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Resumo 

O trabalho pretende analisar através de uma perspectiva sociológica a 

escolarização de alunos provenientes de camadas populares de uma comunidade carente 

da zona oeste da cidade de São Paulo, filhos de famílias imigrantes (bolivianos) e 

migrantes (nordestinos). Mais especificamente, pretende analisar como os professores 

entendem a participação da família no desempenho escolar desses alunos. Verifica as 

expectativas que os professores possuem quanto à participação da família no processo 

de escolarização dos filhos e se estas estão alinhadas aos resultados de pesquisas já 

realizadas. Também analisa as condições das famílias em atenderem a estas exigências e 

as ações dos professores para contornarem eventual incapacidade delas em cumprirem 

os seus desejos. Trabalha com a hipótese de que os professores possuem uma ideia 

impossível de ser atendida pelas famílias no processo de escolarização de seus filhos e 

que não levam em consideração esta dificuldade no seu trabalho pedagógico, assim 

como não consideram a cultura e a história do aluno imigrante/migrante. Como 

referencial teórico, emprega os conceitos de Ação Pedagógica Primária e Secundária e 

Trabalho Pedagógico Primário e Secundário de Bourdieu e Passeron (2013). Utiliza os 

conceitos de Sayad (2010) quanto ao apagamento da identidade do imigrante/migrante 

ao esquecer sua história no processo de adaptação à nova cultura e quanto a necessidade 

de uma análise do processo de imigração que vá além dos fatores econômicos, 

envolvendo aspectos culturais e políticos. Para coleta de dados, elaborou-se 

questionários e entrevistas semiestruturadas empregados junto às famílias de camadas 

populares provenientes do nordeste e da Bolívia e com os professores. 

Palavras chaves: ação pedagógica; imigrantes e migrantes; família-escola; visão 

de professores.  
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Abstract 

This work aims to use a sociological perspective to analyze the schooling of 

students coming from the lower classes of a needy community in the western part of the 

city of São Paulo who are children of immigrant (Bolivians) and migrant (northeastern) 

families. More specifically, it intends to analyze how the teachers understand the family 

involvement in the school performance of these students. It checks the expectations that 

teachers have regarding family participation in the children's educational process and 

whether these are in line with results of previous studies. It also analyzes the conditions 

of the families to meet these demands and the actions of teachers to circumvent the 

family's potential inability to fulfill their desires. It works on the assumption that 

teachers have an impossible idea that families need to meet in their children's 

educational process and do not take this difficulty into consideration  in their 

pedagogical work, thus they do not consider the culture and history of 

immigrant/migrant student. The theoretical framework employs the concepts of Primary 

and Secondary Educational Action and the Primary and Secondary Educational Work of 

Bourdieu and Passeron (2013). It uses the concepts of Sayad (2010) regarding the 

deletion of the immigrant / migrant's identity by forgetting their history in the process of 

adapting to the new culture and regarding the need for an analysis of the immigration 

process that goes beyond the economic aspects and involves cultural and political ones 

as well. To collect data,  questionnaires and semi-structured interviews used with the 

lower class families coming from the northeast and Bolivia and with the teachers were 

prepared. 

Key words: pedagogical action; immigrants and migrants; family-school; 

teachers' view.  

 

 



7 

 

Sumário 

I - INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 12 

1 - Levantamento bibliográfico ................................................................................... 17 

2 - Objetivos. ............................................................................................................... 23 

3 - Referencial teórico ................................................................................................. 24 

4 - Hipóteses. .............................................................................................................. 27 

5 - Procedimentos ....................................................................................................... 27 

II - CARACTERIZAÇÃO DOS EMIGRANTES-IMIGRANTES BOLIVIANOS E 

MIGRANTES NORDESTINOS. ................................................................................... 30 

1 - Emigrantes-imigrantes bolivianos. ........................................................................ 30 

2 - Migrantes do interior do Nordeste do Brasil. ........................................................ 41 

III - RELAÇÃO ENTRE OS EMIGRANTES-IMIGRANTES BOLIVIANOS E 

MIGRANTES DO NORDESTE DO BRASIL NA COMUNIDADE DOS SONHOS. 48 

IV - A ESCOLA ANALISADA. .................................................................................... 51 

V - PROFESSORES, FAMÍLIAS E SUAS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS...... 59 

