e baixa escolaridade, 

sendo, portanto, a problemática do analfabetismo pauta das políticas sociais e educacionais.   

Já em consulta ao banco de dados atualizado, há uma nomenclatura modificada: os níveis 

1, 2 e 3 de alfabetismo foram alterados para rudimentar, básico e pleno – curiosamente, na 

atualidade, utilizam o termo “analfabeto funcional”. O INAF definiu quatro níveis de 

alfabetismo: o analfabetismo funcional abrange o analfabeto e o alfabetizado em nível 

rudimentar, e o funcionalmente alfabetizado abrange o nível básico e o nível pleno. 

Analfabeto, então, é considerado quem não consegue realizar nem mesmo tarefas simples 

que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que parcela destes analfabetos reconheça 

números familiares.    

Alfabetizado em nível rudimentar é considerado quem localiza uma informação explícita 

em textos curtos e familiares, lê e escreve números usuais e realizam operações simples. 

Alfabetizados em nível básico classificam-se como os que leem e compreendem textos de 

extensão média, localizam informações, mesmo se for preciso fazer pequenas inferências, leem 

números na casa dos milhões, conseguem solucionar problemas que envolvam uma sequência 

simples de operações e possuem noção de proporcionalidade. 

Alfabetizados em nível pleno são classificados os que possuem habilidades que não 

impõem restrições para ler e interpretar textos usuais. Resolvem problemas que exigem maior 

planejamento e controle, que envolvem percentuais, proporção e cálculo de área, interpreta 

tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos.  

 

Tabela 2 - Evolução do indicador de alfabetismo da população de 15 a 64 anos (2001-2002 a 2011). 

    Níveis 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007 2009 2011 

BASES 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 

Analfabeto 12% 13% 12% 11% 9% 7% 6% 

Rudimentar 27% 26% 26% 26% 25% 20% 21% 

Básico 34% 36% 37% 38% 38% 46% 47% 

Pleno 26% 25% 25% 26% 28% 27% 26% 

Analf. e   

Rudimentar; 

Anal.funcionais 

 

39% 

 

39% 

 

38% 

 

37% 

 

34% 

 

27% 

 

27% 

 

Básico e Pleno 

Funcionalmente 

alfabetizados 

 

61% 

 

61% 

 

62% 

 

63% 

 

66% 

 

73% 

 

73% 

Fonte: INAF Brasil 2001-2011                
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A análise da Tabela 2 permite dizer que ficou reduzido pela metade o percentual de 

pessoas de 15 e 64 anos classificadas como analfabetas, indo de 12% em 2001-2002 para 6% em 

2011. O número de pessoas no nível rudimentar também diminuiu, de 27% para 21%, o que 

ocasionou uma redução do analfabetismo funcional de 12 pontos percentuais: 39% em 2001-2002 

e 27% em 2011. O grupo que atingiu o nível básico de habilidades foi o que mais se elevou, 

passando de 34% para 47% da população nessa faixa etária. O percentual dos que atingiram o 

nível pleno, contudo, pouco se modificou no decorrer da década.  

 

Tabela 3 - Nível de alfabetismo da população de 15 a 64 anos por escolaridade da população em 2011. 

Níveis de escolaridade 

                                                                                 Nenhuma                                                             E F I EF II Ensino Médio Ensino  Superior         

BASES  158 378 476 701 289 

Analfabeto  54% 8% 1% 0% 0% 

Rudimentar  41% 45% 25% 8% 4% 

Básico  6% 43% 59% 57% 34% 

Pleno  0% 5% 15% 35% 62% 

Analfabeto e Rudimentar 

Analfabetos funcionais 95% 53% 26% 8% 4% 

 

Básico e Pleno 

Funcionalmente alfabetizados 6% 48% 74% 92% 96% 

Fonte: INAF Brasil 2011. 

      

Conforme os dados da Tabela 3, verifica-se que entre as pessoas que não possuem 

escolaridade, quase o total (95%) são analfabetas funcionais, sendo que 41% foram consideradas 

de nível rudimentar. Entre aquelas que finalizaram de uma a quatro séries de escolaridade, mais 

da metade (53%) continuou nos níveis do analfabetismo funcional, com 45% chegando ao nível 

rudimentar. O nível básico foi atingido por menos da metade de grupo (43%) e apenas 5% 

atingiram nível pleno. A maior parte das pessoas que completaram, no mínimo, um ano/série do 

segundo ciclo do Ensino Fundamental atingiu o nível básico de alfabetismo (59%). Convém 

ressaltar, entretanto, que um quarto das pessoas com essa escolaridade (26%) ainda podem ser 

classificadas como analfabetas funcionais, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

INAF. Entre os indivíduos com Ensino Médio, nível no qual se esperaria que todos ingressassem 

já com alfabetismo pleno, têm-se apenas 35% nesse patamar. A maioria permanece no nível 

básico (57%). Mesmo entre as pessoas com nível superior, o nível pleno ficou distante de 

corresponder à totalidade, abarcando somente 62%.   
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Os dados do INAF, coletados entre 2001 e 2011, evidenciam que o ganho em termos de 

anos de estudo não correspondeu, na mesma proporção, a ganhos no domínio das habilidades de 

leitura, escrita e cálculo, como é passível de verificação  na Tabela 4, a seguir. Comparando a 

primeira medida do INAF Brasil, em 2001-2002, com o levantamento realizado em 2011, 

somente  no primeiro segmento do Ensino Fundamental se observa ganhos no que concerne à 

aprendizagem ao longo da década. Nos demais graus de escolaridade, diminuiu o percentual de 

pessoas que atingiram o nível pleno de habilidades, esperado para o final do Ensino Fundamental 

II. 

 

 

Tabela 4 - Níveis de alfabetismo da população de 15 a 64 anos por escolaridade. 

Níveis 
Até o Ensino Fund. I Ensino Fund. II Ensino Médio Ensino Superior 

2001-2002 2011 2001-2002 2011 2001-2002 2011 2001-2002 2011 

BASES  797 536 555 476 481 701 167 289 

Analfabeto  30% 21% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Rudimentar  44% 44% 26% 25% 10% 8% 2% 4% 

Básico  22% 32% 51% 59% 42% 57% 21% 34% 

Pleno  5% 3% 22% 15% 49% 35% 76% 62% 

Analfabeto e Rudimentar 

Analfabetos funcionais 
73% 65% 27% 26% 10% 8% 2% 4% 

 

Básico e Pleno 

Funcionalmente 

alfabetizados 

 

27% 35% 73% 74% 90% 92% 98% 96% 

Fonte: INAF Brasil 2011. 
        

De acordo com a análise dos dados da Tabela 4, conclui-se que há avanços nos níveis de 

alfabetismo do grupo que cursou a primeira etapa do ensino fundamental: a proporção de 

analfabetos funcionais foi reduzida, passando de 73% para 65% no decorrer da década, com um 

incremento de 10 pontos percentuais (de 22% a 32%) das pessoas que atingiram o nível básico de 

alfabetismo. De acordo com análise contida na exposição dos dados pelo INAF, é possível que 

esse avanço tenha se efetivado devido ao fato de que as pessoas conseguiram ficar mais tempo na 

escola (pelo menos até a 4ª série ou 5º ano), devido ao acesso a programas educativos não 

escolares com alguma eficácia ou ainda, por encontrarem mais oportunidades para exercerem e 

desenvolverem suas habilidades.  
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Entre aquelas pessoas que cursaram o Ensino Fundamental II, nota-se uma estabilidade na 

proporção de analfabetos funcionais ao longo da década (entre 27% e 26%). No entanto, caiu de 

22% para 15% a proporção de pessoas com nível pleno. Uma situação semelhante pode ser 

observada entre os brasileiros com Ensino Médio completo ou incompleto: há um decréscimo 

daqueles que atingiram o nível pleno, de 49% para 35%. Assim, se, por um lado, ocorreu um 

significativo aumento da proporção de pessoas que chegaram ao Ensino Médio, por outro lado, 

houve uma forte redução do nível de habilidades que aquele segmento de ensino conseguiu 

garantir para a maioria dos estudantes.  

O efeito da diminuição das habilidades adquiridas ao longo da escolaridade básica se 

refletiu também no nível superior. Nesse grupo, manteve-se a tendência observada anteriormente: 

cresceu a proporção de brasileiros que chegou ao ensino superior, mas reduziu-se o desempenho 

médio do grupo. A proporção de alfabetizados, em nível pleno, caiu 14 pontos percentuais (de 

76% para 62%), ao longo do período 2001-2011. 

Em síntese, os dados do INAF evidenciam que as ações implementadas pelos governos 

nessas décadas e também pela população de se manter por mais tempo na escola básica e buscar o 

ensino superior não tiveram como resultados os ganhos de aprendizagem esperados. Novos 

estratos sociais chegaram às etapas educacionais mais elevadas, mas, certamente, não usufruíram 

de condições propícias para atingirem os níveis mais altos de alfabetismo necessários. A busca de 

qualidade para a educação escolar, em especial, nos sistemas públicos de ensino, necessita estar 

atrelada ao esforço de ampliação de escala no atendimento para que a escola garanta, 

efetivamente, o direito à aprendizagem ampliada e não somente rudimentar ou básica. 

A avaliação oficial geral das competências em leitura, no Brasil, começou a partir de 

1990, por meio da aplicação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), cuja 

elaboração e aplicação são de responsabilidade do Inep. 

O Saeb contém dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é feita por amostragem das Redes 

de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por 

manter as mesmas características, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações, como 

esclarece seu órgão formulador. Já a Anresc, como afirma, é mais extensa e detalhada que a Aneb 

e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil, em 

suas divulgações. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb


70 
 

O Saeb tem como principal objetivo avaliar a educação básica brasileira e contribuir não 

só para a melhoria de sua qualidade, como também para a universalização do acesso à escola, 

oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas 

públicas voltadas para a educação básica. Além disso, procura também oferecer dados e 

indicadores que possibilitem maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos 

alunos nas áreas e anos avaliados. 

Assim é definido o Saeb que, pela primeira vez, em 2013, incluiu o ciclo de alfabetização: 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conforme estabelece a Portaria n.º 

931, de 21 de março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da 

Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). 

 A Aneb é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade da 

Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as 

mesmas características, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações; 

 A Anresc é mais extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade 

escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas 

divulgações. 

 

Desde a década de 1980, o IBGE passou a divulgar também índices de analfabetismo 

funcional, baseando-se no número de séries escolares concluídas, e não na autoavaliação dos 

consultados. De acordo com tal critério, consideraram-se como analfabetos funcionais as pessoas 

com menos de quatro anos de escolaridade. 

 

Tabela 5 - Analfabetismo funcional (menos de 4 anos de estudo) entre pessoas com 15 anos ou mais– Brasil (1992-

2000). 
Ano Número de analfabetos funcionais  

(em milhões) 

% sobre o total da população 

1992 35.5 36.9 

1997 34.5 32.0 

1999 33.2 29.4 

2000 33.0 27.3 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (apud INAF). 

 

Ribeiro (2001) afirma que cabe perguntar se quatro anos de escolaridade garantem o 

alfabetismo funcional. Esse conceito, para a autora, é relativo e depende das demandas de leitura 

e escrita postas pela sociedade. A década de 1990 foi o período no qual se implantou no Brasil 

um sistema de avaliação da educação básica em larga escala. Como os resultados atingidos pelos 

alunos nessas avaliações foram muito desiguais e majoritariamente muito inferiores ao previsto 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb
http://provabrasil.inep.gov.br/
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nos currículos, ampliaram-se as dúvidas quanto à associação de níveis de alfabetismo com níveis 

de escolarização. 

 Com 12,9 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais, o Brasil é o oitavo país do 

mundo com maior taxa de analfabetismo entre adultos, de acordo com dados do “11º Relatório de 

Monitoramento Global de Educação para Todos”, divulgado em 2014 pela UNESCO. Entre 2000 

e 2011, essa taxa caiu 1%. O número de adultos analfabetos, em 2011, era 774 milhões, e a 

projeção é que até 2015 esse número caia para 743 milhões. De acordo com o documento 

publicado pela agência da ONU, dez países responderam por 72% da população mundial de 

analfabetos, entre eles o Brasil, a Índia, China e Etiópia. Dados de 2011 evidenciaram que, na 

classificação dos dez países com o maior número de adultos analfabetos, o Brasil ocupava a 

oitava posição. 

A taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais no Brasil é de 8,6%, somando 

12,9 milhões de brasileiros, de acordo com dados da Pnad/2011. 

Segundo o relatório “De Olho nas Metas”, divulgado em 2013 pelo Movimento Todos 

pela Educação, o Brasil tinha, na ocasião, 3,6 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora 

da escola – a maioria (2 milhões) entre 15 e 17 anos, que deveria, portanto, estar cursando o 

Ensino Médio. Em números absolutos, no Estado mais rico, São Paulo, existe o maior número de 

crianças e jovens fora da escola: 575 mil alunos, o que corresponde a 6,6%. As maiores 

defasagens estão na entrada (pré-escola) e na saída do sistema educacional (Ensino Médio). No 

Ensino Médio, a taxa de evasão de 2010 foi 10,3%, maior que as taxas dos anos iniciais (1,8%) e 

finais (4,7%) do Ensino Fundamental. De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), citados no relatório, 40,3% dos jovens evadidos abandonaram o 

sistema, alegando falta de interesse. O mesmo estudo evidenciou que parte considerável dos 

jovens entre 15 e 17 anos ainda não chegou ao Ensino Médio, 31,6% estão no Ensino 

Fundamental. 

Se analisarmos por região, da quantidade de jovens fora da escola, 10,3% estão na região 

Norte; 7,4%, na região Nordeste; 8,7%, na região Centro-Oeste; 6,9%, na região Sul; e 6,9%, na 

região Sudeste. Verifica-se que a disparidade não é elevada entre as regiões. 

Segundo a Pnad/2012, 92,5% das crianças e dos jovens de 4 a 17 anos estão na escola. Os 

7,5% que faltam correspondem a 3.366.299 pessoas, ou seja, uma quantidade bem expressiva 

sem o atendimento básico obrigatório. 
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De acordo com dados contidos no comunicado do IPEA de 2010, a população brasileira, 

de 15 anos ou mais de idade, atingiu, em 2009, a média de cerca de 7,5 anos de estudo. A 

evolução desse indicador demonstra que, no período analisado (1992 a 2009), houve um aumento 

de 0,14 ano de estudo na média. Assim, levaram-se 17 anos para ampliar em 2,3 anos a média de 

anos de estudo da população brasileira.  

O relatório pontua que, considerando-se essa taxa anual de crescimento, restam cinco anos 

para se atingir, em média, a escolaridade originalmente prevista na Constituição Federal, de oito 

anos de estudo. Mais uma vez, e como esperado, ficou evidenciado que os índices educacionais 

variam muito de região para região do país, fato vinculado a vários condicionantes. No Norte, o 

crescimento anual da taxa de escolarização foi de 0,10 ao ano; no Nordeste, de 6,3 anos; no 

Centro-Oeste, de 0,19 ao ano; no Sul e no Sudeste, de 8,2 anos.  

A baixa escolaridade média da população e a desigualdade reinante ainda são, no 

entanto, graves problemas, o que mantém na pauta das discussões políticas e econômicas 

a necessidade de universalização da educação básica e de melhoria da qualidade da 

educação, bem como a eliminação do analfabetismo . É, portanto, de grande importância 

identificar os avanços e os problemas existentes nas condições educacionais dos 

brasileiros (IPEA, 2010).  . 

 

Tais dados, vinculados a desigualdades históricas no Brasil, como entre ricos e pobres, 

negros e brancos, homens e mulheres, fornecem-nos importantes indicadores de abismos 

entrelaçados a condições extremamente adversas do direito à educação escolar perpassado pelas 

condições objetivas de vida. Em 2009, a média de anos de estudo da população com 15 anos, ou 

mais, era de 6,7 entre os negros e 8,4 entre os brancos. No Nordeste, a média de anos de estudo 

em dado momento era de 6,7, enquanto que no Sudeste, de 8,2.  

Para efeito de comparação do acúmulo de escolarização entre ricos e pobres, na 

elaboração do referido relatório, foi perfilada a população na faixa etária em foco, de forma 

crescente, de acordo com a renda, do mais pobre para o mais rico. Em seguida, repartiu-se a 

população em cinco partes iguais (quintos) que podem ser comparadas. O primeiro quinto (o mais 

pobre) e o último quinto (o mais rico) foram utilizados para comparação. Os que se encontravam 

no primeiro quinto tinham, em média, 5,5, anos de estudo, enquanto que os que se encontravam 

no último quinto tinham 10,7 anos – uma diferença de 5,2 anos de estudo entre os ricos e os 

pobres. Como contido no relatório, a renda é tão determinante que esse tipo de situação é 

verificado em qualquer categoria selecionada, estando os mais ricos sempre em melhor situação 

do que os pobres, como já era esperado. 
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O relatório denominou hiato educacional a medição da quantidade de anos de estudos que, 

em média, faltavam aos brasileiros que estavam abaixo da meta educacional (oito anos de estudo) 

para atingirem essa meta. Na população de 15 a 17 anos, o hiato, apesar de ser ainda bastante 

expressivo, como afirmaram, caiu de 4,0 (metade da meta) para 2,8 anos de estudo, e se manteve 

praticamente o mesmo desde 2004. De acordo com o relatório, esse hiato revela a dificuldade dos 

alunos para concluir seus estudos no tempo adequado, o que ainda remete aos problemas da 

repetência e da evasão escolar.  

Outro indicador com o qual se vem trabalhando, no entanto, de cunho internacional, é o 

Programme for International Student Assessment (Pisa), ou Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes. Como dito, é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a 

estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica 

obrigatória na maioria dos países (informações do site).  

O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Cada país participante possui uma coordenação nacional. 

No Brasil, a coordenação do Pisa é desenvolvida pelo Inep. Em sua primeira edição, a pesquisa 

foi implementada em 41 países, em 2003, e foi aplicada nas escolas com alunos da faixa etária de 

15 anos. Em 2006, teve a participação de ao menos 57 países, aplicada pela terceira vez. Os 

países que aderiram ao programa tiveram a incumbência de aplicar o teste em cerca de 4.500 a 

10.000 estudantes. De acordo com o relatório da OCDE, acerca da avaliação de leitura, a 

definição sugerida é a seguinte: “Uma pessoa com capacidade de leitura é aquela que entende, 

usa e reflete sobre textos escritos, atingindo os objetivos de desenvolver conhecimentos e um 

potencial para participar da sociedade”. 

 

O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade 

da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do 

ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país 

participante estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade 

contemporânea.(...). Além de observar as competências dos estudantes em Leitura, 

Matemática e Ciências, o Pisa coleta informações para a elaboração de indicadores 

contextuais, os quais possibilitam relacionar o desempenho dos alunos a variáveis 

demográficas, socioeconômicas e educacionais. Essas informações são coletadas por 

meio da aplicação de questionários específicos para os alunos e para as escolas. 

Os resultados desse estudo podem ser utilizados pelos governos dos países envolvidos 

como instrumento de trabalho na definição e refinamento de políticas educativas, 

procurando tornar mais efetiva a formação dos jovens para a vida futura e para a 

participação ativa na sociedade (Pisa). 
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Essa avaliação tem foco nos estudantes de 15 anos de idade, matriculados no 7º ano de 

estudo. Assim sendo, estão perto de concluir a educação básica e já devem possuir os requisitos 

educacionais básicos para prosseguir na vida adulta, particularmente os conhecimentos em 

leitura, matemática e ciências. A avaliação é trienal, sendo que, a cada edição, o foco está 

centrado em uma área principal a ser avaliada. Em 2000, o foco foi em leitura; em 2003, em 

matemática; em 2006, em ciências; em 2009, leitura novamente; e em 2012, matemática outra 

vez. Os procedimentos relativos à aplicação e à amostragem são comuns a todos os países. O 

Brasil optou por ter como estratos principais as suas unidades federativas e a dependência 

administrativa, com especial destaque para Minas Gerais e São Paulo, devido à grande 

concentração populacional encontrada nesses estados.  

Para 2012, foi adotada a seguinte definição de letramento em leitura: “Letramento em 

leitura é a capacidade de compreender, utilizar, refletir e envolver-se com textos escritos, com a 

função de alcançar uma meta, desenvolver seu conhecimento e seu potencial e participar da 

sociedade” (DECD, 2013). 

Conforme conteúdo do relatório, um aspecto bastante explorado pelos pesquisadores 

brasileiros foram as taxas de repetência do sistema escolar brasileiro. O Pisa questionou aos 

estudantes em qual momento escolar o estudante foi retido, se nos anos iniciais ou finais do 

Ensino Fundamental, ou no Ensino Médio. A partir desse ponto, os estudantes foram separados 

entre aqueles que repetiram ao menos uma vez e aqueles que nunca repetiram ou deixaram as 

questões em branco. No Brasil, 37,4% dos estudantes afirmaram ter repetido uma ou mais vezes. 

Em 2009, foram 40,1% os que afirmaram tal situação. A taxa do Brasil é uma das mais altas entre 

todos. Como aponta o relatório, os países sul-americanos registraram taxas de repetência 

superiores às dos demais selecionados. A maior taxa de repetência dentro do país foi a de 

Alagoas (50,1%) e a menor, de São Paulo (25,9%).  

Em síntese, como evidenciam os significados destacados para o termo “analfabeto”,  para 

além de não saber ler e escrever, ele carrega uma carga fortemente estigmatizante, na qual estão 

intrínsecos outros sentidos, como ignorância, cegueira, chaga, subdesenvolvimento. Atualmente, 

o termo analfabeto funcional passou a ser corrente, de acordo com INAF e com o IBGE, assim 

estendendo todos esses estigmas não somente aos analfabetos absolutos, mas a todos que tiveram 

acesso limitado à escolarização ou que possuem domínio limitado nas habilidades de leitura e 

escrita. Como disseminado pelos dados apontados, nesse caso, estamos tratando de uma ampla 
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gama de brasileiros estigmatizados, já que dois terços da população brasileira maior de 14 anos 

têm menos de oito anos de escolarização, nível mínimo que a Constituição garante a todos os 

cidadãos. Vou além da conclusão de todas as agências avaliadoras, se considerarmos não apenas 

os que adquirem menos de oito anos de escolarização, mas também os que ultrapassam o Ensino 

Fundamental e chegam ao Ensino Médio nessas condições de não detentores das habilidades de 

leitura e escrita, como os sujeitos da minha pesquisa, sendo ainda maior a quantidade que 

concluiu o Ensino Médio, possuindo um domínio precário de tais habilidades. Em outras 

palavras, se investigarmos os números, de questões tais como a quantidade de anos de 

permanência dos indivíduos na escola, iremos nos deparar com uma situação muito mais 

impactante, permeada por sujeitos que, se não estigmatizados por poucos anos dessa 

permanência, o serão por terem concluído seu percurso sem que possam ser considerados 

plenamente alfabetizados, ou até mesmo escolarizados.  

É com esse cenário que se faz possível encontrar alunos que terminam o Ensino 

Fundamental na situação dos jovens que participaram deste estudo e ampliar as margens do êxito 

ou insucesso escolar da conclusão do processo de escolarização para a qualidade da permanência, 

ou seja, da quantificação da aprovação e prosseguimento da trajetória para as condições em que 

ocorreram seu percurso. Tais apontamentos remetem ao questionamento acerca da relação dos 

sujeitos da pesquisa com a escola e permitem verificar que a situação deles não parece ser tão 

individual e nem tão distante do que pode ser esperado. 
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      Capítulo 2 

OS CENÁRIOS ESCOLARES 

 

Este capítulo tem a função de completar o cenário em que esta pesquisa foi realizada, 

apresentando, com estes dados, a resposta à segunda pergunta exposta na introdução, isto é, qual 

era o cenário específico em que esses alunos estudaram. Apresenta-se, inicialmente, a 

organização escolar nos últimos anos no estado de São Paulo, como resultante de um conjunto 

informativo geral visto no capítulo anterior, considerando a influência sobre os percursos dos 

alunos e, posteriormente, os cenários das escolas, terreno onde a marginalização dos sujeitos da 

pesquisa é construída. 

 

 

 

2.1. A organização do sistema escolar pós-LDB em São Paulo 

 

Como foi visto no capítulo anterior, A LDB de 1996 não determinou formas de 

organização do ensino, mas sugeriu a organização em ciclos que se tornou, então, uma tendência 

apoiada por alguns governos. Dadas as diversas adaptações na organização do ensino em 

diferentes localidades no território brasileiro após a LDB, não foi possível analisá-la em sua 

totalidade. Abordar-se-á, então, no contexto de mudanças na composição do sistema escolar, das 

reformas apoiadas pelos organismos internacionais, o modo pelo qual o Estado de São Paulo 

absorveu tais premissas pela relevância para o foco deste estudo. 

Localizou-se uma organização de ensino em ciclos no Estado de São Paulo antes mesmo 

da LDB com a implantação do Ciclo Básico, em 1984, no governo de Franco Montoro, visando 

impactar a situação nas escolas para superar o estrangulamento da repetência da 1ª para a 2ª série, 

na iminência do discurso de democratização da escola pública. Foi implementada a união, em um 

único ciclo de dois anos, a primeira e a segunda séries do Ensino Fundamental, garantida pela  

eliminação da reprovação nesta etapa inicial de dois anos.  

O grande ponto de congestionamento da escola pública era a série inicial, na qual mais da 

metade das crianças matriculadas permaneciam por muitos anos. A merenda era componente das 

estratégias de manutenção das crianças na escola, sem, em alguns casos, proporcionar-lhes 

condições de aprendizagem. Muitos foram os problemas apresentados: professores sequer 
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informados das mudanças; uma cadeia de instâncias mediadoras entre a Secretaria da Educação e 

os professores resultou na transmissão inadequada das informações necessárias à sua efetivação; 

uma proposta alternativa de alfabetização baseada na epistemologia genética de Jean Piaget 

chegou, inevitavelmente, deformada às salas de aula; a qualidade de merenda tornou-se 

rapidamente ruim por falta de verbas, entre outros. Tudo isso criou espaço para a resistência ao 

projeto nas escolas. A burocratização do sistema acabou por suprimir as intenções inovadoras que 

acabaram sendo postas nos moldes anteriores (PATTO, 2000, p.194). 

No mesmo governo, em 1986, surgiu a proposta de ampliação do Ciclo Básico para todo o 

ensino de 1º grau, que não vigorou. Em 1987, com o governo de Orestes Quércia, foram 

negociados acordos em torno do Projeto Inovações do Ensino (IEB), um Contrato de Empréstimo 

entre o governo estadual de São Paulo, com o aval do governo federal, e o Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) – instituição financeira pertencente ao Banco 

Mundial. No entanto, tais acordos foram assinados na gestão seguinte, de Luiz Antonio Fleury 

Filho e viriam a compor metas futuras no que concernia à educação, as quais se concretizariam 

no governo de Mário Covas. Nessa gestão, o projeto se fortaleceu.  

No que se refere aos documentos oficiais do Banco acima referido, Torres (1996) e 

Coraggio (1996) apontam questões presentes nas afirmações e análises contidas nesses 

documentos oficiais que deveriam ser questionadas, dentre elas a prevalência de um discurso 

econômico em detrimento do discurso pedagógico; uma proposta que se apresentasse como 

universal e desconsiderasse as peculiaridades e contextos locais; um tratamento simplista e 

superficial da inovação educativa e das experiências exitosas de reforma e a apresentação dos 

“tigres asiáticos” como modelo a ser seguido; a prioridade na capacitação em serviço, com 

sugestão de aproveitamento da capacitação a distância e desaconselhamento de investimento na 

formação inicial dos professores, por ser menos determinante no desempenho do aluno; a 

recomendação de que não fossem direcionados esforços no sentido de reduzir o número de alunos 

por sala de aula, utilizando os recursos obtidos com essa diminuição de custos em livros didáticos 

e capacitação em serviço; incrementar o tempo de instrução, recomendando-se, para isso, 

estender o ano escolar, fixar horários flexíveis para atender às necessidades dos alunos e famílias 

e aumentar a atribuição de tarefas escolares. 

Na época, início da década de 1990, 66% das escolas de séries iniciais do 1º grau, na 

Grande São Paulo, eram estaduais, tendo apenas 10% de participação dos municípios. Como 
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afirma Salvador (2009), havia uma recuperação histórica da política de ciclos no ensino, devido 

ao apontamento dos efeitos positivos da adoção do Ciclo Básico, em 1984, como o aumento do 

número de alunos nas quatro séries iniciais do 1º grau, o decréscimo da taxa de retenção da 1ª 

para a 2ª série (31% entre 1980/1983 e 19% ,em 1987). Essa política teve continuidade na gestão 

seguinte e, em 1988, a Secretaria da Educação implantou a Jornada Única docente e discente no 

Ciclo Básico, com a adoção de algumas medidas que exigiram um empréstimo financeiro 

internacional para propiciar extensão do tempo de permanência do aluno, implantação de seis 

horas de trabalho pedagógico docente, nomeação do coordenador do ciclo básico, adoção de 

novas práticas pedagógicas, treinamento em serviço para o professor do Ciclo Básico e reforço da 

merenda escolar. De acordo com Cortina (2003), o projeto não pretendia contemplar a totalidade 

da política educacional paulista, mas apenas os componentes que atendessem às prioridades do 

BIRD. 

Acerca dos acordos realizados entre a Secretaria Educacional de São Paulo e os órgãos 

multilaterais, cabem as análises feitas por Torres (1996), ao destacar que a partir de 1970, o 

Banco deu prioridade aos investimentos em educação de 1º grau, ênfase reforçada em virtude da 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, na Tailândia. 

No governo de Fleury (1991 a 1994), não houve um direcionamento de continuidade à 

política de implementação dos ciclos: foi interrompida em busca de uma marca do governo por 

meio da proposta de escola padrão, projeto de expansão de melhores condições de trabalho em 

algumas escolas que implantaram inicialmente as mudanças. 

Com o governo de Covas, a mesma equipe da Secretaria Estadual da Educação do 

governo Montoro reassumiu o gabinete da Secretaria, e o regime de progressão continuada foi 

implantado em toda a rede estadual, com o recuo em relação às escolas padrão. O ensino em 

ciclos foi concretizado com progressão continuada, postos em evidência pela LDB, aprovada em 

1996 – resultado, inclusive, de acordos firmados com o governo estadual e o Banco Mundial – e 

justificada pela análise de que, ao longo de décadas, os índices educacionais brasileiros 

mostravam que a evasão, a repetência e a não aprendizagem atingiam grande parte da população 

e que, portanto, constituíam um problema social, como aponta Salvador (2009).  

Em 30 de julho de 1997, o Conselho Estadual da Educação (CEE), por meio da 

Deliberação n. 9, implementou, no Sistema Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, o 

Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental. Com a deliberação, estava a 
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Indicação n. 8 do CEE, da mesma data, acerca do Regime de Progressão Continuada. Tal 

Deliberação, com base no artigo 32 da LDB e na Indicação n. 8/97, determina: 

 

Artigo 1º - fica instituído no sistema de ensino do Estado de São Paulo o regime de 

progressão continuada, no ensino fundamental, com duração de oito anos. 

§ 1º - O regime de que trata este artigo pode ser organizado em um ou mais ciclos. 

§ 2º - No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas providências para que 

a transição de um ciclo para o outro se faça de forma a garantir a progressão continuada. 

§ 3º - O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação contínua e paralela, a partir 

de resultados periódicos parciais e, se necessário, no final de cada ano letivo.[...] 

Artigo 3º - O projeto educacional de implantação do regime de progressão continuada 

deverá especificar, entre outros aspectos, mecanismos que assegurem: 

I – avaliação institucional interna e externa. 

II – avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação 

contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de 

seu desempenho em todo o ciclo. 

III – atividades de reforço e recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, se 

necessárias, ao final de ciclo ou nível. 

IV – meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de 

reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos. 

V – indicadores de desempenho. 

VI – controle de frequência dos alunos. 

VII – contínua melhoria do ensino. 

VIII – forma de implantação, implementação e avaliação do projeto. 

IX – dispositivos regimentais adequados. 

X – articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, 

fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre a frequência e aproveitamento escolar 

(SÃO PAULO, 1997, p.1). 

 

A Secretaria da Educação, assim, atendeu às políticas estimuladas pelo Banco Mundial, 

estabelecendo a reorganização da rede e a inserção de uma cultura de avaliação externa, uma das 

imposições do Banco.  

 

O Governo Montoro faz a proposta pedagógica do ciclo, o Governo Quércia faz a 

municipalização, via terceirização dos serviços e municipalização dos projetos, mas 

continua o ciclo básico e, neste governo é formulado o acordo com o Banco. O Governo 

Fleury suspende tudo, em nome do Projeto Escola Padrão, adotado como marco do 

governo, mas continua o Ciclo Básico. E no Governo Covas tudo é retomado, fim da 

experiência da Escola Padrão, recuperação da discussão dos ciclos, reorganização do 

sistema escolar, reestruturação das escolas, municipalização do ensino, e desembolso do 

financiamento do Projeto com o Banco Mundial. Medidas que contemplavam as 

diretrizes do Banco e marcam uma nova administração pública, guiada pelas idéias de 

controle de recursos, eficiência e eficácia. Tendo isso como metas estabelecidas, os 

problemas que coexistiram com o Ciclo Básico, tais como a resistência dos educadores e 

os problemas por estes enfrentados decorrentes das condições de trabalho, não foram 

revistos pelo governo. (SALVADOR, 2009, p. 58). 

 



80 
 

Tal adoção foi estimulada ainda pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) que, 

em 1997, lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Essa publicação, em seu volume 

de Introdução, afirma ser adotada a estruturação por ciclos, pelo reconhecimento de que tal 

proposta permite compensar a pressão do tempo inerente à instituição escolar, tornando possível 

distribuir os conteúdos de forma mais adequada à natureza do processo de aprendizagem 

(BRASIL, 1997, p. 59). 

Jacomini (2008) aponta aspectos positivos referentes à adoção dos ciclos, uma vez que se 

apresentam como proposta alternativa para se pensar o tempo, o espaço, os conteúdos e as 

metodologias que compõem o processo de ensino e aprendizagem. Para a autora, as pesquisas no 

campo da aprendizagem e do desenvolvimento humano oferecem subsídios que validam outras 

formas de organizar os tempos e os conteúdos escolares, de forma a se adequarem ao 

desenvolvimento e à aprendizagem sem interrupções a cada ano letivo – acredita contribuir para a 

democratização do conhecimento e a superação, ou, ao menos, minimização das características 

excludentes que a escola pública ainda mantém. Como aponta a autora, entretanto, a condição de 

implementação dos ciclos tem sido alvo de muitas críticas, que, muitas vezes, não distinguem a 

concepção de organização do ensino por entenderem a escola como um espaço de 

democratização do conhecimento, intrínseca aos ciclos e à progressão continuada, das 

experiências que, embora assim denominadas, não adotaram os pressupostos dessa forma de 

organização do ensino. 

Fusari (2001) também reconheceu aspectos positivos na implementação dos ciclos, que se 

fundamentam na percepção da aprendizagem como processo, reduzindo o fracasso pela 

compreensão da avaliação como forma de acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. 

Como esclarece Biani (2007), a adoção dos ciclos e da progressão continuada insere-se, 

no momento de sua implantação, num conjunto de ações integradas que visaram à 

universalização do ensino básico, ao acesso e permanência de todas as crianças na escola, à 

regularização do fluxo escolar, à melhoria da qualidade de ensino e à elevação do índice de 

escolarização da população. Tais ações políticas inserem-se num contexto de uma luta maior pela 

democratização do ensino, pelo término da cultura da repetência, seletividade e exclusão escolar.  

Jacomini (2008), sobre o mesmo assunto, explicita que, em consonância com uma 

estrutura social que opera conforme o princípio da seletividade e da exclusão, a escola seriada 

cumpriu a função de reprodutora da estratificação social. Ela reforçou, apesar de não se propor a 
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isso estruturalmente, por meio da reprovação e da evasão, o lugar “reservado” às diferentes 

classes sociais. Salvo raras exceções, os evadidos da escola eram os mesmos excluídos 

socialmente.  

Partilho da concepção dos autores no que se refere à proposição teórica subjacente à 

adoção dos ciclos e da progressão continuada. No entanto, a realidade decorrente de tais 

proposições evidencia o que nos indica Biani (2007) sobre a ideia de que a implantação formal 

dos ciclos e da progressão, por meio de reformas, não alteraram  as práticas classificatórias, 

seletivas e excludentes da escola. No que se refere à continuidade das práticas excludentes da 

escola, elas dão ao problema tão somente novos contornos, que se tornam visíveis, inclusive pelo 

fato de existência de sujeitos nas condições de exclusão a que foram submetidos pelo sistema de 

ensino desqualificado. Contudo, há que se considerar que o acesso de parte da população, que 

antes não adentrava a escola, precisa ser tomado e concebido como um direito social. Para tanto, 

o governo estadual continua propondo medidas, como a de correção de fluxo, quantificando 

evasão e repetência, o que é criticado, no excerto a seguir, por Barreto (apud BIANI, 2007): 

 

A reprovação não melhora a qualidade de ensino. Se fosse pelo número de reprovados, o 

Brasil estaria entre os campeões da boa educação, e nós sabemos que isso não é verdade. 

Por trás da questão da correção do fluxo, há uma preocupação com a democratização do 

ensino. Quando não havia escola para todos, a repetência tirava o lugar de novos alunos. 

Hoje existem vagas para todo mundo, mas o atraso escolar ainda é muito grande. Nós 

temos mais alunos de 15 a 17 anos frequentando o Ensino Fundamental do que o Ensino 

Médio, que seria o certo para essa faixa etária. 

 

A concordância com tal afirmação não invalida o fato de que os pressupostos de tais 

políticas necessitam ser aplicados, pois não se pode efetivamente atrelar à qualidade o princípio 

excludente que permite a todos que perdurem no interior da escola, situação em que seu direito 

básico de aprender não é respeitado, a despeito das medidas que tornam tal direito privilégio de 

poucos. Sobre o assunto, Fusari (2001) destaca: 

 

[...] para fazer com que a progressão continuada se traduza em medidas capazes de 

realmente garantir a melhoria da qualidade de ensino, e não simplesmente melhorar os 

índices oficiais de repetência e evasão escolar, é preciso assegurar condições de trabalho 

para os professores e condições de permanência e estudo para os alunos. E que haja um 

envolvimento de todos os profissionais da educação, alunos e pais, na discussão da 

reorganização do espaço e do tempo da escola. A Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, ao não garantir essas condições, que são de sua responsabilidade, revela que 

seu interesse restringe-se tão somente à promoção automática enquanto índices 

quantitativos, e não à progressão continuada, esta sim, possibilidade de melhor 
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qualificação dos resultados do ensino, condição essencial para uma efetiva 

democratização da escolaridade (FUSARI, 2001, p. 17). 

 

Os trabalhos de Freitas (2002; 2003) e Frigotto (2000, 2001), entre outros, evidenciam 

que a exclusão e a seletividade podem se tornar ainda mais agudos quando advêm de processos 

que privilegiam a inclusão educacional em seu aspecto quantitativo. Essas são as circunstâncias 

que podem ser aplicadas à adoção da organização em ciclos e de progressão continuada no 

Estado de São Paulo: resolveram-se os problemas das estatísticas educacionais, que apontavam 

para números alarmantes com relação à reprovação e consequente evasão, mascarando-as com 

resultados favoráveis, haja vista que impactaram diretamente nesses quesitos, mas não atuaram, e 

não atuam, sobre a não aprendizagem de parcela da população. Como conclui Santos (2002), a 

conduta de aprovação automática, que aparentemente é um instrumento democrático, em verdade 

é uma sistemática de exclusão brutal, ainda mais nociva do que a reprovação, já que demonstra 

índices de aprovação nunca anteriormente atingidos, que mascaram o fenômeno da exclusão 

representado pelo fracasso escolar. 

As ideias provenientes da proposta de progressão continuada transformaram-se, na 

prática, em promoção automática, uma vez que não foi acompanhada de uma série de medidas 

necessárias à execução da proposta – as que foram adotadas visaram solucionar uma questão 

numérica e financeira que não possuía relação alguma com a qualidade do ensino ou com 

execução de uma proposta pedagógica.  

Essa condição foi efetivamente ainda mais impactante ao se considerar que a maciça 

composição de alunos das escolas públicas pertencia às camadas mais pobres da sociedade. Eles 

eram desfavorecidos de antemão pelas condições de vida que dificilmente lhes permitiriam se 

apropriar de um capital cultural efetivo e são marcados, mais uma vez, pela instituição que 

representava uma importante, ou mesmo a única, oportunidade de aquisição do conhecimento 

construído pela humanidade, e simulava o que no senso comum seria o trampolim para a 

ascensão social.  

Projeto, portanto, danoso, porque traz uma simbologia da educação findada, mas que nega 

o instrumental que deveria ser intrínseco à conclusão da escolaridade. Como afirma Perez (2009), 

passar pela escola dessa forma corrobora o adiamento e ampliação da sensação de 

desconhecimento, de incompetência, capaz de corroer a autoestima dos indivíduos e a crença na 

sua capacidade de aprender e, consequentemente, de autonomamente buscar soluções para os 
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problemas de sua vida cotidiana (idem, p.229). A desigualdade social, assim, se transforma em 

desigualdade escolar. E a escola, deixando de fornecer a todos, por meio de uma educação 

metódica, o que alguns já adquiriram no meio familiar, sanciona as desigualdades que somente 

ela poderia reduzir (BOURDIEU, 2008a, p.61). 

Alguns estudos indicam as causas do distanciamento entre as proposições teóricas da 

inserção da progressão continuada e dos ciclos. Salvador (2009), sobre tal problemática, conclui 

que, na adoção dos ciclos e da progressão continuada no Estado de São Paulo, os professores, ao 

invés de serem vistos como sujeitos, foram vistos como objetos, tendo que cumprir medidas, sem 

prévias considerações, já que as ações circunstanciais limitaram-se a ser-lhes somente destinadas 

a um documento com princípios e diretrizes da progressão continuada para orientação. 

 O estudo de Jacomini (2008) segue a mesma direção, ao apontar que a efetivação das 

ações políticas educacionais depende, em grande medida, da participação de seus principais 

protagonistas – os educadores –, e que estes não foram considerados em sua implementação. 

Biani (2007) apresenta a ideia de que a organização do regime de progressão continuada foi alvo 

de críticas e discussões, no campo teórico e no cotidiano escolar. Os professores rejeitaram-na 

não só porque essa medida foi imposta, ignorando-os no processo de decisão, restando-lhes 

cumprir ordens e se responsabilizar pelos resultados, mas também por não terem sido 

modificadas as condições materiais e pedagógicas para se atender à proposta. Assim, não foi 

efetivada a adesão dos principais sujeitos – pais e professores –, causando descontentamento 

entre pais, alunos e professores pela observação prática de que muitos foram promovidos, mas 

continuaram sem aprender. 

Ainda que se tenha implantado uma proposta de um modelo diverso de organização do 

que havia até então, a escola não foi instrumentalizada de condicionantes efetivos e 

determinantes em sua execução, assim, como apontam os estudos anteriormente citados, 

operando a escola mais com aquele modelo tradicional, historicamente sedimentado e para o 

senso comum, que sempre deu certo – exitoso, mas para uma parcela determinada do público. Os 

pressupostos de tais políticas necessitavam ser aplicados, pois não se podia efetivamente atrelar à 

qualidade o princípio excludente, conforme já apontado. 

Sampaio (2002), em apresentação do livro por ela organizado, explicita considerações 

sobre tais ações e consequências para a escola, professores e alunos. Essas diretrizes e 

intervenções oficiais foram, “no mínimo, muito desastrosas” (idem, p.7), pois foram impostas 
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sem a preocupação com o que podiam causar com esse modo apressado. Essas mudanças 

trouxeram novos problemas, e a escola continuou com os mesmos princípios acrescidos da 

insatisfação, pois “os professores entenderam que não era mais necessário ou possível ensinar e 

exigir que os alunos se esforçassem, que estudassem, que frequentassem as aulas” (id. ibid., 

p.12). Nesse contexto, os alunos “não mereciam o esforço dos professores, não aprendiam (...). 

Restava-lhes acomodar-se às regras do jogo com seu protesto mais típico, a indisciplina (...)” (id. 

ibid., p.13). 

Perez (2009) afirma que a política implantada para o Ensino Fundamental nas escolas 

estaduais pelo governo iniciado em 1995 – e que perdura até o momento – parece ter sido 

encampada por administrações sucessivas até 2007, todas ligadas a um mesmo partido político, o 

que acabou criando a aparência de que essa era uma política de Estado e não de governo na área 

educacional. 

Toda essa legislação, no campo educacional, e incorporação pelo cotidiano escolar, 

apresentados até aqui, configuram-se no contexto em que se inserem as escolas onde a pesquisa 

foi realizada. Pode-se interpretar que tais medidas, como aponta Bourdieu (2008, p. 221), são a 

contrapartida dos “ajustamentos invisíveis” que as instituições encontram como forma de solução 

para eliminação que foi estendida no tempo, mas que, mantendo a aparência natural, exclui os 

alunos, mantendo-os no seu interior.  

As referidas legislações serviram, assim, de parâmetro para delinear elementos da 

burocracia instada nas escolas, e por serem incorporadas no cotidiano escolar de acordo com as 

formas de lidar com as demandas, configura a vida própria que se manifesta nas escolas. 

Considera-se, contudo, que há premissas que são universais para o regulamento do campo 

educacional.  

 

 

2.2. A pesquisa nas escolas 

 

A pesquisa social, como qualquer outra prática social, é orientada e caracterizada pelas 

razões práticas que comandam a atividade do pesquisador e que se distanciam de forma 

significativa da lógica teórica apresentada nos tratados de metodologia. Mobiliza o habitus,  um 

sistema de disposições a operar como uma matriz de percepções, apreciações e ações que 

produzem uma variada gama de práticas, desde a elaboração do problema às formas de 
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explicação e interpretação mais adequadas aos conceitos e metodologias utilizados no processo 

de investigação. Mas, o trabalho do pesquisador não se dá somente sob o direcionamento do 

habitus, que é controlado e corrigido pela vigilância metodológica e pela constante auto-

objetivação do pesquisador. No contexto da necessária autovigilância, foram efetivados os 

procedimentos para coleta das informações e descrições das escolas que a seguir serão 

explanados, além de dados relativos aos sujeitos e às escolas. 

 

 

2.2.1. A definição sobre as escolas 

 

Para seleção das escolas, utilizou-se como critério que elas possuíssem características 

diferentes: a escola 01 foi escolhida por ser de grande porte, atendendo a uma extensa quantidade 

de alunos e por estar localizada em um bairro urbanizado  de um município da Grande São Paulo.  

A escola 02 foi selecionada por ser de proporção pequena que atende a uma pequena 

quantidade de alunos. Essa escola, tempos atrás, estava em um ambiente mais próximo do rural, 

mas, atualmente, passou por um processo de urbanização em seus arredores.  

E, por fim, a escola 03 foi selecionada por atender alunos que iniciam tardiamente seu 

processo de escolarização ou que voltam para estudar após percursos não exitosos na escola 

regular. A intenção, nesse caso, era localizar um aluno que atendesse ao critério de enfoque da 

pesquisa, portanto, analfabeto, que tivesse cursado o Ensino Fundamental em escola regular e 

retornado na suplência, para perceber como um aluno que olhe este processo, com maior 

distância em relação ao tempo, se posiciona mediante a trajetória percorrida.   

Em suma, a localização das escolas, embora cada uma se encontre em uma cidade 

diferente, ainda que vizinhas, não foi uma situação articulada como um pressuposto. Como, no 

início, a intenção era voltar o interesse, exclusivamente, aos alunos, este não foi um indicador tão 

forte para a seleção. O foco concentrava-se nas características das três escolas, apenas para 

perceber como alunos advindos de diferentes contextos compreendem e vivenciam sua trajetória 

escolar desqualificada. Essa foi uma decisão em razão dos pressupostos apresentados na teoria de 

Bourdieu e seus colaboradores. Após a qualificação, pela opção de extensão de informações 

sobre o foco, passou-se a investigar como essas escolas, em suas diferentes dinâmicas construídas 

na diversidade dos contextos que as permeiam, compreendem e enfrentam o objeto de estudo.  
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No decorrer da pesquisa, procurei duas escolas para desenvolver a coleta de informações, 

sem êxito: a primeira foi antes de encontrar a escola 01, quando iniciei a pesquisa numa outra 

escola com características parecidas, mas a vice-diretora me informou que não havia aluno com o 

perfil que eu procurava. A segunda busca se deu no intermédio entre o trabalho na terceira escola 

e a qualificação, quando procurei pela escola onde o aluno F estudou antes de se transferir para a 

escola 01, com a finalidade de localizar mais um sujeito para a entrevista. Fui recebida pelo vice-

diretor que foi chamado em outra instância da escola e se dirigiu à secretaria. Expliquei-lhe o 

tema de minha pesquisa, ele então retornou para o outro compartimento da escola, afirmando que 

ia conversar com a diretora e pedir permissão para a realização da pesquisa. Voltou e me 

respondeu que naquela escola não havia nenhum aluno na condição que eu procurava, mas que 

numa escola, ali perto, havia, com certeza, explicando-me como chegar até o local. Baseada 

nessas informações, que não se pode afirmar que sejam falsas ou verdadeiras, é possível somente 

hipotetizar que este não seja um assunto para os quais as escolas se sintam confortáveis de abrir 

as portas para a realização de uma pesquisa.  

A segunda situação, principalmente, causa mais dúvida de que a informação prestada seja 

verdadeira, por conta do procedimento das condutas: o vice-diretor da escola onde o aluno F 

(sujeito da pesquisa) estudou da 5ª série até a 8ª série e onde não tomaram conhecimento de que 

era analfabeto, que de início nada disse sobre a existência ou não de alunos nessa condição, 

somente se direcionou para pedir a permissão e retornou com a informação, indicando-me, ainda, 

uma outra escola onde certamente haveria alunos com o perfil que eu procurava. A forma como 

fui recebida na escola 01 e as dificuldades lá encontradas para realizar a pesquisa vêm corroborar 

a ideia do incômodo causado pelo tema da pesquisa, conforme descrito no item 2.3 a ser 

apresentado adiante.  

 

 

2.2.2. Procedimentos para a coleta e análise das informações 

 

A obtenção das informações foi realizada por meio de entrevistas e documentação. 
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2.2.2.1. Entrevistas 

 

Recorreu-se ao uso da entrevista como principal instrumento para a realização da 

pesquisa. Até a qualificação, pretendia-se realizar seis entrevistas com alunos, em seis escolas 

diferentes, para trazer uma dimensão de distintas construções de situações de fracasso no campo 

escolar. Pensou-se na quantidade de seis por não poder ser um número muito extenso, devido ao 

tempo da pesquisa de doutorado, e tampouco uma quantidade reduzida ao ponto de não se 

abstrair singularidades nas trajetórias.  

No entanto, foi apontada pela banca a necessidade de trazer, para o corpo do trabalho, a 

versão da escola, ainda que como suplemento, sobre o que acontece dentro da instituição para que 

existam alunos nas condições dos entrevistados. Assim, optou-se por retornar às escolas, 

trabalhar com mais densidade sobre dados das escolas onde estão inseridos esses sujeitos.  

A entrevista com o integrante da equipe gestora e a análise de documentação da escola 

foram interpostas como material complementar da pesquisa. Mediante o escasso tempo, decidiu-

se redimensionar as ações e realizar entrevistas com as coordenadoras pedagógicas das escolas 

onde estudavam os sujeitos e dar por findada a busca por outros alunos participantes, 

considerando-se que, no material coletado, já havia a presença de três representações distintas de 

construção escolar do insucesso no percurso. Na escola 01, devido à troca de coordenadoras, a 

conversa foi realizada com a vice-diretora, que já trabalhava na escola no ano anterior. A única 

entrevista com aluno, feita após a qualificação, foi a da aluna K, por ter-me sido apresentado um 

novo contexto rico para a pesquisa, que seria uma aluna em sala de recuperação intensiva (RI). 

O roteiro para a entrevista com os alunos foi elaborado com vistas a atender aos objetivos 

que se pretendia alcançar e focalizado o problema da pesquisa. Foram inseridas questões 

fechadas para traçar o perfil de características econômicas, sociais e culturais dos sujeitos. Foi 

elaborado também um conjunto de perguntas abertas no intuito de mapear as particularidades da 

trajetória de cada aluno e sua relação com o saber e a escola. Foram realizados muitos recortes, 

de acordo com os aspectos que se pretendia discutir, pois as falas justapostas não permitiriam 

condensar os assuntos e analisá-los de forma a apreender o que se pretendia evidenciar em cada 

eixo.  

Para a conversa com um dos membros da equipe gestora de cada escola, foi também 

elaborado um breve roteiro com questões abertas, cujo objetivo foi o de trazer para a pesquisa a 

versão da escola sobre o processo que resulta na questão discutida na pesquisa. 
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Para essas entrevistas, tomou-se, como orientação, as considerações de Bourdieu (1999), 

para quem a reflexão de que quaisquer métodos adotados se apoiam em interações sociais que 

ocorrem sob a pressão de estruturas sociais é um primeiro passo para tentar controlar, na 

execução dessas interações, os efeitos da estrutura social na qual ela se realiza. Há que se 

considerar a violência simbólica imposta numa relação entre pesquisador e entrevistado, 

colocando em contato dois indivíduos de posições sociais diferentes, em que há a iminência de 

uma violência simbólica entre dois interlocutores, um legitimamente ligado ao trabalho científico 

e outro na situação de observado e interrogado. Assim, as características da interação contêm 

efeitos sociais que podem afetar as respostas, situação ainda mais proeminente quando se tem que 

falar de um papel que exerce e no qual não se obtém êxito, como é a situação dos alunos 

entrevistados em questão. Ciente desses pressupostos, evitou-se a ingenuidade da ciência como 

neutra e se agiu no sentido de amenizar as consequências. “Só a reflexividade que é sinônimo de 

método, mas uma reflexividade reflexa, baseada num “trabalho”, num “olho” sociológico, 

permite perceber e controlar no campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da estrutura 

social na qual se realiza”. (BORDIEU, 2011, p.694, grifo do autor).  

Na condução das entrevistas, procurou-se adotar a postura de interpretar as falas, os 

silêncios, e ainda o que está por trás das manifestações, haja vista que os sujeitos sabem que “(...) 

seu ser é um ser percebido, condenado a ser definido em sua verdade pela percepção dos outros” 

(BOURDIEU, 2001, p.200). Mediante essa percepção que se adquire desde a infância, e de que o 

pesquisador é mais um no cotidiano escolar que ali está para percebê-lo, pode não ser uma 

situação confortável se mostrar sem nuances. Assim, para uma análise efetiva do problema 

apresentado, não é possível direcionar o olhar estritamente para a fala dos agentes sem que se 

vincule aos seus discursos, representações e comportamentos suas determinações sociais. 

(BONNEWITZ, 2003, p.27).  

 

Se interrogarmos os indivíduos sobre o sentido de suas ações pessoais, eles sempre serão 

capazes de apresentar “boas razões” que as justifiquem. Mas o sociólogo deve ser muito 

prudente diante das significações que os indivíduos dão de sua conduta. Certamente, elas 

não são falsas, mas são sempre incompletas. Esta incompletude se explica pelo fato de 

que a produção do discurso dos indivíduos não é independente de suas características 

sociais (...). Romper com as pré-noções contidas no discurso comum se justifica também 

pelo fato de que os indivíduos que apresentam explicações de sua prática não estão 

conscientes dos determinismos que produzem o seu discurso. (BONNEWITZ, 2003, 

p.30). 
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Além disso, como afirma Bourdieu (2004), ao analisar o cuidado a se ter quanto à ilusão 

da transparência e à ilusão do saber imediato, deve-se evitar a tomada de decisões que sejam de 

seu interesse apenas, mas ter a clareza de que há relações sociais envolvidas nas manifestações, a 

serem detectadas por princípios organizacionais capazes de explicar as atitudes, opiniões e 

aspirações dos envolvidos no estudo. Em outras palavras, há a necessidade de atentar ao social de 

toda a situação. “O sentido das ações mais pessoais e mais “transparentes” não pertence ao 

sujeito que as realiza, mas ao sistema completo de relações nas quais e pelas quais elas se 

realizam”.  (BOURDIEU, 2004, p. 25-9). A realidade, portanto, de um problema estudado não 

pode ser compreendida somente pelos sentimentos, explicações ou reações pessoais dos sujeitos.  

 

 

 

2.2.2.2. Consulta documental 

 

Foi solicitado aos agentes das escolas que a pesquisadora tivesse acesso ao prontuário dos 

alunos, no intuito de analisar a documentação que porventura pudesse fornecer informações sobre 

a trajetória escolar dos sujeitos. Definiu-se que, ao menos, fosse possível verificar o Histórico 

Escolar como indicador da fase em que os sujeitos começaram a ter seu baixo desempenho 

atestado pelas notas. É um documento em que também se podem observar as faltas dos sujeitos à 

escola. 

Já a proposta pedagógica das escolas foi considerada um documento relevante para 

verificar se os alunos, como os sujeitos da pesquisa, eram contemplados nos planos de ação das 

escolas. Na escola 01, não foi permitido o acesso ao prontuário dos alunos. Solicitado à diretora, 

que, na ocasião, era oficialmente uma das vice-diretoras (porque a diretora de fato estava em 

férias), esta não aceitou e disse que, se fosse a gestora efetiva, não permitiria em nenhuma 

circunstância. Mas, orientou-me a retornar, quando a diretora voltasse das férias, para conversar 

esse assunto com ela e saber de sua decisão. Procurei pela diretora, que também negou o acesso. 

Assim, não tive contato com a documentação escolar do aluno G nem da aluna K.  

Quanto à proposta pedagógica, a informação foi a de que não havia sido encontrada a do 

ano anterior, e a do ano corrente estava em construção. Foi-me disponibilizado o plano gestor da 

escola e, quanto aos dados que não constavam no plano, tratou-me com hostilidade. Ao solicitar a 

informação de quantos professores eram efetivos, me respondeu a diretora: “Mas você precisa 

desse dado? É necessário?”. Em uma das solicitações de informação: “Ah, hoje eu não posso, 
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porque já está dando o meu horário. Por que você não veio em outro momento?” Expliquei-lhe 

que procurei por ela, mas estava em férias, ao que retrucou: “É, mas eu não voltei hoje”. Eu já 

havia ido à escola outras vezes e não a encontrara. 

Na escola 02, embora tenha havido uma ideia inicial de recusa, alegando ser o prontuário 

do aluno portador de documentos confidenciais, após conversar com o diretor, este requisitou que 

eu fizesse um documento no qual me comprometesse a utilizar os dados somente para os fins a 

que se destina a pesquisa e não divulgar a identificação do aluno. Assim o fiz e tive acesso ao 

prontuário do aluno F, com permissão para fazer anotações, mas não fotocopiar. Se eu precisasse, 

o diretor disse que encaminharia um pedido para a Diretoria de Ensino. Procedeu chamando a 

coordenadora pedagógica e a chefe da secretaria para conversarem comigo, a fim de receberem as 

explicações sobre a pesquisa para, então, atenderem as solicitações necessárias para sua 

execução. Foi informado, nessa ocasião, que, caso não estivesse um membro da equipe gestora, 

poder-se-ia procurar pela profissional da secretaria para disponibilizar o que fosse necessário 

após a entrega do documento solicitado. Considerou ainda que o meu acesso à documentação, via 

procedimentos legais, seria educativo, para que funcionários que lidam com a questão burocrática 

percebessem o quanto é importante manter a documentação em ordem.  

Quanto à documentação sobre a escola, o diretor informou que, quando ele chegou nessa 

unidade, em 2013, não havia arquivos que se referissem à documentação que eu buscava. Para o 

ano corrente, estava para ser construído, mas que não tem sentido a execução de uma proposta 

pedagógica atualmente quando o currículo é imposto pelo Estado. Disse que, se a escola não tem 

autonomia, não faz sentido desenvolver uma proposta. Ainda assim, ressaltou que não desacredita 

que o Estado tenha mesmo que estabelecer um mínimo comum.  

De acordo com informação da escola, o Plano Gestor é realizado de quatro em quatro 

anos e, como não havia arquivado na escola, e este é o ano de renovação, não tive acesso ao 

documento escrito. As informações de que eu precisava para além da proposta pedagógica foram 

encaminhadas a mim por e-mail pelo vice-diretor, pois, num primeiro momento em que fui 

procurar tais informações, ele havia me dito que estava finalizando a redação de um documento 

com essas informações e que estava em seu pen drive em sua residência, e, por isso, me enviaria 

ao chegar lá. Recebi semanas depois o arquivo, com um relato da observação de estágio de um 

professor de Geografia na escola, do qual extraí o que foi possível.  
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Na escola 03, prontamente foi permitido acessar a documentação da aluna, na qual 

constava somente seu histórico escolar. 

 

 

2.2.2.3. Procedimentos de análise 

 

Após transcrever as entrevistas e ouvi-las diversas vezes, elas foram analisadas. Para a 

extração dos dados, todas as entrevistas foram relidas várias vezes para marcar, nos textos, os 

assuntos e referências aos eixos, cada um deles com uma cor para, posteriormente, organizá-los 

para análise e exposição. 

Foram categorizadas em quatro eixos: percepções sobre o que construiu sua trajetória 

escolar desqualificada; estratégias de sobrevida na escola; marcas incutidas nos agentes em 

decorrência da permanência desqualificada; e sentido da permanência e expectativas com relação 

à escola. Para efeito de apresentação dos dados, foi feita a junção de dois eixos no capítulo 04 e 

dois eixos no capítulo 05 e analisados segundo o referencial teórico adotado. 

 

 

2.3. Apresentando as escolas e os sujeitos 

 

Na perspectiva deste estudo, a escola é tomada como parte de um campo, uma rede de 

relações objetivas entre posições que estão objetivamente definidas por sua situação presente e 

potencial na estrutura de distribuição do capital. A possessão do capital pelos ocupantes dessas 

posições, tanto os agentes como as instituições, assim como sua posição com relação a outras 

posições, ordena o acesso a vantagens específicas que estão em jogo no campo. Conceber a 

escola como campo torna possível captar a particularidade na generalidade e o movimento 

oposto, permitindo que se analisem as experiências escolares pelas quais passaram os sujeitos 

como “casos particulares dentro do possível” (BOURDIEU & WACQUANT, 2008, p.109; 135).  

 

A estrutura administrativa de uma escola exprime a sua organização no plano consciente, 

e corresponde a uma ordenação racional, deliberada pelo Poder Público. A estrutura total 

de uma escola é, todavia, algo mais amplo, compreendendo não apenas as relações 

ordenadas conscientemente, mas, ainda, todas as que derivam da sua existência enquanto 

grupo social. Isto vale dizer que, ao lado das relações oficialmente previstas (que o 

Legislador toma em consideração para estabelecer as normas administrativas), há outras 
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que escapam à sua previsão, pois nascem da própria dinâmica do grupo social escolar. 

Deste modo, se há uma organização administrativa igual para todas as escolas de 

determinado tipo, pode-se dizer que cada uma delas é diferente da outra, por apresentar 

características devidas à sua sociabilidade própria. (CÂNDIDO, 1964, p.107-8).  

 

Assim, concebe-se que as escolas, embora regidas por uma burocracia comum, já 

apresentada, têm uma vida própria constituída a partir das respostas que dão às insurgências de 

sua prática cotidiana; mas, o estudo da circunscrição de elementos de três escolas fornecem 

indicadores para o conhecimento e análise da instituição escolar em sua dimensão mais densa. 

 

 

2.3.1. As escolas e seu entorno 

 

Antes, porém, de se ater à descrição das escolas, será feita uma breve explanação sobre as 

cidades onde se localizam, a fim de situar os sujeitos em um determinado lugar do espaço social. 

Para Bourdieu (2001), não existe quem não seja caracterizado pelo lugar em que está situado de 

maneira mais ou menos permanente; assim, explanar o seu meio auxilia a compor os sujeitos da 

pesquisa, que vão se relacionar de forma distinta com o espaço social, de acordo com seu habitus. 

 

 

2.3.1.1. Escola 01 

 

A escola 01, onde foram localizados os alunos F e K, está situada em um município da 

Grande São Paulo. Tal município, junto a outros três, compõe uma microrregião que é uma das 

que pertencem à mesorregião metropolitana do Estado de São Paulo. Em 2010, a população do 

local foi estimada pelo IBGE em 453.561 habitantes. Dos quatro municípios que compõem a 

microrregião, o que sedia a escola é o segundo mais populoso, segundo dados do IBGE, com 

131.604 habitantes (BRASIL, 2010). A população estimada em 2013 era de 141.824 habitantes. 

A unidade territorial do município é de 134,160 km² e a densidade demográfica, de 980,95 

hab/km² (www.cidades.ibge.com.br). 

O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, elaborado pelo PNUD, em 2003, 

estabeleceu um índice que variava de 0 a 1 – zero tem o significado de nenhum desenvolvimento 

humano e um é o de desenvolvimento humano total. Assim, nos municípios com Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) até 0,499, é considerado haver desenvolvimento 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Downloads/www.cidades.ibge.com.br
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humano baixo; entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano e 

municípios com IDH-M maior que 0,800 são classificados com desenvolvimento humano 

considerado alto. 

O IDH-M foi elaborado para medir o nível de desenvolvimento humano de núcleos 

sociais menores. Os indicadores que norteiam o índice são os mesmos utilizados para medir o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos países: educação, longevidade e renda (Produto 

Interno Bruto - PIB per capita). Para mensurar o índice “educação”, são considerados dois 

indicadores com pesos diferentes: a quantidade de pessoas alfabetizadas com idade acima de 15 

anos tem peso dois, e a taxa de frequência escolar tem peso um. No que concerne à renda, o PIB 

per capita significa a renda média de cada residente apenas no município, para o cálculo da renda 

municipal per capita. Dessa forma, após serem calculados os indicadores de forma individual 

(IDHM-E, para educação, IDHM-L, para longevidade e IDHM-R, para renda), os resultados são 

somados e divididos por três. Os municípios mais próximos do índice um foram os que obtiveram 

melhor desempenho. 

 

Tabela 6 – IDH-M do município da escola 01. 

IDH-M 1991 e 2000 Município onde se localiza a escola 01 

IDHM, 1991 0,736 

IDHM, 2000 

IDHM, 2010 

0,778 

0,731 

Renda, 1991 0,699 

Renda, 2000 

Renda, 2010 

0,692 

0,702 

Longevidade, 1991 0,717 

Longevidade, 2000 

Longevidade, 2010 

0,766 

0,852 

Educação, 1991 0,792 

Educação, 2000 

Educação, 2010 

0,876 

0,654 

Fonte: http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas. Organizado pela autora. 

 

Como se verifica pela análise dos dados da Tabela 6, o município onde fica a escola 01 

encontra-se na maioria dos indicadores no nível médio, sendo apresentado alto somente o de 

educação em 2000, com expressiva queda em 2010, e o de longevidade em 2010. Segundo o 

Índice de Pobreza calculado pelo IBGE, em 2003, o índice desse município era de 53,46%. De 

acordo com a definição do IBGE,  
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A pobreza absoluta é medida a partir de critérios definidos por especialistas que 

analisam a capacidade de consumo das pessoas, sendo considerada pobre aquela pessoa 

que não consegue ter acesso a uma cesta alimentar e de bens mínimos necessários a sua 

sobrevivência. 

A medida subjetiva de pobreza é derivada da opinião dos entrevistados, e calculada 

levando-se em consideração a própria percepção das pessoas sobre suas condições de 

vida. Segundo especialistas, a percepção de bem-estar de um indivíduo sofre influência 

de acordo com sua posição em relação aos demais indivíduos de um determinado grupo 

de referência. Em termos teóricos, não se espera que os dois indicadores sejam 

coincidentes, mas a expectativa é de resultados próximos. (IBGE, 2002/2003). 

 

Assim, constata-se que esse município possui 53% das pessoas que não possuem todas as 

condições de usufruto de uma vida digna. Essa é uma cidade-dormitório, de onde a grande 

maioria de pessoas se desloca para trabalhar no centro de São Paulo, acesso facilitado pela 

estação de trem. Na cidade, não há opções de lazer, necessitando o deslocamento até o centro de 

São Paulo, a aproximadamente 50km, ou para a cidade interiorana a 35 km de distância, para que 

se desenvolvam tais atividades. 

A escola 01 encontra-se em um dos bairros desse município. O funcionamento de aulas da 

escola 01 se dá em três turnos: período da manhã, das 7h às 12h; período da tarde, das 13h às 18h 

e período noturno, das 19h às 23h. O total de alunos atendidos por essa escola é de 1.372, 

distribuídos em 40 turmas, o que resulta numa média de 34 alunos por sala. A escola possui uma 

diretora efetiva e três vice-diretoras designadas: duas que têm sua carga horária distribuída de 

segunda a sexta-feira e uma que trabalha aos fins de semana na Escola da Família e completa seu 

horário durante a semana. A escola conta com duas coordenadoras pedagógicas. 

 

Quadro 1 – Dependências da escola 01. 

Diretoria 01 

Secretaria 01 

Sala dos professores 01 

Sala do professor coordenador 01 

Centro de leitura 01 

Sala de informática 01 

Sala de TV e vídeo 01 

Laboratório de Ciências Não há 

Auditório 01 

Salas de aula 13 

Almoxarifado Não há 

Depósito de materiais de limpeza 01 

Cozinha para merenda escolar 01 

Dispensa 01 

Refeitório 01 

Continua... 
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... continuação 

Recreio coberto 01 

Quadra de esportes coberta 01 

Quadra Descoberta Não há 

 

Depósito de materiais de Educação Física 01 

Corredores de circulação interna 02 

Área de serviço 

Sanitários de funcionários 

Sanitários de alunos 

Vestiário de funcionários 

Vestiários de alunos 

Copa de funcionários 

Sanitário para portadores de deficiência 

Zeladoria 

Não há 

02 

04 

01 

02 

01 

Não há 

01 

Fonte: coleta in loco pela autora 

 

A escola fica em uma avenida extensa e movimentada que liga o município a outro. Pelo 

portão em frente à avenida, os alunos entram e saem da escola. Na lateral direita, há dois portões: 

um para funcionários que não precisam guardar o carro e para visitantes, e outro que dá acesso ao 

estacionamento da escola. O portão por onde entram os visitantes fica fechado com uma tranca e 

existe um vão pelo qual é possível colocar a mão para abri-lo sem precisar chamar ninguém de 

dentro da escola, ou, às vezes, o portão fica apenas encostado.  

A escola tem três andares: no primeiro, ficam o pátio e a quadra; no segundo, estão as 

salas administrativas junto com salas de aula; e no terceiro, só existem salas de aula. Assim que 

se adentra a escola pelo portão lateral, depara-se com o pátio, mas há uma separação por grades; é 

possível a visualização, mas não o acesso, fica trancado. Sempre que eu subia, via adolescentes 

do lado de fora conversando com os de dentro do pátio – suponho que não eram estudantes, os 

quais iam até ali para conversar com os alunos. Na última vez em que fui até a escola, percebi 

uma mudança: as grades foram fechadas com chapa de ferro, impedindo assim a visualização do 

pátio. Por essa entrada, do lado de cá da grade, há uma escada que leva até o andar de cima, onde 

se encontra a secretaria, as salas da direção, da coordenação e dos professores. Há também o 

sanitário para professores. Existem grades projetadas para inviabilizar o acesso dos alunos a esse 

espaço: a secretaria fica no canto direito do andar onde, ao lado dela, há mais um escada que leva 

ao andar em que só existem salas de aula. Há uma grade de correr que, em período de aula, 

impede o acesso às escadas, ficando fechada. Quando as aulas acabam, essa grade é puxada para 

o lado oposto e impede a entrada para a secretaria. Para o lado esquerdo, há outra grade que fecha 
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o corredor, deixando as salas administrativas de um lado e as salas de aula do outro. Uma das 

salas do administrativo tem duas portas, uma para cada lado da grade e é por ela que se faz a 

passagem dos funcionários de um lado ao outro para não precisar abrir o cadeado da grade. Em 

algumas ocasiões, foi presenciada a grade aberta por descuido de alguém que passou, e era 

possível que algum aluno passasse por ali para se retirar da escola, o que de imediato era 

impedido por um dos funcionários. Tem-se como regra que os alunos não passam por ali, a não 

ser que precisem tratar de algum assunto na direção ou secretaria. Curioso é que existe em frente 

à secretaria um painel no qual são expostos folders de cursos e afins, direcionados aos alunos, 

justamente em um local de circulação proibida para eles.  

A escola conta com quinze agentes de organização escolar. Perguntei como separar essas 

funções para caracterização da escola, e a secretária me informou que todos os cargos agora são 

contemplados por essa função e que a diretora vai designando para as funções internas da escola 

de acordo com o perfil de cada um; questionei se essa medida inclui os que trabalham na 

secretaria e a resposta foi afirmativa. Na escola, há 77 professores, sendo que 27 destes são 

efetivos; dos quais três têm cargo duplo. Foram obtidas informações acerca da formação dos 

professores, verificando-se que 21 foram formados em universidades públicas e 17 têm ainda a 

formação em trâmite. Há duas professoras readaptadas na escola, ou seja, impedidas por 

condições de saúde de exercerem sua função, sendo-lhes designadas outras tarefas: um professor 

de Ensino Fundamental I e um de Ensino Fundamental II. 

Localizaram-se, no plano gestor, os indicadores da escola quanto ao nível de desempenho 

acadêmico e ao Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP). A 

seguir, estão alguns dados contidos no plano gestor de 2013, referentes ao ano de 2012, no que se 

refere ao desempenho nas provas de Língua Portuguesa e em Matemática, às taxas de aprovação 

e retenção da escola: 

 

Tabela 7 – IDESP 2012: Distribuição por nível de desempenho do SARESP (escola 01). 

Anos e 

resultados 

Disciplina Abaixo do Básico Básico Adequado Avançado 

5º ano do EF Língua Portuguesa     

5º ano do EF Matemática     

9º ano EF Língua Portuguesa 0,3211 0,5632 0,1000 0,0158 

9º ano EF Matemática 0,4579 0,5053 0,0368 0,0000 

3ª série do EM Língua Portuguesa 0,4146 0,4758 0,1098 0,0000 

3ª série do EM Matemática 0,7073 0,2805 0,0122 0,0000 

Fonte: Plano Gestor da escola. 
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Verifica-se, pelos dados da Tabela 7, que os índices de aproveitamento dos alunos, nas 

provas do SARESP, são considerados baixos. Cerca de 32% dos alunos, ou seja, cerca de 90 

alunos em Língua Portuguesa e 45%, cerca de 100 alunos, em Matemática, estão abaixo do 

básico nas séries finais do Ensino Fundamental; logo, as séries que estão sob o foco deste 

trabalho. De outro indicador, apenas 10% em Língua Portuguesa e 3,6% em Matemática foram 

considerados com rendimento adequado nessa série, isto é, a escola como um todo nessa faixa de 

escolaridade está em condições precárias no rendimento nesses componentes avaliados.  

 

Tabela 8 - IDESP 2012: Indicadores da escola 01. 

Séries 

Indicadores de Desempenho 
Indicador de 

Fluxo 
IDESP 2012 Língua 

Portuguesa 

Matemática  

5ª ano do EF      

9º ano do EF 2,7810 1,9297 2,32 0,9245 2,14 

3ª série do EM 2,3173 1,0163 1,67 0,8867 1,48 

Fonte: Plano Gestor da escola. 

 

 

Tabela 9 - IDESP 2012: Rede Estadual. 

 5º ano EF 9ª ano EF 3ª série EM 

Escola  2,14 1,48 

Diretoria 2,92 2,20 1,65 

Município 3,70 2,01 1,50 

Estado 9,28 2,50 1,91 

Fonte: Plano Gestor da escola. 

 

Quando se analisam os dados da escola com relação ao município, verifica-se ligeira 

superioridade no 9º ano; já no Ensino Médio, os dados da escola são inferiores aos do município. 

Comparados aos índices da Diretoria e do Estado, os da escola, tanto no 9º ano quanto no Ensino 

Médio, estão aquém. 

 

Tabela10 – Rendimento geral da escola 01 nas séries do Ensino Fundamental II. 

Rendimento escolar anual 2012 - Ensino Fundamental 

Séries 
Quantidade 

de alunos 
Aprovados 

% 

Aprovados 
Ret. Freq. 

% 

Abandono 

Ret. 

Rend. 
% Ret. 

5ª 235 202 85,9 4 1.7 7 2,9 

6ª 232 203 87,5 9 3.8 6 2,5 

7ª 253 225 88,9 12 4.7 5 1,9 

8ª 265 212 80,0 15 5.6 5 1,8 

Total 

geral: 

985 842 85,4 40 4,0 23 2,3 

Fonte: Plano Gestor da escola. 
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Tabela 11 – Rendimento geral da escola 01 nas séries do Ensino Médio. 

Rendimento escolar anual 2012 - Ensino Médio 

Séries 
Quantidade 

de alunos 
Aprovados 

% 

Aprovados 
Ret. Freq. 

% 

Abandono 

Ret. 

Rend. 
% Ret. 

1º 253 207 81,1 17 6,6 18 7,05 

2º 193 160 82,9 11 5,6 13 6,73 

3º 126 115 91,2 3 2,3 3 2,3 

Total 

geral: 

574 482 83,9 31 5,4 34 5,9 

Fonte: Plano Gestor da escola. 

 

Constata-se, assim, pelas tabelas, que na escola 01 são altas as taxas de abandono e 

reprovação. No Ensino Fundamental, fica evidenciada a tendência de que as taxas de abandono 

vão aumentando conforme a progressão das séries: 1,7% na 5ª série; 3,8% na 6ª série; 4,7% na 7ª 

série e 5,6% na 8ª série. Já a retenção decresce: 2,9% na 5ª série; 2,5% na 6ª série; 1,9% na 7ª 

série e 2,3% na 8ª série. Se comparada a taxa de retenção com a de reprovação no geral, percebe-

se que é maior o abandono do que a reprovação: 4,0% de abandono e 2,3% de reprovação. Em 

suma, a análise dos dados traz a compreensão de que 15,6% dos alunos do Ensino Fundamental 

tiveram uma marca legitimada de fracasso em seu percurso escolar, seja pela retenção ou pela 

evasão: 85,9% dos alunos da 5ª série seguiram para a 6ª; 87,5% foram da 6ª para a 7ª; 88,9% da 

7ª para a 8ª e 80% dos alunos seguiram do Ensino Fundamental para o Médio.  

 Chama a atenção a quantidade de alunos que não concluíram o Ensino Fundamental: 20% 

(Tabela 10). Este dado, embora específico de uma escola, é passível de se repetir em tantas outras 

pelos índices que são comumente veiculados por meio dos resultados das avaliações externas e 

explicita o quão problemática é a oferta dos serviços educacionais no que se refere à qualidade, 

pois, parcela significativa dos alunos não avança o mínimo necessário para dar sequência aos 

estudos. Não tive acesso aos dados de 2013, pois, até o fechamento da pesquisa, os dados do 

referido ano ainda estavam sendo organizados. O único dado obtido é o de que ocorreram 20 

reprovações na 8ª série do Ensino Fundamental, alunos que atualmente compõem a sala de RI 

(um foi transferido, tendo a sala 19 alunos). 

 No Ensino Médio, as taxas foram ainda mais elevadas. Pode-se inferir que pela diferença 

que regulamenta a possibilidade de reprovação no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, pois, 

no primeiro, o aluno só pode ser reprovado uma vez em cada série, ao passo que no segundo não 

há limite estipulado. No Ensino Médio, a mais alta taxa de reprovação é no 1º ano, de 7,05%, 

seguido de 6,73% no 2º ano e 2,3% no 3º ano. Pode-se relacionar com a fala da coordenadora M, 
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da escola 02, de que, quando alunos com domínio muito precário de leitura e escrita chegam no 

Ensino Médio, deparam-se com a complexidade em dimensão muito maior dos estudos e, 

sabendo que podem ser retidos quantas vezes a escola decida, evadem. A taxa de evasão no 1º 

ano também consolida essa perspectiva, sendo nesta escola de 6,6%. O abandono vai diminuindo 

conforme a progressão dos anos: no 2º ano, foi de 5,6% e no 3º ano, de 2,3%, totalizando 5,4% 

de abandono neste segmento.  

 

Tabela 12 – Dados fornecidos pela coordenadora da escola 01 acerca da alfabetização e do domínio da escrita. 

Série Quantidade de alunos Não alfabetizados 
Com domínio precário da leitura 

e da escrita 

5ª 220   

6ª 205 39  

7ª 203 04 05 

8ª 253 04 04 

Fonte: informações apresentadas pela coordenadora pedagógica e organizadas pela autora. 

 

 

Tais dados contrastam com os que são observados no plano gestor; são dados de data 

muito próxima à que a coordenadora me forneceu para a descrição acima. Acerca do Ensino 

Fundamental, consta uma proposta de recuperação contínua para os alunos que apresentam 

problemas de aprendizagem, oferecida em horário de aula pelas professoras auxiliares.  

O Quadro 2, a seguir, explicita informações sobre a quantidade de alunos a serem 

atendidos e os motivos da indicação para o reforço: 

 

Quadro 2 - Previsão de atendimento para o reforço em Língua Portuguesa (escola 01). 

5ªs séries 

Todos os alunos precisam de Leitura, Ortografia e Produção Textual 

Alfabetização 39 alunos 

6ªs séries 

Todos os alunos precisam de Leitura, Ortografia e Produção Textual 

Alfabetização 57 alunos 

7ªs séries 

Todos os alunos precisam de Leitura, Interpretação, Ortografia, Dissertação e Estruturação Textual 

Alfabetização 19 alunos 

Ortografia 10 alunos 

Letra cursiva+ortografia 01 aluno 

Continua... 
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...continuação 

8ªs séries 

Todos os alunos precisam de Leitura, Interpretação, Ortografia, Dissertação e Estruturação Textual 

Silábico sem valo sonoro 02 alunos 

Silábico alfabético 05 alunos 

Alfabetização 19 alunos 

Ortografia (letras muito pequenas) 01 aluno 

Coerência e coesão 05 alunos 

Sem anotação nenhuma 04 alunos 

Total contemplado pela proposta 162 alunos 

Fonte: plano gestor da escola 01. 

 

O entrevistado G consta em uma lista de proposta de recuperação, sem anotação de sua 

condição, o que indica que até o momento da seleção não se sabia o grau de sua dificuldade. A 

entrevistada K não constava em nenhuma das listas de reforço, inferindo-se que, na ocasião da 

seleção, não se tinha ainda conhecimento de sua situação em termos de aprendizado, o que depois 

foi identificado, já que ela afirma ter participado de um grupo de reforço. 

Como temário dos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivos (HTPCs), constam, no 

plano gestor, a organização de atividades de recuperação e enriquecimento curricular, estudo de 

documentos de apoio, estudo de propostas curriculares para estabelecer um conteúdo 

programático articulado que atenda à necessidade do aluno, aprimoramento e inovação de 

metodologia de trabalho que visa à melhoria do processo ensino-aprendizagem, elaboração e 

construção de materiais de apoio, estudo dos parâmetros curriculares, estudo de temas e 

abordagens teóricas que viabilizem a construção de projetos educacionais. Está registrado que a 

reflexão será dentro dos HTPCs, relacionada ao tema discutido.  

Note-se que, entretanto, em uma escola que apresenta um cenário como o exposto no 

quadro de previsão de atendimento do reforço, quando se observam os números no que concerne 

à precariedade do domínio da leitura e da escrita, bases para a aquisição dos diferentes saberes, o 

tema não ganha, de fato, notoriedade nas discussões de HTPC. A escola parece não tomar as 

providências necessárias diante do conhecimento da gravidade da situação. A quantidade de 

alunos que são excluídos vivendo no interior da escola realmente é muito extensa. Os que 

participaram da pesquisa são exemplos extremos da situação. 

Todavia, quando esses dados são analisados, relacionando-os aos do IDH de educação 

parece haver certa discrepância, pois, o IDH nesta esfera mostra-se na média em 1991, está acima 

da média, em evolução, em 2000 e encontra-se novamente na média em 2010. Tanto que, no ano 
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2000, está próximo de 1.0, ou seja, índice elevado desse indicador social.  Seria de se esperar 

alunos com melhor rendimento escolar numa população com tais características de nível 

educacional e de renda. Vejamos, depois, as características sociais e culturais desses alunos da 

pesquisa.  

 

 

2.3.1.1.1. Cenas de destaque observadas no cotidiano da escola 01 no desenrolar da pesquisa 

 

Na execução da pesquisa nessa escola, entrou-se em contato com algumas situações que 

merecem destaque. O contato com essas circunstâncias foi favorecido pelo tempo muito mais 

prolongado de visitação com relação às demais escolas. Nas outras unidades, tendo o processo 

sido muito abreviado em decorrência da não necessidade manifesta de negociação, não se 

apreendeu nenhuma situação característica do cotidiano que merecesse destaque no corpo do 

trabalho. 

 

Cena 01 

Em meu primeiro dia de acesso à escola, uma multidão de alunos estava eufórica pelo corredor onde ficam as 

salas de aula do 1º andar do prédio. Não havia professor para dar aula, situação presenciada mais de uma vez. 

Nessa ocasião, um professor vai ao meio tentar conter a gritaria e um dos alunos pula em suas costas e permanece 

por um tempo até que o professor consiga retirá-lo. 

 

Tal descrição indica a desqualificação do processo de ensino, manifestado na amplitude 

da escola em questão, onde foi possível presenciar que há constante ausência de professores, sem 

a possibilidade da substituição das aulas por outro profissional. Além disso, foi apreendida 

também a ausência de regras acordadas com os alunos e por eles aceitas, quando se aglomeram 

pelos corredores para fora das salas de aula, gritando e atrapalhando a aula de outras turmas, 

alguns inclusive desacatando o professor. 

 

Cena 02 

Os alunos foram descendo as escadas faltando cinco minutos para o horário de ir embora, e a vice-diretora estava 

no aguardo, no local em que bate o sinal, comentando que os professores dispensam antes, fora do combinado, 

fazendo comentários em voz alta da postura dos professores. Uma das professoras chega e pergunta para ela 

porque o sinal não foi tocado. Ela respondeu não era chegada a hora, por isso. A professora: “Ah, eu vi todo 

mundo passando e liberei”. 
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A cena em destaque demonstra uma ausência de unidade no trabalho exercido pelos 

diferentes profissionais da escola: de um lado, alguns professores, possivelmente descumprindo o 

que havia sido combinado; e do outro, a vice-diretora, tecendo críticas à situação sem considerar 

que pessoas de fora do cotidiano escolar, como pais e a própria pesquisadora, estivessem a 

escutar. 

 

Cena 03 

 Ao esperar que a diretora pudesse me atender, presencio situação em que ela trata com hostilidade uma 

adolescente, aparentemente fora da escola, que se direcionou até ali para realizar a matrícula. Após o 

atendimento, eu solicitei que ela confirmasse no prontuário do aluno a informação que ele me deu, de que entrara 

na escola na 4ª série. Negou minha solicitação e falou: “Como entrou na 4ª série?”. A secretária e eu explicando 

que por reclassificação. Ela responde: “Ah, então veio do (nome de outra escola). Por isso que ele evadiu, é 

assim.” 

 

O encontro nessa cena em destaque de duas situações de inadequação para lidar com o 

que foge ao seu padrão de aluno esperado: hostilizando uma pessoa que esteve um tempo fora da 

escola e quer retornar; em seguida, apresentando-me uma manifestação de naturalização do fato 

de, pelo aluno G ter entrado tardiamente, fatalmente esteja fadado a não chegar até o fim do 

percurso. 

 

Cena 04 

Depois de um ano de ter ido muitas vezes até a escola, foi a única ocasião em que a diretora conversou comigo. 

Isso porque a procurei para pedir autorização de acesso aos prontuários. No ano anterior, a coordenadora que já 

não está mais trabalhando no local, me apresentou rapidamente a ela, mas parece que não deu atenção ao que foi 

dito. No dia da nossa conversa, me falou: “Você fez entrevista quando aqui?”. Respondi que em 2013, dando 

continuidade em 2014, com a coordenadora anterior acompanhando minhas passagens pela escola. Ela responde: 

“É por isso que ela não está mais trabalhando aqui, tomava atitudes que não diziam respeito a ela”. Como eu 

havia realizado alguns procedimentos em suas férias desse ano, com autorização da vice-diretora já que eu havia 

lhe informado que seria uma continuidade do ano anterior, ela também comentou: “E a R também deixou você 

chegar até um aluno aqui?”. Indignada. 

 

Esse quadro deixa evidente a ausência de comunicação efetiva entre o grupo gestor da 

escola, cada qual procedendo com ditames próprios. 

Essas são cenas auxiliam compreender o desencontro entre os profissionais, a ausência de 

trabalho coletivo com regras mais claras e princípios a reger a vida da escola. Está presente, com 

força, a rotatividade das pessoas e das funções e a precariedade das relações entre os diferentes 

agentes da escola entre si. 
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2.3.1.2. Escola 02 

 

A escola 02 localiza-se em um município que pertence à mesma microrregião do 

município da escola 01. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, possuía então 80.956 

habitantes. Em 2013, a população estimada era de 88.883 habitantes. A área da unidade territorial 

é de 320,697 km² e a densidade demográfica, de 252,44 hab/km². 

 

Tabela 13 – IDH-M do município onde se localiza a escola 02. 

IDHM, 1991 0,761 

IDHM, 2000 

IDHM, 2010 

0,803 

0,788 

Renda, 1991 0,771 

Renda, 2000 

Renda, 2010 

0,784 

0,767 

Longevidade, 1991 0,717 

Longevidade, 2000 

Longevidade, 2010 

0,747 

0,881 

Educação, 1991 0,796 

Educação, 2000 

Educação, 2010 

0,877 

0,723 

Fonte: http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas. Organizado pela autora. 

 

Quando são analisados os dados dessa tabela em comparação com o da outra escola, a 01, 

pode-se perceber que todos os índices do IDH-M do município onde se localiza a escola 02 são 

um pouco maiores dos que os do município da escola 01.  

Quanto aos índices da Educação, em 1991, o índice em educação do município da escola 

01 era de 0,792, enquanto o do município da escola 02 era de 0,796. Em 2000, a diferença se 

tornou menor: 0,876 no primeiro e 0,877 no segundo. E, 2010,os índices dos dois municípios 

com relação à educação foram mais baixos do que nos anos anteriores: 0,654 no município da 

escola 01 e 0,723 no município da escola 02, como visto. O índice de pobreza do município da 

escola 02 é de 39,74%, enquanto o do município da escola 01, como explicitado anteriormente, é 

de 53,46%, o que significa uma diferença considerável nesse item de renda. Nessa cidade, há 

poucas opções de lazer: tem um parque público de extensa proporção e uma represa, a qual, 

apesar de vários avisos de que apresenta risco de afogamento, muitos a utilizam como 

entretenimento. 

A escola 02 localiza-se num pequeno bairro distante do centro da cidade, ficando próximo 

à represa que abastece a região norte da capital. O bairro da escola localiza-se próximo de uma 

rodovia que liga o município da escola 02 ao da escola 01. Essa rodovia é paralela à represa.  
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Essa escola atende, principalmente, os moradores do bairro local e de mais dois bairros. À 

época da fundação da escola, o bairro era considerado rural, atualmente não mais. A escola foi 

fundada no dia 05 de junho de 1990, sendo, a princípio, destinada ao Ensino Fundamental I e II; 

porém, em 1995, com a política de reestruturação do ensino no Estado de São Paulo – 

implementando a municipalização do ensino, que passa a ser exclusivamente de uso do Ensino 

Fundamental ciclo II, a partir de 2000 –, a escola 02 passou a oferecer o Ensino Médio.  

 

Quadro 3 – Dependências da escola 02. 

Pátio externo 01 

Pátio interno 01 

Quadra coberta 01 

Salas de aula 07 

Banheiro para alunos 02 

Banheiro para funcionários 02 

Sala de secretaria 01 

Sala de diretoria 01 

Sala de vice-diretoria 01 

Sala de professores 01 

Sala de coordenação 01 

Sala de informática 01 

Biblioteca 01 

Sala de inspetoria 01 

Estacionamento para funcionários 01 

Fonte: documento enviado pelo vice-diretor da escola por e-mail. 