1 - O que os professores e coordenação acham importante as famílias fazerem para 

melhorar o desempenho escolar de seus filhos. .......................................................... 59 

A - Agenda do aluno ............................................................................................... 65 

B - Dia da Família na Escola ................................................................................... 68 

C - Livrão da Família. ............................................................................................. 70 

2 - A dificuldade para romper a distância entre o Trabalho Pedagógico Primário e o 

Trabalho Pedagógico Secundário. .............................................................................. 72 

3 - A possibilidade ou não das famílias atenderem as expectativas dos professores. . 76 



8 

 

4 - A cultura do emigrante-imigrante e do migrante não é levada em consideração 

pelos professores no seu trabalho pedagógico. ........................................................... 82 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS. ................................................................................. 88 

VII. BIBLIOGRAFIA. ................................................................................................... 92 

VIII - ANEXOS. ............................................................................................................. 96 

1 - Termo de consentimento livre e esclarecido ......................................................... 96 

2 - Questionários ......................................................................................................... 97 

3 - Roteiros de entrevistas ......................................................................................... 100 

4 - Transcrição das entrevistas. ................................................................................. 103 

A - Entrevista com profa. Azalea e a coordenadora Tulipa .................................. 103 

B - Entrevista com profa. Orquídea ...................................................................... 122 

C - Entrevista com profa. Lírio ............................................................................. 129 

D - Entrevista com os pais da Lourdes .................................................................. 136 

E - Entrevista com os pais do Elias ....................................................................... 144 

F - Entrevista com a mãe do Rafael ...................................................................... 152 

G - Entrevista com os pais do Carlos .................................................................... 160 

H - Entrevista com a mãe e a tia do Matias ........................................................... 167 

I - Entrevista com a mãe do José ........................................................................... 175 

5 - Conteúdo das agendas dos alunos. ...................................................................... 181 

 

 



9 

 

 

 Lista de quadros  

Quadro 1 Entrevistas realizadas. p. 29 

Quadro 2 Número de classes na escola pesquisada em 2014. 

 

p. 51 

Quadro 3 Funcionários na escola pesquisada em 2014. 

 
p. 51 

 Lista de tabelas  

Tabela 1 Número de alunos bolivianos por distrito do município de São Paulo 

nas escolas estaduais, privadas e municipais. 
p. 32 

Tabela 2 Número de alunos emigrantes-imigrantes nas escolas de São Paulo. p. 40 

Tabela 3 Número de alunos bolivianos por cidade do estado de São Paulo nas 

escolas públicas. 
p. 41 

Tabela 4 População rural e urbana no Brasil. p. 45 

Tabela 5 Aumento da população devido ao crescimento vegetativo e devido a 

migração entre 1940 e 1950. 
p. 45 

Tabela 6 Notas do 5º ano da escola pesquisada no Saresp em matemática. p. 52 

Tabela 7 Notas do 5º ano da escola pesquisada no Saresp em português. p. 52 

Tabela 8 Porcentagem da média do 5º ano da escola analisada em 

comparação às médias no Saresp de 2012 e 2014. 
p. 53 

Tabela 9 Notas da escola pesquisada no Saresp 2014. 

 
p. 53 

Tabela 10 Resultados dos 5º anos no Ideb (Índice de Desenvolvimento de 

Educação Básica). 

 

p. 58 

Tabela 11 Comparação dos resultados dos 5º anos no Ideb (Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica) da escola analisada em 

relação as outras médias. 

 

p. 58 



10 

 

Lista de gráficos 

Gráfico 1 
 

Distribuição das notas dos alunos do 2º ano no Saresp 2014 em 

Língua Portuguesa. 

p. 54 

Gráfico 2 
 

Distribuição das notas dos alunos do 2º ano no Saresp 2014 em 

Matemática. 

p. 55 

Gráfico 3 
 

Distribuição das notas dos alunos do 3º ano no Saresp 2014 em 

Língua Portuguesa. 

p. 55 

Gráfico 4 
 

Distribuição das notas dos alunos do 3º ano no Saresp 2014 em 

Matemática. 

p. 56 

Gráfico 5 
 

Distribuição das notas dos alunos do 5º ano no Saresp 2014 em 

Língua Portuguesa. 

p. 56 

Gráfico 6 
 

Distribuição das notas dos alunos do 5º ano no Saresp 2014 em 

Matemática. 

p. 57 



11 

 

 Lista de abreviaturas e siglas. 