 

Segundo o documento acessado, a escola funciona num prédio que está se adaptando às 

suas necessidades mediante diversas obras que o Governo do Estado vem implantando, 

principalmente pequenos reparos. Com a utilização do espaço escolar nos finais de semanas, os 

alunos e as famílias do entorno que frequentam o local auxiliam na sua conservação – percebe-se, 

dessa forma, uma conscientização dos alunos no que diz respeito à conservação da escola. 

A escola fica no final de uma rua sem saída. Como na outra escola, o portão de acesso fica 

com uma tranca, sendo que há um vão pelo qual é possível colocar a mão e abri-lo. À direita, 

ficam o estacionamento e a quadra coberta. Mais à frente, uma janela por onde os pais e visitantes 

são atendidos pela secretaria e na sequência, um portão, sempre fechado, onde fica um 

funcionário. Acessando o interior da escola, no térreo encontra-se o pátio e, do lado direito, a sala 

do vice-diretor e a do diretor, fechadas com divisória, e os fundos da secretaria, com porta. 

Próximo a essas salas, está o banheiro dos funcionários. Do outro lado do pátio, com divisória 

também, entra-se em um pequeno corredor por onde se acessa primeiro a sala dos professores e 

depois a biblioteca, serviço que está sendo organizado por uma professora readaptada. Na 
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biblioteca, fica uma mesa para a coordenadora pedagógica e, às vezes, quando procurada, é o 

local referido (inclusive a mim) como sua sala. Assim, supõe-se que ela utiliza mais esse espaço 

do que sua sala propriamente, que é bem pequena e no andar de cima. Perto da escada de acesso a 

esse andar, fica o laboratório de informática. Na parte superior da escola estão as salas de aula. 

A escola conta com 430 alunos divididos em dois períodos. No período da manhã, há 07 

salas de aula, sendo que 05 salas são ocupadas com o Ensino Médio e 02 salas com o que agora 

se denomina 9º ano do Ensino Fundamental. O período vespertino conta com 06 salas, sendo 

todas ocupadas com o Ensino Fundamental, agora renomeado de 6º ao 8º anos.  

Com relação ao número de funcionários, a escola possui 41 pessoas no total, sendo 29 

professores – destes, 08 efetivos; 01 diretor, 01 vice-diretor, 02 coordenadoras, uma para o 

Ensino Fundamental e outra para o Ensino Médio, 03 funcionários da secretaria , 04 Agentes de 

Organização Escolar, 03 merendeiras e 02 prestadores de serviço de limpeza. 

Em documento a mim encaminhado, consta que a relação entre a escola e a família é 

considerada pouco colaborativa, pois muitos problemas na aprendizagem advêm de fatores que 

podem influenciar os estudantes no seu cotidiano escolar: problemas na estrutura familiar e falta 

de acompanhamento nas tarefas escolares. O documento cita que a dificuldade de alguns alunos 

enfrentarem o acompanhamento das disciplinas também influencia o desinteresse pelo estudo. 

Esses fatores dificultam o papel da interação escola-família e a vida social do aluno. Conclui o 

documento que a relação escola-família é fundamental, pois, se criada uma efetiva comunicação 

entre as partes, é possível direcionar a família e o educando a buscarem alternativas para verem 

na aprendizagem uma das ferramentas essenciais para a construção da cidadania.  

Neste documento, consta que a escola se fundamenta com o objetivo da realidade do 

aluno, contextualizando questões interdisciplinares e trazendo questões sobre o reflexo da 

comunidade que acaba, por fim, apresentando várias carências. Menciona-se que a escola 

possibilita a discussão sobre temas que fazem parte da realidade da comunidade, abordando 

temas, como violência, saúde, religião e ecologia, a qual é referida como abundante no entorno da 

escola. A escola permite a prática de esportes para os moradores dos arredores, disputa de 

campeonatos com outras escolas e aponta que esta interação é muito importante, já que há falta 

de áreas de lazer no bairro.  

Os dados expressos na Tabela 14 foram fornecidos verbalmente pela coordenadora 

pedagógica M, antes da entrevista com o aluno F: 
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Tabela 14 – Relação de alunos não alfabetizados e/ou com domínio precário da leitura (escola 02). 

Série Quantidade de alunos Não alfabetizados Com domínio precário da leitura e da escrita 

5ª 60 08 15 

6ª 75 04 10 

7ª 73 02 05 

8ª 75 ---- 06 

1º E.M. 76 01* 03 

Total: 359 15 39 

Fonte: Dados fornecidos pela coordenadora pedagógica e organizados pela autora. 

*Aluno entrevistado. 

 

Já que não se tinha o Plano Gestor onde pudessem ser consultadas as notas do IDESP da 

escola, a coordenadora pedagógica me ofereceu uma organização que criara a respeito desse 

indicador para estudo com os professores: 

 

 

Tabela 15 – IDESP 2012: Indicadores de Desempenho (escola 02). 

Séries 

 

Indicadores de 

desempenho Indicador de 

desempenho 

Indicador de fluxo IDESP 

2012 
L.Port. Mat. Total Retenção Evasão Total Fluxo 

  

9º ano 

EF 

3,064 2,258 5,3322 2,66 5,8 0 5,8 0,942 2,51 

3º ano 

EM 

2,889 1,777 4,666 
2,33 

16,6 0 16,6 0,834 1,94 

Fonte: Dados fornecidos pela coordenadora pedagógica. 

 

Comparados aos índices de mesmo ano com a escola 01, os da escola 02 são melhores no 

que se refere à Língua Portuguesa e Matemática, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino 

Médio. O indicador de desempenho da escola 01, como visto, é de 2,32 no Ensino Fundamental, 

enquanto o da escola 02 é de 2,66, como evidencia a tabela anterior. Na 3ª série do Ensino 

Médio, o indicador da escola 01 é de 1,67; e o da escola 02, é de 2,33, uma diferença 

considerável. Comparando com os dados da diretoria e do estado expressos nas tabelas da escola 

01, já que pertencem à mesma região, os índices da escola são mais elevados. 

De acordo com o diretor, no ano de 2012, a equipe gestora decidiu considerar a opinião de 

alguns professores que argumentavam pela retenção de determinados alunos, o que resultou no 

rebaixamento das notas do IDESP e na perda de bonificação, que está atrelada ao desempenho 

nesta avaliação. Segundo relata, ele e a coordenadora pedagógica ficaram chateados, justificando 

que isso, em sua expressão literal, “mexe com a vaidade deles”. Por ser uma escola pequena, 
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acredita que não era para ter ficado com a nota ruim. Notou-se um aparente incômodo ao tratar 

do assunto. 

 

2.3.1.3. Escola 03 

 

A escola 03 fica localizada em um município do interior paulista. A população estimada 

em 2013 era de 393.920 habitantes, e a população, em 2010, era de 370.126 habitantes. A cidade 

tem uma unidade territorial de 431,173 km² e densidade demográfica de 858,42hab/km². 

 

Tabela 16 – IDH-M do município onde se localiza a escola 03. 

IDHM, 1991 0,602 

IDHM, 2000 

IDHM, 2010 

0,744 

0,822 

Renda, 1991 0,740 

Renda, 2000 

Renda, 2010 

0,790 

0,834 

Longevidade, 1991 0,756 

Longevidade, 2000 

Longevidade, 2010 

0,822 

0,866 

Educação, 1991 0,390 

Educação, 2000 

Educação, 2010 

0,633 

0,768 

Fonte: http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas. Organizado pela autora. 

 

Os índices dessa cidade estão, em sua maioria, entre médios e altos. Todos os índices 

foram elevados de 1991 a 2000, ocorrendo o mesmo de 2000 a 2010. O índice de pobreza 

apurado, em 2003, foi de 8,78%, significativamente inferior aos dos municípios das escolas 01 e 

02, de 53,46% e 39,74%, respectivamente. Nessa cidade, o cenário de opções de lazer se 

apresenta diferente das outras caracterizadas: há dois shoppings com cinemas nesses espaços, 

diversos parques e um teatro. 

Em um dos bairros deste município, próximo ao centro da cidade e de fácil acesso por 

transporte público, encontra-se o um Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, 

chamado na pesquisa de escola 03. Recebe alunos, em sua grande maioria, vindos de escolas 

regulares estaduais majoritariamente do próprio município – mas, são aceitas matrículas de quem 

reside em outros locais.  

Segundo informações do site da prefeitura, estavam matriculados, na escola 03, mais de 7 

mil alunos nos Ensinos Fundamental e Médio, quando a escola funcionava em regime 

“apostilado”. Com a implantação de aulas, e não mais “plantão de dúvidas”, verificou-se que 
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97% destes alunos matriculados eram evadidos ou desistentes. Hoje a escola possui 1800 alunos 

que frequentam as aulas, quer em regime regular ou semipresencial (com 2 ou 3 aulas por 

semana, conforme o ano em que estuda). Devido às condições em que são ministradas as aulas, 

muitas vezes, esse é fator facilitador para que os que a frequentam, de modo a conciliar com seus 

trabalhos.  

Da 1ª a 4ª séries, as aulas são regulares. O Ensino Fundamental II e o Ensino Médio são 

semipresenciais: havia dois professores para cada disciplina de cada segmento, e os alunos 

faziam o percurso pelas disciplinas, tendo liberdade para escolher a ordem em que a 

frequentavam. A cada ano de estudo da disciplina, o aluno recebia uma apostila para estudos, que 

eram feitos em casa. Após terem lido a apostila, faziam um conjunto de exercícios e levavam 

para os professores corrigirem. Se houvesse dúvidas no decorrer da leitura, os professores 

estavam de plantão para tirá-las. Eles trabalhavam das 15h às 21h, de segunda a sexta-feira, 

sendo dois dias na semana reservados somente para aplicação de avaliação. Feitos os exercícios e 

corrigidos, os alunos recebiam uma atividade para ser realizada em casa e levavam novamente 

para correção. Findada esta etapa, eles deveriam fazer uma avaliação presencial e, se obtivessem 

êxito, passavam para o ano seguinte da disciplina. O tempo de duração do curso, assim, dependia 

da disponibilidade do aluno.  

Embora fosse muito antigo o serviço, tal forma de organização da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) fora contestada, posto que, por questões legais, esta modalidade não poderia ser 

oferecida de nenhuma forma que não presencial. Segundo informações de uma profissional do 

local, a nova administração, assim, optou por aos poucos ir transformando o perfil da escola, 

passando a ser profissionalizante. Entretanto, os diplomas já emitidos não serão contestados. 

De acordo com uma das professoras de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II do 

local, é grande a quantidade de alunos que chegam sem o domínio da leitura e da escrita. Embora 

haja a intervenção e auxílio do professor, a aprendizagem precisa da leitura e interpretação de 

textos, ficando comprometido o desenvolvimento do aluno não alfabetizado. Anteriormente, os 

alunos nessas condições diagnosticados frequentavam o reforço três vezes por semana, com uma 

pedagoga, até serem considerados aptos a iniciarem as disciplinas.  

Atualmente, alunos com dificuldades em leitura, escrita e numeramento frequentam aulas 

de apoio pedagógico, por tempo indeterminado previamente, sem deixar de cursar as demais 

disciplinas. Todavia, ainda não há apoio pedagógico no período noturno, quando a procura é 
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maior, uma vez que os pedagogos da rede municipal, em sua maioria, trabalham no período 

diurno. Anteriormente, alunos não alfabetizados frequentavam as séries iniciais, ainda que com 

certificado de anos posteriores. Atualmente, esta prática foi abolida, visto ser contrária à lei 

vigente e pedagogicamente incorreta. Porém, muitos alunos pedem para cursar os anos iniciais e 

alguns desistem de estudar por acreditarem que serão incapazes de “acompanhar” outro ano/série. 

A escola e os núcleos descentralizados – salas de EJA em diferentes bairros da cidade – 

têm um diretor, uma supervisora, uma vice-diretora e, desde o ano de 2014, 4 coordenadores 

pedagógicos. Conta com 27 professores de Ensino Fundamental I, 14 professores de Ensino 

Fundamental II e 16 professores de Ensino Médio. Destes, 04 professores de Ensino Fundamental 

I realizam trabalho de reforço – além de, embora não efetivas, uma professora de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e duas tradutoras de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Os 

professores do Ensino Fundamental II dos núcleos não são efetivos da EJA, porém, o são da Rede 

Municipal e trabalham em regime de horas extras. Trabalhando na secretaria escolar, há 7 

funcionárias. Na limpeza, 05 funcionários terceirizados. 

 

Quadro 4 - Dependências da escola 03. 

Salas de aula 14 

Laboratório de informática 01 

Sala de merenda 01 

Copa para funcionários 01 

Banheiro para alunos 02 

Banheiro para funcionários 02 

Sala de secretaria 01 

Sala de diretoria 01 

Sala de vice-diretoria 01 

Estacionamento para funcionários 01 

Fonte: informações fornecidas pela coordenadora pedagógica. 

 

As salas possuem uma das laterais abertas, assim, para os que circulam no corredor, não 

há barreira de visualização do decorrer das aulas. Isto, embora apontado pela gestão anterior 

como símbolo de “liberdade”, era, na realidade, uma forma de controle sobre a conduta dos 

professores, de acordo com a atual coordenadora. Além disso, ela mencionou também que tanto 

os alunos quanto os professores reclamam do excesso de barulho e distrações causados pela “falta 

de parede”. Essas aulas ocorrem no período matutino (somente Ensino Fundamental I), 

vespertino e noturno. Para o Ensino Fundamental II e Médio, existem “boxes” (salas) para cada 

disciplina, também abertas em uma de suas laterais. Existe uma sala de aula fechada e ampla 
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apenas para a disciplina de Artes, sendo utilizada ao mesmo tempo pelo Ensino Fundamental II e 

Médio, além de uma sala em um prédio ao lado, no mesmo Complexo Educacional, para ensino 

de Artes, utilizada em datas agendadas no período vespertino e exclusivamente no noturno. A 

merenda escolar é servida em diferentes horários, para atender a todos os alunos. 

Vejamos, agora, alguns dados iniciais sobre os alunos e os procedimentos iniciais para 

defini-los. 

 

 

2.3.2. Os sujeitos - procedimentos de definição 

 

Nesse cenário, foram selecionados os sujeitos da pesquisa. O critério de seleção desses 

sujeitos foi o de que tivessem concluído, ou estivessem em processo de conclusão da etapa 

obrigatória do processo de escolarização, portanto o Ensino Fundamental II, sem que tivessem 

sido alfabetizados e que não possuíssem laudo médico que diagnosticasse alguma espécie de 

comprometimento. 

Recorri a duas escolas que tivessem o segmento de Ensino Fundamental II e uma de 

suplência para localizar os sujeitos. Utilizei, como meio para chegar até esses alunos, a indicação 

dos coordenadores pedagógicos, com os quais tive uma conversa inicial, apresentando o tema da 

pesquisa e solicitando, assim, a indicação de um aluno. Iniciei na escola 01, quando comecei 

minhas visitas ao local para identificar um aluno. A coordenadora criou uma série de dificuldades 

para que eu chegasse até os sujeitos. Deixava claro que tal assunto era somente com ela e 

interpunha uma série de compromissos de seu trabalho pelos quais restringia minha atuação na 

escola para o desenvolvimento da pesquisa. Enquanto ficava aguardando o direcionamento da 

coordenação dessa escola, direcionei-me a outra, a qual será denominada 02, na qual desenvolvi 

todo o meu plano de trabalho sem nenhuma objeção, e que adiante será descrito, para depois 

retornar à escola 01.  

Enquanto negociava para o desenvolvimento da pesquisa, em um dos dias em que fui até a 

escola, encontrei um professor de História que havia cursado a graduação comigo. Em conversa 

sobre o tema da minha pesquisa, ele me afirmou que eu estava no lugar certo, que era um campo 

ideal para a pesquisa. Disse que (em sua expressão literal) “choviam” alunos assim nas salas de 

aula e que os professores, inclusive ele, não sabiam o que fazer com esses alunos. Comentei dos 

empecilhos e ele se dispôs a conversar com a professora de Língua Portuguesa para que me 
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fizesse uma indicação mais precisa, porque com as 8ªs séries ele não trabalhava. Encerrou a 

conversa dizendo que a coordenadora não podia esconder uma situação tão evidente do dia-a-dia 

da escola.  

As informações obtidas nessa conversa me instigaram ainda mais a insistir na pesquisa 

nessa escola. Informei ao professor que tentaria mais um período de tempo na negociação com a 

escola e, se não obtivesse êxito, procuraria por ele para seguir por outros meios. Contudo, 

consegui por meio da coordenação, como inicialmente planejado.  

Para que eu entrasse em contato com os sujeitos, a coordenadora estabeleceu que seria 

necessário que eu enviasse uma autorização para as casas, para que os pais assinassem. Nunca me 

informando com precisão a quantidade de alunos, me permitiu conversar com os dois que 

apontou nessa condição para verificar se aceitavam ser entrevistados. Para acompanhar a 

conversa, designou a professora mediadora. 

Antes de os alunos chegarem, a professora mediadora conversou comigo, sempre 

preocupada em me mostrar que o problema estava nas escolas de Ensino Fundamental I, que não 

alfabetizam parte de seus alunos. Durante a conversa, na sala dos professores, onde estavam os 

dois alunos, a mediadora e eu, tive um conjunto de cuidados para não afastar tais alunos, haja 

vista que se supõe não ser agradável tratar de um assunto no qual o sujeito não seja bem 

sucedido. Mas, já havia o clima criado pela escola, pois, de início, a mediadora já marcou o 

assunto, após minha introdução cautelosa, junto aos alunos que haviam aceitado participar da 

entrevista: “Ah, sua pesquisa é sobre os que não sabem ler”.  

De imediato percebi mudança no semblante desses dois alunos, pelo fato de que sua 

condição lhes causam marcas, as quais, nesta situação, foram expostas, mas, mesmo assim, não 

negaram ser entrevistados, até que a mediadora novamente: “Vocês aceitaram? Eu posso 

participar também, a gente pode filmar e mostrar na escola depois, o que vocês acham?”. Nesse 

momento ela foi chamada por outro profissional, aproveitei para terminar a conversa com eles e 

me despedi com a sensação desagradável da inadequada insinuação da mediadora. 

Desde o início, minha intenção era entrevistar apenas um aluno, contudo, conversei com 

os dois e encaminhei as autorizações pelo fato de que um deles poderia recusar-se, ou não ser 

autorizado. Foi uma precaução já que todo o processo nessa escola foi moroso, fiquei apreensiva 

de encaminhar uma autorização por vez e minha pesquisa nessa instituição ser tão dificultada a 

ponto de eu não conseguir dar continuidade. Dias depois, ao voltar à escola, fui informada que 
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nenhum responsável havia assinado a autorização. Suponho que os alunos, diante da pressão 

sofrida e com o constrangimento, tenham desistido. Assim, pedi o telefone desses pais, para que 

eu estabelecesse contato diretamente com eles. Tal solicitação me foi negada, sob o argumento de 

que a escola não podia fornecer dados de nenhum aluno. 

Propus, então, encaminhar outro bilhete para uma quantidade maior de alunos, e, 

retornando à escola, a  coordenadora me apresentou algumas autorizações assinadas. A partir 

delas e de todo o contexto que a seguir se apresenta, selecionei G, o segundo pela ordem de 

tempo das entrevistas. A mediadora havia me informado os dias em que estaria na escola pela 

manhã e que gostaria de acompanhar a entrevista. Ciente de que sua presença prejudicaria minha 

pesquisa, compareci em um dia em que ela não estava. Mediante essas circunstâncias, a 

coordenadora pedagógica me apresentou dados muito diferentes com relação à quantidade de 

alunos na condição em que eu procurava nas vezes em que lá compareci, em questão de um mês 

para o outro, o que me causou estranheza.  

E não foi diferente no dia das entrevistas: pedi para ficar sozinha com os entrevistados, o 

que foi aceito; solicitei então que os entrevistasse no ambiente externo. Na primeira entrevista, 

descobri que a menina não estudava na 8ª, mas na 7ª série, o que já seria condição para não 

incluí-la. Em seguida, diante de uma pergunta sobre a condição de analfabeta, ela me informou 

que sabia ler, o que comprovei, e com fluência. Informou também que a outra aluna para quem o 

bilhete havia sido encaminhado era da mesma série que ela.  

Ao voltar para dentro da escola, conversei com a coordenadora, que disse possuir a 

informação de que a menina não era alfabetizada e me apresentou então o aluno G. Tal contexto 

demonstra um desconhecimento das condições de aprendizado em que se encontram os alunos, 

pois não está em questão uma informação banal, mas a indicação de um aluno leitor como 

analfabeto em meados do curso da 7ª série, o que torna evidente que, na escola 01, nem mesmo 

estão identificados esses alunos, que se perdem na multidão. Denota também o descaso como a 

pesquisa foi tratada, o que será condensado mais adiante, na ocasião da apresentação do aluno G.  

Como se verá, não havia um local designado para eu conversar com G. Fui inicialmente 

para a parte externa, autorizada pela coordenadora, mas essa área fica em frente à quadra, e a 

coordenadora não viu que teria aula de Educação Física. Tive que sair do local com G e solicitei 

ficar em um canto do pátio. No entanto, logo começou uma grande movimentação de alunos e 

novamente tive que me deslocar com G. Fui com ele procurar pela coordenadora novamente e 
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pedi a ela a indicação de um local onde pudéssemos conversar. Ela me informou  que tinha 

apenas a sala de informática, onde entrei com G, local em que havia mais duas pessoas, alunos; 

perguntei se ficariam ali e a monitora de informática disse que sim, mas que não tinha problema, 

que eles ficariam em silêncio. Mais uma vez fui até a sala da coordenadora e solicitei a indicação 

de outro lugar, qualquer espaço onde ficássemos somente os dois, por fim ela cedeu a sala da 

vice-diretora que não estava na escola.  

Todo esse processo indica que o clima para a entrevista ficara comprometido, mas 

conversei com G e realizei a entrevista ainda assim, porque não sabia se teria nova oportunidade 

de entrar em contato com o aluno. Por fim, mediante um conjunto de ações desorganizadas por 

parte da coordenadora para lidar com os procedimentos da pesquisa, acabou por ceder os contatos 

dos demais alunos que indicou como não alfabetizados. 

Retornando este ano à escola para realizar os procedimentos indicados pela banca da 

qualificação, soube que a coordenadora pedagógica não trabalhava mais nessa escola. Recorri 

então à vice-diretora, que trabalhava no horário que aluno G frequentava a escola, para cogitar a 

realização de novos procedimentos na escola. Soube que havia sido organizada uma sala de RI, 

com dezenove alunos analfabetos na 8ª série. Acreditei ser uma experiência da qual se poderia 

apreender se um processo como esse diferencia a visão que um aluno, em situação de um 

percurso não exitoso, da escola e de sua condição de aluno. E optei por realizar mais uma 

entrevista. Informei à vice-diretora quais os procedimentos que eu havia adotado por orientação 

da coordenadora anterior, e ela me indicou que os repetisse para a nova entrevista.  

Assim o fiz: expliquei para a coordenadora pedagógica que eu precisava localizar um 

aluno que não fosse alfabetizado na 8ª série, portanto a de RI. Retornei dois dias depois e ela me 

falou da aluna K, que estava autorizada, e nesse texto é a quarta na ordem temporal das 

entrevistas; confirmei com a coordenadora se K não era alfabetizada devido ao episódio do ano 

anterior, que ocorreu nessa mesma escola ao me indicar uma aluna alfabetizada, e ela me 

respondeu que não. No entanto, ao conversar com K, ela me contou que já sabia ler e escrever, 

mas que aprendeu nas férias antes de começarem as aulas do ano em que foi feita a entrevista. 

Então, optei por considerá-la como sujeito da pesquisa, já que se enquadra no critério de ter 

ficado até a 8ª série sem saber ler e escrever, uma vez que esse é o segundo ano que cursa essa 

série. Isso indica também que a seleção foi feita de uma maneira em que, embora eu tivesse 

deixado clara a condição de qual aluno é meu sujeito de pesquisa, obteve-se o cuidado de indicar 
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uma aluna que não se encontra no pior dos quadros de desqualificação, o que, entretanto, pode ser 

uma tentativa de resguardar a escola. 

Na escola 02, o processo se deu de forma muito mais tranquila. Tudo ocorreu no período 

de negociação com a escola 01 para a realização da primeira entrevista. Foi, portanto, o primeiro 

local onde fiz uma entrevista. Visitei a escola, a qual soube por uma pessoa que já havia 

trabalhado em outra escola com o diretor e com o vice-diretor, que era pequena, como eu 

pretendia, e fui recebida pelo vice-diretor, diante do qual me apresentei e informei meus objetivos 

na escola e quem havia me feito a indicação. Busquei esse intermédio diante da dificuldade 

encontrada na escola 01 para chegar até os alunos, pois supus que, havendo esta indicação, 

pudesse ter mais condições de adentrar a escola e me aproximar dos meus sujeitos.  

O vice-diretor foi muito solícito. Informou-me que o diretor não estava e me recebeu. 

Apresentou-me à coordenadora pedagógica M, dizendo a ela por indicação de quem eu estava 

naquela escola para realizar minha pesquisa de doutorado e informei aos dois quais seriam os 

passos. Encaminhado o assunto a M, esta me informou que existia apenas um aluno na escola 

nessa condição de que eu precisava. Ele havia sido transferido de outra escola para a escola 02 

um ano e meio antes, e cursava então o 1º ano do Ensino Médio. Combinamos de ela conversar 

com esse aluno, F, o primeiro pela ordem temporal das entrevistas, para que eu voltasse e 

confirmasse se aceitaria ser entrevistado, mas ela acreditava que não haveria problema. E assim 

ocorreu.  

A escola 03, como exposto, é um complexo educacional. Neste local, também obtive as 

condições de que precisava para o desenrolar da pesquisa. Não houve impedimento ou 

‘dificultação’. Trabalhei nesse local, oito anos atrás, como professora de História do Ensino 

Médio. Conversei com um dos coordenadores e com o diretor, os quais eu não conhecia, sobre o 

tema da minha pesquisa e o coordenador me conduziu para conversar com a professora de reforço 

para que ela me fizesse a indicação que eu precisava. 

Apontou-me alguns alunos e destacou dois perfis que, em sua concepção, seriam 

interessantes para a pesquisa. Disse que havia uma com diagnóstico de problema mental, mas que 

era muito duvidoso. Expliquei-lhe que ainda assim, não se encaixava nos critérios. A professora 

se propôs a conversar com os alunos e marcar um dia para o encontro, que foi confirmado para a 

semana seguinte. Entrevistei uma menina, fiz a transcrição e, depois, soube em conversa com 

uma das coordenadoras que trabalham lá que ela tinha diagnóstico de que era portadora de 
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deficiência intelectual; descartei então a entrevista. A outra entrevistada foi a aluna T, terceira 

pela ordem de tempo em que se deram as entrevistas. A professora de reforço combinara com T a 

data em que compareceria à escola e esta compareceu na data acordada. Mostrou-se disposta a 

conversar sobre o assunto, e a condução da entrevista se deu de maneira tranquila, em um local 

reservado e em desuso dentro do espaço escolar.  

Este capítulo teve por finalidade  apresentar o que foi possível observar e coletar sobre os 

municípios e as escolas, chegando até a seleção dos sujeitos. Parece adequada a reflexão de 

Bourdieu (1997), quando aponta a necessidade de direcionar o olhar do leitor para as 

características pertinentes das condições sociais do que vem a seguir, ao preço da escrita que é 

trabalho do analista (BOURDIEU, 1977, p.10). Mas, essa objetivação do visto, percebido e 

sentido precisou das situações variadas, pois, para descrever esses lugares difíceis, como são as 

escolas, é necessário abandonar o ponto de vista único, ainda que com similaridades, para captar 

as pluralidades (idem, p.11-2), especialmente para uma questão central nesse texto, a exclusão, 

que, como vemos, não é única nas escolas nem será nos próximos capítulos. 
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Capítulo 3 

OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar ao leitor, de modo mais detalhado, quem são 

os sujeitos da pesquisa. Relata alguns dados de cada um deles, desde o processo de abordagem 

até o decorrer das entrevistas, salientando as características pessoais e familiares, sociais, 

culturais. Baseia-se, portanto, nos resultados das entrevistas e também em informações obtidas 

nas escolas. De acordo com Bourdieu, 

 

cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital 

cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, 

ue contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital cultural e à 

instituição escolar. A herança cultural, que difere, sob os dois aspectos, segundo as 

classes sociais, é a responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência 

escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito (BOURDIEU, 2008a, p.41-2). 

 

Com respaldo nesses fundamentos, foi acrescida a ideia de que traçar as marcas do que é 

singular em cada trajetória traria a compreensão de certos aspectos que, na análise do percurso 

coletivo de grupos, possivelmente, não se tornam evidenciadas. De acordo com Lahire (1997, 

p.32), quando o olhar é deslocado para a singularidade, o investigador explicita aquilo que os 

modelos teóricos calcados no conhecimento estatístico e na linguagem das variáveis ignoravam 

ou pressupunham: as práticas e as formas de relações sociais que conduzem ao processo de 

“fracasso” ou de “sucesso”. 

Embora o maior aporte da pesquisa seja nos aspectos do capital escolar dos sujeitos, são 

apresentados alguns elementos das condições familiares e capital social e cultural dos sujeitos da 

pesquisa e da constituição social dos agentes, para que se evite isolar a influência de tal ou qual 

fator, porque, de acordo com Bourdieu (2009, p.115), é o sistema de fatores que exerce sobre as 

condutas e atitudes ação indivisível de uma causalidade estrutural. 
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3.1. O aluno F 

 

Na ocasião da entrevista, em junho de 2013, o aluno F havia acabado de concluir o Ensino 

Fundamental, encontrando-se no 1º ano do Ensino Médio. Foi localizado por mim por meio da 

coordenadora pedagógica. Ao apresentar a ela o tema do meu estudo e os procedimentos que eu 

deveria realizar, fui informada de que, na escola, não havia nenhum aluno no último ano do 

Ensino Fundamental na condição necessária para a pesquisa, mas que havia um aluno do Ensino 

Médio, acerca do qual me forneceu algumas informações.  

Devido à apresentação de um conjunto de características interessantes, optei por 

entrevistá-lo. Ele fez o Ensino Fundamental I em uma escola, indo para outra escola e cursando 

até a 8ª série, de onde foi transferido pelos pais para a escola na qual se encontrava no momento 

da entrevista, tendo chegado em meados da 8ª e sido retido ao fim do ano. Cursou mais um ano a 

8ª, foi aprovado por questões legais e, no momento da entrevista, como já apresentado, estava no 

1° ano do Ensino Médio.  

A coordenadora pedagógica descreveu F como um rapaz bonito, popular entre os pares e 

indisciplinado. Contou-me que apenas no ano anterior à entrevista foi descoberto que ele não se 

apropriou da leitura e da escrita, em uma circunstância em que a professora solicitou que ele 

lesse, ao que ele recusou. Ao recusar, a professora questionou o motivo e, ao dizer que não ia ler 

porque não sabia, todos os colegas começaram a rir. Imaginando que ele estivesse caçoando dela, 

já que tinha um histórico de desestabilizar as aulas, a professora o encaminhou para a direção. A 

coordenadora pedagógica, ao ter contato com a situação e diante da confirmação de F, apurou as 

condições em que o aluno se encontrava no que se refere ao domínio da leitura e da escrita e 

confirmou que, de fato, F não sabia ler e escrever. 

A coordenadora, então, procurou encaminhá-lo aos serviços disponíveis de atendimento à 

situação, mas não efetivou nenhum diagnóstico de deficiência de F. A coordenadora pedagógica 

relatou que, de acordo com a conclusão da psicóloga que o atendeu, F. criou um escudo, o da 

indisciplina, para esconder sua condição dos seus pares. Ao saber desta condição de F, a escola 

atual entrou em contato com a anterior, já que lá ele fez quase todo o Ensino Fundamental II. Por 

meio dessa medida, soube que, no local, nem havia conhecimento de que o aluno não era 

alfabetizado, era tão somente um aluno que se recusava a realizar as atividades propostas. A 

coordenadora, que trabalha na escola desde o ano anterior ao da entrevista, relata que fez um 
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trabalho com os professores de lhes mostrar essa condição de F e buscar aliados para atuarem 

sobre tal situação, mas que é muito difícil conseguir realizar um trabalho em sala com F, já que o 

referido afasta os professores por seu comportamento. 

A coordenadora citou que F, muito popular como já apontado, sempre tem meninas 

interessadas por ele, e que tem um amigo que o auxilia em seu processo de sobrevida na escola, 

V, que supõe ser o único que sabe de sua condição. Assim, F destaca-se entre os pares, não pelo 

seu estado de analfabeto, mas, sim, pelo seu perfil de indisciplinado. Relata, após a entrevista, 

que F já tomou atitudes drásticas de indisciplina na escola, como arrancar o vaso sanitário do 

banheiro masculino. Conta que o diretor foi até a delegacia e realizou um boletim de ocorrência, 

o que resultou na mãe ter de pagar em juízo o prejuízo obtido. Na delegacia, foi descoberto que já 

havia quatro boletins de ocorrência contra F realizados pela escola anterior. 

No meu primeiro contato com F, a coordenadora pedagógica já havia conversado com ele 

sobre minha intenção de entrevistá-lo, ao que tinha aceitado. Conversamos na sala dos 

professores, onde só ficamos os dois e minha primeira ação foi lhe explicar que minha intenção 

era entrevistá-lo; se aceitasse seria garantido o sigilo do conteúdo de suas respostas, ou seja, que 

ninguém da escola saberia o que me dissesse e também que seu nome não apareceria em meu 

trabalho. 

Disse a F também que pesquisas como essas têm a intenção de mostrar a realidade da 

escola pública brasileira e servir aos governantes como ponto de partida para a construção de 

ações políticas que solucionem os problemas. Perguntei a ele se ficaria mais à vontade se 

conversássemos fora do ambiente escolar, que poderia ser alguma praça, ou outro local, próximo 

de sua casa ou nas imediações da escola. Faltavam duas semanas para o recesso e então me 

respondeu que era o último dia que iria à escola, pois não havia recarregado seu cartão do ônibus 

e que, por isso, seria melhor que eu fosse até sua casa. Perguntei se sua mãe trabalhava, o que 

confirmou; então, anotei o contato de sua mãe e fiquei de ir até sua casa no dia seguinte, se sua 

mãe autorizasse. No entanto, não consegui falar com a mãe de F, então, perguntei-lhe se poderia 

ir até a escola no dia seguinte que eu arcava com o valor da passagem. Respondeu-me que havia 

conseguido recarregar o cartão e finalizaria a semana na escola, iria mais dois dias. Assim, no dia 

seguinte ficou acertado de encontrá-lo na escola. 

Ao chegar, aguardei no portão até que fosse aberto por um funcionário. Pedi para 

conversar com a coordenadora, que estava atendendo a um pai de aluno e, por isso, fiquei 
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aguardando no pátio. Era horário de intervalo dos alunos e logo avistei F. namorando uma 

menina. Percebi que ele havia me localizado ali, mas, como estava a certa distância que me 

permitia agir como se não o tivesse visto, assim o fiz para não constrangê-lo, caso o 

cumprimentasse, e ele tivesse que explicar a algum amigo, ou à namorada, quem eu era e os 

motivos de nosso contato. Após, aproximadamente cinco minutos, a coordenadora me chamou e, 

no mesmo instante, tocou o sinal para o retorno à aula.  

Fiquei aguardando F na sala de informática, que estava vazia, e o mesmo funcionário que 

abriu o portão para minha entrada chamou F, que estava em sua sala de aula. F se mostrou 

solícito para a realização da entrevista e, durante todo o tempo, um menino acanhado, de cabeça 

baixa na maior parte do tempo, o que pode indicar que sua atuação na escola é mesmo a de uma 

personagem construída, no intuito de criar condições mínimas de fazer parte do cotidiano escolar, 

ainda que de maneira diferente da maioria. Demonstrou ter compreendido que o pesquisador não 

tem relação direta alguma com a escola e deu indícios de que conversou abertamente sobre os 

assuntos propostos.  

F, na ocasião da entrevista, era um menino de 16 anos, portanto, com idade acima da 

esperada para essa etapa da escolarização. Branco, cabelos bem curtos e lisos, olhos castanhos, 

estatura mediana, magro. Nasceu em Franco da Rocha, mas sempre residiu na cidade onde 

estuda. Tem três irmãos, e é o segundo filho. Mora com sua mãe, seu padrasto e dois irmãos mais 

novos, de dois e três anos. Seu irmão mais velho tem dezoito anos. Define-se como evangélico e 

vai a cultos algumas vezes.  

Suas tarefas são marcadas por uma rotina bem delineada: quando não está na escola, cuida 

da casa e dos irmãos. Às vezes, quando sobra tempo, vai à casa do amigo V, colega de sala, e os 

dois saem juntos.  

Sobre seus hábitos culturais, disse que ouve música esporadicamente. Seu estilo musical é 

funk e rap. Não compra CDs, não baixa músicas da internet e não ouve rádio. Gosta de ouvir Mc 

da Leste. A televisão é presente na rotina de F. Assiste a novelas e filmes com frequência e gosta 

muito desse lazer. Não utiliza a internet porque, no momento, está sem computador em casa. 

Quando tinha disponível em sua residência, assistia a vídeos. F nunca foi ao cinema, a shows, ao 

teatro ou à biblioteca. Às vezes, vai a parques na sua cidade mesmo, com o irmão ou com V. Já 

fez algumas viagens para a casa de parentes. Foi poucas vezes até o shopping com sua mãe e seu 

irmão. Poucas vezes também frequentou um restaurante e nas vezes em que foi, esteve 
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acompanhado da família. Nunca praticou nenhum esporte. Verifica-se uma existência com pouca 

atividade cultural anterior e no momento da entrevista. O relacionamento social é ínfimo, 

limitando-se ao irmão e ao amigo com quem convive na escola também. 

F definiu sua condição social como pertencente à “classe média”. Não sabe precisar a 

renda familiar, pois relatou que sua mãe e seu padrasto trabalham com vendas, sendo a renda 

incerta. Sobre os padrões de consumo de F e sua família, é um grupo que se enquadra no 

esperado para a fração de classe a que ele diz pertencer: residem em casa própria, que se localiza 

em um bairro periférico da cidade. Sua casa tem cinco cômodos. Seus pais se separaram quando 

era criança, não sabe precisar a idade. Ficou morando com a mãe e o irmão em uma casa de 

quatro cômodos. Até que dois anos antes da entrevista decidiu morar com o pai em outro bairro, 

mudando-se e, consequentemente, ingressando na escola 01. Ficou pouco tempo com o pai e, ao 

retornar para a casa da mãe, preferiu se manter na escola 02. Em sua casa, há aparelhos 

eletroeletrônicos, em alguns casos mais de um item, como três televisões, dois rádios; sua família 

tem um carro. Não possuem computador, convênio médico particular e nem empregada 

doméstica. 

Sua mãe, assim como seu pai, estudou poucos anos – F acredita que até a 4ª série. Contou 

que sua mãe tinha vontade de cursar faculdade. Ao ser questionado sobre os hábitos de leitura da 

família, afirmou que sua mãe e seu pai costumam ler em casa, mas por não saber dar informações 

das circunstâncias e por sua reação, acredita-se que tal afirmativa não se confirme. 

F não soube precisar com quantos anos iniciou sua trajetória escolar, mas afirma ter feito 

pré-escola. Foi retido na 2ª e na 8ª série, duas vezes no total; na 2ª porque ficou doente e na 8ª por 

notas. Tais informações explicam a sua idade de 16 anos. Frequentou, até o momento da 

entrevista, três escolas, uma no Ensino Fundamental I, outra até o primeiro ano em que cursou a 

oitava série (que realizou por duas vezes) e a atual. Após a separação de seus pais, F ficou 

morando com sua mãe, até que dois anos atrás passou a morar com o pai, no bairro da escola. 

Logo retornou para a casa da mãe. No entanto, quis se manter estudando na escola atual,“por 

causa das amizades”. A coordenadora relatou que seus pais não se entendem, utilizando sua 

expressão, e que F se muda de uma casa para a outra, conforme uma das partes esteja lhe 

pressionando por suas atitudes. Independentemente de onde esteja residindo, desde que foi para a 

escola 02 não se transfere. Verifica-se, por esses dados, um percurso familiar conturbado. 
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Em seu percurso escolar, F estimou que tenha sido suspenso das aulas quatro vezes, 

considerando seu percurso nas duas escolas. O motivo, relatou, “ah, bagunça”. Sua mãe já fora 

chamada na escola “muitas vezes”. A razão, “ah, por causa de bagunça”. 

 

 

3.1.1. Elementos que se sobressaem na postura de F 

 

O que se sobressai em F é o contraste de suas posturas: no cotidiano escolar, o perfil do 

“aluno-problema”, que não se adapta às regras, entra num constante embate. No desenrolar da 

entrevista, uma aparente timidez, insegurança marcada pela prevalência de “né” a cada fala de 

seu discurso, ingenuidade, a exposição da vergonha que sente por não saber ler e escrever, numa 

atitude aparente de como se, lidando com alguém de fora, pudesse descansar da atuação 

constante, “tirar a máscara”. Dentre todos os entrevistados, F é o que marcadamente criou um 

jeito de ficar por ali sem lhe ser uma atividade tão pesarosa: não preza pela invisibilidade; ao 

contrário, quer marcar sua presença, diverte-se, desafia, zomba da instituição escola que em sua 

função primordial, que é a construção do conhecimento, não consegue lhe servir e integrá-lo.   

Quase um ano depois, em outro contato, aparentou diferenças na postura. Expressão 

mudada, vergonha não mais iminente. E a aparência mudou também fisicamente: conservava 

uma barba. Mostrava uma situação de esgotamento como aluno, apresentava revolta, esperava 

ansiosamente pelos 18 anos, a completar dali a nove meses, para evadir. Desistiu da escola como 

instituição, não atribuía a ela sentido algum. Queria fazer o mínimo esperado para superar a 

escola, esperando por esse momento que se aproximava. Sentia-se desgostado, mas olhava para 

sua trajetória e enxergava responsabilidade nesse processo de recusa de sua presença. 

 

 

3.2. O aluno G 

 

Meu primeiro contato com G aconteceu logo após ser chamado pela coordenadora 

pedagógica, depois de uma conversa prévia entre eles na qual fora enviada a autorização para a 

entrevista. Para evitar que o espaço interno do ambiente escolar pudesse trazer influência 

determinante na entrevista, eu solicitei à coordenadora pedagógica para conversar com os alunos 
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na área externa da escola, onde havia um espaço amplo, aconchegante e que não trouxesse tão 

explícitas as características do ambiente-escola. Cogitei que, talvez, isolados, eu conseguisse 

propiciar um clima mais favorável para a condução da entrevista. Afinal, naquela situação, 

estávamos no ambiente no qual sua dificuldade escolar foi construída.  

G, então, veio com a coordenadora, que me deixou com ele para que nos dirigíssemos ao 

local. Desci as escadas conversando com ele e lhe explicando o porquê de nossa conversa e que, 

apesar da autorização de sua avó, a entrevista só aconteceria se ele permitisse. Um menino pardo, 

alto, cabelos curtos e pretos, magro, com camiseta preta e calça jeans, de poucas palavras, mas de 

fala firme. Sua vestimenta e adereços indicava que queria se distinguir, ter uma marca própria. 

Disse não se importar com a conversa, como quem não tem interesse pela proposta, mas também 

não se opôs, era-lhe indiferente.  

Ao chegarmos no local onde pensei em conversar, a quadra, que fica ao lado, estava 

ocupada. Havia muitos jovens, o que supus que pudesse acanhá-lo na sessão. Chamei-o para 

procurar outro local na área externa, na parte da frente da escola. No entanto, tinha um portão 

fechado. O menino, numa postura altiva, vai andando comigo e afirmando: “É pegadinha, né? Só 

pode ser...”. Percebi o garoto impaciente, fiz que não compreendi e rapidamente improvisei um 

local para conversarmos, e que me pareceu silencioso, propício dentro daquele conjunto que tanto 

dificultava o andamento da atividade.  

No pátio, no canto esquerdo, há um palco, onde avistei um banco. Foi nesse local que 

começamos, efetivamente, a conversar. Em seguida, iniciou uma movimentação de alunos, uma 

menina chegando até o local onde estávamos, suponho que curiosa frente à cena que lhe parecia 

inusitada. Diante do novo cenário que se mostrava, chamei-o para procurar um novo local, ao que 

me respondeu: “Não me importo com os judeus, não”. Com isso, deixou explícito que não se 

incomodava com a movimentação que acontecia e já tentava demarcar sua superioridade. Ainda 

assim, preferi que nos deslocássemos. Subimos para que eu procurasse novamente a 

coordenadora e pedi a ela que providenciasse um local privado para que conversássemos. Em um 

completo despreparo para me receber – mesmo que a data em que eu iria tinha sido combinada 

após seguir todos os procedimentos burocráticos solicitados pela própria coordenadora –, precisei 

conversar com ela e explicar-lhe que não havia encontrado um local em que pudesse ser realizada 

a conversa, pedindo assim seu auxílio nesse sentido. A profissional, então, saiu procurando um 

local ali mesmo na esfera administrativa para ficarmos, e eu continuei esperando com G, o que 
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demorou poucos minutos, até que me informou que eu poderia conversar na sala de informática. 

Entramos e havia dois alunos além da monitora de informática. Supus que, já que a coordenadora 

tinha me indicado o local, este estaria sem uso. Perguntei se eles continuariam no espaço e a 

monitora me respondeu que eles estavam realizando pesquisa, que não podiam se retirar. Diante 

disso, procurei novamente a coordenadora para lhe falar da impossibilidade, até que esta 

conseguiu nos acomodar na sala de direção. Era um espaço restrito, onde havia uma estante com 

livros e uma mesa com muitos papéis, além de duas cadeiras. E nesse espaço finalmente seguiu a 

sessão, evidentemente com um clima já prejudicado pela sucessão de desajustes que a 

contextualizaram. 

Disse a G, como aos outros entrevistados, quais as intenções permeavam pesquisas como 

essas sobre a realidade da escola pública brasileira e possível solução futura dos problemas. E 

comecei a lhe perguntar o que por fim estava programado. A sessão foi rápida, em decorrência de 

sua fala curta, com uma prevalência monossilábica e uma postura pouco aberta ao diálogo. G 

criou uma imposição de como queria ser reconhecido e buscou não se expor além dessa 

construção. 

G, na ocasião da entrevista, era um menino de 16 anos. Verifica-se que também ele 

apresenta idade superior ao esperado, como ocorre com o aluno F. Nasceu em Francisco Morato, 

mas mora na cidade em que estuda desde que nasceu. Atualmente, sua casa localiza-se no mesmo 

bairro da escola e mora com sua avó, sendo, portanto, duas pessoas no total. Sua mãe faleceu, 

segundo contou, em 1997, ano de seu nascimento. Tem um irmão mais velho. Não tem nenhuma 

religião. 

Sobre os padrões de consumo de G e de sua família, enquadra-se no esperado para a 

fração de classe a que pertence: a casa de sua avó é própria, possui cinco cômodos, assim como 

era na infância, desde quando mora com ela; em sua casa há equipamentos eletroeletrônicos, em 

alguns itens mais de um: dois rádios, dois DVDs, cinco televisores, computador com internet e 

duas máquinas de lavar roupas. Sua avó possui um carro; em sua casa não há empregada 

doméstica. Eles possuem convênio médico particular. G não sabe precisar a renda familiar. 

Perguntado sobre como classificaria sua classe social, obtenho a resposta que se enquadra 

pertencente à “classe alta”, o que demonstra um desconhecimento da posição que ocupa no 

espaço social. 
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G não soube dar informações precisas sobre os estudos de seus pais. Sobre os hábitos de 

leitura na família, relatou que seu pai se interessava pelo nazismo e tinha bastante material sobre 

o assunto, principalmente de leitura, de onde G adquiriu interesse pelo tema. 

Acerca dos hábitos culturais de G, em seu tempo livre, vai à casa de amigos. A música se 

faz presente na rotina de G, ouve frequentemente e é adepto ao rock’nroll. Quase nunca compra 

CDs, baixa músicas pela internet. Não costuma ouvir rádio. Assiste à TV com frequência, 

gostando de desenhos de séries, programas de esporte e filmes. Costuma utilizar a internet com 

frequência. G vai, às vezes, ao cinema com amigos e também a parques. Nunca foi a shows, 

nunca viajou. Nunca foi ao teatro, afirmou não gostar. Já visitou bibliotecas, sozinho. Frequenta 

shoppings com amigos; restaurantes, quase nunca e nas poucas vezes que foi, teve a companhia 

de amigos. Participa de competição de bicicletas e anda de skate.  

Verifica-se, por esses dados, que o aluno G apresenta uma vida diferenciada quando 

comparada à de F, sobretudo no que se refere ao contato com atividades culturais e 

relacionamento social. Chama atenção o fato da presença a bibliotecas para um aluno que não 

tem domínio da leitura e da escrita. 

G iniciou os estudos em outra escola e na 5ª série veio para a escola 01. Foi retido duas 

vezes: na 4ª e na 8ª séries – o ano da entrevista era a segunda vez em que cursava a 8ª, como na 

situação de F. Iniciou seus estudos pela 4ª série, apresentando sua justificativa: “É, meu pai num 

queria que eu estudasse por causa de briga, eu brigava muito”. Chegou a frequentar a escola na 

1ª série e evadiu no mesmo ano. Repito sua fala: “Brigava, aí seu pai tirou você...”. Sorri e 

completa: “É, eu arrumava confusão”. Quis saber por que ocorriam as brigas, e G 

complementou: “Não, eu gostava de brigar mesmo, eu aprendi a lutar cedo aí eu ficava 

batendo”. Perguntei se sentiu falta da escola: “Não, eu não senti falta, não”. Perguntei 

novamente: “Falta de nada?” Concluiu:“Falta de ficar brigando, só”.  

G mora em frente à escola; assim, suponho que a não frequência tenha uma dimensão 

ainda mais peculiar devido a este fator. Decidi, então, ser mais específica, perguntando a ele se, 

por todo o tempo em que ficou fora, quando via as crianças passando, isso despertava sua 

vontade ou, se em algum momento, quis voltar a estudar. Resumidamente, respondeu: “Não”. 

Questionei quem decidiu que ele retornaria e por que, se foi seu pai. Afirmou: “Foi tipo assim, se 

você não quiser estudar, você não estuda, cê faz o que cê quiser”. Perguntei então, quem decidiu 

pela sua volta, já que seu pai não lhe exigira e ele próprio não tinha vontade, ao que respondeu: 
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“É, não, aí tinha que estudar pra ter um futuro pela frente”. Fui, então, mais direta, perguntando 

se seu pai o colocou de volta. Afirmou que sim. Disse que acabou se acostumando. 

Ao retornar à escola, fez uma prova e foi aprovado para dar início na 4ª série. Essa é uma 

prática que permite, depois de realizarem uma prova, aos alunos pularem séries para evitar a 

defasagem idade/série. Tal política visa à correção de fluxo para repercutir nos índices que 

marcam a educação.  

Nunca evadiu da escola e afirmou que, em nenhuma ocasião, teve nem mesmo vontade, já 

que começara depois da idade. Nunca fez aulas particulares e cursos, diz que “Também nunca 

quis fazer curso”. Já participou de reforço de Português e Matemática, mas nos dois anos em que 

cursou a 8ª série não teve nenhuma atividade de reforço. G diz que nunca foi suspenso e que sua 

avó tampouco já fora chamada na escola, pois nunca deu motivos para tal. Afirma não se 

enquadrar no perfil do aluno que bagunça, em nenhum momento da trajetória escolar. 

Sobre como G vê a escola: “Hum... boa”. Deixei claro que podia ficar à vontade para 

falar o que pensava, que não tinha relação nenhuma com a escola e ninguém dali teria contato 

com nossa conversa. Ouviu, silencioso. Perguntei, então, por que considerava boa. Respondeu: 

“Porque acabou ‘os negócio’ que tinha de bastante gente que levava droga pra usá no banheiro, 

esses tipo de coisa”. Questionei se tinha droga nos períodos diurnos também, ao que afirmou: 

“É, normal”. Apontou também o que faltava na escola: “É, ensinar mais as pessoas, interagir 

com elas”. Acredita também que os alunos devem passar por todas as séries, não importa a idade 

em que ingressem na escola. Para ele, deveria ter passado por todas: “Na primeira, primeira, 

segunda, terceira”. Ainda que com a idade diferente dos demais caso iniciasse pela 1ª série, 

acredita que mesmo assim isso deveria ter ocorrido. 

G convive bem com os colegas, mas amigos na escola, afirmou possuir poucos. Disse que 

se relaciona bem com os colegas da sala, mas que seus amigos não estão no espaço escolar, são 

de “fora do país”. Seus amigos, afirmou, não têm nada a ver com aqueles dali, com os pares na 

escola. Não frequenta a casa de nenhum colega, assim como nenhum deles vai à sua, não saem 

juntos. Assim, com esses não convive além do que a divisão do espaço escolar impõe, como 

afirma, “para nada”. 

Perguntei sobre o que de mais importante aprendeu na escola: 

 

E - Oh, foi jogar bola, hein. 

P - Jogar bola... 
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E - É, quase eu fiquei profissional. 

P - Sério? E por que você desistiu? 

E - Não, porque não deu certo. As pessoa quer dinheiro pra entrar. 

P - Mas você continua jogando ainda? 

E - Não, eu parei. 

P - Parou, desistiu? Era futebol? 

E - Era. 

 

G mudou a postura ao tratar desse assunto. No decorrer da entrevista, falando o quanto 

menos possível, fechando as entradas por onde pudessem ficar evidenciadas suas fragilidades 

devido à condição de analfabeto, falando com orgulho da, ao que parece, única faceta do 

cotidiano escolar na qual se sai bem, enfatizou o ter “quase se tornado profissional”, deixando 

claro que, se não ocorreu, foi por falta de dinheiro, mas não de capacidade. Como ficou claro, “é 

bom nisso!”. 

   

 

3.2.1. Elementos que se sobressaem na postura de G 

 

G tem uma postura aparente de superioridade, opera com um escudo de prepotência e 

arrogância. Não se intimidou pela entrevista, mas criou um perfil e o seguiu à risca. Selecionava 

do que podia tratar e recusava falar do que não estava em seu filtro, impossibilitando avanços no 

diálogo. 

Passou a imagem de que não lhe interessava a prática da escola, nunca a valorizou e, por 

isso, não aprendeu a ler e a escrever, mas não deixou, com isso, de criticar o fato de ter entrado 

diretamente para a 4ª série. 

Diferentemente de F, não faz questão de estar em evidência, pelo contrário, compara-se a 

uma pedra. Contudo, sua atuação na escola, pelo que se apreendeu, não é a de um aluno 

inferiorizado, no qual paira a apatia se sentindo diminuto. G se apega a tudo o que sabe fora da 

escola e não dá a mínima importância para todo o contexto daquilo ali, inclusive para a 

entrevista.  
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3.3. A aluna T 

 

T havia sido informada um dia antes sobre a entrevista. A professora entrara em contato 

por telefone, para saber se ela iria no dia seguinte, ocasião em que eu poderia entrevistá-la,  já 

que seu curso é semi-presencial e seu comparecimento está atrelado à sua disponibilidade. T 

confirmou e eu fui encontrá-la.  

T, na ocasião da entrevista, era uma moça de 24 anos, fala clara, decidida. Baixa, parda, 

de cabelos lisos e escuros, na altura do ombro. Trajava calça jeans, blusa de lã e bota. 

Apresentava tranquilidade e uma espécie de alívio ao tratar daquele assunto, como se estivesse 

denunciando a situação. Nasceu na cidade onde reside atualmente. Tem quatro irmãos e é a 

terceira filha. É católica, participa das missas, às vezes. 

Mora na casa de seus patrões, com eles e seus filhos. T relatou: “Eu faço um bico 

terceirizado numa gráfica”. Segundo ela, nesse emprego não são necessárias a leitura e a escrita. 

Os padrões de consumo dessa família demonstram enquadramento na já referida classe média. A 

casa tem cinco cômodos e se localiza em um bairro da cidade de Jundiaí. Possui aparelhos 

eletroeletrônicos e não têm empregada doméstica, nem convênio médico. T mora por concessão 

nessa casa; considerava, na ocasião da entrevista, que se sustentava sozinha; sua renda estava 

entre 01 e 03 salários mínimos. 

T classificou como baixa a classe social de sua família nuclear. Em sua infância, sua casa 

era cedida, já morou em várias, em diferentes bairros. Morava com sua mãe e seus quatro irmãos. 

Sua última casa tinha dois cômodos. T se lembra de ter alguns aparelhos eletroeletrônicos na 

casa, como TV e rádio; não tinha computador, convênio médico, máquina de lavar, nem carro.  

Em seu tempo livre, T disse namorar e auxiliar nas tarefas da casa dos patrões. Assim, 

pelo compreendido, T é empregada na gráfica, por uma família de condições sociais um pouco 

mais favoráveis que as dela, e ainda, por permitirem que more com eles, acaba trabalhando com 

as tarefas domésticas. Disse ouvir música frequentemente e gosta do estilo sertanejo. Não 

costuma comprar CDs, ouve rádio, cuja principal estação é a 104 FM. Seus cantores prediletos 

são Gustavo Lima, Fernando e Sorocaba e Cassiano. Comentou assistir à televisão com 

regularidade e gostar de novelas e jornais. Disse não utilizar a internet porque não sabe. Relata 

estar satisfeita com sua vida atualmente, pois está aprendendo bastantes coisas boas. Nesse 

momento, o que não gostaria de fazer é “arrumar um filho”. 
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T disse que vai ao cinema, às vezes, com seu namorado. Poucas vezes já foi a shows; no 

ano da entrevista, foi a um show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. Foi pouco a parques e o 

último foi o HopiHari, com o namorado. Contou que viaja às vezes; sua última viagem foi à praia 

com o namorado, no mesmo ano da entrevista. Ao shopping, contou que vai com regularidade, a 

última vez foi na semana da entrevista, também com o namorado.  Relata que, às vezes, vai a 

restaurantes, com o namorado, ou com o pai. Nunca foi ao teatro ou a uma biblioteca. É uma 

situação cultural muito próxima à de F, com pouco contato com atividades nesse sentido. 

Assim que ficamos sozinhas, antes mesmo de eu dizer a ela qual a intenção da minha 

pesquisa, foi logo mencionando: “Serve pro próximo, pra não acontecer o que aconteceu 

comigo, né? Quer dizer, acho que as crianças, elas têm que aprender a ler e a escrever”.  Para 

ela, as crianças deveriam sair lendo “já no prezinho, né?”. 

Em sua trajetória, T foi retida uma única vez, na 5ª série, segundo ela “por falta, não ir 

bem nas prova”. Por sua condição de analfabeta, disse achar estranho o fato de ter ficado retida 

uma única vez: “Ó, eu não sei nem como, não chamava pra ler, não perguntava, não pedia pra 

ler...”. No ano em que ficou retida, estava residindo em Jundiaí. 

T teve uma história de vida peculiar: seu pai ficou preso durante sua infância e sua mãe 

organizou a vida em torno dessa situação. A cada cidade para a qual ele era transferido (e T relata 

que foram muitas), a família toda se mudava para a mesma cidade para ficar próxima. Como 

relatou: “Mudava a gente de escola, então a gente não conseguia se concentrar pra poder 

aprender, porque quando tava aprendendo já alguma coisa, já era tempo de tirar a gente e 

trocar a gente de escola”. De acordo com T, ela e seus irmãos mudavam de escola mais do que 

uma vez ao ano.  

 

E - É, eu já estudei, aqui em (nome da cidade), estudei no (nome de três bairros), já estudei. 

P - Mas aqui não tem uma prisão só? 

E - Não, aqui em (nome da cidade) sim, só que daí a gente mudava de bairro... aí a gente ia morar ou 

com a vó, ou a gente ficava com uma tia, né? 

P - Mas você já mudou de cidade também? 

E - Já, fui morar em (cidade do interior paulista a 428 km da atual). Lá eu estudei um tempo na escola 

daí depois nós voltamo pra cá. 

 

T nasceu na cidade em que morava no momento da entrevista.  

Perguntei se seus irmãos iam bem na escola ou se se encontravam na mesma condição e 

ela respondeu: “A mesma situação. A minha irmã mais nova é pior ainda, que ela não sabe ler 
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nada”. Essa irmã de T tinha 21 anos; ela não retornou para a escola, nem frequentou suplência. 

Nessa inconstância, ela e os irmãos acabaram chegando a ficar sem estudar. “[A mãe] Tentou 

matricular lá em Marília. Não conseguiu, só no próximo ano que ela ia conseguir uma vaga”. 

No ano seguinte, retornou para a escola. 

De todos os alunos, até aqui, T é a que teve a vida mais instável no que se refere ao 

percurso escolar devido à instabilidade familiar. Em casa, T disse não estudar. Essa atividade 

ocorre somente nos momentos em que está presente na unidade escolar. Ela frequentava três 

vezes por semana, fica uma hora e meia no reforço e depois passa pelo box da disciplina que 

cursa no momento, que é Artes. Afirmou gostar mais da disciplina de Ciências e não gostar da 

Inglês, por ser difícil. 

T nunca fez aulas particulares, cursos também nunca realizou. “Não, porque você não 

sabe ler, então não tem como você fazer alguma coisa, acho que é a base”. Relata que se sente 

envergonhada por isso. Em toda sua trajetória, nunca participou de reforço escolar. O primeiro 

reforço do qual está participando é o oferecido na suplência. 

Ela já foi suspensa algumas vezes, como relatou: “Ah, porque não ficava, né, na sala de 

aula, não ficava quieta, tava sempre aprontando”. Questionei por que T tinha tais atitudes, ao 

que respondeu: “Porque eu não sabia nada, só sabia aprontar. Não, assim, eu bagunçava assim, 

não entrava na escola, eu não tinha vontade de entrar”. 

Diferentemente de F e de G, conseguiu falar de professores que marcaram sua trajetória: 

 

P - Se você for pensar nos professores, assim, que te marcaram, ou pro lado bom ou pro lado ruim, você 

consegue lembrar de algum, ou não? 

E - A professora Terezinha e a professora Ângela. 

P - Elas... o que elas foram pra você? 

E - Ah, elas tentavam conversar comigo, mas eu não tentava desabafar. 

 

Nesse período, estava na 5ª série. Uma dessas referências era professora de Ciências e 

outra de Português. Uma marca negativa de algum professor, ela afirmou não ter, no entanto, não 

conseguiu vislumbrar que, quando afirma que alguns deveriam ter percebido, mostra que esta 

marca já estava posta. T citou professores somente como referências positivas em seu percurso. 

Para T, é possível realizar uma avaliação mais precisa de todas as escolas pelas quais 

passou, na medida em que as enxergava com uma maior distância devido ao tempo passado e 

possuir maior maturidade que os demais entrevistados. E é assim que se referiu às escolas: “Ah, 
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eu acho que pra mim, quando era a minha idade, foi ruim, né? Eu não voltaria pra elas hoje”. 

Afirmou que para nenhuma das três. E prosseguiu: “Eu acho que elas... Assim, pela capacitação 

deles, eu saí da escola sem saber ler e escrever, podia ter ficado em cima da minha mãe (...). 

Podia ter cobrado mais dela e de mim, pra mim ter saído de lá uma pessoa melhor”. 

Com tantas marcas das escolas, T colocaria um filho seu em uma das quais ela passou: 

“Ó, hoje eu colocaria, porque hoje é tudo diferente, as crianças são separadas, antes era tudo 

junto, os maiorzão. Aonde eu moro, agora são tudo separado, os pequeno com pequeno, maior 

com maior. Hoje, eu colocaria porque tá mudado”. Se percebesse o não aprendizado de seu 

filho: “Cobraria da escola e dele, do meu filho, da escola e ia ver onde que tá prejudicando ele”. 

Por tudo o que passou, disse que não aceitaria que ele fosse passando, assim, pelos anos: “Acho 

que até na 4ª série ele tinha que tá aprendendo ler e escrever tudo”. 

 

 

3.3.1. Elementos que se sobressaem na postura de T 

 

T apresentou-se de forma completamente diferente de F e de G. Uma pessoa adulta, 

analisou e pontuou criticamente que a escola, em parte, construiu sua condição. Pela distância 

temporal, não está mais na posição de aluna, como os outros, e assim conseguiu enxergar o 

trabalho pedagógico realizado nas escolas. De certa forma, percebeu também que, no seu caso, a 

instabilidade da vida familiar, quanto às mudanças constantes, constituem-se em um dos fatores 

decisivos para que a situação não tenha sido diferente. Durante toda a sessão, não demonstrou 

preocupação ou esforço em fingir ser. Ao contrário, sem disfarces, escudo ou filtros do que 

pudesse ou não ser dito, abordou cada assunto posto em questão. Compreensível, afinal, não está 

falando de seu processo atual, mas de um pelo qual passou dez anos atrás. Sua trajetória agora é 

de reencontro e possibilidade de aprender. Dos quatro entrevistados, T foi a que 

predominantemente se colocou à disposição sem nuances. 

 

 

3.4. A aluna K 

 

K, na ocasião da entrevista, era uma menina de 15 anos. Nasceu em São Paulo, mas não 

sabe precisar o local. Uma menina sorridente, voz de tom baixo; negra, baixa, cabelos de aplique 
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longos e trançados; no dia da entrevista, de camiseta, calça jeans e tênis. Uma postura corporal de 

ansiedade, uma mão apertava a outra, seus pés balançavam constantemente. No início, 

demonstrava entusiasmo ao responder as questões, embora já tivesse avisado que estava nervosa, 

assim que entrou na sala. Para o fim da entrevista, após tocar um sinal, percebia-se que desejava 

logo que chegasse o fim.  

Mora com sua mãe e seu padrasto. Tem três irmãos: um por parte de pai, disse ser um 

bebê, mas não sabia a idade, e dois irmãos mais velhos, de mesma mãe e pai, um rapaz e uma 

moça, porém, não moravam com ela. É, portanto, a terceira filha. K é evangélica, como sua 

família – frequenta cultos quatro vezes na semana junto com a família. Mora em uma casa de 

propriedade da família, em um bairro há, aproximadamente, dez minutos do centro, quando se vai 

com condução própria; sua casa tem quatro cômodos. Sempre morou nessa cidade, mas não no 

mesmo bairro; não tem certeza de quando, mas acha que se mudou para o bairro atual há um ano. 

Sobre padrões de consumo da família, as informações permitem verificar que estão dentro 

do esperado para a fatia social a que pertence: possui, na casa, aparelhos eletroeletrônicos, uma 

máquina de lavar roupas, 01 computador com internet em seu quarto, 01 carro. Não tem convênio 

médico, também não tem empregada doméstica. K não soube precisar a renda familiar, mas 

contou que sua mãe está desempregada, recebendo o seguro desemprego e seu padrasto é guarda 

noturno. K afirmou que sua mãe tem nível universitário, tem três irmãs e é mais velha. Disse que 

seu pai também possui nível universitário. 

Seu avô paterno é policial aposentado e sua avó não trabalha, não sabe se ela já trabalhou 

e nem se estudou. Seu pai trabalha numa firma, K não soube especificar a função. Ele sempre 

estudou em escola pública, com exceção da faculdade.  

Sobre os hábitos de leitura na família de K, ela contou: “Ah, a minha irmã, ela lê, ela é 

muito inteligente, minha irmã”. Perguntei sobre seu irmão, ao que respondeu: “Meu irmão 

aprendeu ler no ano retrasado”. Complementou: “Ele já estudou aqui, fazia uma bagunça”. Seu 

irmão tem 20 anos. K relatou que ele aprendeu a ler depois que já havia evadido da escola, 

manuseando a Bíblia. Afirmou que sua mãe costuma ler em casa. “Minha mãe lê, minha mãe lê 

muito rápido”. 

K se referiu sobre a classe social a que pertence dizendo: “Ah porque meu pai, ele é bem 

de vida, a minha mãe também, ficou de bem de vida também. Porque o meu pai, quando minha 

mãe conheceu ele, ele era bem de vida mesmo. Aí...” 
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P - Bem de vida como assim, você fala? 

E - Como eu falo, assim, bem de vida. É... como eu posso explicar pra você? 

P - O que você considera, assim, pra ser bem de vida? 

E - Bem de vida, estudar, porque minha mãe já fez faculdade, ela já fez duas faculdades, meu padrasto 

também, meu pai também, então fica bem de vida, é, eu também quero fazer faculdade. Crescer na vida, a gente 

tem que crescer na vida. 

P - Como você se consideraria: classe baixa, média ou alta? 

E - Média. 

P -Média... 

 

K contou que morava em casa alugada, até que o pai foi construindo para que se 

mudassem; a mãe tem duas casas alugadas. K não relatou que morava antes em outro bairro, dá 

informações imprecisas, mas quando, em outro momento, perguntei em qual escola estudava 

antes, revelou outro bairro, diante do que questionei se morava lá e ela confirmou. O bairro em 

que morava antes de se mudar para perto da escola possui condições bem precárias, não há 

asfalto na maior parte dele, as casas são, em sua maioria, de alvenaria ou de madeira. Nesse 

bairro, não há escola que atenda aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Eles se 

deslocam de ônibus para a escola 01 ou para outra que fica na mesma avenida, aproximadamente, 

1km mais distante e já pertencente a outro bairro. Perguntei a K como fazia caso precisasse 

embarcar no ônibus sozinha, numa ocasião em que mencionava a importância de ler para o 

deslocamento, para “pegar um ônibus”, e ela afirmou que, antes da mudança, seu padrasto a 

trazia para a escola. Afirma que, se precisasse vir de ônibus, havia decorado o nome do itinerário. 

Complementa: “Mas também tem que ler, não saber o nome do lugar porque você quer ir pa São 

Paulo, pa Jundiaí”. 

K afirmou que não vai à casa de parentes, mas que todo final de semana sua casa fica 

cheia de familiares. Mencionou ter várias amigas e frequentar a casa delas. Seu pai mora em 

outro município, para onde se gasta, aproximadamente, 15 minutos de trem para chegar; disse 

que vai à casa dele nos finais de semana e se desloca sozinha até o local. 

Em seu tempo livre, K lê livros e assiste à TV. Disse também: “se tem alguma coisa pra 

fazer, saio”. Contou que lê livros na internet. Ouve música todos os dias, gospel. Gosta bastante 

de Cassiano, Bruna Carla, Aline Barros, Thales, todos cantores gospel . Ela e sua mãe só ouvem 

música evangélica. Costuma comprar CD e afirmou não gostar de comprar o que chama de 

“paraguation”, referindo-se a CDs piratas; disse que sua mãe compra sempre original, quando 

lança. Original para cantar na igreja. 
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Baixa músicas pela internet. No rádio, ouve pregação, na estação “Conquistando o 

Impossível”. Disse assistir novela da tarde. Chega, dorme e depois assiste. À noite, janta, toma 

banho, escova os dentes, arruma a roupa de ir para a escola e dorme. Gosta do Jornal Nacional. 

Assiste a filmes na TV, pela Sessão da Tarde.  

K foi ao cinema três vezes. A última vez que foi ao cinema foi para assistir ao filme Alvin 

e os esquilos, com seus primos. Antes de ser evangélica, foi ao show do Jorge e Matheus e Exalta 

Samba com sua mãe, mas não soube precisar datas. Já foi a parques, mas não soube dizer quando 

e nem em que parque – foi com sua família. Sobre viagens, recorda-se de uma feita para a Bahia. 

Foi ao shopping uma vez, com suas primas, de carro. Recordou-se de ter ido ao restaurante uma 

vez, com sua família. Não pratica atividades esportivas, referindo-se somente às aulas de 

Educação Física. Nunca foi a um teatro nem a uma biblioteca. 

K relata que começou a ler neste ano. Sobre o fim do ano anterior disse que: “Conseguia 

ler, aí esse ano eu ‘tô’ aprendendo mais ainda. Tem que se esforçar também”. Curiosamente, o 

período em que conseguiu vislumbrar de fato seu aprendizado: “Nas férias que eu aprendi mais”. 

Quis saber se seu aprendizado acontecera de forma espontânea, sozinha, e ela: “Não, foi pela 

minha mãe e minha irmã também, que me ajudaram, aí...”. Na ocasião, sua irmã ainda estava em 

casa, casou-se no ano da entrevista. Fiquei intrigada com o contexto, refletindo acerca de como o 

empenho da mãe e o da irmã mudou sua situação repentinamente – se, em dado momento, K 

comentou que sua família sempre a incentivou, então por que sua mãe e sua irmã não teriam se 

direcionado antes nesta busca? Pergunto: 

 

P - E antes, elas te ajudavam? 

E - Antes? 

P - Ou elas resolveram assim, o ano passado, pegar firme com você? 

E - Antes? 

P - É. 

E - Elas me ajudavam, falavam pa mim estudar, minha mãe sempre me ajudou, aí... 

 

Relatou que despertou a vontade, aproveitou que todos estavam empenhados em ajudá-la 

e deslanchou. 

K, no decorrer de todo o seu depoimento, quando chamada a falar sobre o aprendizado da 

leitura, sempre reforça seu empenho nesta tarefa. Demonstrou muito entusiasmo por ter 

começado a ler. Suas manifestações, em algumas ocasiões, são contraditórias, na medida em que, 

em dadas ocasiões, se referiu a não ter aprendido antes por falta de empenho, mas com 
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alternância de manifestações que mostram que tal prática sempre teve extensa relevância em sua 

vida; assim, seu não domínio assume uma configuração que, ora permite revelar a dimensão que 

ocupou em sua vida, ora age para atenuá-la.  

Quando pergunto o que de interessante aprendeu na escola, e que afirma que vai carregar 

para toda a vida, salta aos olhos o entusiasmo ao falar: “A leitura!”. 

K está cursando a 8ª série pela segunda vez; foi retida duas vezes: na 4ª e na 8ª. De início, 

não soube explicar os motivos pelos quais foi retida. Perguntei se tinha bastante faltas, respondeu 

que tinha um pouco. Demonstrou ter ciência de que suas retenções estiveram vinculadas ao 

rendimento. Questionei-a se já teve vontade de desistir dos estudos, ao que respondeu:“Ah, 

vontade eu já tive, mas não”. Estudando na sala em que estava no momento da entrevista, K 

afirmou que não tinha vontade de desistir. Perguntei o motivo, e K respondeu: “Ah, porque eu 

não queria, eu queria desistir. Aí eu pensei bem e falei: não, eu vou lutar”. 

K já pensou em mudar de escola. “Eu queria mudar pra escola lá de baixo”. O motivo 

desse desejo foi expresso: “Ah, porque ah... sempre as mesmas coisa... eu queria uma escola... 

sabe...ah, sempre as mesma coisa, eu queria mudar pra outra escola”. Pedi para que K 

esclarecesse o que estava contido na sua fala “as mesmas coisas” e respondeu: “É, as mesmas 

cara”. Sorri. “Ah, mas eu decidi ficar nessa, porque nessa que eu aprendi ler”. K relatou que 

não tem vontade de mudar de sala, pretendendo ficar nela até o fim do ano em que a entrevista 

fora realizada. 

Sobre a frequência da participação de sua mãe em sua vida escolar, afirmou: “Às vezes, 

porque minha mãe, esse ano aqui que ela parou de trabalhar agora, né? Aí esse ano não deu 

muito pra ela vim em reunião, essas coisa”. K mencionou a falta de tempo da mãe. Sua mãe 

também nunca foi cobrar da escola a falta de aprendizado de K. Ela contou que sua mãe só 

compareceu à escola, quando possível, se chamada. 

Nunca fora suspensa e afirmou que nunca foi uma aluna indisciplinada. A única 

repreensão que um professor necessitou realizar em sua direção: “Só assim, K, para de 

conversar”. Desrespeitar algum professor, nunca. Lembrou de um fato: “Eu cabulei um dia a 

aula, agora, nesse ano mesmo. Esses dias aí eu cabulei, mas...”. O motivo: “Ah, porque a pssora 

me enchia o saco, aí eu peguei e cabulei com as meninas, aí a tia me pegou lá embaixo, aí a 

gente entrou na sala de novo”. Assim, não conseguiu “matar” a aula, somente tentou. Mas K se 

contradisse em dado momento que lhe perguntei se sua mãe já fora chamada na escola por 
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indisciplina de sua parte e respondeu que não no ano corrente. Mas, em outros anos já: “No ano 

passado, no ano passado, já foi, mas...”. Diante do questionamento das causas, ela disse: 

“Porque eu ficava bagunçando”.  

 

P - Ah, então você bagunçava, né? 

E - É. 

P- Por que cê bagunçava? 

E - Ah, porque, eu era, tipo, um bagunçava, aí eu ia, eu ia com ele e bagunçava também. 

 

K afirmou que não bagunçava na época da entrevista, mesmo que visse os outros 

bagunçando, como antes fazia. Afirmou que bagunçava porque ficava sem fazer nada: “É, eu era 

uma pessoa que eu não conseguia ler, não conseguia”.  

Até o tempo da entrevista, K não apresentava muitas faltas, mas disse que, nos anos 

anteriores, fora menos assídua. Neste ano, manifestou vir para a escola com vontade. Sua 

disciplina preferida é Artes e, depois, Ciências. Contou que sempre foi boa para desenhar e 

pintar, que sempre recebeu elogio dos professores quando as tarefas exigiam tais habilidades. 

Fala do que vai bem: 

 

E - Desenho. 

P - Em desenho? Por isso que você gosta de Artes... 

E - E pintura, eu pinto muito bem, os professores falam que eu pinto muito bem. 

 

Das atividades de mobilização juvenil, como o grêmio escolar, nunca participou. No 

recreio, nunca se isolou, sempre ficou junto com todos. Afirma que sempre se relacionou bem 

com os colegas das salas pelas quais passou. 

K nunca fez aulas particulares, tampouco outros cursos. Mencionou que fará um curso 

oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), “sobre computador 

mesmo”. Já participou de reforço escolar, na escola atual. Relatou que está satisfeita com sua 

vida atualmente: “Ah, tô porque é igual tipo, você lê um livro, a sua mente, sua imaginação 

cresce, você fica sabendo de um monte de coisa, fica sabendo um monte de coisa e... eu cresci 

também e... agora a minha vida...”. 

Sobre o sentimento de K antes de aprender a ler, ao vir para a escola: “Ah, vinha, feliz eu 

vinha, mas também, ah todo dia na escola, a mesma coisa, é... antes o ano passado eu não se 

interessava de aprender, aí eu aprendi, aí a minha mãe começou a me ajudar”. 
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P - Você não tinha vontade? 

E - Eu não tinha vontade, eu via assim a pessoa lendo, eu não conseguia, aí eu peguei e falei assim: não, 

não quero isso pra minha vida, não quero ficar assim sem saber ler, eu quero aprender ler! Minha mãe começou a 

me ajudar, comecei a pegar livros e comecei BA-BE-BI-BO-BU, CA-QUE-QUI-CO-CU, aí comecei ler, aí 

falaram com a minha mãe que iam montar uma sala dessas pessoas, aí entrei nessa sala, aprendi ler rapidinho. 

Antes eu valorizava mais as coisa de fora da escola... 

P - O que, por exemplo? 

E - Ah, sair, se divertir um pouco. 

 P - E tá feliz agora, né? 

E - Eu tô feliz porque você constrói a sua vida. 

 

Um aspecto da vida de K com o qual, na ocasião, não estava satisfeita: “Que eu não tô 

satisfeita? A televisão assim, eu acho, a televisão, você assiste, mas você fica muito grudado com 

ela, você tem que deixar um pouco. A televisão”. 

 

P - Você faz, mas você sabe que você tinha que fazer menos, é isso? 

E - É. Devia fazer mais,tirar um pouco a televisão um pouco. 

P - Fazer outras coisas? 

E - É, outras coisas. 

 

 

3.4.1. Elementos que se sobressaem na postura de K 

 

K está encantada com o recente aprendizado da leitura. Demonstra um fascínio pela nova 

ferramenta adquirida, como se demonstrasse que conseguiu apagar uma marca que carregou por 

anos em seu processo de escolarização. De todos os entrevistados, foi ela a mais falante. 

Simpática, atenciosa. Segundo a coordenadora, ela estava ansiosa para ser entrevistada. Foi logo 

me dizendo que estava “com um friozinho na barriga”. Ainda que em idade parecida às de F e G, 

e em pleno decorrer do processo de escolarização regular, K estava mais desinibida para falar 

sobre as questões propostas, apesar de se contradizer em dadas ocasiões – talvez, porque, afinal, 

conseguiu superar sua situação de fracasso.  

Um traço preponderante de K é a solidariedade que foi desenvolvida entre ela e seus pares 

em condição escolar similar. O entusiasmo com a recente descoberta parece verdadeiro, mas a 

quantidade de vezes que ressalta a realização da tarefa da leitura parece um tanto exagerada. 

Ainda que de maneira inconsciente, buscou reafirmar a nova posição ocupada no campo escolar. 
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Essa faceta agora mobiliza seus investimentos: o reconhecimento de que alterou o cenário de sua 

passagem pela escola.  

 

 

3.4.2. K no contexto da sala de Recuperação Intensiva 

 

Como a vice-diretora havia comentado sobre ser o primeiro ano da sala de RI, tentei 

extrair algumas informações sobre o trabalho na concepção de alunos a partir da conversa com a 

aluna K, que diz muito entusiasmada: “É o primeiro ano, tá legal, eu tô achando muito bacana e, 

assim, todos da minha sala tão aprendendo mesmo, tá se dedicando pra aprender mesmo. Os 

professores também falam sobre a gente, nós tamo aprendendo e... tá muito bom”. K afirmou 

que na sala há mais meninas do que meninos.  

Questionada se na sala de RI as aulas estão para ela melhores do que no ano anterior, 

respondeu: “Ah, o ano passado era bem pior um pouco. Aí esse ano já...”. K contou como 

desenvolveu a leitura, se os professores conseguiam atendê-la antes de ser montada essa sala: 

“Conseguia, eles davam atenção pra mim, aí eu fui, ó, no ano passado eu fui estudando em casa, 

minha mãe também me ajudava, aí eu comecei ler, não terminando esse ano, no outro ano assim, 

pra vim nesse ano, aí eu comecei estudar em casa e fui aprender ler em casa,aí me colocaram 

nessa sala aí eu tô aprendendo mais”. Avalia que foi melhor para ela ser direcionada para essa 

sala. No entanto, pondera: “Mas eu sei que tenho que me dedicar também, né? Não é só na 

escola, tem que aprender também”. Perguntei se está se dedicando em casa também: “É, em 

casa, tudo. Eu preciso aprender ler melhor, né?”. Ela teceu manifestações sobre o trabalho que 

está sendo desenvolvido: “Nossa série é tudo BA-BE-BI-BO-BU, ÇA-CE-CI-ÇO-ÇU, tudo 

assim”. Comentei que estava começando o trabalho a partir do simples. K: “É, uns que já sabem 

já, CA-QUE-QUI-CO-CU, já sabem já ler, aí eles separa, quem não sabe, aí vai... assim”.  

K contou que era feita uma separação para os que já sabiam auxiliar os que ainda não 

aprenderam. Questionei se era ajudada ou se ela ajudava e disse: “Nessa sala eu ajudo. A 

professora fala: ajuda cicrano, ajuda beltrano, aí tem que ajudar porque você tava também 

junto, você não sabia”. Como até pouco tempo K não sabia, ela se sentia feliz por poder estar na 

condição de conseguir auxiliar. “Então você tem que ajudar também”. 

K percebeu que se desenvolveu mesmo a partir de quando iniciou nessa sala. “Foi dessa 

sala, essa sala, é... foi... essa sala foi muito, muito bom. Foi a melhor coisa que eles colocaram 
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porque, foi essa sala que tiraram, também. Porque, como ia passar sem ler e escrever? Ia ficar 

repetindo a mesma série sem passar de série”. 

Perguntei a K se ela acreditava que todos os seus colegas também estavam felizes como 

ela por estarem nessa sala. “Eu não sei, porque, eu já tô quase...”. K não concluiu seu 

pensamento e lhe perguntei então de D, seu companheiro do reforço do ano passado, o que ele 

demonstrava. “Bagunçava bem, agora ele tá normal”. 

P - Não tem ninguém que fica nessa sala e fala assim ‘ai, que saco’? Todo mundo fica achando que eu 

não sei ler e escrever... ‘tá’ todo mundo contente? 

E - Ah, tem umas que não quer saber... 

P - Mesmo nessa sala? 

E - É, assim, tem uma que não quer saber, só fica com foninho, com fone assim, ouvindo música. 

Quando a professora, as professora aqui, é muito bom, porque eles dá educação mesmo, eles fala: você vai 

conseguir! Eles, sabe? 

P - Eles estão empenhados, né? 

E - É, eles falam: você vai conseguir ler e tem gente que nem quer saber, quer ir na outra série sem 

aprender ler. Como vai, assim, arrumar um emprego? Pega um ônibus, não sabe, não sabe ler se é Montreal, 

Josefina... 

 

K avaliou sua escola atual como boa. “Boa, porque montou essa sala e tá fazendo muitos 

alunos aprender ler e escrever”. Perguntei se ela está percebendo mudança e afirmou: “É, 

mudança, não em mim, que eu já sei, mas nos outros que eu vejo assim que tá lutando pra 

aprender”. Referiu que estava ajudando naquilo e que, então, estava gostando de estudar. 

Busquei saber se ela estudava até em casa e K: “Eu? Estudar, não estudar, mas estudo”. Disse 

que não estuda para as matérias, mas que pega livros e lê. “Lição, eles dá na escola, se não 

termina na escola, você faz em casa”. Não realiza trabalhos em casa em que possa utilizar a 

internet, pelo que conta, “porque nossa série é tudo BA-BE-BI-BO-BU, ÇA-CE-CI-ÇO-ÇU, tudo 

assim”. Ela relatou que aprendeu coisas interessantes na escola, mas em algumas ocasiões: “Tem 

umas coisa que eu já sei, aí falo: ah, pssor, já sei. Aí ele fala assim: mas os outros não sabe, mas 

já sei, passa outra lição pa fazê...”.  

Perguntei o que K levaria com ela da experiência dessa sala de RI: “Ah, a amizade, né? 

Que vai levar pra sempre, a amizade dos amigo, das amigas, vou levar pra sempre”. Procurei 

extrair elementos da dimensão da solidariedade entre os pares, todos passando pela mesma 

situação, perguntando se seu auxílio para com os colegas também iria marcá-la, posto que ela me 

contou que se encontra num estado em que tem condições de auxiliá-los. “Não é só eu que ajuda, 

eles também me ajuda, né? Do jeitinho deles, mas ajuda”.  
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Na sala, há um aluno que lê melhor que K: “É, porque o J, ele já sabe ler e escrever, eu 

não sei por que colocaram que ele e o irmão dele eram terrível, aí separaram ele e o irmão dele, 

aí ele entrou na nossa sala e ele também ajuda a gente”. Esta fala desvela indícios de que a sala 

de RI tem sim os casos mais gritantes em termos de aprendizagem, mas que também pode estar 

sendo utilizada como punição por conduta inadequada. K afirmou que ele já entrou na sala sem 

dificuldades, que estava lá para separá-lo por conta de bagunça, mas que pelo aprendizado “não 

precisava”. Aproveitei a oportunidade e perguntei a K se ela achava que deveria mesmo estar 

nessa sala e K: “Ah, agora eu também não preciso tá aqui também porque eu vou aprendê...”. 

No início do ano, avaliou que precisava, sim, entrar naquela sala, que suas condições melhoraram 

muito agora e no próximo ano tem condições de prosseguir. K relatou que tem um bom 

relacionamento com os colegas nessa sala.   

O depoimento de K refutou minha hipótese inicial, nessa etapa da pesquisa, ao buscar 

entrevistá-la e saber dessa sala. Imaginei essa sala como um espaço de exclusão, onde haviam 

sido colocados os “piores” alunos de todas as salas e amontoados todos juntos para que não 

atrapalhassem nas outras salas. Mas, me surpreendeu o entusiasmo de K falando do trabalho 

desenvolvido, de sua aprendizagem, do esforço e incentivo dos professores. Outro aspecto 

marcante de seu depoimento é a solidariedade e cumplicidade que um construiu junto ao outro – 

eles se apoiam. Há a sensação de pertencimento a um grupo que está se desenvolvendo. A vice-

diretora comentou que o comportamento de alguns alunos mudou totalmente, e o empenho 

também. Essa experiência evidencia que, investindo no aprendizado e dando aos alunos a 

oportunidade que precisam ter, todos têm condições para o avanço. O questionamento iminente é: 

por que esperar até a fase final da escolarização obrigatória, por que tão tardiamente para se 

investir em alternativas que promovam o desenvolvimento? 

 

 

3.5. Cotejamento dos dados 

 

Para apreender traços da relação dos alunos com o conhecimento e elementos de sua 

trajetória escolar desqualificada, foi preciso não apenas buscar compreender como tais alunos se 

situam no campo escolar, mas a posição desses sujeitos no espaço social, indicadores de seu 

capital cultural, econômico e social, assim como o conjunto de valores estabelecidos em seu 
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grupo social de origem, terreno onde é configurado seu habitus, que orienta suas estratégias e 

posições no campo.  

Como esperado, três entrevistados possuem a mesma idade: F, G e K, 17 anos em 2014; 

somente T tem mais idade, 25 anos, pois foi localizada na suplência. O tempo de vida e, portanto, 

trajetória mais extensa, relaciona-se com a diferença apreendida no  posicionamento de T frente 

aos assuntos abordados, analisando-os já com a distância de uma espectadora, como se verá mais 

adiante. 

Os quatro sujeitos nasceram no estado de São Paulo. Todos classificam sua classe social 

na infância com a mesma nomenclatura que atualmente; os padrões de consumo também não se 

alteraram. Pelo fato de F, G e K serem adolescentes, estão temporalmente muito próximos da 

infância, não houve mudanças consideráveis nesse sentido. T, mesmo que passado mais tempo 

para ela, acredita que se mantêm inalterados esses aspectos também. Entretanto, é possível 

afirmar que, na infância, T não estava localizada no espaço social tão próximo dos demais 

entrevistados, pois suas condições de vida eram precárias.  

Os quatro moram em bairros e nunca residiram no centro. F, G e K não foram acometidos 

de grandes deslocamentos no espaço social. T se mudou com frequência na infância, da cidade 

onde reside para outra também no interior, a, aproximadamente, 700 km de distância. Apenas T 

mora em uma casa que não é de propriedade de sua família. Nenhum deles é oriundo de família 

organizada de modo tradicional. Suas famílias eram numerosas na infância: nenhum dos 

entrevistados viveu em famílias com até quatro pessoas.  Mas as casas de três entrevistados, F, G 

e K, eram, na infância, e são, atualmente, relativamente espaçosas; T residia conforme a 

disponibilidade de quem auxiliava sua família. Agora, a quantidade de pessoas na família de 

alguns entrevistados diminuiu: G mora com apenas uma pessoa e K mora com duas pessoas. 

Mesmo considerando as diferentes trajetórias de cada um dos sujeitos da pesquisa, 

constatou-se que todos expressam um mesmo padrão. Como esperado, pertencem a um mesmo 

grupo social, estão próximos no espaço social, o que, grosso modo, vai definir sua relação e a de 

sua família com a escola. F, T e K têm capital cultural, social e econômico muito próximo, 

inexpressivo. Sua circulação social é restrita; não se presenciam indicadores de que haja trânsito 

em grupos nos quais as relações se revertam em capital social. As viagens, instrumento de 

circulação social e investimento cultural, são restritas, inexpressivas ou inexistentes. K pode ser 

citada como uma exceção no que refere ao capital cultural, já que, segundo seu relato, seus pais 
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possuem nível universitário. T não se declara pertencente à família leitora e F, embora manifeste 

que haja a prática da leitura em casa, não conseguiu sustentar sua fala – a ausência dessa prática é 

traço indicativo de baixo capital cultural. G manifesta a leitura presente na infância por meio do 

interesse do pai por um assunto específico, o nazismo. Daí se infere uma explicação para a 

disposição de G para frequentar a biblioteca: não sabe ler, mas foi familiarizado com o acesso 

pelo pai; embora não vivesse com ele, os dois conviviam. Ele se diferencia nos hábitos culturais, 

suas preferências não estão vinculadas ao apelo pelo popular, são distintivas.  