 AP - Ação Pedagógica. 

 TP - Trabalho Pedagógico. 

 TPP - Trabalho Pedagógico Primário. 

 TPS - Trabalho Pedagógico Secundário. 

 Saresp - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo. 

 Ideb - Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. 

 Inep - - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.   

 

 

 



12 

 

 I - INTRODUÇÃO  

Pretendo analisar a relação do professor com as famílias de alunos migrantes e 

imigrantes residentes em uma comunidade carente da zona oeste da cidade de São 

Paulo, Comunidade dos Sonhos
1
. O interesse pelo assunto surgiu com o meu convívio 

nos últimos nove anos com esta comunidade e com as famílias ali residentes.  

Sou membro da direção de uma associação que desenvolve vários projetos 

dentro desta comunidade atendendo crianças, adolescentes e adultos através de seus 

vários projetos: música, artesanato, esportes, alfabetização de adultos, acompanhamento 

nutricional e projeto de contra-turno escolar para crianças do ensino fundamental 1. A 

associação também tinha uma creche conveniada com a prefeitura até o ano de 2012. 

Várias crianças e adolescentes da comunidade já passaram pelos projetos gratuitos dessa 

associação durante estes 22 anos de atuação, o que permitiu que eu tivesse um grande 

acesso às famílias. Além disso, há outro fator que também me permitiu conhecer um 

pouco mais da rotina destas famílias. Este projeto é vinculado a Igreja Metodista Livre; 

e, no mesmo prédio do projeto, funciona uma paróquia da Igreja Metodista Livre da 

qual eu sou o pastor. Assim, como pastor, também convivi com a rotina de algumas 

famílias da comunidade, conhecendo as suas histórias.  

Os moradores desta comunidade são, na sua maioria, migrantes da região 

nordeste do país, com baixa escolaridade, além de uma pequena comunidade de 

imigrantes bolivianos.  

Em sua maioria, os nordestinos vieram de cidades pequenas do interior dos 

estados do Nordeste. A maioria não teve muito acesso aos estudos em suas cidades de 

origem e moravam em pequenos sítios. As mulheres moradoras da Comunidade dos 

Sonhos, em sua maioria, trabalham na área de limpeza em empresas terceirizadas que 

prestam serviço a escritórios e universidades. Os homens trabalham em sua maioria na 

área de vigilância em empresas terceirizadas ou na construção civil. Na quase totalidade 

dos casos, os migrantes nordestinos vêm para a Comunidade dos Sonhos através de suas 

redes familiares ou de amigos. Além desta rede familiar, também vemos a presença de 

uma rede de relacionamentos importante entre as famílias que ali residem. Os 

moradores dali apresentam uma solidariedade incomum nos bairros de classe média da 

                                                 
1 O nome da comunidade foi alterado para evitar a identificação. 
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cidade de São Paulo. As pessoas se ajudam mutuamente com grande liberalidade. Uma 

história que ratifica este meu argumento e que foi presenciada por mim é a doação de 

um valor referente a compra e construção de uma laje que uma viúva fez para uma 

amiga. A família de cinco adultos e uma bebê que se beneficiou da doação morava em 

uma residência de dois cômodos de madeira (quarto/cozinha e banheiro). O sonho da 

família era a construção da casa em alvenaria com laje que permitisse a utilização do 

andar de cima também. Esta doadora, além de viúva, trabalha como empregada 

doméstica em uma residência de família. Ela doou aproximadamente três mil reais para 

a realização do sonho da família beneficiada. Valor que não é fácil juntar tendo em vista 

a renda que esta viúva possui. Outro exemplo, é o compartilhamento de alimentos com 

as famílias que passam por dificuldades. É comum as famílias dividirem o que possuem 

para auxiliar amigos em dificuldade.  