F, G e K manifestam terem relações satisfatórias com os pares na escola. F e K afirmam 

terem muitos amigos, ao passo que G fica mais recluso, mas não cita nenhuma espécie de 

interação conflituosa. Sua reclusão passa pela postura de indiferença ao que circunda a escola, 

inclusive seus colegas. As relações que valoriza estão para além da escola.  

Tentou-se, sem êxito, abstrair dos quatro entrevistados o nível cultural dos ascendentes da 

família do pai e da mãe, bem como a origem das condições de vida, focalizando condições de 

vida e escolaridade, com exceção de K que precisou algumas informações. O intuito era que se 

conseguisse, na perspectiva de Bourdieu, obter indicadores que permitissem situar o nível 

cultural de cada família e analisar suas condições de vida a partir dos avós. Nenhum deles soube 

dar as informações necessárias. 

 Como afirma Bourdieu (1998), a influência do capital cultural se deixa apreender sob a 

forma da relação, muitas vezes contestada, entre o nível cultural global da família e o êxito 

escolar da criança. O avô materno de K é policial aposentado, o que indica que tenha cursado até 

o processo de escolarização que, atualmente, se denomina Ensino Médio; a avó materna é do lar, 

não sabe precisar até que série estudou. Percebe-se, ainda assim, que as informações obtidas não 

são suficientes para situar, especificamente, o capital cultural nem mesmo da família de K. Os 

quatro entrevistados, assim, apresentam um desconhecimento em relação à sua trajetória.  

A ação do pai de G, ao tirá-lo da escola por quatro anos, logo nos anos iniciais do 

processo de escolarização, ainda que se considere que pode não ter sido pelas causas apontadas 

por G, indica a dimensão que o conhecimento escolar ocupa na concepção de sua família e a 

maneira como essa relação pode influenciar no trato de G para com sua vivência na escola. 

Indicativo válido também para a relação construída entre T e a escola segundo as ações da 

família, que tinha outras prioridades que não a escola, as quais resultavam no constante 

deslocamento e consequente troca de instituição. A família de F – percebe-se que pela forma de 
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lidar com a escola atual e que será evidenciada mais a frente – trava uma relação de passividade 

aos processos desenvolvidos pela escola, não possui condições de criticá-la e certamente assim 

tenha sido durante todo o percurso. A mãe, que tem um sonho de cursar universidade e apenas 

conseguiu concluir o chamado, à época, ensino primário, valida como importante seu filho ao 

menos conseguir manter-se na escola. Da parte de K, não foi possível extrair elementos que 

indiquem precisamente a relação de sua família com a escola.  

A caracterização da classe social de pertencimento dos agentes não pôde ser feita de 

forma muito precisa. Traçou-se apenas certos aspectos que indicam enquadramento no espaço 

social próximo. Há outros elementos considerados para aproximá-los no espaço social: a baixa ou 

nula frequência a shoppings, restaurantes, espaços públicos de lazer, teatros, cinemas e shows. 

Buscou-se, ainda, o contato com alguns elementos vinculados aos gostos e preferências dos 

agentes a fim de apreender suas práticas culturais e como estas podem repercutir na relação dos 

sujeitos com o conhecimento, ou na posição que ocupa no jogo escolar. 

Com exceção de G, todos os demais entrevistados evidenciaram a prática religiosa em seu 

discurso, uma importante composição do conjunto de valores que orienta os alunos e suas 

famílias. F e K demonstram proeminência de frequência em cultos religiosos, o que se 

fundamenta como marca mais evidente de oportunidade de extensão de convívio com outros 

grupos sociais, já que foi o único indicador apontado como veículo de frequência para além do 

ambiente familiar e escolar. G, entretanto, se não apresenta relações possíveis manifestas em 

decorrência da prática religiosa e denota uma circulação por outros grupos sociais, já que aponta 

que seus amigos não são da escola, tem amigos de outras localidades do Estado e também uma 

rede de relações, via internet com pessoas de outros países.  

A TV apresenta-se como parte constitutiva da rotina dos quatro entrevistados. A escolha 

no que se refere a programas de TV, as músicas são condicionantes relevantes para caracterizar o 

gostos dos agentes. O gosto é tomado aqui com base em Bourdieu (2007), que o compreende 

como uma construção social e não uma qualidade inata do indivíduo. Assim, gostos e 

preferências se aprendem e correspondem à posição no espaço social. Todas as práticas culturais 

e sociais de F, T e K enquadram-se no dito “popular”, o que se explica pela coerência de seu 

habitus de classe. Já os gostos e preferências de G não expressam correspondência a um mesmo 

padrão, revelam uma mobilização efetiva para se distinguir, como dito, para imprimir a si próprio 

uma marca de autenticidade.  
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O conjunto dos hábitos, preferências e escolhas traçados até aqui pela apresentação de 

cada sujeito fornece dimensões da dinâmica familiar e da vida em amplo contexto dos sujeitos, 

que indicam certas condições de correlações que podem permitir compreender certos aspectos de 

sua relação com o saber escolar. Além disso, nesta perspectiva teórica, a relação do agente com a 

escola possui ligação com sua trajetória social. 

Tentando responder à terceira pergunta enunciada, foram fornecidos alguns dados para 

conhecer quem são esses alunos, resultando em importantes informações para o encaminhamento 

aos próximos capítulos que adentram os dados específicos do estudo permitindo a sua 

compreensão. 
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Capítulo 4 

CONSTRUTOS DA CONDIÇÃO DE ANALFABETOS NO CONTEXTO DA 

HISTÓRIA DE ALUNO DOS AGENTES E MODOS DE SOBREVIDA NA 

ESCOLA 

 

 

A questão central deste estudo é a de explicitar e compreender características apresentadas 

pelos alunos, disposições que eles portam ao final de um percurso escolar sem que tenham sido 

alfabetizados. Os dados mais aprofundados foram agrupados em dois eixos que constituem este 

capítulo e o próximo. 

Neste capítulo, procura-se responder às questões específicas à percepção dos próprios 

sujeitos sobre como foi construída sua trajetória escolar desqualificada. Explicitam-se também as 

estratégias dos agentes quanto à sua permanência no cotidiano escolar. Traz-se, como panorama 

central, a manifestação dos alunos e, como material complementar para a discussão, a 

manifestação de representantes do trabalho escolar acerca dos aspectos abordados. 

 

 

4.1. Manifestações dos alunos 

 

4.1.1.  O aluno F  

 

4.1.1.1. Percepções sobre o percurso desqualificado 

 

F recordou-se de ter acompanhado, satisfatoriamente, os estudos por um período bem 

curto de sua trajetória escolar. Contou que foi ficando para trás logo no segundo ano de 

escolarização. [Acompanhou] “Até acho que a 2ª série”. Sobre esse período de sua vida escolar, 

“[lembrou-se de] pouca coisa, num lembro muito, não”. Depois dessa fase, sua trajetória escolar 

foi ficando complicada; relatou que não foi se sentindo ajudado pelos professores nesse processo, 

que até a quarta série eles sabiam e depois ele mesmo foi passando a ocultar.  Gostaria de ter sido 

auxiliado: “Ah, queria, né?”.  
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F contou que até a quarta série não era indisciplinado na sala e realizava as atividades. Até 

esse momento da trajetória, havia atividades diferentes, na sala de aula, designadas a alunos que 

apresentavam dificuldades. O histórico escolar de F não constava em seu prontuário para que eu 

pudesse verificar a partir de quando se demarcou seu baixo rendimento pelas notas. A secretária 

verificou que tal documentação não havia sido trazida para a escola e disse que, agora, somente 

quando ele concluir é que será expedido o histórico. 

 

 

4.1.1.2. O que criou suas dificuldades no percurso escolar 

 

As razões da condição de F não lhe são muito claras. Quando a conversa se direcionava 

para esse assunto, ficava pensativo e não conseguia elaborar uma resposta. Embora titubeasse, é 

direto ao apontar a responsabilidade por sua condição: “Ah... da escola, né”. Avaliou sua atuação 

no decorrer de sua trajetória:“Ah... depois, tipo assim, até a 4ª série, eu me esforcei bem, né? Mas 

depois da 4ª série... Eu vi que não dava mais jeito, né?”. Acredita que um pouco da 

responsabilidade seja sua. Mas conseguiu pontuar: “Na 4ª série todo mundo sabia, né, só que 

ninguém fazia nada, não me colocava no reforço, nada, né...”. 

A ideia evidente que tem acerca do assunto é a de que “foi lá do começo”. Quando 

chegou na 5ª série, F acredita que já não daria mais tempo de aprender a ler e a escrever. Os 

motivos, em sua concepção: “Ah... não sei... Aí é bem diferente, né... Muda muita coisa, né? Ah, 

muda bastante coisa, né, quase tudo, né”. F afirmou o impedimento de um olhar para o seu caso 

o fato de, a partir da 5ª série, serem muitas matérias e muitos professores.  

F não conseguiu precisar se algum de seus professores falhou nesse seu percurso escolar 

desqualificado: “Ah, não sei, acho que não, hein... Ah, eu acho que não, né? Eu nunca pedi 

ajuda, né?”. Afirmou que nenhum professor marcou sua trajetória positiva ou negativamente. 

Tem uma relação de proximidade com alguns: “Ah, tem uns que eu faço bastante amizade, né?”. 

Sobre sua relação atual com os professores: “Tem a professora de inglês... A de português gosta 

de mim também”. Cogitei que tais professoras, como têm uma proximidade maior com F, 

poderiam ter percebido sua atuação e se voltado a tentar oferecer-lhe algum recurso específico. 

Perguntei-lhe, então, se alguma delas lhe oferecia atividades diferentes e F negou: “Não, eu não 

peço”. Confirmou a justificativa de que, se isso fosse feito, seus pares perceberiam. F afirmou 
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que, a partir da 5ª série, se alguma proposta lhe fosse apresentada diferente da dos demais alunos, 

ele já não ia querer realizar, diferentemente do que ocorria até a 4ª série, quando havia tais ofertas 

das professoras. 

F relatou que sua mãe acompanha bastante sua trajetória escolar e que sempre 

acompanhou. A família de F não o culpa pelo seu estado de analfabeto, disse que nunca teve uma 

punição pelo desempenho na escola ou algo do gênero. Sua mãe tem ciência do seu quadro de 

analfabeto. Questionei como ela sabia disso, se foi por que ele contou ou por que ela foi chamada 

na escola; respondeu que: “Não, ela sabe que eu tenho dificuldade, né?”. Acabou não 

conseguindo externar. Sobre a reação de sua mãe diante de sua dificuldade que foi ficando 

iminente: “Ah, ela já me ajudou muito, né”.  

Nesse ponto ficou evidente que F relutava ao hipotetizar que se pudesse atribuir qualquer 

responsabilidade sobre sua condição à sua mãe, o que evidentemente não era minha intenção. 

Mas F quis claramente afastar qualquer possibilidade de que isso pudesse acontecer. Isso fica 

claro em sua conduta: talvez os professores, com certeza a escola como instituição e até ele 

próprio, possam ser responsabilizados por sua condição de analfabeto, mas sua mãe nunca. Não 

soube precisar se ela o culpava, ou culpava a escola pelo seu analfabetismo. F disse que a mãe 

fala pouca coisa sobre isso com ele, mas que ainda espera que ele aprenda. Seu pai também sabe 

dessa sua limitação e praticamente não conversa com F sobre o assunto. “Ah, [fala] pouca coisa, 

e quando fala também, eu disfarço, né”. Rapidamente agiu contra uma possível 

responsabilização de seu pai: “Ah, ele que pagou o curso, né”. Seu irmão também não teve 

participação em sua vida escolar: “Não, nunca... Me ajudou, não”. F nunca conversou sobre o 

assunto com o irmão. O menino evidencia que não é confortável para ele conversar sobre isso 

nem mesmo com seu pai e sua mãe, ou com seu irmão.  

 

 

4.1.1.3. Estratégias 

 

F, como referido pela profissional da área de psicologia pela qual passou, utiliza a 

indisciplina como um escudo na sala de aula. Sobre ser uma personagem para disfarçar sua 

condição, colocou: “um pouco, sim.” Afirmou que bagunçava porque “ah, é ruim, né, ficar na 

sala sem fazer nada, né (...)num faz lição, né...?”. 
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Até a 4ª série, F utilizava o recurso da invisibilidade para se manter no ambiente escolar. 

Da 5ª em diante: “Ah... Eu num fiz nada, né, eu ficava sentado no canto queto (...). Eu copiava, 

não pedia ajuda para ninguém”. A partir daí, aos poucos foi começando a se valer da 

indisciplina.  

Exatamente uma semana após ser matriculado na escola 01, houve o registro de uma 

ocorrência disciplinar na qual esteve envolvido, transcrita, a seguir: 

 

(Nome da cidade), 25 de outubro de 2011. 

Os alunos (cita-se o nome completo de três meninas e dois meninos, não consta ainda o de F), todos da 

8ªB, não respeitaram as ordens da professora (cita-se o nome), de Língua Portuguesa, para que fizessem 

atividades para nota.  

Quando a Coordenadora esteve na sala para entregar o questionário do SARESP, quase não conseguiu 

por causa da bagunça, jogavam papel com elástico, giz, etc. A professora os enviou à Direção. Todos estão 

suspensos por 2 dias (dois), devendo retornar à escola no dia 31/10/11 (segunda-feira). Os responsáveis serão 

notificados e convocados a comparecer à Direção da Escola. Inclui-se também a aluna (nome). Os referidos 

alunos só entrarão para as aulas após o comparecimento do(s) responsável (s).  

Nota 2. - O aluno (nome), por ser reincidente, levará suspensão por 5(cinco)dias, devendo retornar para 

as aulas no dia 04/11/11 (sexta-feira). 

(Nome da cidade), 25 de outubro de 2011. 

(Vice-diretor e alunos assinam). 

Os alunos (cita-se o nome de F e de mais três alunos) também participaram da bagunça, impedindo o 

trabalho da professora e da coordenadora (cita-se o nome, não se trata da coordenadora com a qual estabeleci 

contato). Todos levam suspensão por 2(dois)dias, devendo retornar no dia 31/10/11, segunda-feira, para a escola. 

Os responsáveis também serão convocados. 

Compareceu o Sr. (nome do pai de F), pai do aluno (nome de F), e tomou ciência do comportamento de 

seu filho. 

*O aluno foi matriculado recentemente nesta escola - dia 18/10/11. 

 

F relatou que sua bagunça é ficar “zoando”, falando, andando pela sala, mas que não 

desrespeita os professores. Ninguém na classe sabe que F não lê e não escreve. Já ocorreram 

situações em que um colega realizou alguma atividade e tentou lhe entregar para que copiasse. 

Disse que, algumas vezes, acabou copiando. No entanto, afirmou que nunca solicitou auxílio a 

ninguém. Segundo ele, conseguia manter a artimanha de esconder sua condição desde que 

cursava a 5ª série. Quando questionado se tinha, ao menos, algum amigo que sabia dessa 

condição e que o ajudava: “Não, ninguém sabe”. 

Retomei o assunto mais adiante e F sorriu, envergonhado, mas se vê que satisfeito, afinal, 

é uma estratégia na qual obtém êxito, assim, não é uma faceta que incomoda. Nem mesmo V, seu 

melhor amigo e da mesma sala, sabia dessa condição. “Não [sabe], mas ele faz, eu copio dele, 

assim, mas... Ele faz aí eu falo, não vou entregar não”. Contou que não requisitava auxílio em 

nenhuma circunstância. Uma de suas estratégias, simplesmente: “Eu não faço.” 
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Classificou seu amigo V como muito bagunceiro, afirmou que não por sua influência, já 

que se apresentava dessa forma antes de conhecer F. Sobre quando a trajetória dos dois se 

encontrou: “Desde a 8ª, eu vim no final do ano, né? Tipo, faltando dois meses, daí eu repeti, né, 

daí ele foi pro 1º, daí no 1º ele repetiu. Ele repetiu, daí... Daí eu fui, eu passei, né? Eu passei...”. 

Fiz-lhe outras perguntas a fim de continuar o assunto, numa tentativa de F abrir a circunscrição 

do pouco que falava, de trazer aspectos de suas relações na escola. Direcionei-o a falar se se 

encontraram na mesma sala de aula esse ano e F: “Não, mas na 8ª série eu já estudei com ele, já. 

No final do ano, só que aí ele passou de ano e eu não, né. Só que daí ele repetiu o 1º e eu passei, 

né”.  

V, então, tinha 15 anos; portanto, mais novo que F. O amigo nem sempre desenvolvia as 

atividades, como contou F, mas sabia realizar o que era proposto em sala de aula. Intrigada para 

saber se V reconhecia a condição de F, e que talvez apenas não conversasse com ele sobre isso 

por ter a ciência de que o assunto incomodava F, conversei com F sobre o assunto, que 

mencionou: “Ah, eu acho que não”. Nem sempre que F precisa utilizar a leitura e a escrita, 

bagunça: “Não, às vezes, às vezes eu fico quieto também”. Quando F e V ficam quietos, não soa 

comum para os demais: “Quando a gente fica queto, é estranho, né.”. A reação dos professores 

quando estão quietos: “Acha que tem alguma coisa de estranho, né?”. E sorri.  

F é um bom copista, o que é um fator de disfarce de sua situação. Sobre o conhecimento 

dos professores da situação, se eles percebem, diz: “Não, na verdade eles só sabem também 

porque eu falei o ano passado pra professora. Eu falei pra professora de Português. Lá no 

(escola anterior) ninguém, lá ninguém sabia”.  

A seguir, está transcrito o registro de ocorrência disciplinar da situação em que revela à 

professora que não sabe ler: 

 

(Nome da cidade), 29 de agosto de 2012. 

Nesta data a profª (nome) nos encaminhou o aluno (nome de F), pois o mesmo se recusa a participar das 

aulas. Hoje ela solicitou que o aluno fizesse a leitura de um texto e ele se recusou, ironizando que não sabia ler 

(destaque meu). Conversei com o aluno e comunicamos que estaríamos “convocando” seus responsáveis para 

uma reunião, visto que o mesmo já é retido na 8ª série e vem apresentando problemas tanto em relação ao seu 

rendimento como em relação ao comportamento. 

(Coordenadora M assina). 

 

Note-se que na data do ocorrido, fazia dez meses que F era aluno da escola e não havia 

conhecimento por parte de ninguém na escola de que ele não sabia ler. Tomadas as suas atitudes 
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como recusa pura e simples e, na ocasião em que revelou, supôs-se que em desespero por ser 

cotidianamente cobrado de uma ação que não tinha condições para executar, o aluno foi mal 

interpretado, como se estivesse caçoando da professora, tumultuando a sala. Nove dias antes, a 

mesma professora encaminhou F junto com um colega também mencionado na ocorrência de 25 

de outubro de 2011: 

 

(Nome da cidade), 20 de agosto de 2012. 

A profª (nome) me encaminhou os alunos (nome de F e do colega) visto que eles são retidos e 

apresentam problema de indisciplina/aprendizagem. Os alunos estão com notas vermelhas e em sala de aula não 

participam, não realizam as atividades propostas e, ainda, atrapalham as aulas. Conversei com os alunos no 

sentido de tentar conscientizá-los e informei que na próxima vez não ficaremos apenas no diálogo, pois, os pais 

serão convocados a fim de tomarem ciência do que está ocorrendo. Os alunos assinam abaixo, cientes dos fatos. 

Assinatura dos alunos 

 

Na ocorrência, curiosamente, constam vinculadas as palavras 

“indisciplina/aprendizagem”, mas, embora essa junção esteja posta no registro, não se vincula 

uma ideia à outra na prática. F é apenas um “bagunceiro”, o ponto central que causa sua atuação 

na escola não é debatido pelos professores, que acabam não se aproximando de F, na fala da 

coordenadora M. 

Três meses após, mais um registro da falta de participação de F nas aulas: 

 

(Nome da cidade), 08 de novembro de 2012. 

Os alunos (nome de F e de um colega também mencionado na ocorrência de 25 de outubro de 2011) não 

fizeram a atividade avaliativa proposta na aula recusando-se inclusive a copiar as questões. Então ficaram 

perturbando as colegas de classe (nomes de duas), inclusive com movimentos de tapas e chutes. Quando 

chamados atenção ficaram com zombarias. 

Profª (nome) 

Os alunos foram chamados à Direção e não apresentaram nenhuma justificativa que pudesse ser aceita. 

Os dois alunos apresentam dificuldades de aprendizagem e já passaram por psicólogo neste ano, o que em 

hipótese alguma têm o direito de perturbar as aulas e prejudicarem os colegas. Quanto à atividade proposta pela 

professora (nome), a Direção e Coordenação conversaram com a referida professora sobre a possibilidade de 

substituição da atividade. 

(Nome da cidade), 08 de novembro de 2012. 

  

F afirma que ser indisciplinado torna sua imagem melhor para os amigos. Acredita que 

influencia alguns amigos, mas sobre outros não exerce influência: “Ah, tem uns que sim, outros 

são pior que eu”. F não tem plena consciência de que se vale da indisciplina como uma 

estratégia; nos diferentes momentos da entrevista em que abordei o assunto, ele oscilou: em um 

deles, menciona que um pouco é para disfarce, já em outros, afirma veementemente que não atua, 



150 
 

que a indisciplina não é planejada, que nunca teve a intenção de disfarçar e que só se porta de 

maneira inadequada por não lhe ser oferecido nada para fazer.  

Nenhuma outra atividade fora da sala de aula também desperta o interesse de F. Não 

pratica e não gosta de atividades físicas, não participa da Educação Física: “Ah, eu fico mais na 

minha, né... Não, não participo”. V, seu amigo, o acompanha nessa recusa por participação na 

Educação Física, por exemplo, mas desenvolve algumas atividades na sala. Nas ocasiões em que 

V faz a opção de participar da aula, F afirma que não bagunça, fica quieto.  

Na sala de informática, também não desenvolve as atividades; nunca participou de 

organizações juvenis, como o grêmio escolar. Como exceção, diz que faz algumas coisas de 

Artes, mas que não gosta. F não se interessa por nada trabalhado em nenhuma disciplina, nem 

mesmo por assuntos discutidos acerca da atualidade, de nada participa. Afirma que nem quando a 

atividade não exige leitura e escrita, não participa de discussões ou similares. Insisti, 

questionando se poderia participar de algumas outras atividades e é enfático: “Não!”. 

Quanto às excursões na escola, F comenta que é muito raro ocorrer. Essa recusa de F por 

todas as atividades que envolvam o cotidiano escolar, possivelmente, se constitui, ainda que não 

lhe seja consciente, em parte da composição de sua personagem no teatro escolar: F, ainda que 

tenha domínio de executar algumas atividades na qual a condição não seja o domínio da leitura e 

da escrita, como operar algumas tarefas no computador com o qual relata ter havido 

familiarização em sua casa, ou realizar atividades físicas, não o faz, supostamente porque 

destoaria da capa que veste na sala de aula. Assim, para não ficar evidente em nenhuma ocasião 

sua condição que reluta para camuflar, prefere recusar as práticas da escola como um todo, 

reconhecendo-a, exclusivamente, como um espaço de socialização.  

Como parte do contexto de sua atuação, a indisciplina também não aparece apenas em 

momentos que necessita esconder que não sabe, ela está nos diversos contextos do cotidiano 

escolar,  para ser mais convincente. Na hora do almoço, em todo lugar... “Ah, nóis bagunça 

também”. Contudo, no plano de sua consciência, negou que faça parte se sua estratégia, afirmou 

que é só porque é legal mesmo. Ao mesmo tempo, F não esconde que tenta ocultar sua condição, 

que essa marca o incomoda: “É, dá vergonha, né”. Segue a transcrição das ocorrências 

disciplinares de F fora da sala de aula: 
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(Nome da cidade), 09 de maio de 2012. 

(Nome de dois alunos e de F), todos da 8ª B, estavam atrapalhando a aluna (nome) enquanto ela tentava 

telefonar par sua mãe pelo orelhão da escola. Quando ela acabava de discar, os alunos desligavam o gancho para 

a ligação não se completar. A aluna reclamava e os alunos saíam correndo. Quando indagada, (nome) também 

diz que os três a importunavam muito na sala de aula, e acrescenta o aluno (nome) também da mesma sala, joga 

giz no seu cabelo, que (nome de um colega) esconde sempre seu caderno em mochilas de outros alunos e rabisca 

frequentemente seu caderno. Os alunos serão chamados à Direção.  

 

Ocorrência 04/03 

Neste dia as inspetoras desta Unidade Escolar (nomes) ouviram barulho muito forte vindo da direção do 

banheiro masculino, observaram os alunos (F e mais um), ambos da 1ª série B do Ensino Médio, saindo do 

banheiro masculino. Os dois alunos foram convocados a acompanhar o vice-diretor (nome) ao banheiro para 

observar o que estava acontecendo. Ao entrar no banheiro verificou-se que a bacia sanitária estava quebrada em 

pequenos pedaços. A saber que os seus responsáveis sendo convocados, o aluno (F) resolveu falar e assumir ter 

sido o autor do vandalismo.  

Sendo assim, o vice-diretor convocou seus responsáveis para repor o patrimônio danificado. O vice-

diretor (nome) entrou em contato com a ronda escolar para relatar o ocorrido e foi orientado a registrar um 

Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia por se tratar de vandalismo ao patrimônio público. 

Nome da cidade, 20 de março de 2013. 

 

Localizou-se a cópia do boletim de ocorrência expedido a partir da orientação da guarda 

municipal: 

 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

26/03/2013                                                               14h36 

Espécie - ato infracional 

Natureza - ato infracional 

Dia 20/03/2013, às 11h30 

Flagrante: não 

 

Representante - (nome do vice-diretor) 

                         Diretor de escola 

 

Adolescente - (nome de F) - não presente ao plantão 

Objetos - (danificado) 

Tipo - materiais hidráulicos e afins - Subtipo - Bacia sanitária 

Histórico - Comparece o representante da Escola Estadual (nome), noticiando que na data dos fatos, o 

adolescente, que é aluno da referida escola e estuda na 1ª série B, do ensino médio, veio a danificar o vaso 

sanitário do banheiro masculino. O representante da Escola afirma que o adolescente foi conduzido para a 

diretoria, onde confessou a autoria do delito, mas não disse os motivos que o levaram a danificar o vaso 

sanitário. Informa o representante da Escola que o adolescente foi suspenso por cinco dias. Que nesta data foi 

feito contato com o genitor do adolescente infrator, sendo que o mesmo se comprometeu em apresentá-lo 

posteriormente na delegacia de polícia.     

 

Os relatos acima reiteram a constatação já evidenciada, de que F não burla as regras 

somente no espaço da sala de aula, onde possa ser reconhecido como não leitor, mas também nos 

espaços externos. F, pela escola anterior e pela atual, foi tomado como “um caso de polícia”. 
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F é um menino muito popular entre os pares na escola. Ao tratar desse assunto com F, ele 

fica envergonhado e sorri. Mas, por trás dessa timidez, é possível perceber F orgulhoso de este 

aspecto ser posto em evidência. Sua fala, como em toda a conversa, restrita, mas no entorno a 

aparente satisfação de abordar uma faceta de sua vida escolar na qual se sabe exitoso. Atua para 

se fazer reconhecer e, de alguma forma, se faz gostado e admirado pelos demais. Como ele 

próprio relata: “Eu tenho bastante amigos”.  

 

 

4.1.1.4. Imagem que imprime como aluno 

 

F não sabe precisar verbalmente o que pensam dele como aluno. Vou destrinçando a 

questão, a fim de perceber se reflete sobre a concepção de algum dos grupos pelos quais transita 

acerca de sua condição no papel de aluno. Quanto à sua família, F não consegue elaborar uma 

resposta. Seus pares, também não. Contudo, concorda quando questiono se eles acham que é 

bagunceiro. Retomo o assunto abordado anteriormente, questionando se é uma imagem que ele se 

esforçou para imprimir. “Ah, é porque não tenho nada pa fazer, aí..”. 

Quanto aos professores, F evidencia algumas reações. Exemplifico com o Conselho de 

Classe que seria feito no dia seguinte, perguntando-lhe o que imaginava que os professores 

falariam sobre ele. “Ah, eles vão falar mal. Ah, bagunça, não faz nada, né. Tira só nota 

vermelha...”. Sorri, tímido, mas satisfeito pelo pleno cumprimento de sua atuação. Pergunto se 

eles abordariam o assunto, no dia seguinte, de modo a seguir a linha de que ele não sabe fazer ou 

não quer fazer. F afirmou que, naquele momento, alguns sabiam de sua condição, porque a 

coordenadora lhes contara. Perguntei a F o que ele achava quando sabia que os professores 

pensavam assim dele. F silenciou e não esboçou nenhuma reação. Diante disso, indaguei se F 

acreditava que eles estavam certos por pensar assim dele e me respondeu: “Ah, eu acho que 

tando no lugar deles acho que sim, né.” F afirmou que, se estivesse no lugar deles, pensaria a 

mesma coisa, que estavam corretos. 

F demonstrou que não havia com o que ocupar seu tempo, por isso acabava bagunçando. 

Entra-se, assim num ciclo vicioso, em que F diz que bagunça porque fica ocioso, não acompanha 

a sala e a coordenadora M afirma que os professores não o auxiliam porque não conseguem se 

aproximar dele por causa da bagunça.  
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4.1.2. O aluno G 

 

4.1.2.1. Percepções sobre o percurso desqualificado 

 

G, devido à sua situação peculiar de ingresso na escola, já na 4ª série, afirmou que, desde 

o início, não ia bem nos estudos: “Já entrei com a dificuldade”. Afirmou que sua dificuldade não 

foi sendo trabalhada ao longo do tempo, mas que gostaria. Não se recorda de nenhuma ação que 

tenha sido desenvolvida para sanar suas dificuldades: “Eu num conseguia, num ajudava. Eu num 

acompanhava”. Tentei adentrar na questão, perguntando se G gostaria de falar um pouco sobre 

isso e rapidamente encerra a temática, não me dando a oportunidade de desenvolver o assunto: 

“Não”. 

 

 

4.1.2.2. O que criou suas dificuldades no percurso escolar 

 

Adentrar esse universo no que se refere ao aluno G é um trabalho minucioso, devido à sua 

postura introspectiva, somada ao fato de ser um aspecto longínquo na memória. Quando iniciei o 

bloco, percebi que se o assunto fosse abordado de forma aberta, eu nada teria de retorno. Com 

ele, mais do que com os outros entrevistados, fui introduzindo o assunto por partes específicas. 

G, quando questionado se algum professor seu teria falhado, diz: “Não, nenhum professor 

falhou, é que eu não tenho força de vontade pra aprender também”. Confirmei se ele atribuía a 

responsabilidade a si e ele reiterou, concluindo que nenhum professor, e nem mesmo a escola, 

falhou. G tratou da questão como fruto de um posicionamento seu, de não buscar o aprendizado e 

demonstrou desconhecimento das condições determinantes que o relegaram a essa condição. 

Retomei, perguntando se, para ele, a escola falhou ao passo que entrou na 4ª série e não teve 

condições de ser alfabetizado. Respondeu com um monossílabo: “É”. 

G afirmou que seu pai era chamado na escola para tratar do seu rendimento. Questionei se 

isso se dava com frequência, e ele confirmou. Em dado momento, indaguei se seu pai sabia que 

ele não lia e não escrevia, disse que sim, ocasião em que se contradisse, quando segui 

perguntando se ele não comparecia à escola, para saber o que estava sendo feito quanto a isso: 
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“Não, ele não vem perguntar, não”. Mediante sua oscilação nas falas e a negação da escola em 

fornecer qualquer tipo de informação sobre o aluno e sua família, a não ser comentários informais 

da coordenadora pedagógica, não foi possível ter precisão dessas questões no que se refere a G no 

decorrer da pesquisa. 

 

 

4.1.2.3. Estratégias 

 

G contou que seu comportamento não foi se alterando, conforme a percepção de suas 

dificuldades de acompanhar o grupo. “Não, continuei a mesma coisa. Sentava lá no fundo e 

ficava quieto, só”. Sentava-se no fundo. A conduta dos professores diante de sua condição: “É, 

percebiam, só qui num falavam nada”. Mesmo a partir da 5ª série, quando se passa a ter vários 

professores, estes também notavam, segundo G. Em dado momento, afirmou que eram 

disponibilizadas atividades diferentes e que tentava fazer. Se se contradisse quando lhe questionei 

se tinha algum resultado para sua aprendizagem: “‘Num ia fazer diferença, tirava nota vermelha, 

aí num fazia mesmo”. Assim, diante da tentativa e da nota vermelha, desistia. A estratégia de G 

para sobreviver ao ambiente onde não se encaixava era passar despercebido, sentado no fundo o 

tempo todo, o que deixa evidente em diversas ocasiões durante a conversa. “Ficava só queto, 

só”. G diz que nunca teve ninguém que lhe passasse as atividades para que copiasse, que até lhe 

fora oferecido, mas que nunca quis. Perguntei por qual motivo não aceitava: “Ah, não ia fazer 

diferença, porque não ia aprender”. Questionado se continuava amigo dessas pessoas que 

queriam lhe ajudar, me respondeu somente, como em outras diversas situações de necessitar 

emitir uma resposta: “É”. 

Sobre a socialização de G fora do espaço da sala de aula, no recreio e nas aulas de 

Educação Física, por exemplo, G apenas relatou: “Ah, eu jogava bola, conversava com os 

amigos”. Do grêmio, por exemplo, G nunca participou; nas aulas de Artes, também não realizava 

as atividades. Perguntei a G, nessa situação, o que gostaria que fosse diferente, enfaticamente 

respondeu: “Continuar fazendo as mesmas coisa, ficar indo pras aulas, ficar queto e deixar as 

coisa passar. É, deixar o professor dar a aula dele e eu ficar queto na minha, que eu não tô 

prejudicando ele em nada”. 
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4.1.2.4. Imagem que imprime como aluno 

 

G conseguiu explicitar, verbalmente, o que ele achava que os professores pensavam dele 

como aluno: 

P - Pensa, eu sou um bom aluno quieto, agora pras atividades eu não sou nada. 

E - No comportamento? 

P - É, eu sou uma pedra, lá. Se deixar uma pedra, eu ganho da pedra. 

E - Como? 

P - Se deixar uma pedra parada, eu fico parado mais do que ela. 

 

G, assim, apresenta sua postura diante de um sistema escolar que lhe permitiu conviver 

com pares de igual idade, pela reclassificação no ingresso, mas que lhe deixou relegado ao canto 

da sala de aula: uma pedra, estático. Seus professores, assim, pensam que G é um bom aluno pelo 

seu comportamento. Aproveitei para lhe perguntar o que imaginava que seus colegas pensavam 

dele, ocasião em que silencia. Acabou por posicionar-se: “Não adianta nem pensar de mim, eles 

tem que pensar da vida deles”. No entanto, afirma que não leva isso em consideração: “Não se 

importo”. Sou, então, mais direta: 

 

P - E os seus colegas em geral, eles acham assim, que você não faz por que você não quer? 

E - É, eu não faço porque eu não quero, não. Não tenho vontade, também. 

 

G, dessa forma, demonstrou que preferia passar a imagem de que se nega a desenvolver o 

proposto pela escola do que afirmar que não consegue. Busquei saber se sempre ficava no canto, 

quieto. G: “Não, eu às vezes, eu copio, assim”. Perguntei a G se ele copiava bem e ele afirmou 

que sim. O que a escola lhe ensinou: copiar, fato que revela as condições precárias de apropriação 

do conhecimento escolar pelo aluno, por circunstâncias produzidas substancialmente pela própria 

instituição, para o processo pleno de escolarização.  

 

4.1.3. A aluna T 

 

4.1.3.1. Percepções sobre o percurso desqualificado 

 

T é a aluna que mora na casa de seus patrões, cujo pai ficou preso por muito tempo. Ela 

recordou que acompanhava bem os estudos na 1ª e 2ª séries. Lembrou-se de ter aprendido o 
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abecedário, foi quando sua mãe começou a trocá-la de escola: “Ela começou aí já tirar, foi aí 

onde ela trocou a gente”. Nessa ocasião, foram embora para Marília. “Foi, aí é onde eu ‘tava’ 

aprendendo, né, foi onde eu ia escrever o meu nome, meu nome inteirinho eu sei escrever”.  

T, nesse momento, mudou sua postura, orgulhosa, por uma aberração da escola pública 

brasileira: gaba-se por conseguir o mínimo do que a escola tinha a obrigação de lhe oferecer, 

escrever seu nome completo, aos 24 anos de idade, e tendo cursado até a 8ª série em escola 

regular. Morou por mais ou menos quatro anos em Marília e mudou duas vezes de escola nesse 

período. Da 1ª à 4ª série, mudou de escola três vezes. Na 3ª série, como dito, já não acompanhava 

os demais. “Eu ficava nervosa, chateada, tinha vergonha de falar pra professora”. Lembra que 

queria parar de estudar: “Aí eu já não tinha vontade de ir”. A seguir estão reproduzidos os 

registros do histórico escolar de T: 

 

 

Disciplinas 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 5ª série 6ª série 7ª série 8ª série*** 

Língua 

Portuguesa 

Decreto PS* NI** Vide 

verso 

5 Vide 

verso 

5 4 

Matemática  PS NI  5  5 3 

História  PS NI  5  5 4 

Geografia  PS NI  5  7 4 

Ciências  PS NI  5  5 3 

Artes  PS NI  5  5 7 

Educação 

Física 

 PS NI  5  5 8 

Inglês  PS NI  5  5 1 

* Plenamente Satisfatório 

**  Necessita de Intervenção 

*** Transferiu-se em 11 de maio de 2004. Na 8ª série - notas do 1º bimestre. 

 

 

4.1.3.2. O que criou suas dificuldades no percurso escolar 

 

T tratou do assunto com maior precisão. Distribui a responsabilidade por sua condição de 

analfabeta: “Ah, um pouco pra minha mãe, um pouco pra mim, porque eu poderia ter aprendido 

mais, pela história, assim, eu não tinha coragem de chegar na professora pra falar, eu tinha 

vergonha”. Tentei descobrir de T se acreditava que seus professores tivessem a obrigação de 

perceber, mas ela não conseguiu elaborar uma resposta precisa em torno da questão.  
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Acerca das falhas da escola, T tem uma posição muito clara: “Ter me passado de série 

sem eu saber ler e escrever”. Para T, havia formas de a escola evitar suas dificuldades que se 

estendem até hoje: “Deveria ter fazido eu voltar todas as séries de volta, já que eu não sabia ler 

nem escrever”. E continuou: “Ficar até 8ª série sem saber ler e escrever...A escola foi errada”. 

Ela afirmou que as professoras da 1ª série e da 2ª falharam em seu trabalho: “Eu acho que 

ali, na 1ª e na 2ª, elas tinham que ter pegado mais firme, pra mim aprender”. Relatou um pouco 

da conduta dos professores, que não percebiam: “Não percebia, não mandava ler, não fazia 

nada. Só era copiar, olhar pra lousa, copiar e escrever. Não mandava ler, não mandava ditar”. 

T atribuiu parcela da responsabilidade por sua condição à sua mãe. Contou que, quando 

percebia que a escola não estava auxiliando-a, tinha vontade de mudar, no entanto, culpabilizou 

sua mãe pela falta de participação: “Tinha vontade, né, só que a minha mãe nunca foi lá, nunca 

quis saber. Ela nunca perdeu tempo pra isso”. Sua mãe fora chamada muitas vezes nas escolas, 

porque ela não prestava atenção, mas, segundo contou, não comparecia. T foi levada a refletir 

sobre o que sua mãe pensava dela como aluna: “Eu acho que minha mãe não pensava em nada, 

só pensava no meu pai, só”. No ano da entrevista, seu pai estava já em liberdade e vivia com sua 

mãe. Aproveitei e questionei se por isso ela saíra de casa e T respondeu: “Não, porque na minha 

casa só é briga, só”.  

 

 

4.1.3.3. Estratégias 

 

Nos anos iniciais do processo de escolarização, T apontou sua reação em sala diante da 

não aprendizagem: “Eu ficava quieta...”. Afirmou ser essa a postura constante. “Eu sentava no 

fundo, lá né, quieta”. Seu sentimento, na ocasião: “Fiquei chateada, né, de não tá aprendendo e 

ver os outro se desenvolvendo e lendo bem”. Incomodava-se, mas dentro da sala não se tornou 

indisciplinada, preferiu esconder-se. Invisível, “Eu ia copiando, tudo que ela ia passando, eu ia 

copiando”. E assim continuou durante todo o Ensino Fundamental II. 

T, na adolescência, costumava ficar para fora da sala de aula. Relatou que não era 

indisciplinada: “Não era, ficava quieta, mas dormia na carteira, a professora dava atenção pros 

outros alunos e não pra mim”. Disse que sentia vergonha por sua condição: “Assim, dos meus 

amigos e professores”.  



158 
 

 

P - Os seus amigos sabiam que você não lia e escrevia ou você escondia? 

E - Não, eu escondia. 

P - E como você conseguia esconder? 

E - Ah, ninguém perguntava. 

 

Ela relatou que sempre copiou bem e, quando as atividades eram de leitura e escrita, não 

realizava. Sua justificativa: “Ah, eu ficava na minha, não falava... não colocava, assim, falava 

você vai fazer, né? Não tinha nada obrigatório, né”? Afirmou que tinha amigos que a ajudavam, 

que percebiam que ela não sabia fazer e entregavam para que copiasse, mas que ela mesma não 

falava nada sobre o assunto. 

T, para lidar com as situações em que era preciso a utilização das competências de leitura 

e escrita nas aulas, contou que copiava, depois falava que não ia fazer e pronto. 

 

P - Então você ficava pensando: “O que eu vou fazer pra eles não descobrirem?” 

Concorda. 

P - É? 

E - Não, sim, né? Por causa que eu não queria que eles ficassem sabendo pra não me zoar. 

P - Iam ficar tirando sarro? 

E - Iam tirar sarro. 

 

 

 

4.1.3.4. Imagem que imprimia como aluna 

 

T, como dito, foi levada a refletir sobre o que sua mãe pensava dela como aluna: “Eu 

acho que minha mãe não pensava em nada, só pensava no meu pai, só”. E também o que ela 

imaginava que os professores pensavam dela como aluna: “Que eu era problemática”. Sua 

reação ao que os professores pensavam: “Não tava nem aí”. Com isso, não se importava. “Ah, eu 

nem ligava, só que ninguém falava nada também”. 

 

P - Problemática? Em que sentido, problemática? 

E - Acho que um pouco de tudo, né? 

P - Você se preocupava com isso? 

E - Não. 
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T acredita que os professores não a achavam boa aluna: “Acho que não”. Relata que se 

sentia discriminada pelos professores pelas seguintes condições: “Acho que tinha desigualdade, 

né? Acho que as crianças iam bem arrumadas, e a gente quando era pequena não ia, ia de 

chinelinho...”. Sentia, então, que era tratada com diferença pela condição social. “Acho que pode 

ser tudo junto, né? Pelo jeito que minha mãe mandava a gente pra escola... A gente de 

chinelinho, não arrumava a gente, mandava de qualquer jeito...”. Mais velha, na oitava série, por 

exemplo, essa não era uma marca preponderante: “Eu acho que aí já tava melhor porque eu já 

tava mais grandinha, né?” Questionei se o fato de não ler e escrever lhe era uma marca e T diz: 

“Eu ia pouco pra escola, um dia sim, um dia não...” T não chegou a concluir a oitava série. 

Nessa época, ela tinha 14 anos, em 2003.  Direcionei a mesma temática para os pares, para saber 

quais suas concepções sobre ela: 

 

P -E seus amigos, o que pensavam de você? 

E - Não sei. 

P -Não tem ideia? 

E - Não, não tenho ideia. 

P - Também você não se abria com eles? 

E -Não me abria. 

P -E a sala, em geral, eles olhavam pra você como, você tem ideia? 

E -Um olhar de medo. 

P - Medo? Você queria manter essa imagem ou foi sem querer? 

E -Não... Olhavam pra minha cara e falavam que eu tinha cara de brava. 

P -Então, mas você construiu essa imagem pra ficar aí, ou foi meio sem querer? 

E -Ah, pra me defender de algumas pessoas, que eram não da minha sala, que eram os maiores. 

 

T trouxe duas marcas da infância, ao tratar de sua imagem perante os outros: a de não 

conseguir aprender a ler e a escrever, em conformidade com os pares e a do pertencimento a um 

contexto social diferente da situação das demais crianças. Para ela, supõe-se que esse processo 

tenha sido ainda mais complexo, já que a marca de não leitora com muito esforço possa ter sido 

disfarçada  perante os colegas, mas a outra está evidente: ir de ‘chinelinho’, como refere, 

desarrumada, enquanto todos os outros, embora não possuíssem uma condição social 

privilegiada, fossem bem arrumados. Essa faceta pode ter se tornado preponderante frente à 

outra, inclusive inibindo T de se colocar atuante na sala de aula, e talvez ficando mesmo à 

margem por conta disso.  
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4.1.4. A aluna K 

 

4.1.4.1. Percepções sobre o percurso desqualificado 

 

A aluna K aprendeu a ler durante as férias, terminada a 8ª série. Ela relatou que não se 

lembrava até que momento de sua trajetória conseguira acompanhar os estudos. Levada a refletir 

sobre o assunto, afirmou que na 5ª série isso ficou evidente, até a 4ª não percebia uma diferença 

entre ela e os demais. E, a partir da 5ª, relatou: “É, percebi diferença... E fui lutando até chegar e 

agora...”. Na ocasião, evidenciei a K a contradição de anteriormente ter me dito que até o ano 

anterior não se importava com a situação: 

 

P - Mas quando você fala assim, fui lutando, você falou pra mim assim que até a 7ª você não queria nada 

com nada. 

E - É. 

P - Você foi lutando como assim? Me explica. 

E - Fui pegando um livro, pegando outro, caderno e fui juntando as letrinhas assim pra formar. 

 

Ela contou que a partir da 5ª série, foi se esforçando sozinha, mas que não estava tão 

empenhada como no ano passado. “Não tava muito assim, só pegava, juntava”. Comentei que, 

na 2ª série, a maioria dos alunos já lê e, portanto, se não percebia daí em diante que tinham 

colegas que liam e ela não. K pensou e usou a frase: “Eu também só bagunçava”. Diante da 

resposta, busquei saber quando esse fato começou a incomodar K, e ela respondeu que apenas no 

ano anterior ao da entrevista: “Incomodar, no ano passado foi. O ano passado que foi”. Reiterou 

que, na 5ª, 6ª e 7ª séries, isso não a incomodava 

 

 

4.1.4.2. O que criou suas dificuldades 

 

K de início não fez referência a nenhuma falha da escola ou de seus agentes com relação a 

ela. Fui, então, tentando fazer associações de suas ideias para perceber se ela apresentava alguma 

informação vinculada ao assunto: 
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P - Vamos pensar assim: quando que você de repente começou a ler? Você passou a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 

7ª, sem ler. Aí na 8ª você começou a ler... Por que você acha que isso aconteceu? 

E - Não sei, porque... Foi força de vontade, porque na 4ª série, não tinha força de vontade... 

P - Mas o reforço te ajudou? 

E - Ajudou bastante. 

P -Então se o reforço tivesse sido dado antes, você já teria lido antes? O que você acha? 

E - Lido antes, bem antes. 

 

K não sabe precisar quantas vezes o reforço era dado na semana, mas afirma que poucas 

vezes. No reforço, era sempre acompanhada de um colega que ela diz ter aprendido a ler no 

mesmo tempo que ela. 

K, embora aponte que seus professores não lhe davam atenção, não faz a leitura de que 

tenham responsabilidade por sua condição, culpa somente a si mesma: 

 

P - Mas quem você acha que falhou: a escola, os professores, você, como que você vê isso, assim? 

Porque você já é uma moça, você consegue pensar em algumas coisas, na sua mente você acha que quem é 

culpado disso ter acontecido? 

E - Ninguém, eu mesma. 

P - Você mesma, você acha que você não teve força de vontade, é isso? 

E - É. Ninguém porque eles fazia o trabalho deles, fazia muito bem. Eu mesmo que não se interessava. 

P - Mas quando você me fala que muitos falharam, de certa forma eles também têm culpa então, ou 

não? 

E - Não. 

P - Se a gente for pensar, assim quem que falhou, o que você me responderia? Quem fez você chegar 

até a 7ª série assim? 

E - Ah, eu não posso culpar ninguém porque quem é eu pra culpar? 

 

K acredita que eles falharam porque não davam atenção, “mas... não tem...”. Afirmou 

que, embora não dessem atenção, se ela se esforçasse, teria conseguido. Não faz a leitura de falha 

de nenhuma escola, nem da anterior nem da atual. Diante do quadro que ela enxerga, o que ela 

imagina que tenha criado suas dificuldades, aponta: “Falta de vontade”, desde o começo. K 

relatou que sua mãe não culpa ninguém: nem a ela, a própria K, nem a escola. “Não, minha mãe 

não recrama de nada”. 

 

 

4.1.4.3.  Estratégias 

 

K não foi precisa no que ia fazendo em sala de aula para ir se mantendo ali. Quando 

questionada, silenciava. Fui fazendo perguntas específicas para extrair o que ela então afirmava 

ou negava. 
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K relata que, em situações que precisava acionar a leitura: “Ah, a professora, ela lia.” 

Quando questionada se sentia vergonha, silenciou. Sobre seus colegas: “Percebiam também, eles 

me ajudavam bastante”. Em seguida, afirmou que nunca sentiu vergonha por não saber ler e 

escrever, “porque não é vergonha”. E, pelo contrário, aceitava de prontidão a ajuda oferecida 

pelos colegas. Esse depoimento K não se contradisse em ocasião alguma. Demonstrou, sempre 

que levada a falar do assunto, que, em sua trajetória, não se mobilizou para esconder sua 

condição, que nunca se viu como uma vergonha, que não tentou disfarçá-la, aceitando esse estado 

e deixando-o transparecer para que pudesse receber prontamente todo tipo de auxílio que viesse 

para percorrer sua trajetória. No entanto, disse não ter solicitado ajuda: “Ajuda? Não, não pedia 

ajuda não”. Quanto à sua conduta: “É, ficando quieta, na minha. Não ia entregando as coisa”. 

Ela afirmou que ficava cansada de passar tanto tempo sem fazer nada; mas que sempre realizou 

todas as atividades que não exigiam a leitura e a escrita. 

“Pra esse ano, eu fui mudando”. Perguntei se para melhor e K: “É, pra melhor, 

porque...”. Relatou que, aos poucos “eu fui... percebendo, né, fui percebendo que isso só vai 

deixando você pa trás”.  

 

4.1.4.4. Imagem que imprime como aluna 

 

K, quando perguntada sobre o que acreditava que sua mãe pensava dela como aluna, 

respondeu: “Ah eu não sei, minha mãe fala que eu sou parabéns na escola esse ano, parabéns 

que...”. Perguntei sobre os outros anos e K disse que sua mãe não pensava assim: “É, porque 

uma nota 4,5,4,5, aí...”. Relatou que, naquele momento, sua mãe estava feliz com seu 

aprendizado, que seu pai também sabia disso e sentia o mesmo. 

K sinalizou o que acreditava que seus professores pensavam dela como aluna: “Que eu 

sou uma boa aluna, eu acho bem dizer uma boa aluna, porque eu sou uma boa aluna”. 

Completou dizendo que está se esforçando e que seus amigos também deveriam achar que ela era 

uma boa aluna, porque é isso que ela estava procurando ser. 

K estava num estado de plena satisfação com sua atuação na escola, é muito pouco o que 

traz de anterior a isso. Quis destacar o que está ocorrendo neste ano, de êxito para ela e é o tempo 

no qual é admirada, estando em condições inclusive de auxiliar seus colegas. Sempre foi ajudada, 

agora ajuda, e sente prazer nisso. Então, busca falar da imagem que imprime atualmente, bem 

sucedida.  
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4.2. Regularidades e singularidades nas manifestações dos agentes 

 

Neste item, procuro apontar algumas regularidades e singularidades percebidas após as 

análises dos dados de cada aluno. São abordados os mesmos aspectos das exposições individuais 

para a organização dos subitens. A cada abordagem, trago uma síntese em um quadro de 

exposição dos dados, para resgatar manifestações principais para o desencadear da discussão. 

 

 

4.2.1. Percepções sobre o percurso desqualificado 

 

 
Quadro 5 – Manifestações dos alunos entrevistados sobre o percurso desqualificado. 

F G T K 

“[Acompanhei]até acho 

que a 2ª série”. 

“Num lembro muito 

não”. 

 

“Já entrei com a 

dificuldade”. 

“Eu num conseguia, num 

ajudava. Eu num 

acompanhava”. 

Acompanhou até a 1ª, 2ª 

série, não sabe informar 

com precisão. “Ela 

começou a tirar, foi aí 

onde ela trocou a gente.” 

Não traz memórias de 

antes da 5ª série. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

F e T têm memórias da percepção de sua não aprendizagem nos anos iniciais do processo 

de escolarização. No caso de T, são informações comprovadas pela observação do histórico 

escolar, por meio do qual se pode perceber o traço demarcador do baixo desempenho a partir da 

3ª série, sendo ela a única aluna de quem se teve acesso ao histórico, como já apontado. Para G, 

supõe-se que essa marca tenha sido ainda mais preponderante, pelo fato de ser posto em grau de 

paridade na sala pela idade, na 4ª série, mas com a bagagem escolar equivalente a um aluno da 1ª. 

Inclusive, seu amadurecimento pode ser considerado maior para que esta marca fosse incorporada 

e se tornasse preponderante com relação aos demais entrevistados.  

Possivelmente, G tenha em algum momento absorvido o falso pressuposto de que estava 

preparado, que tinha condições para assumir essa posição no percurso escolar, mas em realidade 

logo deve lhe ter ficado explícito que não seguiria nas mesmas condições que os demais. K não 

trouxe memórias dos anos iniciais na escola, de quando ficou evidente que começava a se 

diferenciar dos demais. Relatou que só foi se incomodar com isso no ano passado e aí logo 

aprendeu a ler e a escrever. Contudo, deixou por vezes escapar que sempre teve esse sonho. 

Acredita-se que K se esforçava por apresentar sua vontade em data proximal à sua conquista, 
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para não passar a imagem de quem não conseguia, preferiu se imprimir como “sem vontade, sem 

disposição”. 

De fato, os relatos permitem identificar um traço básico dos percursos dos alunos: as 

dificuldades tiveram início desde as séries iniciais, em diferentes anos e por diversos motivos, 

mas se identifica mais uma vez a centralidade das séries iniciais na construção do êxito em todo o 

percurso escolar dos alunos. 

Esses percursos desqualificados, quanto ao que se espera da escolarização, podem ser 

compreendidos com o que Bourdieu (2008b, p. 120) nos diz “da lógica de um sistema 

globalmente deficiente que é preciso retomar”.  

A partir desse subitem, serão expostas as diferentes mazelas das redes públicas, aparentes 

com mais força nos demais subitens: a ausência da comunicação, a escola que não faz a diferença 

para as famílias, nem para aqueles como os entrevistados nesta pesquisa, que se desiludem desde 

cedo. Ficou evidenciada a frouxidão do processo de acompanhamento escolar dos alunos diante 

das manifestações sobre os agentes da escola em cada momento do seu percurso. 

 

 

4.2.2. A construção de sua condição 

 
Quadro 6 - Construtos da condição de analfabetos, de acordo com os entrevistados . 

 F G T K 

Manifestações 

sobre sua 

própria 

atuação no 

processo 

“(...) até a 4ª série eu 

me esforcei bem, né. 

Mas depois da 4ª 

série eu vi que não 

dava mais jeito, né.” 

“(...) é que eu não 

tenho vontade de 

aprender também.” 

“(...) pela história, 

assim, eu não tinha 

coragem de chegar 

na professora pra 

falar (da 

dificuldade), eu tinha 

vergonha”.  

“(...) não tinha força 

de vontade.” 

Quem falhou: 

“ninguém, eu 

mesma.” 

Manifestações 

sobre a família 

Não traz 

manifestação alguma 

de responsabilização 

à sua família. 

Não traz 

manifestação alguma 

de responsabilização 

à sua família. 

“(...) minha mãe 

nunca foi lá, nunca 

quis saber. Ela 

nunca perdeu tempo 

pra isso.” 

Não traz 

manifestação alguma 

de responsabilização 

à sua família. 

Manifestações 

sobre os 

professores 

Não atribui 

responsabilidade a 

nenhum professor: 

“Ah, não sei, acho 

que não, hein...” 

“(...) nenhum 

professor falhou 

(...)” 

“Eu acho que assim, 

na 1ª, na 2ª, elas 

tinham que ter 

pegado mais firme 

pra mim aprender.” 

Não atribui 

responsabilidade a 

nenhum professor. 

Continua... 
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... continuação 

 F G T K 

Manifestações 

sobre a escola 

“Na 4ª série todo 

mundo sabia, né, só 

que ninguém fazia 

nada, não me 

colocava no reforço, 

nada, né.” 

Atribui 

responsabilidade à 

escola nesse 

processo: “Ah, da 

escola, né.” 

Falha da escola: “Ter 

me passado de série 

sem eu saber ler e 

escrever.” 

Não atribui 

responsabilidade è 

escola nesse 

processo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os quatro entrevistados, F, G, T e K, em maior ou menor grau, atribuíram para si uma 

parcela da responsabilidade por sua condição. F, embora tenha apontado a culpa por sua não 

aprendizagem à escola, compartilha da responsabilidade, ao interpretar que também tem sua 

parcela de culpa, por nunca ter pedido ajuda; disse acreditar que nenhum professor que teve 

falhou em seu percurso. Sobre a falha da escola, referiu-se à do Ensino Fundamental I, que afirma 

que “(...) na 4ª série todo mundo sabia, né, só que ninguém fazia nada, não me colocava no 

reforço, nada, né...”. F mostrou acreditar que, não tendo essa escola lhe dado suporte, depois da 

4ª série “já não tinha mais jeito”. Fica nítida a linha de quando desistiu da escola: entrando na 

condição em que estava no ciclo II do Ensino Fundamental. G atribuiu a responsabilidade à 

escola pelo fato de o terem reclassificado para a 4ª série, mas a partir disso se responsabilizou por 

se definir como “sem esforço”. T olha para a escola como uma pessoa que se encontra distante da 

situação; seu discurso é mais pontual e veemente. Culpou a escola por lhe ter feito passar de ano 

sem ter aprendido a ler e a escrever, mas trouxe também a questão familiar atrelada. Ela atribuiu 

sua condição inclusive o deslocamento constante, como relatado. Tal fator é tão marcante para 

ela que, ao iniciar a entrevista, antes mesmo da primeira pergunta, fez menção da importância de 

dar uma entrevista sobre o tema, como já mencionado, tratando da validade de seu depoimento 

sob o prisma de evitar que sua situação aconteça com outros alunos. K enxergou falhas no 

atendimento dos professores, mas não se sentiu capacitada a julgar e atribuir responsabilidade a 

ninguém além de si própria. Aparentou colocar o professor na posição de incontestável, figura 

superior, e, por isso, ser impossível contestar sua prática.  

Assim, é possível identificar similaridades nos apontamentos de três entrevistados, F, G e 

T, quanto às causas de sua condição: os três enxergam responsabilidade própria em sua condição 

e na escola. Somente K direcionou toda a responsabilidade a si própria. T é a única que 

responsabilizou também a família e apontou as justificativas; já F, G e K não apresentaram essa 
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vertente em seus discursos. F e T convergiram ao atribuir, de certa forma, parte da 

responsabilidade aos professores. 

Todos trouxeram para si a responsabilidade porque aprenderam a pensar e a apreciar a 

situação dessa forma, em um espaço onde a situação de seus pares não é tão diferente da sua, 

posto que os índices apontam para uma extensa parcela de alunos em situação de domínio 

precário da leitura e da escrita – mas, eles se veem e são vistos como o ápice desse processo, 

constituindo uma autoimagem de desvalorização. “Não quiseram aprender”, a prática cotidiana 

da escola, mesmo que de maneira não intencional, os ensina isso. O poder simbólico iminente da 

escola sobre os alunos os faz ver a situação dessa maneira, crer que merecem ser apontados como 

culpados, estendendo inclusive esse foco de observação às suas famílias. Enxergar a situação sob 

essa máxima está incorporado como disposição, habitus, que assim é definido por Bourdieu 

(1983, p. 65): 

 

Um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de 

apreciações e de ações - e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas. 

 

Toda socialização bem sucedida tende a obter dos agentes que eles se façam cúmplices de 

seu destino, mesmo que seja, neste caso, na perspectiva negativa da escolarização. (BOURDIEU, 

1998, p. 205). 

Tanto os alunos quanto os demais agentes da escola percebem, apreciam e agem no 

campo educacional a partir de seu habitus de classe. Os alunos que não conseguem estabelecer 

uma relação entre sua situação e a prática do campo educacional possuem estruturas engendradas 

que os condicionam ao posicionamento da escola no espaço social como uma instituição isenta de 

erros. Como questionar uma organização tão ampla e de certa maneira “naturalizada” na 

sociedade? Mesmo os que inferem uma parcela de responsabilidade à escola não são capazes de 

evidenciar esse aspecto no discurso. Ao elaborar o raciocínio para se manifestarem, recorrem à 

atribuição veemente da própria culpa e não à instituição. Verifica-se, também, uma disposição 

para atuar e permanecer do modo como relataram, já que sobrevivem na escola, conseguem ir 

passando por ela. 
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4.2.3. Estratégias 

 

Quadro 7 – Estratégias dos entrevistados perante a condição de analfabetos. 

F G T K 

 F no ciclo II apresenta o 

perfil indisciplinado. 

Assim consegue esconder 

de todos os pares que não 

sabe ler e escrever, desde 

a 5ª série. 

“Eu copiava, não pedia 

ajuda pra ninguém”. 

Não participa de nenhuma 

atividade em ambiente 

escolar. Mesmo fora da 

sala de aula, apresenta 

junto com os amigos essa 

conduta: “Nóis bagunça 

também.” 

G prezou, em seu 

percurso, pelo recurso da 

invisibilidade. “Sentava 

lá no fundo e ficava 

quieto, só.” Agora, se 

mostra indiferente ao 

conjunto veiculado pela 

escola. 

Demonstra socialização 

nos espaços externos à 

sala de aula. 

T, conforme a percepção 

de que não aprendia a ler 

e a escrever, foi se 

escondendo também: “Eu 

sentava no fundo, lá né, 

quieta.(...) tudo que ia 

passando, eu ia 

copiando.” 

K não demonstra ter 

agido para esconder sua 

condição, porque nunca 

tomou esse estado como 

uma vergonha. Não 

solicitava ajuda, mas 

aceitava prontamente. 

Quando não recebia: “(...) 

ia ficando quieta, na 

minha. Não ia entregando 

as coisa.” 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nos depoimentos de F, G e T, fica evidenciado que conseguiam disfarçar essas condições 

em sua trajetória, a partir de quando adquiriram consciência do problema. F, G e T manifestam-se 

bons copistas, um elemento relevante de disfarce em meio aos demais. Como estratégia, ou 

mesmo evento natural diante das circunstâncias, todos tiveram como evento principal por um 

período ou por todo o percurso, a condição de obscurecidos diante da sala, não incomodando e 

passando despercebidos. 

Sobre sua posição marcada no campo escolar, os três dão indícios também de que 

construíram personagens como meio de autoproteção: F tornou-se indisciplinado, ao que parece, 

tanto como estratégia quanto por consequência de não ter o que fazer. Como evidenciado, 

empenhou-se para passar despercebido em sala de aula até certo ponto de sua trajetória escolar, 

construindo depois um jeito de se portar de forma a se caracterizar pela marca de “bagunceiro” – 

presume-se que mais leve que a de não alfabetizado, já que esta traz consigo a ideia de insucesso 

e de culpabilização de si próprio por essa situação.  

Já o aluno G, criou um critério para sentir-se superior aos demais, projetando-se como 

nazista e os demais como “judeus”. Além disso, passou a imagem do desinteressado, com 

habilidades requintadíssimas construídas para além da escola, que lhe permitiriam viver muito 

bem sem o que ela veicula, e que lhe negou. Como afirma, na sala de aula está como uma 

“pedra”.  
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T, na escola regular, era a “garota briguenta”, para se defender das mazelas de sua ampla 

exclusão, discriminada pela condição familiar e agindo para ocultar o processo de marginalização 

na escola. Sua manifestação sobre as razões da construção da imagem que transmitia: “(...) pra 

me defender de algumas pessoas, que eram não da minha sala, que eram os maiores.” 

De acordo com F, G e T, surpreendentemente, o fato de não serem alfabetizados não é, ou 

não foi, revelado a nenhum de seus pares e todos se saem ou se saíram bem na artimanha. F, em 

um momento de exposição e pressão, acabou por revelar ao grupo; no entanto, todos acreditaram 

ser mais uma de suas ações de tumulto na aula e assim ficou encerrado o assunto – o registro da 

ocorrência retrata sua revelação como ironia. Os entrevistados demonstraram não se sentirem 

confortáveis para falar sobre o assunto com ninguém, apenas os seus responsáveis sabem de sua 

condição, inevitavelmente. Até mesmo T, adulta, disse não revelar nem ao seu namorado; ele 

percebe, mas ela não fala nada: “Ele fala pra mim, pra mim não ter vergonha e falar pra ele, pra 

ele poder me ajudar, mas eu não consigo, eu tenho vergonha”. 

K apresenta um comportamento totalmente diferente de F, G e T. Não tinha medo da 

exposição de sua situação; ao contrário, evidenciava-a para receber qualquer tipo de auxílio que 

fosse possível. 

Uma manifestação comum dos quatro entrevistados é a de não solicitarem ou terem 

solicitado de amigo ou colega alguma atividade para que copiassem. No entanto, F, T e K 

afirmam terem se valido dessa estratégia quando oferecida, com a diferença de que T e K tiveram 

alguns colegas que a ampararam ao longo de sua trajetória e F disse contar apenas com o amigo 

V, contrariando a crença da coordenadora pedagógica, de que V sabia que ele não era 

alfabetizado. F afirmou que V não sabia, mas hipotetizo que este tenha percebido, haja vista que 

V lhe oferecia as atividades para copiar, apenas não conversam sobre o assunto.  

F aparentou possuir uma relação exitosa no manejo de suas estratégias no jogo, ao ponto 

de não tentar esconder-se, mas, ao contrário, apoderar-se do espaço da sala de aula. As 

ocorrências registradas de sua conduta indicam um manejo inadequado por parte dos professores 

envolvidos ao lidar com sua situação e classificações equivocadas de sua conduta. G, no entanto, 

relatou que já tivera colegas lhe ofereceram atividades, mas que recusou porque “(...) sabia que 

‘num’ vai ter jeito, não ia fazer diferença, porque não ia aprender (...)”. G, assim, tinha uma 

atitude mais crítica quanto à sua passagem pela escola: se não lhe acrescenta, recusa. Não busca a 

atuação para somente cumprir o que era proposto. É como se estivesse sempre dizendo para a 
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escola: “Não me permitiu, então agora não cobre”. Demarca-se aqui que as variantes dos sujeitos 

da pesquisa no que se refere à forma como se portam frente ao veiculado pela escola não está 

vinculado à sua personalidade – arroaceira, desinteressada, apática, inapta, ou algo do gênero. 

Mas é, sim, uma maneira de se portar aprendida e, portanto, passível de não ser naturalizada 

como se pretende o discurso da escola que culpabiliza o aluno e sua família por sua situação. 

Uma expressão recorrente dos alunos foi a de que os professores viam que eles não 

realizavam a atividade, mas não “faziam nada”. Um jogo que acomoda o professor frente à sua 

falta de condições de trabalhar com esse aluno, camufla o problema. Diante dessa “não existência 

na sala de aula”, resta-lhes a alternativa de se submeter ou sair do jogo por distintas maneiras de 

negação e compensação ou regressão (BOURDIEU, 2008, p.231).  

E é nessa perspectiva que se compreendem as estratégias, os esquemas de ação dos 

alunos, conscientes ou inconscientes, de se portarem frente ao jogo: não como expressões não 

naturais ou aleatórias, e sim como fruto de inculcações do social que desenvolveram esquemas de 

apreciação, percepção e ação que conduziram os agentes a se portarem desse modo na escola. 

Suas ações são orientadas pelo habitus, “princípio não escolhido de todas as escolhas”, ações 

essas que assumem o caráter sistemático de estratégias mesmo que não sejam o resultado de 

intenção estratégica e sejam objetivamente “orquestradas para serem o produto da atividade 

organizadora de um maestro” (WACQUANT, 2007). 

Os alunos referidos na escola como “bagunceiros”, como “apáticos”, como “briguentos”, 

são tidos, na pesquisa, como agentes em ação, frutos do encontro entre o habitus e o campo; 

guiados por um conjunto de disposições incorporadas em forma de esquemas de percepção, 

apreciação e ação adquiridos no campo social. A partir dessas disposições adquiridas, atuam no 

campo social, em uma relação dialética e criativa, geradora, que, como aponta Reis (2014), nada 

tem a ver com a reprodução cega nem tampouco com produção autoconsciente. Com essa 

ferramenta conceitual, é possível analisar como esses quatro alunos, em situação de 

desajustamento, com capital cultural, econômico, social e escolar muito próximo, reagem de 

maneira distintas e se utilizam de estratégias diferentes no jogo.  

Cada um a seu modo, esses alunos, na escola regular, encontram-se posicionados no jogo 

da escolarização, participam da illusio, com estratégias usuais distintas. Os diversos 

comportamentos dos agentes de uma camada social próxima diante da situação de insucesso 

escolar, seja de indisciplina, seja de descaso com o que a escola apresenta, de apatia, não advém 
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de características inatas dos agentes, nem tampouco num vazio de relações sociais, mas sim são 

produzidos no contexto das relações sociais vivenciadas.  

São formas de portar-se aprendidas, diferentes maneiras de agir frente a uma mesma 

situação em decorrência da ação dos agentes guiada, como dito, por seus habitus. As maneiras 

distintas de se movimentarem no jogo, contudo, exprimem um mesmo padrão, qual seja, a busca 

por se manter ali para a aceitação ou ao menos a não negação de seu grupo de pares, quando não 

se opera com os mesmos instrumentais que os demais alunos. As estratégias acionadas por F, G e 

outrora por T de posição no jogo estão vinculadas à sobrevivência e certamente não possuem 

relação alguma com o conhecimento escolar.  

F, G e K utilizaram, assim como T utilizou, para sobreviver, outros simbolismos presentes 

no jogo da escola: F, observador, viu que, na 5ª série, a conduta dos alunos se altera e passou a 

usar a indisciplina como forma simbólica de se destacar. G aprendeu que a escola valoriza o 

silêncio, e atua publicamente com esse simbolismo, o de “ficar quieto”. K foi razoavelmente 

esperta para angariar os frutos do seu “não saber” que, para ela, se impregnou como um capital 

simbólico que lhe valeu muitas ajudas. T aprendeu a utilizar a agressividade como ferramenta no 

seu percurso, na convivência com as brigas familiares e assim a utilizou como parte do jogo 

social e escolar, para se defender a priori.  

As práticas apreendidas pelos agentes não são, nessa perspectiva, atos mecânicos de 

ditames estruturais nem resultado da perseguição intencional dos objetivos pelos indivíduos; são 

tomadas, sim, como fruto de uma relação dialética entre a situação e o habitus. Embora as 

categorias de ação vindas da sociedade sejam partilhadas por todos os que foram submetidos a 

condições e condicionamentos sociais parecidos, cada pessoa, com uma trajetória e uma 

localização únicas no mundo, internaliza uma combinação incomparável de esquemas. E assim 

podem ser explicadas as reações distintas de agentes pertencentes a uma mesma fração de classe 

frente à sua integração no cotidiano escolar.  

Souza (2003) afirma que é no âmbito da tentativa de regulamentação do sistema escolar 

que se define a relação pedagógica e as regras da vida escolar, que o aluno se socializa enquanto 

se depara com variadas oportunidades de criar estratégias de se relacionar com a escola e se 

desvencilhar dos obstáculos (SOUZA, 2003, p.42). No caso específico da pesquisa, os obstáculos 

tendem, sempre, a ser a sua situação de analfabetos. Os alunos investigados, assim, agem 
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identificando situações, avaliando possibilidades e adequando meios e fins, nos marcos de uma 

relação instrumental com a escola. 

A utilização de estratégias para sobreviver no ambiente escolar não demanda uma 

competição entre os alunos; ao contrário, requer a camaradagem, a solidariedade e a 

cumplicidade. Assim, consiste em um elemento de reforço da sociabilidade desenvolvida por 

esses agentes, ainda que no interior da escola, de forma paralela e independente da ação da 

organização escolar. A vida para T no percurso regular, para K antes de iniciar a ler, e para F e G, 

esta extrínseca à instituição.  

 

 

4.2.4. Percepções sobre a imagem que imprimem como alunos 

 
Quadro 8 – Imagem que os entrevistados acreditam imprimir como alunos. 

F G T K 

Não precisa o que sua 

família pensa dele como 

aluno. Sobre os pares, 

acredita que eles o vejam 

como bagunceiro. O que 

pensam os professores: 

“Ah, bagunça, não faz 

nada, né. Tira só nota 

vermelha”. 

Também não precisa o 

que sua família pensa 

dele como aluno, nem 

mesmo seus pares. 

Somente o que pensam os 

professores: “Pensa que 

sou um bom aluno quieto, 

agora pras atividades eu 

não sou nada.” 

T traz o descaso que 

concebe que sua mãe 

tinha com sua vida 

escolar: “Eu acho que 

minha mãe não pensava 

em nada, só pensava no 

meu pai só.” A imagem 

que imprimia aos 

professores: “Que eu era 

problemática”. Seus 

colegas tinham sobre ela 

“um olhar de medo.” 

K traz apenas a referência 

do que sua mãe pensa 

dela agora como aluna: 

“(...) minha mãe fala que 

eu sou parabéns na 

escola esse ano.” 

Somente tratando desse 

ano, acredita que os 

professores e os colegas 

também a classifiquem 

como boa aluna. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

G, no decorrer de todo o seu depoimento, quando chamado a falar de sua relação com a 

escola, manifestou uma postura de espectador, um assunto que não o afeta diretamente. Quer 

fazer com que se acredite que não lhe importa sua atuação na escola, tampouco a imagem 

decorrente de sua forma de se portar. No entanto, talvez se trate de uma ação, certamente 

inconsciente, de camuflar a autoimagem desvalorizada que possa ter em decorrência de como é 

visto pelos demais agentes na escola no que se refere às atividades na sala de aula. F também 

passou por esse processo de autoimagem sempre desvalorizada pela escola, mas não pelos 

colegas; ele gosta de ser percebido por suas atitudes. T e K vivem uma situação distinta: T por 

estar em outro tipo de organização escolar e K se encontra em uma situação de certo destaque em 

uma sala onde todos apresentam problemas de aprendizagem. Assim, considera-se que a 
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condição de permanência desqualificada dos entrevistados afeta diretamente a percepção que têm 

de si mesmos e que os outros têm deles. 

 

 

4.3. Manifestações da escola 

 

Nesse subitem, estão organizadas as manifestações de um dos representantes da escola 

acerca dos mesmos temas abordados com os alunos. Contudo, a disposição adotada foi diversa: 

optou-se pela análise a cada assunto específico abordado, já que as falas desses agentes são 

extensas, embora se tenha realizado recortes, e uma opção diferente deixaria o discurso 

posicionado muito distante das observações da pesquisadora.    

 

 

4.3.1. Como é construída essa condição dos sujeitos: o que dificulta ou mesmo impede o 

ensino da leitura e da escrita 

 

4.3.1.1. Coordenadora M, da escola onde F estuda 

 

M contou que, quando o aluno chegava analfabeto, na etapa final da escolarização, era 

questionada sobre o aluno ter uma dificuldade maior em termos de, como menciona, 

impedimento no desenvolvimento cognitivo.  

 

Ah, tem alguma deficiência, algum distúrbio... Então muitos casos a gente vê que precisaria, entendeu, de 

um acompanhamento de psicopedagogo, ou de uma avaliação de um neuro né, que você vê que vai além só de 

dificuldades em relação ao desenvolvimento cognitivo e que existe alguma outra  causa maior, mas é muito difícil 

você envolver a família nisso, nesse processo. 

 

Assim se manifesta sobre o caso específico de F: 
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 O F tem um histórico, né, que na primeira infância dele ele teve vários problemas de saúde, a mãe falou que 

ele chegou a ficar internado em U.T.I. e, a médica na época falou que isso poderia afetar, entendeu, o 

desenvolvimento dele, mas não houve uma preocupação da família nesse sentido, e você faz o encaminhamento pra 

buscar ajuda, às vezes pra tentar entender o que está acontecendo com essa criança e os pais se recusam, né, então eu 

acho que é complicado pro pai aceitar que tem que levar o  filho pro psicólogo, ou quando o pai aceita, ele desiste 

porque ele fica três meses esperando uma vaga pra passar por uma triagem na UBS.  

Se no ano passado com oito professores, foi difícil conduzir um trabalho com ele, no ensino médio tem 

doze, são doze no ensino médio, então o currículo também não auxilia, né? Por que como que você consegue 

trabalhar com doze disciplinas? O tempo que você tem com o aluno é muito menor. Pro aluno é... pra ele, não tem 

objetivo. 

 

Aponta, assim, como vetores da condição de F alguma espécie de deficiência do aluno e a 

falta de participação da família na vida escolar do aluno, bem como uma resistência em aceitar 

que o filho possa ter alguma limitação. Como visto, pontua também o currículo como um 

componente que dificulta o desenvolvimento de alunos na situação de F. A seguir mais um trecho 

em que atribui responsabilidade à família por esse processo não exitoso: 

 

Faltou também a ação da família, porque quando eu chamei a mãe pra conversar, a mãe sabia, né, então 

a família deveria ter procurado a escola, deveria ter buscado ajuda nesse sentido. Eu fui conversar com a mãe 

sobre os encaminhamentos, ela falou: “Ah, graças a Deus, alguém vai encaminhar. Porque ele não sabe ler, ele 

não sabe escrever”. Então quer dizer, aí demonstra a ausência da família. Porque os pais eram chamados tantas 

vezes na escola pelo histórico que ele tinha, só que nunca, né, a família se colocou em relação a isso? 

 

O que é tomado como falta de ação da família, certamente incide na relação que a mãe de 

F estabelece com a escola: almejava o nível universitário e não foi possível concluir a primeira 

etapa do ensino fundamental. Seu filho o concluiu e mantém-se na escola, apesar de não ter sido 

alfabetizado. Não acredita que lhe compete questionar a escola, mas fica aliviada de saber que, ao 

1º ano do Ensino Médio, haverá um direcionamento para reverter a situação. 

Ainda que, como dito, M apontasse que o currículo dificulta um trabalho com os alunos 

que apresentam dificuldades na escola, também vislumbra a possibilidade de que, dentro da 

estrutura do Ensino Fundamental II, o aluno possa ser alfabetizado: 

 

O processo acaba sendo mais lento, né porque (...) a criança, dos seis aos oito anos, ela responde de uma 

forma diferente a esse processo de alfabetização, até por uma questão assim de curiosidade... ela ainda passa por 

aquele processo do estímulo-resposta... porque, depois de uma certa idade, essa teoria do estímulo-resposta já não 

funciona mais com ela porque ela tem que começar a ver significado naquilo, né? Então quanto mais tempo demora 

pra criança passar a concluir esse processo de alfabetização, mais lento vai ser. Quer dizer, a resistência dela é maior, 

quando chega no fundamental II, muitas vezes, você não trabalha com professores que tenham experiência com 

alfabetização.  
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Diante da dificuldade manifestada de um professor que não seja pedagogo alfabetizar um 

aluno, cuja idade já indica que o processo deveria estar concluído, M percebeu a escola como 

privilegiada no ano em que calhou de ser uma alfabetizadora a realizar o trabalho de apoio nas 

aulas de Língua Portuguesa: “Igual, esse ano nós fomos abençoados em relação a isso, porque a 

professora que eu tenho à tarde, que trabalha também como professora de apoio de aula, né, ela 

é alfabetizadora, ela já trabalhou com o ciclo I”. 

Sendo F o caso mais extremo no que se refere à leitura e à escrita na escola, perguntei-lhe, 

na ocasião, se era a profissional que trabalhava com F, ao que negou e explicou: “Mas a que 

trabalha com o F de manhã também tem uma certa experiência em relação a isso, não pela 

formação, mas por trabalhos voluntários e ela sempre gostou dessa questão da alfabetização, né. 

Então isso pra nós foi um ganho”. 

M teceu o seguinte relato, ao explicar a dificuldade que permeia o trabalho pedagógico 

com alunos como F, com relação aos profissionais direcionados para realizar essa atividade: 

 

Geralmente são pessoas inexperientes, estão estudando ainda, o PEB II não sabe lidar com essa questão, eles 

não entendem as diferentes concepções de como o aluno aprende, essas teorias da aprendizagem, principalmente no 

que diz respeito às teorias da alfabetização, né, então em sala de aula, no contexto da sala de aula você não consegue 

suprir.  

 

Ela afirmou que só era possível suprir tamanha dificuldade com um trabalho de apoio fora 

da sala de aula. No contexto da sala de aula, reiterou ser inviável. M apontou como causa 

principal o fato de os professores não terem formação nem conhecimento para lidar com esse tipo 

de dificuldade. 

 

 

4.3.1.2. Vice-diretora R, da escola onde G e K estudam 

 

Para R, essas são as causas do analfabetismo de parcela dos alunos ao fim do ensino 

fundamental: 

Ele vai seguir pela progressão continuada, mesmo que ele não sabe, né? Se ele tiver um pequeno avanço 

ou outro ele vai, ele vai ser, ééé.... Ele vai pra outra sala, ele vai dar um seguimento. Ela poderia até ter sido 

melhor colocada, né, se as pessoas tivessem entendido o que realmente é progressão continuada, porque a 

progressão continuada ficou promoção automática. Ah, ele não conseguiu no tempo dele, depois ele consegue, 

ele avança. Não, a progressão continuada é muito mais, se o professor tivesse estudado sobre progressão 

continuada, ele ia ver que assim, o aluno não conseguiu, ele tem que fazer coisas diferenciadas, até chegar no 

diagnóstico dele pra poder ajudar, só que a gente não tem esse tempo, né, no horário de aula pra fazer. 
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R acredita que o problema de aprendizado fica muito maior se o aluno sai do Ensino 

Fundamental I sem ter sido alfabetizado. Mas, se preocupou em não responsabilizar o professor 

dessa etapa, sendo que também ela atua como. Responsabiliza a família: 

 

Não que os professores do ciclo I não tenham se empenhado, aquela que é polivalente, ela tem grande 

dificuldade com os alunos, grande dificuldade, principalmente que, assim, não tem muito apoio da família, você 

entendeu? Leva um dever de casa... Antigamente os pais olhavam os cadernos, hoje perdeu-se também essa 

prática. Então o aluno tem assim: eu não tenho mais seu caderno, prô eu não sei onde tá meu caderno, então quer 

dizer, ele não tem mais aquilo, aquele direcionamento que tinha com a família. Não tem mais o apoio da família. 

 

Sua manifestação sobre a possibilidade de se alfabetizar no Ensino Fundamental II foi a 

seguinte: “Se é um professor do ensino médio, com 4 aulas, no fundamental ainda tem mais, são 

6 aulas. Ele não consegue, entendeu? Fazer com que o aluno que não é alfabético consiga 

avançar em qualquer coisa”. 

 

 

4.3.1.3. Coordenadora J, da escola onde T estuda 

 

J, diferentemente de M e R, atribui diversas causas para o problema do não aprendizado 

de parcela dos alunos. Como M, menciona como causa primeira as necessidades especiais: “Há 

um fator que é o da inclusão, os alunos que não aprendem da mesma forma que os demais e não 

recebem o cuidado que eles deveriam receber. Talvez se recebessem, se nós fôssemos preparados 

para lidar com necessidades especiais eles recebessem um melhor cuidado”. Ela aponta também 

os equívocos da escola, ao trabalhar a leitura com os alunos: 

 

A leitura recebe menos importância na prática do que ela deveria receber. Às vezes, nem o professor é 

um professor leitor. Às vezes a leitura é vista como uma obrigação, (...) a própria visão da leitura não faz com 

que a criança desperte um interesse para desenvolvê-la. A gente sabe que antigamente, os alunos que vinham 

pras escolas, eram as crianças que já liam os clássicos em casa e iam pra escola pra formalizar esse saber. 

Quando se democratizou, se é essa a palavra que a gente pode usar, a escola recebeu aluno com perfil diferente, 

mas não se adequou, não adaptou o currículo a isso, não forneceu essa bagagem cultural, de contato com a 

leitura, com o mundo dos livros, pra que a criança se apropriasse disso e depois formalizasse esse saber. Ela 

continuou no mesmo processo, então eu acho que a escola também contribuiu para que esses alunos não 

aprendessem. 

 

Outro fator mencionado por J foram as condições de trabalho do professor aliadas às 

ações políticas sob influência do Banco Mundial: 
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É, eu não sei se o número muito grande de alunos no Ensino Fundamental por sala seja além do que o 

especialista consiga intervir, pontuar individualmente. Talvez isso seja um problema, porque a gente acaba 

criando um modelo único pra que todos sigam, sendo que cada criança tem a sua peculiaridade (...) Às vezes, os 

sistemas de ensino querem enquadrar a sala de aula num perfil único. A gente sabe que isso foge do controle do 

professor porque as leis vêm, é... de  fontes externas, às vezes até internas, da própria Secretaria da Educação. A 

gente sabe que quem decide as leis do Brasil, muitas vezes, são influenciados pelo Banco Mundial, que é uma 

ideia de economista e não de educador, e acha que, às vezes tenta adaptar esse sistema que vê a escola como uma 

linha de produção que todos vão passar pelo mesmo processo e aprender da mesma forma, a gente sabe que essa 

é uma visão equivocada que pode estar afetando a sala de aula, impedindo  que o professor tenha condições de 

olhar cada aluno de uma forma e adaptar sua aula, o seu ensino com  essa realidade que ele tem na sala de aula.  

 

 Como M, J também afirmou que o professor especialista, de Ensino Fundamental II, não 

tem condições de alfabetizar:  

 

Esperar que o professor de Matemática, que o professor de Português, de Geografia, de História, detecte 

isso e alfabetize, é esperar do professor um trabalho que ele não está preparado pra fazer, então, é... existem 

pedagogos competentes, alfabetizadores... 

 

 

4.3.1.4. Diretor A, da escola onde F estuda 

 

Embora não fosse a intenção conversar com mais um integrante da equipe de gestão sobre 

sua posição sobre algumas questões do trabalho, em dada situação, desenvolveu-se uma conversa 

informal com o diretor sobre as questões da pesquisa e optou-se por incluí-la de forma a compor 

o quadro da manifestação dos representantes da escola. Dada a citada não formalidade da 

conversa a partir da qual se extraiu algumas informações, sua fala não se fará presente em todos 

os indicadores, mas somente quando o tema foi por ele abordado. 

O diretor A acredita que alunos como F concluíam o Ensino Fundamental na condição de 

analfabetos por conta da progressão continuada, que a proposta em si é inclusiva, mas a 

apropriação neoliberal, que cria a escola da excelência, acaba por deixar os que não a 

acompanham, assim, como F. Eles vão, seguem, mas nessas condições. Cita um exemplo de 

quando cursava o mestrado na PUC e foi fazer algumas disciplinas na USP, onde era preciso ler 

textos em francês. Conta que não dominava a língua e lhe foi oferecida uma alternativa, que era a 

de ler textos em espanhol. Saiu do curso, porque não entendia, não foi possível avançar. Compara 

com a situação de F, que deve ser assim que ele se sinta. 
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A Psicologia entra na educação com as teorias da aprendizagem, mas ela não dá conta de entrar na 

escola e responder por que esses alunos não aprendem. “Por exemplo, o F, é por que não quer? Não, não é. Tem 

alguma deficiência, tem algum déficit? Porque a gente não sabe o que o F tem”. 

 

Perguntei ao diretor se sua opinião se refletia ao caso específico de F ou em geral, porque 

F era o extremo, mas havia a questão muito mais presente do domínio precário. O diretor disse 

que quanto ao domínio precário, é a maioria. Mas como a escola 02 é pequena, existe uma 

situação peculiar. 

 

 

4.4. Cotejamento das informações 

 

4.4.1. Construtos da condição de analfabetos 

 

Quadro 9 - O que constrói a situação de permanência desqualificada, segundo representantes das escolas. 
Coordenadora M Vice-diretora R Coordenadora J Diretor A 

Deficiência, distúrbio. 

Não há preocupação da 

família  no sentido de 

descobrir a deficiência. 

Dificuldade de envolver a 

família nesse processo. 

Professores não 

estudaram para 

compreender a proposta 

da progressão continuada. 

O aluno, quando chega no 

ensino fundamental II 

com a aprendizagem 

defasada, se exclui ele 

próprio. 

Falta de apoio da família. 

Profissionais 

despreparados para lidar 

com a inclusão. 

A leitura não tem na 

escola a importância que 

deveria. 

A escola não se 

transformou após a 

chamada democratização. 

Número grande de alunos, 

possivelmente 

impossibilitando a 

intervenção pontual. 

Influência do Banco 

Mundial que vê a escola 

como uma linha de 

produção. 

Apropriação neoliberal da 

proposta de progressão 

continuada. 

A Psicologia não dá conta 

de entrar na escola e 

explicar por que esses 

alunos não aprendem. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

M e R, agentes também das escolas, possuem disposições incorporadas que as 

condicionam a responsabilizar o aluno e sua família. No entanto, nas manifestações dos alunos, 

apreendeu-se que há a participação familiar na vida escolar dos sujeitos, conforme a escola 

solicita, e pelo relatado, somente para destacar as marcas negativas dos filhos.  

Utilizando-se de suas representações espontâneas da realidade escolar que as cerca, M e R 

forneceram explicações dos fatos que observavam com a certeza de que compreendem o âmago 
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dos problemas da escola, os quais ocupam posição central na pesquisa que se apresenta. 

Universalizam as práticas condizentes com suas posições no espaço social: M falou de falta de 

iniciativa dos pais para se direcionarem para respostas médicas aos problemas enfrentados pelos 

filhos na escola, falta de iniciativa para acompanhar o processo de escolarização.  

R trouxe valores de referência em seu meio para ampará-la na perspectiva do “não ter” 

remetido ao aluno, associando-o à privação e lhe atribuindo juízo de prejudicado: os alunos não 

têm organização, as famílias não os ensinam a serem organizados, falam alto, o aluno não tem 

referência familiar, como se apresentará a seguir. No entanto, o que se pensa ser uma inaptidão é 

tão somente o resultado de uma socialização (promovida, principalmente, pela família) diversa da 

preconizada e realizada pela escola (VALLE, 2013, p.422). J e A realizam uma leitura mais 

crítica com relação à situação. 

M e J fizeram menção à chamada inclusão de alunos com deficiência, às necessidades 

especiais vinculadas a não alfabetização na idade esperada. M pontuou que, quando havia 

dificuldade de concluir a alfabetização, o primeiro questionamento era um impedimento 

cognitivo do aluno, alguma deficiência ou distúrbio. Assim, quando o aluno chega não 

alfabetizado, o primeiro olhar sobre ele era o de que tem algum problema que o impossibilitou de 

se desenvolver. J também se referiu ao fator da inclusão, por meio do qual havia alunos que não 

aprendiam da mesma forma que os outros e fez referência ao fato de os profissionais da educação 

não estarem preparados pra lidar com necessidades especiais. R, diferentemente de M e J, não 

vinculou o analfabetismo ao fim do ciclo II à deficiência, mas, na escola na qual atua, também 

havia esse discurso, veiculado por uma das profissionais que compõem a equipe gestora: 

 

No dia em que fui conversar com a vice-diretora, após o fim da conversa, ela chama a nova 

coordenadora pedagógica para me apresentar e , quando pergunto sobre a sala de 8ª série formada com dezenove 

alunos não alfabetizados, ela confirma que são todos mesmo nessa condição, mas muitos de inclusão. Que não 

têm laudo, a coisa mais difícil é eles terem laudo, mas que  dá para perceber que são de inclusão. 