Os imigrantes bolivianos se instalaram na Comunidade dos Sonhos devido a 

facilidade de abrirem oficinas de costura neste local. Além da dificuldade de uma 

fiscalização entrar na comunidade, há o fato de não pagarem energia elétrica até alguns 

anos atrás, o que aumentava bastante a margem de lucro. Atualmente, estes imigrantes 

vêm para a Comunidade dos Sonhos atrás dos serviços que estas oficinas oferecem e 

normalmente são trazidos por parentes ou amigos. Quase a totalidade deles não 

trabalhava na área da costura em suas cidades de origem. Porém, ao chegarem ao Brasil 

não trabalharam em outra área que não seja a costura. Porém, dentro da Comunidade 

dos Sonhos, já vemos a primeira geração destas famílias bolivianas (que estudou e 

viveu boa parte de sua vida no Brasil) buscando outros caminhos profissionais através 

de cursos universitários ou técnicos. Deixando, assim, a profissão de seus pais na área 

de costura.  

A Comunidade dos Sonhos fica em uma região bastante privilegiada de serviços. 

Fica próxima a um grande hospital público e a um posto de saúde. Este posto de saúde 

possui Agentes de Saúde que visitam as residências da Comunidade dos Sonhos. A 

comunidade localiza-se à beira de uma avenida de grande circulação onde é possível 

conseguir transporte coletivo para várias regiões da cidade. Está a menos de 1 

quilômetro de dois grandes supermercados e localiza-se próxima a uma rua de comércio 

bastante movimentada que possui estabelecimentos diversos: lojas de roupas, lojas de 

calçados, lojas de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, bancos, imobiliárias, 

óticas, papelarias, farmácias, consultórios dentários, cabeleireiros, correios etc. Também 
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localiza-se próxima de um grande parque público e de uma universidade onde muitos 

moradores trabalham. Além disso, é uma comunidade já bem estabelecida. Existe há 

mais de 40 anos e já possui quase a totalidade de suas casas de alvenaria. Também é 

servida de rede de água e de esgoto, apesar destas ligações serem em quase sua 

totalidade ligações clandestinas. Todas as casas possuem energia elétrica, e as ruas são 

asfaltadas. A comunidade possui aproximadamente 13 mil moradores que se espalham 

em uma área retangular de aproximadamente 250 metros por 350 metros. Possui as ruas 

que marcam o seu perímetro e mais 5 ruas que cortam o interior desta área. Assim, o 

acesso a muitas das residências é feito através de vielas e becos. A dificuldade de se 

"espalhar" devido a falta de área em seu entorno, fez com que a comunidade se 

verticalizasse. Raramente as edificações possuem apenas um andar, e algumas possuem 

até 3 andares além do térreo. No interior da comunidade, há muitos bares e salões de 

cabeleireiros, algumas padarias, açougues, mercadinhos, pizzarias, lojas de roupas, dois 

depósitos de material de construção e uma farmácia. 

Um problema na comunidade são os bailes que ocorrem nas ruas durante os 

finais de semana. Os mesmos duram toda a madrugada e impedem que os moradores 

daquelas ruas durmam tranquilamente. O som durante a festa é altíssimo e há um 

movimento enorme de pessoas dançando, bebendo, utilizando drogas etc. Outro grande 

problema da comunidade é a venda de drogas. Há vários pontos de venda em seu 

interior que trazem alguns problemas de conflito com a polícia em alguns momentos. 

Segundo relato dos moradores a situação era muito pior antigamente, pois, além dos 

conflitos com a polícia havia os conflitos entre os responsáveis pelos pontos de venda 

de drogas. Atualmente, com o vínculo de todos estes pontos a uma facção criminosa do 

estado de São Paulo, diminuíram as mortes por conflitos entre traficantes. Com exceção 

dos momentos de conflito entre polícia, traficantes e ladrões, a comunidade goza de 

grande segurança. Em seu interior, os traficantes proíbem o roubo, maus tratos contra 

crianças e brigas entre pessoas. Eles costumam arbitrar sobre estas situações, evitando 

que a polícia seja chamada, o que traria grandes prejuízos devido a parada da venda de 

drogas. Toda esta situação traz uma percepção "estranha" que associa a chegada da 

polícia ao perigo, ao mesmo tempo que associa a ação dos traficantes à "segurança". 