 

Nesse depoimento, é possível detectar dois pontos: o primeiro é o olhar patologizante 

sobre os alunos que não respondem ao que a escola espera, quando afirmam que não têm um 

diagnóstico de profissionais especializados, mas “via” que eles eram de inclusão. E o outro se 

refere ao fato de que, tratando-se de inclusão, não ter um encaminhamento, um diagnóstico e 

acesso aos serviços especializados, também infringe seus direitos. 



179 
 

M e J vincularam o analfabetismo no ciclo II à deficiência (impedimento cognitivo, 

distúrbio), no entanto, M fez uma leitura direta da relação de um fator ao outro e não fez menção 

à responsabilidade da escola por tal situação. Não manifestou que a escola possa produzir essa 

condição, mas se referiu à falta de recursos por parte do Estado para trabalhar as chamadas 

necessidades especiais, como psicopedagogo e avaliação com neurologista. J, ao mesmo tempo 

em que apontou a deficiência, não deixou de destacar a ação da escola nesse processo de 

exclusão. 

Os fatores sociais e o êxito advindo do capital cultural e do ethos de classe estão 

vinculados a cada etapa por fatores propriamente escolares que aparecem isolados como se 

relacionados, exclusivamente, ao desempenho dos alunos, segundo Valle (2013, p.424). Se não 

acompanham o que é veiculado, são logo percebidos como portadores de comprometimento.  

M e R atribuíram à família parte da responsabilidade pela situação de analfabetismo de 

alunos como F, G, T e K. M afirmou que os pais se recusavam a aceitar uma possível deficiência 

ou distúrbio dos filhos, que era difícil envolver a família nesse processo. Tratou do caso 

específico de F, alegando que faltou, nesse caso, também a ação da família – a mãe de F sabia 

que era analfabeto e devia por isso ter procurado a escola. R mencionou que, atualmente, não há 

mais o apoio, o direcionamento da família no processo educativo.  

M, R e J partilham da ideia de que os professores do Ciclo II não possuem meios para 

alfabetizar: de que a dinâmica do ciclo não permite e há ainda que se considerar que tais 

profissionais não têm formação para tal. Contudo, ainda que a alfabetização não seja um trabalho 

pressuposto no Ciclo II, o Poder Público necessita criar ferramentas nesse sentido, pois esses 

alunos não podem ser ignorados nesta etapa da escolarização. Se é concreta a constatação de que 

a formação dos professores especialistas não consegue cuidar da alfabetização, está posta a 

urgência da necessidade de discussão sobre o assunto e da busca de formas de atuação sobre tal 

condição. No entanto, ocorre uma pseudoprestação do serviço, quando se disponibiliza 

profissionais que não estão habilitados para atender às necessidades desses alunos, como os 

professores auxiliares, que atuam nas aulas de Língua Portuguesa e Matemática, tendo 

preferencialmente a formação na área específica, e podendo, inclusive, estarem ainda cursando a 

graduação. Torna-se um contrassenso o extremo da dificuldade ser trabalhado com os grupos de 

professores que podem ainda estar em formação, se associarmos à ideia de que nem mesmo os 

professores já formados conseguem realizar este trabalho.  
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A escola de F redimensionou a prática da professora auxiliar para retirar F do contexto da 

sala e atender pontualmente sua necessidade. É preciso reconhecer que incide em uma tentativa 

de adequação da escola dentro das possibilidades reais de sua atuação, mas é uma profissional 

não habilitada para atender à necessidade de F e, além disso, foi feita uma escolha de que esta 

trabalhasse com F. É compreensível tal atitude já que é o caso extremo, mas, para isso, deixou-se 

de realizar a proposta real a que se destina o professor auxiliar. Não se pretende com isso 

responsabilizar a escola, que opera com os meios que lhe estão acessíveis, mas evidenciar como 

certas propostas do Estado, por vezes plausíveis na fundamentação, acabam por ser distorcidas 

dentro da realidade desprovida de recursos centrais que acomete a escola pública.  

A coordenadora M, provavelmente, há tantos anos acompanhando esses problemas e não 

vendo brechas de atuação para reverter esse quadro, manifestou-se contente pelo fato de a 

profissional que trabalha com o reforço no período da tarde possuir graduação em Pedagogia. A 

da manhã possui experiência por trabalho voluntário. Ocorre que é necessário que as escolas não 

fiquem à mercê do acaso, mas que se direcione para a atividade o profissional que de fato está 

habilitado para executar essa tarefa. Mais grave ainda a situação, quando, conforme os índices 

apontados no capítulo 2, se percebe que parcela está no caso extremo, entretanto, ela não está tão 

descontextualizada assim das demais, que, em geral, também apresentam problemas no processo 

de escolarização. E muitas são as causas apontadas para essa situação tão complexa. 

Hutmacher (1995) traz a perspectiva da ausência, na escola, de um método de trabalho 

intelectual: 

 

Como é que se adquire um método de trabalho intelectual? Quais são os processos mais 

favoráveis? Quais são as condições institucionais e sociais mais favoráveis? É estranho 

que os professores se encontrem tão frequentemente desprevenidos em relação a essa 

questão, uma vez que seu percurso de formação deixa supor que eles sabem aprender. 

Mais espantoso ainda é que a escola, no seu conjunto, se mantenha relativamente passiva 

face à aquisição por todos os alunos de métodos de trabalho intelectual (HUTMACHER, 

1995, p.48). 

 

A escola, de fato, em seu conjunto, não está sendo um lugar de saber, como afirma 

Charlot (2009). Quando a atividade escolar perde sua especificidade, resta a execução de um 

trabalho alienado, tanto do aluno como do professor. Um trabalho, na perspectiva do autor, muito 

chato, muito aborrecido. Não se pretende, com isso, culpabilizar o professor que, numa situação 
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de desvalorização e precarização de sua atividade, somadas às condições de escamoteamento da 

escola pública, torna-se a segunda vítima. 

 

Minimizar as dificuldades ou imputá-las desse modo àqueles que a vivenciam é criar um 

obstáculo ao conhecimento rigoroso dos problemas dos estabelecimentos escolares. É 

contribuir para desmoralização daqueles cujas condições para o exercício de sua 

profissão estão cada vez mais deteriorados (...) A ausência de medidas visando a 

contrabalançar os efeitos destas políticas demagógicas e descontroladas lançou o sistema 

de ensino numa profunda crise da qual a desmoralização dos professores é ao mesmo 

tempo efeito e componente (BOURDIEU apud PATTO, 2000, p. 196). 

 

Constata-se que as referidas escolas, ainda que de maneira não consciente, estão 

correspondendo à situação de reprodução das condições sociais em âmbito geral da rede pública 

estadual: processo de constante degradação, excluindo alunos no interior, utilizando-se a 

expressão de Bourdieu (1998), negando o acesso ao conhecimento a quem mais precisaria da 

escola. 

 

Conferindo uma sanção que se pretende neutra, e que é altamente reconhecida como tal, 

as aptidões socialmente condicionadas que trata como desigualdades de “dons” ou de 

mérito, ela transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as 

diferenças econômicas e sociais em “distinção de qualidade”, e legitima a transmissão da 

herança cultural (...). Contribui para encerrar os membros das classes desfavorecidas no 

destino que a sociedade lhes assinala, levando-os a perceberem como inaptidões naturais 

o que não é senão efeito de uma condição inferior, e persuadindo-os de que eles devem o 

seu destino social (cada vez mais estreitamente ligado ao seu destino escolar, à medida 

que a sociedade se racionaliza) – à sua natureza individual e à sua falta de dons 

(BOURDIEU, 1998, p.59). 

 

 

4.4.2. Especificidades 

 

M mencionou, acerca do caso específico de F, que o escudo da indisciplina fez com que 

sua situação não fosse percebida. De fato, tem sido uma operação exitosa do aluno, permeada por 

todas as dificuldades existentes no cotidiano da escola; entretanto, não se pode naturalizar o fato 

de que certos alunos se esforçam para esconder que não adquiriram o mínimo básico e  que o 

consigam. A cada aluno que se empenha para tal e põe sua dificuldade despercebida, a omissão 

da escola, que não identifica, se agrava. 

M pontuou um dificultador para o aluno na fase pós-ensino fundamental: o currículo do 

Ensino Médio com doze disciplinas. Fez, assim, uma crítica à estruturação do Ensino Médio no 
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país. Outro ponto de destaque de sua fala foi a não compreensão de o porquê de o aluno chegar 

na 5ª série sem que saiba ler e escrever e não lhe tenha sido feito um encaminhamento.  

M apontou também como problema a formação deficitária do professor, que não tem 

didática e nem mesmo conhecimento da disciplina. Para M, um professor nessa condição tem 

muito mais dificuldade de enxergar um aluno como F, operando assim, o professor, para ressaltar 

os aspectos negativos do aluno e justificar o fato de não ter atingido os resultados esperados em 

sua disciplina. 

R destacou como razão de alunos como G chegarem a concluir o Ensino Fundamental a 

apropriação pelo professor dos preceitos da progressão continuada. Manifestou também como um 

entrave o fato de um aluno que não lê chegar ao ciclo II, no qual detectou que o professor não 

consegue fazer com que o aluno não alfabetizado tenha qualquer avanço. R não consegue fazer a 

leitura de que a progressão continuada foi deturpada na prática não pela responsabilidade do 

professor, mas por falta de investimento nas condições básicas que permitissem uma apropriação 

adequada nas escolas estaduais. R demonstrou características de uma manifestação engessada, 

fruto da pressão do discurso vigente e não das falas decorrentes de ação reflexiva.  

R também considerou que o professor não tenha responsabilidade na exclusão do aluno 

analfabeto neste segmento, que ele próprio se exclui. Apontou que o professor tenta resgatá-lo na 

medida de suas condições, já que não teria estudado sobre os fundamentos da progressão 

continuada. Essa manifestação foi ao encontro do discurso da responsabilização do aluno pelo 

seu percurso escolar desqualificado. Ao manifestar-se desse modo, exprimiu a realidade da 

meritocracia. Compreende-se que se o aluno se exclui, a escola fica eximida de qualquer 

responsabilidade neste processo. 

J atribuiu como fator que agrava o problema para ensinar a leitura e a escrita o fato de 

que, muitas vezes, nem o próprio professor seja um leitor e, por isso, sua visão da leitura não 

desperte o interesse nos alunos. Mencionou também a falta de adequação da escola quando 

preconizou o acesso, mas não se preparou para receber as camadas antes excluídas. Para J, faltou 

a formação da bagagem cultural que esses alunos não possuem. Falou que as práticas 

educacionais eram influenciadas pelo Banco Mundial, que tratava a escola como uma linha de 

produção, caracterizando um entrave. 

O diretor da escola de F, por sua vez, comparou a situação de F à de um estrangeiro em 

sala, por não conseguir se encaixar ao que é proposto. Analogia instigante, e que leva à reflexão 
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de que, em uma escola de grande porte como a 01, no cotidiano, uma parcela significativa dos 

alunos pode assim se sentir. E mesmo na escola pequena, a 02, o diretor afirmou que o domínio 

precário do conteúdo veiculado é uma realidade.  

Os índices apontados no capítulo segundo evidenciam que as situações desses alunos e 

dessas escolas não são casos isolados, ao contrário, correspondem às estatísticas veiculadas no 

país, a partir das quais é possível estender observações desses casos particulares para o macro 

campo e questionar a qualidade da escola pública que, quanto mais se veicula como aberta pelo 

Poder Público, tanto mais exclui.  

 

4.4.3. Estratégias de sobrevivência usuais dos alunos frente à condição de analfabetos 

 

4.4.3.1.Coordenadora M e diretor A 

 

M faz uma leitura individualizada do caso de F, que teria criado um escudo: 

 

Olha, eu acho que no caso do F, em específico, foi esse escudo que ele criou. Porque depois que ele veio 

pra cá e no ano passado nós acabamos, ficamos sabendo mais a fundo, que ele era um aluno assim muito 

problemático em termos de disciplina, que era um escudo que ele tinha criado, então as pessoas não olhavam pra 

ele de uma outra forma, entendeu? Porque ele só mostrava essa questão da indisciplina.  

 

O diretor da escola de F comentou sobre o tema da minha pesquisa, em momento de 

solicitação para verificação da documentação, e se referiu aos sujeitos da pesquisa como 

sobreviventes na escola em razão da sociabilidade. Mediante sua opinião, comentei que F, por 

exemplo, era muito popular na escola e o diretor respondeu:“Arroaceiro”. 

É possível verificar, nesses depoimentos, as manifestações sobre estereótipos de conduta 

criados pelos alunos sem a preocupação da identificação do percurso dos alunos, sem o diálogo 

necessário diante da realidade. 

 

 

4.4.3.2. Vice-diretora R 

 

R relatou que, com algumas práticas advindas de ações governamentais para a educação, 

como a chegada dos professores auxiliares, os alunos com defasagem não conseguem mais se 

camuflar na multidão: 
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Isso acontecia com mais frequência [os alunos conseguirem esconder sua condição], agora tá acontecendo 

menos, por quê? Porque tem o professor auxiliar. Para eu colocar o aluno na recuperação que é dentro do horário de 

aula, é um professor a mais na sala, de português e de matemática. E como tem esse professor ali na sala, eu preciso 

de um diagnóstico da sala. Então o professor aplica uma atividade individual, o aluno vai fazer e de acordo com essa 

atividade, vai ter uma pré-recuperação. Então está mais pontual, quando nós não tínhamos isso, passava mesmo, 

despercebido e lá ficava. 

 

R, assim, confirmou que os alunos, até pouco tempo atrás, disfarçavam-se na multidão. 

Apontou uma nova situação diante da chegada, nas escolas, de professores auxiliares. Entretanto, 

não se pode concluir que a situação esteja totalmente alterada pela implementação da medida, já 

que, diante do quadro geral caótico de condições de implementação do trabalho, é possível que o 

professor que tenha a função de auxiliar o percurso em sala, esteja sendo realocado para outras 

tarefas, em casos que se mostrem mais extremos, como na opção da escola 02, para que a 

professora auxiliar da manhã trabalhasse diretamente com F fora da sala de aula. Especificamente 

sobre as estratégias dos alunos, R discursou: 

 

Disciplina e alguns, é... Falam que estão cansados, dormem, durante a aula, quer dizer, nem dormem, 

ficam com a cabeça abaixada porque daí o professor não vai chamar, quando o professor tenta estimular, ele dá 

qualquer desculpa, um quer ir embora... Se você pegar o livro de registro do aluno que quer ir embora mais cedo, 

tá com dor de barriga, tá com dor de cabeça, é o aluno que tem maior problema, você entendeu? Então se você 

for ver, você tem a indisciplina, eu tenho aquele que quer ir embora, porque ele vai ficar livre, fica ali deslocado 

mesmo, você entendeu? Então assim, alguma coisa ele vai fazer, ele vai dormir... Alguma coisa ele faz. Essas são 

as estratégias que eles mais usam: ou dormir, ou ficar indisciplinado, ou querer ir embora. 

 

 

4.3.3.3. Coordenadora J 

A coordenadora J assim se manifesta sobre as estratégias usuais dos alunos: 

 

Bem, eles sabem que pra passar de ano, eles precisam ter a presença escolar. Eles não podem ser 

reprovados porque não adquiriram o conhecimento que aquela série precisava. Eles são alunos que estão na 

escola, que estão presentes, que estão passando. Mas eles têm um mecanismo, eles estão disfarçados. é melhor a 

gente ser o bagunceiro. É melhor ser o bagunceiro, ser o bad boy da escola do que ser o analfabeto. Então, eles 

têm um mecanismo de disfarçar a não aprendizagem. É melhor a gente mostrar indiferença do que a gente 

mostrar que não tem, que não está aprendendo. É melhor a gente buscar outras tribos do que assumir o rótulo de 

não aprendiz. Esses alunos vão criando esses rótulos, essas máscaras, é... Criar máscara é uma coisa que a gente 

aprende desde criança, né? A gente vai interpretando papéis conforme a... Conforme os locais. E esses meninos 

interpretam, eles interpretam o papel da pessoa que está desinteressada, o da pessoa indisciplinada, eles é... 

fingem. Os que fazem atividade, se tornam os alunos copistas e vão passando assim... Alguns até parecem ser 

bons alunos, porque são quietinhos, não dão trabalho, não incomodam, né? Que é uma técnica de não ser notado, 

né, não incomodar ninguém, e são bons copistas, eles vão passando assim, disfarçadamente pelas salas. 
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Esses depoimentos dos representantes das escolas convergem com os dos alunos: ou se 

isolam, escondem-se; ou querem ser o centro das atenções, criando outros motivos que se 

sobressaiam às marcas de não aprendente. Contudo, existe um papel da escola mediante as 

estratégias usuais dos alunos de conhecimento da escola que são mesmo utilizadas. Um aluno não 

pode ter êxito em se passar despercebido, se a escola de fato não deixar de percebê-lo. A 

conclusão a que se chega é a de que é permitido que atue, já que não se sabe o que fazer com ele. 

O aluno e a escola convergem numa única representação: jogam o jogo do faz de conta. A frase - 

o professor finge que dá aula e o aluno finge que aprende - tornou-se lugar comum na fala de 

ambos (SOUZA, 2003, p.19). 
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Capítulo 5 

MARCAS DO PERCURSO ESCOLAR DESQUALIFICADO E 

EXPECTATIVAS ATRELADAS À PERMANÊNCIA COMO ALUNO 

 

 

Neste capítulo, procurou-se responder às questões relativas às marcas que são incutidas 

nos sujeitos devido ao seu percurso escolar desqualificado, no ambiente escolar e para além dele. 

São também explicitados os motivos que fazem com que os alunos, ainda que com essas marcas, 

permaneçam neste ambiente. 

 

 

5.1. Manifestação dos alunos 

 

5.1.1. O aluno F 

 

5.1.1.1.  Marcas inerentes ao cotidiano escolar 

 

Desde quando foi ficando evidente a F que não acompanhava a sala, já a partir da 2ª série, 

essa situação foi começando a lhe incomodar. “Ah, é ruim, né?”. Afirmou que, depois da quarta 

série, da quinta em diante, se sentia pior ainda. No início do Ciclo II, esta marca obviamente 

ficou mais evidente ainda: “Ah, eu me preocupava, né, eu disfarçava...”. E assim seguiu F, 

contornando as marcas de sua condição, até que a partir da 7ª série passou a ter vontade de 

abandonar a escola. Contou que, nesse ponto de sua trajetória, não tinha amigo com quem 

pudesse contar para revelar sua condição e pedir ajuda. F não escondeu que tentava ocultar sua 

condição, que essa marca o incomodava: “É, dá vergonha, né”. 

F relatou, das lembranças de sua vida de aluno, um incômodo iminente de uma marca que 

se esforça para esfacelar. Levado a falar de um constrangimento, uma vergonha, situação 

constrangedora que tenha passado pelo fato de não dominar as técnicas de leitura e escrita, 

manifesta: “Ah, teve, tipo, quando eu fui pa 5ª, né, daí tinha aula de leitura, né, daí tinha que ler, 

né, a professora mandava eu ler, daí eu falava qui eu num queria. Daí a professora pegava, dava 

zero, né?”. Conta como se sentia diante da situação. “Ah, é ruim, né?”. F afirmou que ocasiões 

como aquela eram difíceis, porque na realidade não era a negação de ler e sim o fato de que não 

podia fazê-lo porque não sabia. 
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5.1.1.2. Marcas externas à escola 

 

F resistia ao tratar das consequências dessa não aprendizagem para além da escola. 

Afirmava que não percebia nenhum impacto desse fator fora da vida escolar. Falava com 

tranquilidade das consequências intraescolares, mas externas à escola, possivelmente, até para ele 

próprio não quisesse fazê-las evidentes, afinal, seu percurso escolar era passageiro, findaria, ao 

passo que pensar que poderia carregar consequências para a vida se constituiria em uma marca 

muito mais estigmatizadora e determinante.  

Fui destrinçando o assunto e, por intermédio de questionamentos pontuais e específicos, 

acabei por perceber limitações que F não quis externar. F diz não ter nenhum impacto para fora 

da ambiência escolar o fato de não saber ler e escrever, contudo, lhe perguntei, por exemplo, se 

utiliza o Facebook e F respondeu que não. Fui adiante, perguntando-lhe se não utilizava por 

causa da limitação na escrita e na leitura, e ele acabou por revelar, nitidamente incomodado, que 

sim, que se soubesse ler e escrever, utilizaria.  

F também não tem celular, obviamente, não sabe enviar mensagens. Certamente, F não 

quis revelar, ou até mesmo seja uma recusa inconsciente, não saiba de suas razões, mas em dado 

momento onde as relações entre os jovens pautam-se na leitura e escrita, por intermédio das redes 

sociais, das mensagens via celular, e tamanha a disseminação de tais veículos entre todos os 

estratos sociais, F, até para ele mesmo, atuava com o argumento da recusa do gosto na utilização 

de tais tecnologias.  

Como F poderia explicar a algum amigo, quando trabalha pela ocultação da condição de 

analfabeto, que não sabe enviar mensagens ou que não teria condições de compreender as 

recebidas? F prefere dizer e fazer-se crer que não gosta de celular, e assim afasta qualquer 

hipótese de revelação do que tanto trabalha em outras esferas para disseminar. Se consegui extrair 

de F os impactos no âmbito escolar, na esfera externa à escola F nada relatou, o que não nos 

impediu de extrair elementos dessa atitude de F, já que o silêncio e o trabalho de ocultação 

também trazem revelações.  

F disse que nunca passou constrangimento ou vergonha por não saber ler para fora da 

escola, nem mesmo com seus amigos, em nenhum lugar, apesar de relatar que saem bastante 

juntos. Perguntei se consegue pegar um ônibus, por exemplo, sem solicitação de auxílio de 

outros. Afirmou: “Ah, bem pouco, assim...”. Trabalho, F nunca procurou. Segundo contou, logo 

pretendia procurar um emprego. Quis saber se F enxergava alguma limitação neste aspecto e 
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relatou que sente vergonha quanto a isso. F não soube dizer se conseguiria recuperar o que perdeu 

no percurso escolar. Pensou e concluiu que não daria tempo. 

 

 

5.1.1.3. Sentido da permanência desqualificada e expectativas em relação à escola 

 

F estava assíduo às aulas, mas já apresentara muitas faltas no ano da entrevista. Apesar de 

não participar de nenhuma atividade promovida pela escola, conseguia manter a frequência, 

justificou que: “pelas amizades...”. Afirmou que, de certa forma, gostava de estar na escola. “Ah, 

eu gosto daqui, foi essa [escola] que eu mais gostei, né?”. Reforçou que tem muitos amigos, que 

o pessoal é bacana, inclusive quem trabalha ali. Levado a refletir se mudaria alguma coisa na 

escola, disse: “Acho que não...”. Ao mesmo tempo, afirmou que não gosta de estudar e que não 

estuda, nem no espaço escolar e tampouco em sua casa. F relatou que já faltara bastante também 

no ano anterior, porque “Ah, no começo do ano, assim, era muito chato, né?” e, por isso, quis 

parar de estudar. Disse gostar também de alguns professores, da coordenadora e da direção. 

Relatou que já teve contato direto com a direção.  

F tinha uma namorada no momento da entrevista, a qual também estudava na escola – 

com a qual o vi no pátio antes da entrevista – e já teve muitas que estudavam também ali. No ano 

anterior, uma delas estudava na mesma sala que ele, mas, nem mesmo para a namorada, F 

expunha sua condição.  

Após tratar da faceta escolar pela qual F sente orgulho, passei a tentar descobrir, ainda 

que nas entrelinhas, em que proporção seu estado de estudante lhe incomodava. F afirmou que 

gostaria que tudo fosse diferente. O que contemplava esse “tudo”: “Ah, que eu soubesse ler e 

escrever, né?” Disse que, se soubesse ler, tudo na sua vida seria diferente. Perguntei se seu 

percurso seria outro, se participaria mais das aulas, afirmou: “Com certeza, né.”. Em sua 

condição no momento da entrevista, essa participação não seria possível. Constatou: “Não tem 

como, né?”. 

Sobre a importância da escola, F mostrou ser evidente para ele que a escola serviria a 

alguns, mas não a ele: “Ah... acho que pra mim, não, né? Pra mim, não. Pros outros sim, né.”. 

As razões: “Ah, porque eles sabem ler e escrever, né”. F não conseguiu explicitar o sentido da 

escola para ele. Seu futuro não estava, de nenhuma forma, para ele, vinculado à escola. Para ele, a 

escola nada podia lhe trazer de positivo, além dos amigos.  
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F não hesitou em dizer que aprende mais coisas interessantes fora da escola do que dentro 

dela, o espaço de contato com o saber sistematizado. Pedi um exemplo para F, que me disse: 

“Ah... Quando eu vou trabalhar com o meu pai, né... bastante coisa”. F auxiliava seu pai, que era 

autônomo. “Ah, ele trabalha de quase tudo, né. Ele trabalha de auxiliar de pedreiro, né, fez 

curso de mecânica, tem caminhão”. F pretendia trabalhar com seu pai no futuro: “Ah, eu acho 

que sim, eu já aprendi bastante coisa, também”. F não conseguia vislumbrar outra possibilidade 

de futuro além de trabalhar com seu pai. Só afirmou que gostava de moto. Diante disso, perguntei 

se acaso fosse trabalhar com moto precisaria de alguma coisa vista na escola. “Ah, se eu tivesse 

aprendido sim, né.”. Diante do que absorveu da escola, F não enxergava aplicabilidade nenhuma 

para o que projeta ao findar do percurso escolar. 

Sobre o que de importante aprendeu dentro da escola, F não conseguiu apontar 

absolutamente nada. Não manifestou expectativa nenhuma com relação à instituição: “Não, eu 

não espero mais nada”.  

 

 

5.1.2. O aluno G 

 

5.1.2.1. Marcas inerentes ao cotidiano escolar 

 

Tentei saber se a condição de G como aluno o constrangeu em seu percurso, ou mesmo no 

momento da entrevista, se quis esconder essa situação, se sentia vergonha, se percebia alguma 

marca, se alguém já conversara com ele sobre o assunto, mas ele não abriu espaço para o diálogo 

nesse sentido; esse é um terreno sobre o qual não me foi permitido transitar com relação à G. 

Respondeu muito sinteticamente: “Não”. 

 

 

5.1.2.2. Marcas externas à escola 

 

Entrei no bloco das consequências da condição de G de analfabeto para além da escola e 

utilizei novamente a estratégia de destrinçar o assunto em questões curtas e diretas: perguntei 

primeiramente sobre as consequências com os amigos, não obtive muito êxito. Perguntei-lhe 

então sobre o Facebook, se utilizava, quando afirmou: “Eu rackeio Facebook. Rackeio e entro na 

conta cartão de crédito”.  
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O conteúdo de sua resposta me intrigou, pois, penso no momento na incompatibilidade de 

um analfabeto ter tamanha destreza no uso da internet. Relatou como o faz sem dominar tais 

competências. “Eu vou aprendendo, como a internet ajuda bastante vou aprendendo, 

aprendendo, aprendendo...”. Perguntei sobre sua maneira de trabalhar com as informações: “É, 

vou memorizando os números, por causa de carta de baralho que eu jogava com a minha irmã”. 

Afirmou que, na parte matemática, vai bem. Utiliza a internet sem auxílio. Comentei que 

precisava ser muito esperto para praticar essas ações. G: “Não, muito. Qualquer um que 

aprender, tipo, já era. Facebook, cartão. Nem precisa falar seus dados que eu já tenho. Entro na 

sua conta. É, facinho.” 

Celular, disse que tem e utiliza, mas não para enviar mensagens. Para alargar a 

possibilidade de diálogo, perguntei se acreditava que sua condição afetaria, de alguma forma, seu 

futuro, com relação a trabalho, por exemplo. Silenciou e então questionei, em seguida, se havia 

alguma atividade que desenvolvia bem, diante do que afirmou: “Não, só isso só, esses negócio, 

só essas coisa só”. Sua perspectiva de futuro foi manifesta: “pegar dinheiro da conta do 

Neymar, aí, ...”. Afirmou que lida bem com computador. 

G tem uma namorada de fora da escola. Adentrei a questão se ele acreditava que o 

analfabetismo interferia em seus relacionamentos e ele negou, balançando a cabeça. Contou que 

não fala com ela sobre sua situação. Sua rotina fora da escola: “Jogar bola, um monte de coisa. 

Jogar vídeo game, rackear”. 

Quanto à sua escola, relatou: “É boa pros otro, porque eu não vou mais aprendê tipo mais 

nada”. Sabia que a escolarização fazia diferença “Só pros outro, só”, para si, na condição em 

que encontrava, “não faz diferença”, nada lhe acrescentaria, vindo à escola ou se não viesse, 

“seria a mesma pessoa”. A utilização da internet, sua âncora, assim como foi seu processo, 

“aprenderia sozinho”. O que aprendeu de interessante, não estava vinculado à escola, é “fora”. 

Afirmou que vai trabalhar com computador e, perguntei, então se não precisaria de alguma 

vivência da escola, e ele respondeu: “não, de nada”.  

 

P - Nada, nada? 

E - O que eu aprendi, aprendi tudo lá fora. 

P - Tudo lá fora? 

E - É, aprendi mais do que na escola. 
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5.1.2.3. Sentido da permanência desqualificada e expectativas em relação à escola 

 

G não esboçou uma opinião sobre o que deveria ser modificado na escola, sintetizou em 

um simples “nada”. Disse não se incomodar de ficar no canto, quieto, invisível. No entanto, 

afirmou que no findar do ano evadirá: 

 

P - É o último [ano]? 

E - Não, eu tô na oitava, vou parar, já. 

P -Aí no fim do ano você vai passar e você vai passar e você vai sair? 

E - É. Se eu passar ou num passar eu vou sair. 

P - Você vai sair de qualquer jeito? 

E - De qualquer jeito. 

 

Disse, naquele ano da entrevista, que ficaria na escola até o fim. Sua família não tinha 

relação com essa decisão: “Não, porque eu quero”. Curiosamente, mencionou que gostava de ir à 

escola. Sobre sua participação nas aulas: “Não, às vezes eu faço Matemática”. Relatou que quase 

não falta nas aulas: “Não, é difícil eu faltar”. E o motivo de não se ausentar: “Não, não tem nada 

pra fazer em casa”. G afirmou que tem bastantes amigos na escola e que não há nenhuma 

disciplina de que goste, somente Educação Física. Afirmou, inclusive, ser bom em Educação 

Física, que joga e participa de tudo. “Às vezes dá aula dentro da sala e na quadra”. G disse que 

quando as aulas eram na sala de aula, não gostava, o que era esperado, já que as aulas teóricas 

requerem o uso das ferramentas de leitura e escrita. 

G ficou interessado pelo veiculado pela escola quando o assunto abordado foi o nazismo. 

Relatou com satisfação que sabia de todo o conteúdo abordado: “É. Eu sabia mais do que ele [o 

professor]”. Tentei continuar o assunto, perguntando onde ele encontra material, se seu pai tem 

bastante e rapidamente fechou a questão: “Não, eu não gosto de falar disso, não”. Encerrei, 

assim, esse bloco. 

 

 

5.1.3. A aluna T 

 

5.1.3.1. Marcas inerentes ao cotidiano escolar 

 

T relatou que teve vontade de desistir da escola: “Ah, porque eu não conseguia aprender, 

né, ficar lá e... você vê os outros alunos se desenvolver e...”. Não conseguia precisar a partir de 

que série isso passou a incomodá-la, mas tinha na memória bem evidentes as marcas de sua 
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condição: “Incomodava, porque eu via os outros alunos fazendo as provas, assim, ia lendo, 

perguntando e você não sabia, você não sabia como conversar pra professora poder te ajudar e 

não tinha...”. T não soube se seus irmãos sentiam a mesma coisa, ela não conversava com eles 

sobre o assunto. Não gostava de estudar e atribuiu isso, em parte à vida que levava. Quando 

levada a falar se sentia vergonha dos amigos e professores: “Assim, dos meus amigos e 

professores”. Não tinha muitos amigos, “mais ou menos”. O motivo: “Eu era muito briguenta, 

ninguém podia falar comigo e eu já tava brigando”. 

 

P - Mas era por causa disso? Ou não tinha nada a ver, era por causa dos seus problemas familiares? 

E - Era por causa dos problemas familiares, os outros queriam discriminar... 

 

A briga era o mecanismo de defesa de T. Cultivava poucos amigos, como dito, e esses 

poucos eram bons alunos. Sentia essa diferença de rendimento deles em relação a ela. Isso a 

incomodava de certa forma. “Ah, eu via meus amigos escrevendo cartas, jogando stop, fazendo 

negócio de carta... Eu não participava”. 

Afirmou que os professores percebiam que era discriminada. Ela relatou a reação deles 

diante das circunstâncias: “Alguns defendiam, outros não, só sabiam me levar pra diretoria, só”. 

Quanto ao seu sentimento, no momento da entrevista: 

 

P - Se a gente for pensar, assim, você tem trauma por causa disso, ou não chega a ser um trauma? 

E - Eu não tenho trauma, eu tenho uma certa cobrança. 

P - De você mesma ou da escola? 

E - De mim mesma, da escola e da minha mãe, que... se ela fosse mais mãe ela tinha cobrado de mim 

quando eu era nova, não jogar na nossa cara depois de grande. 

 

Ela falou da cobrança que tem consigo mesma: “Acho que sim, um pouco, eu devia ter 

prestado mais atenção. Só que a gente não tinha em quem apoiar, porque minha mãe largava a 

gente sozinha no barraco pra ir visitar meu pai, então a gente era muito mal... em três, sozinhos, 

não dava”. T ainda cuidava de seus irmãos. 

Quanto às marcas da escola, T tem uma evidente: “Não, só pedir pra ler e eu falar que 

não”. Sua reação nestas ocasiões: “Falava que não ia ir. Não ia ler”. T mencionou que  

situações como essa eram recorrentes a partir da 5ª série; relatou o incômodo que causava: 
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P - Isso deixava você triste? 

E - Deixava! 

P - Por que não era porque você não queria, né? 

E - Porque eu não sabia! 

 

 

5.1.3.2. Marcas externas à escola 

 

Fora da sala de aula, tinha muitos amigos. Relatou que a situação de analfabeta não lhe 

trouxera consequências para a convivência com os demais: “Não, assim, pra convivência com os 

outros alunos, não”. Disse que era normal. Seu desempenho não era satisfatório em nenhuma 

disciplina, nem mesmo as que não acionam como ferramenta principal a leitura e a escrita: “Ah, 

eu quase não ia, eu mais faltava do que ia”. 

Perguntei se a falta da leitura trouxera alguma consequência para T fora da escola, ela 

direcionou ao fator que mais lhe afeta: “Trouxe, arrumar emprego”. Dei sequência: 

 

P - Fazer prova, essas coisas? 

E - Fazer prova, preencher ficha, que pra tudo você precisa pelo menos aprender a ler, né? 

P - Você procurou muitas vezes? 

E - Procurei. 

P- E por isso você resolveu vir pra cá? 

E - Você veio por conta própria, ou foi o seu patrão que... 

P - Não, eu vim por conta própria, porque cheguei num estado assim que não temcondições. Acho que a 

leitura é tudo na vida de um ser humano. 

 

Como T tinha 24 anos, busquei saber se seu analfabetismo repercutiu no aspecto de 

relacionamento em sua vida. A aluna comentou que seu namorado sabia que ela tinha 

dificuldades, mas que ele disse a ela que poderia ajudá-la, que ela não deveria ter vergonha. 

Porém, T relatou que não conseguia falar sobre isso. 

 

P - Você não... Que nem, você tem celular? 

E - Tenho. 

P - Você manda mensagem? 

E - Sim. 

P - Ah, então você já consegue escrever? 

E -Ah, eu mando só algumas coisas, “te amo”, “vida”... 

P - E Facebook? 

E - Não. 

P -Você não tem por causa disso ou por que você não quer ter de qualquer forma? 

E - Não, eu não sei mexer no computador. A gente tem vontade, né, de aprender pra poder mexer. 
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T relatou que, quanto aos amigos, o fato de ser analfabeta não lhe trouxera consequência 

alguma. 

 

 

5.1.3.3. Sentido da permanência desqualificada e expectativas em relação à escola 

 

No momento da entrevista, T disse gostar de frequentar a suplência. “Eu gosto, eu não 

venho direto porque... às vezes não dá, mas eu falei pra professora, passando as férias, eu vou 

vim certinho”. Disse que estava gostando dessa escola, que agora estava aprendendo bastante. 

Disse gostar de frequentar o local, e sua importância para ela incidia na seguinte questão: 

“Por tudo. Acho que escola, não vai fazer falta enquanto você é novo, que cê não tá nem aí ‘pra’ 

vida, depois dos 18 aí vem a cobrança”. Ao referir-se à escola regular, considerou que, nesse 

período, aprendeu mais coisas interessantes “fora da escola”. Por exemplo: “Fumar cigarro, 

muitas coisas erradas, e achava que era interessante”. Diante de sua aprendizagem nula: “Era 

melhor do que ficar na sala de aula”.  

T conseguiu lembrar de uma faceta do cotidiano escolar na qual obteve êxito: “Eu jogava 

bola, jogava futebol”. Na ocasião da entrevista, não jogava mais. De mais importante, o que 

aprendeu: “Que a vergonha a gente tem que deixar de lado, encarar a verdade”. Para realizar 

seu sonho de cursar Universidade, T mencionou que não conseguiria levar nada de fruto de seu 

percurso na escola regular, que deveria aprender de tudo para chegar a isso. Relatou que seus 

nove anos foram perdidos e que não lhe serviram para nada. Insisti: 

 

P - Nada? 

E - Nada, nada. 

 

A escola para T era, então, tomada como uma perspectiva de futuro: “Pode me trazer 

emprego melhor, fazer uma faculdade”. T pretendia cursar logística. Disse que aprendia coisas 

interessantes na suplência e destacou o possível aprendizado da leitura. Perguntei a T se lendo ela 

já estaria feliz e ela argumentou que esse aprendizado não incidia em felicidade: “Não, não feliz, 

mas acho que o principal é a leitura correta”. Acreditava ela que, se lesse, poderia fazer “todas 

as coisas”. Naquele momento, T afirmou não se sentir discriminada, mas já se sentiu, quanto ao 

emprego. 
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5.1.4. A aluna K 

 

5.1.4.1. Marcas inerentes ao cotidiano escolar 

 

K contou que sempre teve bastantes amigos. Afirmou que seus amigos eram bons alunos. 

A diferença no rendimento entre ela e os colegas lhe era evidente: “É, percebia, porque eu 

também queria ser boa, né”. O fato de não ler, assim, a constrangia. “Ah, incomodava né, porque 

eu via os outros”. 

Um evento marcante em sua trajetória que destacou foi: “As prova, né, provão que o 

governo dá. É, provão”. Todos faziam e K não, ia colocando “X” em qualquer lugar. Isso 

incomodava muito K: “É, incomodava porque todo mundo sabia e você olha assim e não 

consegue...”. Nunca se sentiu discriminada pelos colegas por conta disso.  Mesmo antes de 

conseguir ler, já gostava do contato com os livros: “É eu via assim e falava: nossa, eu vou 

conseguir ler, eu vou conseguir! Aí comecei! Peguei e...”. A todo momento, enfatizou que era 

uma atividade de que gostava: “É, eu gosto de ler livros. À noite eu leio livros. A professora fala 

assim: Alguém quer levar livro pra casa? Aí eu leio”. Nos anos anteriores, a professora oferecia 

livros para levar para casa e sua reação era: “Eu falava assim: ah, não, hoje eu não vou pegar 

livro, mas...”. Essa recusa a afligia: “Eu tinha vontade, mas... como vai levar se você não lê? 

Como você vai ler um livro se você não consegue ler?” 

 

 

5.1.4.2. Marcas externas à escola 

 

K relatou que o fato de não saber ler e escrever até o ano anterior não lhe trouxera 

consequências para fora da escola. Por exemplo, quanto ao Facebook, tão usual entre as pessoas 

de sua idade, K disse que não tinha porque não queria. Celular, sempre teve, mas não conseguia 

mandar mensagens. No momento da entrevista, afirmou que já conseguia. Fora, não associava 

nenhum malefício por seu aprendizado tardio. 

K utilizava a internet, inclusive o computador ficava em seu quarto. “O ano passado eu 

não usava, agora eu uso lá normal, escrevo lá normal, tá bom”. Até o ano anterior à entrevista, 

não utilizava. No ano da entrevista K tinha Facebook:“O ‘face’ foi agora, né que todo mundo foi 
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se envolvendo no ‘face’...”. Comentei com ela que já existia há alguns anos, que quando ela 

cursava a 7ª, por exemplo, já era bastante usado. “É, já tinha”. Cheguei, então, no ponto 

esperado e perguntei se não tinha porque não sabia ler. K: “É, era ruim, porque você tem que 

conversar com a pessoa, a pessoa tá aqui, por exemplo, você tem um computador aqui, aí você tá 

ali, tem que conversar com a pessoa, tem que escrever. Mas assim, no ano passado eu não tinha 

mesmo, aí esse ano eu fiz”. No momento da entrevista, K afirmou que utilizava direto a internet. 

Na escola havia disponível, mas K disse utilizar mais em sua casa. O computador da escola podia 

ser utilizado para os seguintes fins: “Só pra trabalho, mas quando você dispensa, bate o sinal da 

escola, você pode ficar mexendo normal até a tarde”. K utiliza a internet em casa para o 

Facebook e para outros fins: “Pesquisa, pa trabalho também.” 

 

 

5.1.4.3. Sentido da permanência desqualificada e expectativas em relação à escola 

 

K refere-se ao que gostaria que fosse diferente: “Diferente, eu queria aprender ler antes, 

antes”. K queria ter aprendido lá no começo, como afirma. Para ela, o sentido de sua passagem 

pelo processo de escolarização estava atrelado às perspectivas de futuro. “Eu acho importante 

pra você ter um futuro”. Os benefícios que apontou: “Ah, porque você sai com o seu diproma, 

você conhece gente, sai com o seu diproma na mão que já estudou, lutou, vai ter um trabalho 

bom”. Contou que queria fazer faculdade, mas não sabia ainda o que pretendia cursar. Seus 

desejos já eram diferentes dos que manifestaram os demais alunos, já tinha a noção do capital 

social a ser adquirido em outros ambientes. 

K afirmou que, em outros segmentos da vida, precisaria do que aprendeu na escola: “Vou 

precisar porque quando você vai lá no serviço tem prova pra você ver o seu caráter, ver o que 

que você sabe”. Certamente ela, pela vivência familiar, já tinha esse tipo de informação que se 

apresenta como horizonte futuro. 
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5.2. Regularidades e singularidades na manifestação dos agentes 

 

5.2.1 Marcas 

 
Quadro 10 – Marcas da condição de analfabetos impressas na fala dos alunos entrevistados. 

 F G T K 

Internas à 

escola 

Age para neutralizar 

sua marca. “É, dá 

vergonha, né.” 

A marca iminente que 

aponta é a solicitação 

dos professores para 

que lesse e sua 

consequente recusa. 

Não abre espaço para 

que a conversa se 

estabeleça nesse 

sentido. 

A partir de quando 

percebeu diferença no 

seu aprendizado e no 

dos colegas, passou a 

se sentir 

estigmatizada. 

“(...) eu não 

conseguia aprender, 

né, ficar lá e... você vê 

os outros alunos se 

desenvolver e...”. 

 

Se volta à 

circunstância 

constante da 

percepção entre o que 

os demais conseguiam 

realizar e seu limite. 

“(...) eu também 

queria ser boa, né.” 

“(...) todo mundo 

sabia e você olha 

assim e não 

consegue.” 

Externas à 

escola 

Não evidencia a 

percepção de impacto 

algum do 

analfabetismo para a 

vida social.  

Assim como F, não 

evidencia a percepção 

de impacto algum do 

analfabetismo para a 

vida social.  

 T se sente marcada 

ao procurar trabalho. 

“Fazer prova, 

preencher ficha (...)” 

Assim como F e G, 

não evidencia a 

percepção de impacto 

algum do 

analfabetismo para a 

vida social. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

F, ainda que um pouco inseguro, conseguiu dar indícios de suas marcas de exclusão. 

Preferiu, durante seu percurso, ser marcado como o que não queria executar as propostas; 

projetou-se e, assim, seguiu pelos anos de escolarização afora. Destacou a solicitação dos 

professores para ler seguido de sua recusa, quando não o podia realizar, mas escondia e esconde o 

fato de não saber ler. Sua manifestação converge com a de T, que utilizava o mesmo 

procedimento, mas não com a obstinação de esconder que não sabia como F aparenta. T, por estar 

os anos de escolarização regulares mais distantes de seu presente, foi capaz de olhá-los e produzir 

análises sem constrangimentos. G não se sentiu à vontade para tratar do assunto, não deu abertura 

e negou qualquer constrangimento por sua condição.  K destacou nunca ter podido realizar as 

avaliações externas que são aplicadas nas escolas. Marcou-lhe o olhar sempre ao redor e 

percebeu-se em situação distinta dos outros, incapaz.  

Todos eles referiram-se às suas relações sociais na escola e nas outras situações. Algumas 

referências da vida fora da escola merecem atenção: T se sentia excluída de um grupo por não 

escrever cartas. Todos se referiram à possibilidade de uso dos recursos tecnológicos (celular, 

computador) dentro de seus limites, ou de suas competências, ou encontraram justificativas para 
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não usá-las. Nenhum deles negou ter amigos na escola e fora dela; G, se não tinha relações tão 

próximas na escola, também não trouxe indícios de que não conseguia conviver, de acordo com 

as normas da escola. F, inclusive, manifestou namorar as meninas da escola. São jovens com 

grande parte da sua socialização realizada. Na socialização primária, feita, sobretudo, em família, 

aprenderam ferramentas fundamentais da vida social: a linguagem falada, a linguagem corporal e 

o ethos,  princípios orientadores de suas condutas. Assim sobrevivem nos grupos sociais a que 

pertencem. Não são excluídos.  

Na sequência, a vida nas escolas que percorreram lhes permitiu acrescentar outras 

aquisições, sobretudo as que são valorizadas na escola: ficar quieto, copiar tarefas, por exemplo, 

são condutas apreendidas desde cedo, que, cumpridas, camuflam as situações de carência no 

domínio da leitura e da escrita a ponto de que isto não seja percebido e, portanto, não interfiram 

para que sejam marcados dentro ou fora da escola. Todos tiveram seus habitus desenvolvidos 

constituídos com os elementos comuns aos grupos com quem convivem, na escola e fora dela, 

universos que, quando exigem demonstração desse domínio, agem para que a marca não fique 

evidenciada. 

 

 

5.2.2. Sentido da permanência e expectativas 

 

 
Quadro 11 – Sentido da permanência e expectativa dos alunos. 

F G T K 

O estímulo para F manter 

a frequência são as 

amizades. 

Gostaria que sua situação 

fosse diferente: “Ah, que 

eu soubesse ler e 

escrever, né.” 

Não possui expectativas 

com relação à escola, que 

não lhe serve: “(...)pra 

mim não, pros outros 

sim”. 

Nada aponta de relevante 

que tenha aprendido na 

escola e que possa levar 

para a vida. 

O estímulo para ir à 

escola é a falta do que 

fazer em casa. 

Ainda assim, desistiu da 

escola. Ficará até findar o 

ano da entrevista e depois 

evadirá. 

T está gostando de 

frequentar as aulas. Seu 

estímulo é o aprendizado. 

O que aprendeu na escola 

para toda a vida: “Que a 

vergonha a gente tem que 

deixar de lado, encarar a 

verdade.” 

O estímulo para K 

frequentar a escola é a 

perspectiva de futuro. 

O que poderia ter sido 

diferente: “(...) eu queria 

aprender ler antes, 

antes”. 

K vê aplicabilidade no 

percurso que fez na 

escola: “(...) vou precisar 

porque quando você vai 

lá no serviço tem prova 

(...)”. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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F e G, imbricados ainda no processo de escolarização, não tinham condições para 

antecipar o que a ausência do domínio da leitura e da escrita lhes traria de consequência para a 

vida social. K, fascinada porque estava descobrindo esse mundo, acreditava em todas as 

possibilidades de uso da ferramenta em sua vida futura. T já vivenciou as consequências de seu 

analfabetismo e, por isso, se viu obrigada a retornar. F e G tinham falas similares no que se refere 

à importância da escola: atribuíam para os demais, mas para eles, em sua condição, não atribuíam 

relevância alguma. F percebeu relevância no processo de socialização proveniente do espaço 

escolar, estritamente. G afirmou que não mais frequentaria a escola a partir do ano seguinte à 

entrevista. Os dois já tinham desistido, não acreditavam que a escola, que não lhes serviu todos 

esse anos, pudesse ainda lhes beneficiar de alguma maneira. Estavam apenas cumprindo o 

protocolo, mas não cogitaram chegar até o fim, mesmo porque sabiam que, sendo possível a 

retenção quantas vezes a escola decidisse no Ensino Médio, seriam impedidos de prosseguir. Os 

dois aderiram a outras prioridades do cotidiano nas quais não havia espaço para relegar 

expectativas à composição escolar. 

 T e K têm uma perspectiva diferente: T não atribuía sentido algum na frequência escolar 

das escolas regulares, mas, retornando na suplência na idade adulta, demonstrou foco no 

aprendizado, queria sair desta vez de uma maneira diferente. K também acreditava na validade de 

seu percurso pela escola. Seu recém-aprendizado ofuscava todo seu processo desqualificado de 

anos, por ser algo muito almejado por ela. As duas estavam investindo em estratégias que lhes 

permitissem adquirir capital cultural visando transformá-lo em econômico. 

As duas coordenadoras das escolas regulares pesquisadas informaram que alunos com 

esse perfil, prejudicados no domínio da leitura e da escrita, evadem a escola no 1º ano do Ensino 

Médio, nível em que não há impedimentos legais para a reprovação anual, quantas vezes a escola 

o definir. Assim, não permanecem. Fato comprovado em meu retorno às escolas esse ano, quando 

constatei que G já evadiu. Foi retido e, curiosamente, não estava matriculado na sala de RI, mas 

em outra turma de 8ª série. E F, durante o último contato, estava apenas esperando completar 18 

anos, então poucos meses, para evitar problemas com o Conselho Tutelar. 

F e G já tiveram, há tempos, aquietadas suas ilusões quanto à escola, se é que as 

possuíram algum dia. T e K, cada um a seu modo, insistem. Nogueira (1997) afirma que os 

agentes das camadas desfavorecidas investem pouco na escola e, geralmente, desconfiam dela; 
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não que isso advenha de uma razão autoconsciente que guia esta ação, mas porque percebem o 

sentido do jogo no qual estão inseridos. 

Com aspectos distintos em seu percurso, F, G, T e K têm um ponto comum no percurso: a 

reafirmação da posição rebaixada no espaço social sob a vertente da correlação de forças: se um 

percurso exitoso não garante a mobilidade no espaço social, mais remotas estão suas chances – F 

disse que evadiria dali a meses, provavelmente sem ter ainda dominado os processos de leitura e 

escrita.  T buscava o diploma na suplência, tinha vontade de aprender a ler e a escrever, mas uma 

trajetória semipresencial, associada a uma linha de produção, reduzem suas chances; e ainda que 

consiga, já terá passado anos na mesma condição de F e G. K aprendeu a ler e a escrever no 

último ano do Ensino Fundamental, o que também indica que seu repertório será menor para dar 

sequência no Ensino Médio. Todas as trajetórias, de alguma forma, estão marcadas. 

Se, para a massa de alunos, a escola não é palco de satisfação, como amplamente 

discutido por muitos autores, dentre os quais Snyders (1988), muito mais impactada é a relação 

dos sujeitos da pesquisa com a escola, posto que não possuem o trivial para atender às suas 

exigências. Existe tal abismo entre o que a escola poderia ser o que os alunos poderiam viver e o 

que vivem em realidade. Não existe uma satisfação cultural escolar (SNYDERS, 1988, p.15). Se 

a escola não consegue, efetivamente, mobilizar a disposição dos que detêm basicamente as 

ferramentas para o manejo do trabalho pedagógico, tanto menos para os que não as possuem. 

Para Charlot (2009), a questão básica, inclusive quando se pensa o eixo das desigualdades 

sociais frente à escola, é por que e para que um aluno estuda.  

 

Para o aluno, em especial para um aluno do meio popular, qual é o sentido de ir à 

escola? Para ele, qual é o sentido de estudar, ou de se recusar a estudar? Qual é o sentido 

de aprender e de compreender, quer na escola, quer fora da escola? (...) Trata-se, 

fundamentalmente, de investigar a mobilização do aluno no estudo (CHARLOT, 2009, 

p.92).  

 

Ainda para o autor, ninguém aprende sem desenvolver uma atividade intelectual. A 

seguir, coloca a questão do motivo do investimento nessa atividade. Quando não existe nenhum 

sentido, não há atividade alguma. Afirma que a situação mais frequente na escola é a de que o 

aluno age por um motivo não relacionado ao próprio prazer. A escola, diz Charlot, é cada vez 

mais esquecida como lugar de saber e pensada como caminho para o emprego. Torna-se um lugar 
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onde se deve cumprir tarefas. Quando se estuda, é para ter boas notas, passar de ano, passar no 

vestibular, ter um bom emprego: motivo e objetivo discordam. (CHARLOT, 2009, p.95). 

K, diferentemente dos demais sujeitos, não afirmou que a escola não lhe serviu. Apesar de 

ter aprendido a ler somente na 8ª série e por intermédio da família, demonstrou um deslumbre 

pela instituição escola.  G disse que evadiria ao fim do ano da entrevista; a escola, assim, é mais 

provisória em sua vida do que na dos demais agentes; quer transpor essa fase o mais rápido que 

puder.  

F, G e T, embora sob diferentes perspectivas decorrentes das adversas experiências de 

vida, convergem ao constatar que a escola, efetivamente, não lhes serviu para nada, a não ser 

pelas circunstâncias e razões que os motivam, de certa forma, a estarem lá: se a escola não lhes 

ensina, permanecem, uns porque se apegam ao convívio, outros porque se empenham em validar-

se invisíveis – mas, na escola estão, pelas obrigações da sociedade que os direciona a ficar, 

instrumentos que são da “comprovação da escola aberta a todos”, que não impede a ninguém o 

acesso e não elimina no seu percurso.  

Assim, o Estado se configura como veiculador da promoção de igualdade de 

oportunidades nos serviços educacionais que presta, não mais necessitando deixar uma linha clara 

estabelecida entre os que podem usufruir do direito e os que não podem, como ocorreu ao longo 

da história –basta validar o direito a todos, a sociedade escolarizada, e oferecer um serviço 

desqualificado, no qual sobreviverão até o fim da trajetória, alguns lutando cotidianamente para 

esconder sua marca, ressignificando o espaço que em toda a sua trajetória não lhes possibilitou 

adquirir o que o valida como instituição. 

Ainda que estejam ou já tenham sido marcados como fracassados – como é o caso de T, 

que já não se encontrava na escola regular e tem, por isso, uma situação diferente, e K, que no 

contexto de sua atual sala ascendeu de posição na esfera escolar –, abandonando uma perspectiva 

superficial que os classificaria como alheios à escola, percebe-se que estão sim, e T também 

esteve, ocupando posição no jogo escolar, operam pela illusio e trabalham com estratégias que 

lhes permitem ficar até o fim do processo obrigatório de escolarização.  

Diante do que foi possível constatar que com exceção de K que teve uma relação distinta 

com a instituição escolar, T não teve, e F e G não apresentaram expectativas duradouras 

vinculadas à escola. F e G operaram para sua sobrevida, visando apenas findar o mais rápido 

possível esse processo – caminharão até onde a sociedade os obriga a chegar, e de certa forma 
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também até onde lhes permite. Ao considerar que, no Ensino Médio, a tendência seria sua 

expurgação, não vislumbram nada do que, tradicionalmente, a escola possa lhes oferecer. 

Preferem fazer crer e, sobretudo, a si mesmos que não querem continuar, quando sabemos que 

não o podem. Aceitam a escola como instituição naturalizada e são submetidos à sua violência 

simbólica.  

As manifestações dos jovens quanto às expectativas sobre a continuidade dos estudos 

exigem análises sobre a relação que estabeleceram com os saberes variados. Para todos eles, é 

possível entender o ocorrido e suas consequências atuais com o que diz Charlot (2001): “a escola 

não é apenas um lugar que recebe alunos dotados destas ou daquelas relações como o(os) 

saber(es), mas é também um lugar que induz a relação com(os) saber(es)” (CHARLOT, 2001, 

p.18). De fato, todos eles não tiveram, até o final do Ensino Fundamental, o cumprimento dessa 

tarefa de estímulo a uma relação profícua com os saberes envolvidos na aprendizagem da leitura 

e da escrita. Ocorreu, na vida de todos os entrevistados, diferentes falhas na conexão entre os 

agentes e os saberes da escola, na falta dela, ou na ruptura de conexão, iniciada e não mantida. Na 

situação de T, a ruptura foi precoce e constante; na situação de F, G e K a conexão não se 

instalou. Em todos eles, não houve a construção de disposições relacionadas a essa etapa 

fundamental da socialização secundária, favorecendo a que eles tivessem, nesse momento final 

do Ensino Fundamental, uma relação com o saber escolar mais distante do que outros alunos. 

Essa situação, entretanto, é decorrente de falhas das escolas e não dos próprios sujeitos, 

pois os depoimentos demonstram o pleno domínio e desejo de pôr em prática outros saberes 

adquiridos, ou a adquirir, que não os escolares, ou seja, não deixou de existir a condição de 

aprender que eles puseram em prática em diversas circunstâncias relatadas. 

Tarefa realizada pelo habitus, as chances objetivas dos agentes estão ajustadas às suas 

motivações subjetivas. Têm a ilusão da escolha nas práticas e representações. Aprenderam a 

antecipar seu futuro, de acordo com a experiência vivida no presente e, assim, não almejar o que, 

em seu grupo social de origem, aparece como pouco provável (VALLE, 2013, p.421-2). No caso 

em questão, se já é pouco provável para seu grupo social de origem, ainda mais remotas são suas 

chances objetivas ao considerar sua condição desqualificada na escola. 

As práticas podem estar objetivamente ajustadas às chances objetivas – tudo se passa 

como se a probabilidade a posteriori ou ex post de um acontecimento, que é conhecida a partir da 

experiência passada, comandasse a probabilidade a priori ou ex ante, a ela subjetivamente 
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combinada – sem que se procedam ao menor cálculo, ou mesmo a uma estimação, mais ou menos 

consciente, das chances de sucesso. Devido à situação de que as disposições duravelmente 

inculcadas pelas condições objetivas engendram aspirações e práticas objetivamente compatíveis 

com as condições objetivas – e, de certa maneira, pré-adaptadas às suas exigências objetivas –, os 

acontecimentos mais improváveis estão excluídos, sem que se faça de qualquer exame, a título do 

impensável, ou pelo preço de um processo de negação que leva a fazer da necessidade virtude, 

isto é, a recusar o recusado e a amar o inevitável. As próprias condições do ethos, necessidade 

feita virtude, levam as antecipações que ele engendra a tendência a ignorar a restrição à qual está 

subordinada a validade de todo cálculo das probabilidades, a saber, que as condições da 

experiência não foram modificadas. (BOURDIEU, 1994, p.63). 

 

Se os membros das classes populares e médias tomam a realidade por seus desejos, é 

que, nesse terreno como em outros, as aspirações e as exigências são definidas, em sua 

forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que excluem a possibilidade de desejar o 

impossível (Bourdieu, 1999, p.47). 

 

Sua vida social será, pois, impactada pelo fato de que o campo educacional lhe marcará 

com o pressuposto de que “teve sua oportunidade, mas não foi capaz de aproveitá-la”. A vítima, 

assim, é repreendida. Dessa forma, se faz possível considerar as análises, resguardadas as 

diferenças de contexto, que Bourdieu (1997) teria realizado ao fim do século XX nos liceus 

franceses, a respeito de que a escola exclui, agora de maneira contínua, mantendo em seu seio os 

que exclui, fazendo as pressões do campo social que parcela dos alunos levem adiante uma 

escolaridade que sabem não ter futuro.  

Em A Miséria do Mundo, colheu depoimentos de alunos e professores que viveram na 

França os efeitos de uma nova modalidade de fracasso escolar fabricada por uma política 

educacional que se pretendia democrática. O desfecho do processo de escolarização dos 

entrevistados tornou evidente que a estrutura de distribuição diferenciada de proveitos escolares e 

dos benefícios sociais relativos se manteve sem grande esforço.  

No entanto, é perceptível uma diferença, que delineia uma nova forma de exclusão 

escolar, quando o processo de eliminação passa a ser adiado e diluído no tempo. O sistema de 

ensino francês possui uma estrutura diferenciada da organização brasileira, portanto não se 

pretende estabelecer comparação entre as reformas ocorridas que resultaram nesse processo 

descrito por Bourdieu. Todavia, é possível estabelecer uma relação entre as consequências das 
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políticas implementadas no contexto: cada qual por seus meios dentro de quadros totalmente 

distintos. As organizações de ensino em questão instauraram o que denomina de “práticas de 

exclusão brandas”, já que contínuas, graduais, imperceptíveis, substituindo a eliminação brutal 

pela eliminação sutil. A consequência é a presença nas escolas de uma massa de excluídos 

potenciais, vítimas de uma nova modalidade de exclusão escolar que mantém os excluídos no 

interior da escola.  

Os entrevistados por Bourdieu referem-se à sua transformação repentina em maus alunos 

quando ingressam nos liceus, às consequências e às marcas ainda maiores do que quando a 

exclusão era precoce e brutal, já que, com a nova configuração, tudo se passa como se as 

oportunidades no que se refere à educação tivessem sido ofertadas de maneira igualitária a todos, 

mas desigualmente utilizadas por questões de âmbito pessoal. Por esse processo, passou Malik, 

de uma família subproletária de origem argelina orientado para um liceu que ele sabe ser “lata de 

lixo”, que lhe dará um diploma “sem futuro”, mas que ainda assim continuou na escola, a fim de 

protelar “o ingresso na vida e na fábrica” e de manter viva na imaginação “os desejos que a 

própria escola não para de destruir”. O que ocorreu também com Claire, Muriel e Nadine, três 

adolescentes de famílias operárias ou pequenos burguesas que, ao se desvincularem de um 

primário em que eram consideradas boas alunas, passaram no liceu pela “experiência de queda 

brutal de seu valor escolar” e se depararam com “a violência que o mundo escolar exerce sobre os 

alunos menos preparados para as suas exigências”, inclusive pelas respostas dadas às suas 

dificuldades, que os desvalorizam e culpam. Assim, passaram por uma experiência que atende à 

ordem social, que cada vez mais oferece tudo a todos, mas para alguns apenas sob a forma de 

simulacro (BOURDIEU, 1997, p.488). Patto concluiu anos atrás que caracteriza a situação da 

escola pública na atualidade: 

 

Em se tratando do Brasil, ainda estamos (...) no coração dos procedimentos que 

responsabilizam os prejudicados por uma escola de má qualidade e por um sistema 

escolar calcado numa lógica - a lógica do próprio sistema educacional que a inclui - que 

promete, mas não pode cumprir, a democratização das oportunidades educacionais 

(PATTO, 2000, p.192). 

 

Do que trata Bourdieu sobre os liceus e cursos superiores franceses e que denomina 

exclusão no interior, no Brasil é perceptível, sobretudo, no Ensino Fundamental, etapa obrigatória 

da escolarização. Os alunos, como os próprios sujeitos da pesquisa revelam, não podem sair por 
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conta das pressões sociais que recaem sobre a família. No Ensino Médio, a obrigatoriedade pela 

permanência é afrouxada, inclusive muitos dos que sabem que não terão condições de 

permanecer, como F e G, evadem porque os anos de escolarização com algumas reprovações já 

os fazem ter ou estarem prestes a completar a maioridade, suprimindo as represálias que possam 

ocorrer sobre a família pelo abandono escolar. É possível pensar nessa situação no ensino 

superior, segmento em que se percebe a proliferação de universidades particulares que facilitam, 

por meio de exames não muito criteriosos, o ingresso de candidatos que, por sua vez, trazem a 

defasagem construída na escola regular e que receberão dessas universidades diplomas 

desvalorizados. 

O quadro brasileiro já não é de exclusão brutal como se apresentava antes das políticas da 

chamada democratização descritas no capítulo 1. Mas, é evidente que a exclusão permanece, por 

meio da internalização escolar que prolonga a ilusão de que todos estão incluídos. Ilusão, porque 

lhes está acessível à permanência, mas não a construção do conhecimento escolar. Alunos como 

F, G, T e K, que representam parcela significativa do alunado brasileiro da escola pública que vai 

sendo “empurrada” pelos anos escolares “rumo à instalação cada vez mais hábil de descaminhos 

escolares que parecem caminhos” (PATTO, 2000, p. 193). 

Tais alunos, por meio de diversos sinais de recusa ou indiferença, inclusive as estratégias 

de sobrevida na escola apontadas no capítulo anterior, “desejam lembrar, dentro da Escola, que a 

verdadeira vida encontra-se fora dela” (BOURDIEU, 1992, p.224). 

 

 

5.3. Manifestações da escola 

 

5.3.1. Marcas dos alunos 

 

M, ao elaborar uma fala sobre as marcas, acabou por trazer uma abordagem sobre a 

construção da trajetória, portanto já abordadas no capítulo anterior. 
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5.3.1.1. Vice-diretora R 

 

Para R, a reação de muitos alunos na condição dos entrevistados era a de vergonha, na 

qual ele se retraía, se isolava: “A gente tenta resgatar, mas mesmo assim a gente dificilmente 

consegue, um ou outro. Tanto é que esse ano excepcionalmente nós temos uma sala de R.I., 

recuperação intensiva, né, que é do ciclo”. 

 

 

5.3.1.2. Coordenadora J 

 

J manifestou que esses alunos serão marcados mais fortemente fora do contexto escolar: 

 

É... A leitura e escrita, é o que vai permitir com que ele se desenvolva em outras áreas, em outras coisas, 

faça suas descobertas. Será que vai ser autônomo, saindo da escola sem saber a leitura e a escrita? Eu acho que esse 

aluno, ele pode se sentir vitorioso de ter sobrevivido a esse sistema, mas a escola fracassou em prover a ele meios de 

aprendizagem e essa pessoa não vai ter autonomia que o mundo exige dele, porque a gente vive numa sociedade 

baseada na leitura. 

 

Na fala da vice-diretora R, a marca não é impressa ao aluno – é ele quem se auto flagela e 

se marca diante dos outro e da escola. Ela isentou o professor e a escola, porque a ação do 

professor é justificada pela falta de formação para lidar com esse tipo de dificuldade do aluno, e a 

escola, na medida em que o afirma que o aluno cria um modo de se portar que impede que a 

escola chegue até ele. Mais uma vez, está latente o discurso da responsabilização da vítima.  

A coordenadora J fez outra leitura, a de que alunos como os sujeitos da pesquisa seriam 

marginalizados na sociedade, já que não poderiam corresponder ao que se esperava de um 

indivíduo que concluiu os estudos. Sua fala era de responsabilização da escola, suas disposições 

lhe permitiam enxergar o contexto que produz a situação dos alunos.  
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5.3.2. Por que esses alunos permanecem, de acordo com a escola 

 

5.3.2.1. Coordenadora M  

 

Primeiro que hoje se o aluno é matriculado e não tem essa continuidade, ele sabe que ele vai ter uma 

cobrança....Que é responsabilidade da escola acionar o conselho tutelar e às vezes quando você chama pais pra 

conversar sobre os alunos estão com problemas, eles falam: “ainda bem que o ano que vem faz 18”. Então a 

família pensa na questão de que tem que manter o aluno até completar 18 anos na escola. Qualquer que seja a 

situação, hoje, ela tem que manter, tem essa questão da obrigação, de eles estarem inserindo os filhos ali.  

 

 

5.3.2.2.Vice-diretora R 

 

Assim, a gente percebe que alguns não tem muito, assim, a visão do que acontece, nem a família e nem 

ele. Eu estou assim progredindo realmente? Eu não estou progredindo? Né, então eles não tem essa visão. Por 

mais que a escola tente buscar, mostrar, que é importante, né, essa relação da escola com eles, pra que eles 

melhorem e tudo o mais, é bastante difícil. Mas eles acabam continuando na maior parte das vezes pra 

contemplar o pai. O pai acha que ele tem que vir pra escola. O pai não tá inserido naquilo que ele realmente está 

aprendendo, é um pai ou outro que está presente e sabe dessa necessidade. 

 

A coordenadora M e a vice-diretora R acreditavam, assim, que alunos – como os aqui 

focalizados – permaneciam pela cobrança social imposta, o que foi anteriormente discutido. 

Contudo, são recorrentes no discurso delas a culpabilização da família, que já fora abordada em 

outros eixos. 

Alunos como F, G, T e K, em consonância com outros tantos alunos das escolas no Brasil, 

perduraram, o que revela extensa capacidade de resistir ao dilaceramento trazido pela experiência 

escolar não exitosa. De certa forma, tal resistência – ainda que esteja em parte atrelada à 

obrigatoriedade da permanência na escola regular – também desmente o mito de que os pobres 

não possuem interesse pela escola. 

 

 

5.4. O retorno às escolas – encontro com os resultados das expectativas 

 

Diante do apontamento na qualificação do retorno às escolas para ampliação do foco da 

pesquisa, decidiu-se entrar em contato com os alunos e saber o que foi feito de suas expectativas 

um ano depois. 
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O aluno F 

 

F mudou seu comportamento, de acordo com sua fala e da coordenadora pedagógica. 

Agora participa das aulas de reforço, a condição imposta para que ele ficasse naquela escola foi 

seu enquadramento nas regras estipuladas. Espera ansiosamente para evadir, assim que completar 

18 anos, dali a nove meses. Seu melhor amigo, V, parou de estudar. Cansado, F manifesta que 

não gostam dele na escola. Conta uma situação que ocorreu com relação à direção da escola: 

 

E - O diretor...O V (amigo de F) acho que desceu pra diretoria, daí ele pegou e falou assim, que  ele era 

um aluno bom... 

P -Mas isso quando  o V estava aqui ainda... 

E -Foi, acho que o mês passado... 

P -Ah, então o V parou agora? 

E -Mas acho que ele vai voltar também. 

P -O (nome do vice diretor),  ele foi, chamou o V e contou pro V que você não sabia ler e  escrever? 

E -É, contou, não, ele falou pra ele parar de andar comigo porque... 

P -Para de andar com você? 

E -É, que eu não sabia ler e nem escrever, ele era um aluno esperto. 

P -E aí quem te contou, o  V? 

E -Afirma. 

 

V, que poderia ser um elo entre F e a reconstrução da relação com a escola, é orientado a 

se afastar dele para não que não se prejudique. Essa situação, segundo conta F, foi o estopim para 

sua decisão de não continuar com os estudos. O relato do impedimento de sua entrada na escola: 

 

E - No começo do ano, nesse começo do ano,  eu vinha pra escola e eles nem deixavam eu entrar, não 

eu deixavam eu entrar nessa escola daqui. 

P - E você estava matriculado? 

E -Eu tava matriculado, só que eles não deixavam, eu fiquei acho que seis semanas sem estudar, porque 

eles não queriam que eu estudasse aqui, né. É, daí  ocara do conselho tutelar falou, que era pra mim entrar e se 

eles não deixasse eu entrar aqui, aí eu tinha que chamar o Conselho Tutelar, né. 

P - Quem procurou o Conselho, foi sua mãe? 

E -Não, eu fui procurar, né. 

P -Você sozinho? 

E -Meu pai falou pra mim ir lá, daí eu peguei e fui. Daí eles mandaram eu ir com a minha mãe lá, daí eu 

peguei e fui, né. Eles falaram que se não deixassem eu entrar era pra eu chamar o Conselho Tutelar, né. 

 

Este é o documento que consta em seu prontuário sobre a reunião no Conselho Tutelar, 

envolvendo a escola, a família de F e o aluno: 
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LEI FEDERAL 8069/90 

LEI MUNICIPAL 3257/13 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(nome da cidade de F), 05 de fevereiro de 2014 

Reunião Conciliatória 

Adolescente: (nome de F) 

O Conselho Tutelar de (nome da cidade de F), neste ato representado por seu conselheiro abaixo 

assinado, recebeu em reunião o adolescente em questão, (nome de F), seu pai, o Sr. (nome do pai de F), a Sra. 

Profa. Coordenadora de Apoio da (nome da escola de F), (nome da coordenadora) e o Vice-Diretor da mesma 

escola o Sr. (nome do vice diretor). 

Foi discutida a situação do adolescente que, segundo os representantes da escola é passiva de 

acompanhamento psicológico devido ao comportamento agressivo, arredio, indiferente, além da recusa em acatar 

as regras; é necessário também acompanhamento psicopedagógico devido à situação de analfabetismo em que 

ele se encontra. Foi também relatado que em 2012 ele foi encaminhado para uma avaliação psicopedagógica e 

que após a avaliação foi constatado a necessidade de acompanhamento neurológico e psicológico do aluno mas 

que na ocasião ele se recusou a efetivar os acompanhamentos continuando simplesmente a frequentar as aulas. 

Na conversa com o adolescente ele manifesta o interesse em não repetir as falhas do passado e acatar as 

orientações de seu pai, professores e todos os funcionários envolvidos no seu desenvolvimento tanto escolar 

quanto como cidadão. 

Na data de hoje, todos os presentes se mostram dispostos a se empenhar na melhoria do comportamento 

e rendimento do aluno dentro das limitações de suas atividades mas que se, eventualmente o adolescente não 

cumprir o acordado o caso será encaminhado por este Conselho ao Ministério Público para serem tomadas as 

medidas cabíveis. 

(Assinatura dos envolvidos no acordo, relacionados no primeiro parágrafo do documento) 

(Endereço e telefone do Conselho Tutelar da cidade de F). 

 

Mais um motivo que apresenta para interromper os estudos: 

 

E - Vou parar porque... o passe, ó, desde o começo do ano, desde o ano passado eu pago passagem pra 

mim vim e pra voltar porque eles não deram passe pra mim. 

P - Deram pra todo mundo e não pra você? 

E -Pra todo mundo, daí eu parei, né, daí minha mãe fica mais brava por causa disso também. Ela tem que 

ficar pagando passagem. Daí pra cá eu tô vindo de moto. 

P -E pro (escola anterior) você não quer voltar também ? 

E - Não pro (escola anterior) daí não também tem vaga. Foi conversado lá. O diretor falou que.... o 

diretor daqui falou que ele ia fazer de tudo, né, ia até mudar o nome dele se não conseguisse vaga pra mim, só 

que daí não conseguiu, né. 

 

De acordo com o depoimento do aluno, fica iminente a tentativa da escola de que F não 

mais a frequente. Relata: "Depois disso aí eu já fiquei, né, vou parar de estudar, só que daí eu 

não tenho 18 anos ainda, por causa do Conselho Tutelar, daí eu vou ficar aqui na escola". 

 

 F expõe que tem responsabilidade na situação, que foi muito indisciplinado e que, por 

esse motivo, a escola desistiu dele.  

O registro do comparecimento da mãe de F para realizar a matrícula: 
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Compareceu na UE, no dia de hoje, 17/04/2014 a mãe do aluno (nome do aluno F), (nome da mãe do 

aluno F) que foi orientada pela diretora a proceder declaração de que não há vaga na (nome da escola em próxima 

à residência de F, na qual o aluno seria matriculado); próxima à sua residência para que seja feita sua matrícula 

na escola. 

A mãe foi orientada pela direção a proceder conforme descrito acima e mostrou resistência alegando que 

a escola não quer matricular o aluno. 

 

Segundo F, sua mãe analisa que ele também tem responsabilidade pela relação conflituosa 

que estabelece com a escola: "Mas ela sabe que também tem razão, né, porque eu fiz muita 

bagunça. (...) Ela não passa a mão na minha cabeça, porque ela sabe, né, tudo o que eu fiz, né". 

Ainda que se tenha criado toda essa série de dificuldades para que F continuasse na 

escola, foi localizada, no ano do retorno, a ação de um reforço para ele, com a professora auxiliar, 

como já abordado anteriormente. Ele diz que gosta e está aprendendo, o que o faz suportar a 

condição provisória de estudante. Na reunião com o Conselho Tutelar, essa era uma das 

condições para que F retornasse à escola: comprometer-se com os estudos e participar das ações 

para melhorar sua aprendizagem. A coordenadora M diz incentivá-lo e conta com sua namorada 

como aliada no percurso de conscientização de F sobre a importância da escola. 

M contou que F falta às aulas de reforço. Confrontando o fato de F afirmar gostar e de 

suas ausências, o aluno me disse que se explica pelo fato de estar trabalhando. 

F aceitou as condições impostas pela escola principalmente quanto à questão da disciplina 

porque, ainda com todos esses problemas, prefere essa à escola anterior para percorrer seus meses 

que faltam para a saída definitiva. Afirma que no contexto da sala de aula não há o que ele 

consiga fazer. Seu relato: "Pior é na aula de Matemática, que ela não deixa nem eu levantar da 

cadeira". Confirma que não há ação atual que o faça mudar de ideia de deixar a escola. Assim, 

segundo afirma, sua expectativa de evasão será confirmada.  

 

 

O aluno G 

 

G evadiu ao fim do ano da entrevista, como havia afirmado que o faria. Não tive contato 

com ele, mas localizei a informação em uma lista existente no balcão de atendimento da 

secretaria da escola. A diretora  havia negado a solicitação de conhecimento da situação de G, se 

frequente ou evadido. 
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A aluna T 

 

T continua frequentando aulas de reforço e agora já cursa disciplinas específicas. Está 

mais frequente ao curso. 

 

 

A aluna K 

 

 K, houve oportunidade de encontrá-la uma única vez, já que a entrevista foi feita após a 

qualificação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa teve origem na inquietação com relação à situação da realidade escolar no 

que diz respeito a alunos que se mantêm no interior da instituição escolar e terminam a 

escolarização básica sem terem se apropriado dos instrumentais básicos de inserção na sociedade 

letrada.  

Desde o início desses estudos, ao sair do mestrado, a grande pergunta que eu me fazia era 

remetida às circunstâncias em que ocorria essa situação. Ela pedia esclarecimentos porque não 

parecia serem casos únicos, pois vários colegas se queixavam da mesma dificuldade ao 

desenvolverem seus trabalhos com esses adolescentes. Essa constatação inquietadora 

desencadeou várias ações sendo, a primeira delas, a busca pelo doutorado com a intenção de 

tomar tal situação como foco de análise. 

Os estudos no doutorado forneceram bases para o delineamento mais claro do estudo. Um 

dos primeiros pontos aprofundados referiu-se aos estudos sobre essa condição de permanência de 

parcela do alunado e a detecção de que é uma faceta de exclusão de alunos dentre muitas outras e 

que ela não decorre da ausência de dom para os estudos e, sim, que é uma situação construída 

social e historicamente.  

A primeira intenção de focalizar a pesquisa nos alunos foi desencadeada, sendo obtido 

rico quadro de dados relativos a poucos alunos, mas que se apresentavam de modos diferentes 

quanto ao foco do estudo, ainda que sob o impacto de condições semelhantes, como as ações 

políticas na área da educação e a caracterização das escolas quanto ao baixo rendimento escolar 

analisado por meio das avaliações externas.  

Após a qualificação, com as ponderações da banca, ficou decidido ampliar a busca de 

maiores informações junto às escolas e verificar as manifestações de agentes sobre essa situação. 

Assim, buscou-se identificar como essa situação se apresentava e como era construída, de que 

forma esses agentes sobreviviam à ambiência escolar, quais as marcas de seu percurso escolar 

desqualificado e o sentido da permanência associada às suas expectativas. O principal objetivo, 

que era o de obter manifestações acerca do processo de escolarização e as situações de insucesso 

aliada às características familiares, foi ampliado para explorar outras relações, sobretudo a 

percepção das próprias escolas, o que se mostrou acertado.  
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O caminho principal desde as leituras iniciais sobre o tema possibilitou o contato com 

uma dimensão da realidade já explorada, mas não com o mesmo foco. Essa percepção se 

confirmou com o restante do caminho percorrido, pois as entrevistas com quatro alunos, com os 

agentes das escolas e o pouco de documentação obtida em três escolas trouxeram momentos 

ricos, a partir dos quais foi possível obter alguns aspectos da situação de insucesso escolar com a 

perspectiva dos que o vivenciam.  

Assim, o grande objetivo e os desdobramentos em objetivos mais orientadores dos 

procedimentos, levaram à coleta de bibliografia, identificação de escolas e de possíveis alunos, 

não sem dificuldades, realização de entrevistas e leitura de documentação. 

 Esse delineamento permitiu orientar a busca de informações caracterizando, inicialmente, 

o cenário educacional no país do estado de São Paulo. Foi possível traçar as ações políticas que 

têm alterado, constantemente, a vida das escolas, ocasionando os desarranjos no seu interior, com 

a divulgação de medidas apregoadas com intenções de democratização da educação e a oferta de 

vagas para todos, mas que, ao contrário, têm acirrado, constantemente, a exclusão com a criação 

de formas inovadoras desse processo e a manutenção das situações como as que estão aqui 

relatadas, sobretudo a progressão continuada no regime de ciclos que permite que os alunos vão 

passando de sala em sala, como foi manifesto por agentes das escolas. 

O delineamento do cenário mais próximo onde se realizou a pesquisa foi obtido tanto no 

que se refere às cidades e sua região quanto ao conjunto das escolas – sobretudo, neste último 

ponto, com relação às avaliações externas oficiais obtidas pelo conjunto dos alunos considerando 

que este estudo está centrado nas questões básicas de tais medidas. As escolas apresentaram 

resultados que demonstram o trabalho precário realizado em Língua Portuguesa e Matemática, 

com altos índices de baixo rendimento nas últimas avaliações, fato que denota uma realidade bem 

preocupante, e onde se destacam, ainda mais, as possibilidades de se atingir índices maiores de 

alunos como os que estão aqui focalizados. 

Na escola 01, de grande porte, são evidentes os problemas que estão no cerne do processo 

educativo. Há uma quantidade extensa de alunos que não se encontram alfabetizados. Na escola 

02, de pequeno porte, embora também acometida pela degradação, a situação do processo 

educativo não é tão acirrada como na escola 01. E, por fim, na escola 03, de Educação de Jovens 

e Adultos, o foco é fértil ao se considerar que se trata de terreno que recebe alunos de diferentes 

localidades majoritariamente das escolas estaduais. 
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As escolas 01 e 02 correspondem ao processo de degradação da escola pública e na escola 

03, embora seja municipal, são visíveis os efeitos da degradação do serviço da mesma esfera que 

as escolas 01 e 02 pelo fato de receber alunos das escolas estaduais. 

O cotidiano escolar das escolas onde realizei parte da pesquisa, de fato, não conta com 

uma estrutura devidamente articulada para agir sobre esse problema; entretanto, há ações que 

incidem na busca de sua resolução: na escola 01, onde há uma extensa quantidade de alunos na 

mesma condição que os sujeitos da pesquisa, foi localizada a prática de reforço e uma sala de 

recuperação intensiva de 9º ano, dada a expressividade numérica de analfabetos.  

Na escola 02, também há a prática do reforço.  

Na escola 03, os alunos não alfabetizados passam por uma espécie de recuperação 

intensiva até tornarem-se considerados aptos para o domínio do principal procedimento do 

percurso no local, qual seja, a autonomia para a realização da leitura. Ocorre que a prática do 

reforço nas escolas 01 e 02 são deficitárias: o reforço é ministrado por professores que não têm 

formação para alfabetizar e que, pela legislação, ainda podem estar em processo de formação 

inicial, o que contrasta com a complexidade do problema. Além disso, as atividades de reforço 

são realizadas em horário de aula, o que diferencia a dinâmica dos alunos que passam por esse 

processo dos demais: legitima sua diferença, sua marca de problemáticos.  

Na sala de recuperação intensiva da escola 01, alguns professores tentam realizar um 

trabalho com alunos analfabetos, vinculando as intervenções ao conteúdo de sua disciplina. Não 

possuem instrução efetiva de como proceder; contudo, os resultados favoráveis estão sendo 

percebidos. Todavia, o aluno G, se não tivesse evadido, não participaria, pois não era considerado 

analfabeto pelos documentos de seleção para o reforço e estaria matriculado em outra sala, como 

se apurou. Mesmo que tivesse permanecido, não lhe seria dada essa oportunidade.  

A obtenção de informações sobre a vida familiar, social e escolar dos alunos permitiu a 

escrita e análise de quem são esses alunos, como se caracterizam e como se situam no conjunto 

da escola, quais são suas percepções sobre o não acompanhamento da turma, as consequências da 

baixa escolaridade e como sobreviveram no interior da escola. Foi possível identificar que as 

famílias são de baixa renda e baixo capital cultural geral e escolar, exercem ocupações sem 

especialização com exceção da família de uma menina, denominada K que vive uma situação que 

causa estranhamento por sua condição, uma vez que os pais possuem ensino superior. De modo 

geral, esses pais são envolvidos com a vida escolar dos filhos à medida que a escola solicita.  



215 
 

A entrevista possibilitou obter informações sobre as percepções dos alunos sobre o não 

acompanhamento na obtenção do conhecimento de alfabetização das turmas que frequentaram e 

as consequências dessa baixa faceta da escolaridade. Os relatos foram muito impactantes sobre a 

sobrevivência no interior das escolas e das relações dessa sobrevivência com os demais aspectos 

da vida familiar e social dos alunos. Os mecanismos desenvolvidos por eles para essa 

sobrevivência são variados e resultam de aprendizagens obtidas no interior da própria escola e da 

família.  

F aprendeu que a escola não suporta atitudes consideradas de indisciplina, condutas 

geradas nos últimos anos no país inteiro que se tornam o tormento de quantos estão dentro das 

escolas. G aprendeu que a escola sanciona, positivamente, os alunos pelo seu silêncio e resolveu 

se tornar o aluno quieto e bonzinho apesar de ficar no fundo da sala, lugar em geral destinado aos 

indisciplinados. T aprendeu, em sua família, que ser agressiva resolve muita coisa e resolveu 

utilizar esse aprendizado na escola para se proteger antecipadamente com tal aparência; e K foi 

esperta, pois não sabendo fazer as tarefas, aproveitava-se de todos os que se propunham a ajudá-

la repassando as tarefas que ela copiava. 

F, G, T e K manifestaram as percepções sobre não acompanhamento da turma, o 

sofrimento por não serem atendidos em suas necessidades, sobretudo nos anos iniciais, época em 

que tal processo teve início para todos – apenas T e K perceberam as consequências da baixa 

escolaridade, pois K resolveu se alfabetizar, em um mês, com a ajuda da mãe e da irmã 

descobrindo um mundo novo, o da leitura, e T  continuava buscando superar as necessidades na 

Educação de Jovens e Adultos. F e G não sentem tal necessidade, têm outras aprendizagens a 

serem aperfeiçoadas para sobreviverem, respectivamente, na mecânica com o pai e na internet.  

Essa marca de analfabetos quem está atribuindo propriamente a eles é esta pesquisa, pois 

para os seus grupos de convívio ela não existe: as marcas são as da aparência que eles criaram. 

Para F e G, a escola não é para eles, é para os outros e só ficam enquanto forem obrigados 

pela legislação numa atitude de esperar passar o tempo – tal condição não interfere com outras 

situações sociais, pois F tem um grande amigo e uma namorada na escola, é popular entre as 

meninas ,e G tem amigos fora da escola. 

T e K decidiram continuar com os estudos, pois, respectivamente, T procurou um 

atendimento destinado a jovens e adultos, está trabalhando e tem um namorado, portanto tem 

sentido as necessidades de tal formação, pois o namorado sabe de sua situação, mas ela não quer 
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se expor; e K aprendeu a ler e sabe que pode continuar seus estudos a despeito de ter perdido 

alguns anos de usufruto dessa condição de leitora.  

As escolas, por sua vez, por meio dos agentes manifestaram, em parte, o desconhecimento 

de tais situações, exercendo o controle e a punição no caso de F, sem saberem o que, de fato, 

percebeu que ocorria então a inocuidade de tais medidas, mesmo as mais severas. Em outra parte 

das manifestações, a escola identifica tantas outras situações de aparência como essas aqui 

relatadas, apontando condutas dos alunos interpretadas como o descaso, o desânimo de outros 

alunos que deitam nas carteiras e fingem dormir para que os professores não os importunem, 

simulam dores e pedem para ir embora entre tantas outras formas que os alunos são capazes de 

criar.  

A análise dos depoimentos dos agentes das escolas permite apontar, ainda, os malefícios 

da ausência de conexões entre as ações desses próprios agentes no interior das escolas, pois a 

direção não sabia da pesquisa, e as coordenadoras são itinerantes. Documentos públicos não 

podem ser disponibilizados quando existem e, em alguns casos, eles nem existiam; se há 

problemas de aprendizagem conforme os dados das avaliações expõem, o assunto não é objeto de 

discussão interna nas escolas, o trabalho escolar é pouco focalizado nos depoimentos dos alunos e 

dos agentes. O diálogo não existe entre os professores e os alunos e nem entre as famílias e as 

escolas. 

Os professores, por sua vez atuam, mecanicamente, em escolas com péssimas condições 

de trabalho com cargas horárias enormes, em que muitas vezes não conhecem os seus colegas, 

menos ainda têm condição de se preocuparem com as situações dos alunos, quer sejam os 

denominados “baderneiros” quer sejam os que ficam quietos e não atrapalham – acabam por se 

tornarem a segunda vítima nessa situação. E os alunos até gostam de alguns, conforme 

expuseram nas entrevistas. 

Esses dados foram obtidos a partir das perguntas das entrevistas orientadas pelo foco de 

interesse, auxiliado pelas orientações teóricas das leituras e das hipóteses então estipuladas. As 

considerações, a seguir, referem-se a essas hipóteses, permitindo confirmar ou não a sua validade. 

A hipótese inicial foi a de que a ausência de domínio do capital cultural escolar, expresso 

fundamentalmente pela leitura e escrita, não tem centralidade no jogo articulado por essa parcela 

de alunos. De fato, conseguiram sobreviver durante todos esses anos sem seu domínio, e mais, 

sem que a escola e seus agentes percebessem tal situação. Chegaram ao final do Ensino 
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Fundamental, passando de sala em sala, de uma escola para outra, ou por muitas escolas como foi 

a situação de T, com a condição de copistas de tarefas encaminhadas pelos professores ou 

fornecidas pelos colegas. 

Essa hipótese inicial, derivada da observação livre antes de iniciar a pesquisa, agora 

confirmada com todos os dados, embora sem saber como isso ocorria, traz uma conclusão 

assustadora para o campo educacional, pois é praticamente a falência da escola que, durante 

tantos séculos, primou por defender sua função precípua de alfabetizar as pessoas ao redor do 

mundo e aqui se desnuda quanto ao núcleo do conhecimento em seu interior. 

Ela é acompanhada pela segunda hipótese que também se confirmou pelos dados 

apresentados no trabalho: os alunos participam de um jogo em que há outras disposições 

relevantes para compor sua socialização no interior das escolas até o momento do término da 

pesquisa. Para alguns, talvez haja algum futuro na escola (como para T e K), mas certamente a 

experiência já vivida tem suas consequências para o futuro; estão implantadas disposições 

adquiridas nessa socialização secundária, e muito fortes, pois foram longas as experiências. K 

não quer mais ficar sem a leitura, mas sabe bem como utilizar o simbolismo das ajudas de outros 

e T frequenta um curso que não é tão exigente, é misto de presencial e com tarefas a distância. 

Eles compõem parcela extrema de uma realidade escolar local empobrecida e perdida, 

favorecedora desse tipo de jogo, na qual tantos alunos existem de forma figurativa, causando a 

trajetória desqualificada.  Essa a terceira hipótese confirmada. A situação desses alunos, assim, é 

construída no silêncio da escola. 

A permissividade da escola quanto às várias situações que os próprios agentes relataram é 

apenas uma das várias desordens que permeiam a vida diária. A escola tem muitos mecanismos 

de exclusão sub-reptícios decorrentes da sua própria trajetória histórica, mas agravadíssima pelos 

recentes ganhos oriundos das ações políticas.   

As escolas aqui focalizadas podem ser exemplos de tantas outras que têm as portas 

abertas, sim, para o acesso, mas diante da degradação e precariedade que as acomete, acabam por 

fechar os olhos para muitos processos de exclusão que nelas se instalam. 
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