 A associação de moradores da Comunidade dos Sonhos já foi bastante atuante 

no passado; mas atualmente é bastante desarticulada, tendo dificuldades até para realizar 

as eleições bienais. Segundo alguns moradores, depois que a comunidade adquiriu 
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melhores condições: água, luz, asfalto; a participação na associação de moradores 

diminuiu. 

Na busca de uma perspectiva de vida melhor, os moradores da Comunidade dos 

Sonhos vieram para São Paulo e lutam para que os seus filhos tenham uma formação 

escolar que lhes proporcione isso. Porém, encontram grandes dificuldades nessa busca. 

O sucesso escolar para as camadas populares é ainda um grande desafio. A escola 

também compartilha deste desafio juntamente com estas famílias. 

Por parte da escola, a primeira dificuldade é conseguir estimular as disposições 

de seus alunos para buscar, organizar e articular informações disponíveis em grande 

quantidade nesta era digital. Também enfrenta dificuldades na tentativa de preparar as 

crianças fornecendo-lhes os “conhecimentos acumulados pelas gerações que as 

precederam, contribuindo para que os alunos venham a participar de forma autônoma da 

sociedade” (SILVA, 2011, p.2). Um grande número de escolas, principalmente as 

escolas que atendem as classes populares, enfrenta grandes dificuldades nestes intentos.  

Estas dificuldades se evidenciaram com a democratização do acesso ao ensino 

fundamental. Os países que já tinham universalizado o acesso à escola para toda a 

população na década de 1950 tiveram que enfrentar o fracasso escolar dos alunos das 

camadas populares. Nas décadas de 1960 e 1970, grandes levantamentos como a 

pesquisa longitudinal do INED – Instituto Nacional de Estudos Demográficos (1962-

1972) na França, o relatório Coleman (1966) nos Estados Unidos e várias pesquisas e 

relatórios britânicos abalaram a crença liberal de que apenas a abertura de vagas, a 

facilitação de acesso e a meritocracia eram suficientes para a democratização do ensino 

(SANTO, 2013).  

Segundo Patto (1996), após as revoluções francesa e industrial, os novos homens 

bem sucedidos, aparentemente, conseguiram a sua posição por mérito pessoal; em 

contrapartida aos que anteriormente conseguiam por privilégios advindos do 

nascimento. Este fato alavancava a crença liberal da igualdade. Porém, a igualdade não 

se referia a inexistência da desigualdade, mas se restringia a "igualdade de 

oportunidades" que substituiria a sociedade de castas, tida como injusta. Mas como 

vimos, com o tempo, mesmo este conceito de "igualdade de oportunidades" regida pela 

meritocracia do liberalismo também sofreu grandes golpes. 
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No Brasil, ocorre um movimento semelhante, porém mais tardio. Segundo a 

pesquisa nacional por amostras de domicilio (PNAD) 2008 e 2009, 97,6% dos alunos de 

6 a 14 anos são atendidos pela escola de ensino fundamental e 85,2% dos jovens de 15 a 

17 anos estão matriculados no ensino médio (BRASIL, 2010). Diante disso, a análise se 

deslocou da quantidade para a qualidade do ensino oferecido. (ALVES, 2011) 

Do lado da família, há transformações importantes na segunda metade do século 

XX. Gradativamente se abandonou o modelo familiar tradicionalmente hierárquico 

(com papéis claramente definidos). Muitas famílias engajam-se em novos modelos 

familiares. Em meio a estas transformações, os papéis ainda não estão devidamente 

esclarecidos, e as funções paternas e maternas encontram-se confusas e frágeis. Diante 

deste contexto e com a gradativa profissionalização da mulher a partir da década de 

1970, há uma insegurança e incerteza quanto à melhor maneira de educar os filhos 

(SALVADOR, 2012). Surgem, assim, novos arranjos familiares diferentes do arranjo 

tradicional, colocando em questão o conceito de “família desestruturada”. Os arranjos 

são tão mais diversificados atualmente a tal ponto que Silva (2011) sugere que se adote 

o termo famílias no plural para descrever a diversidade de modelos empíricos 

encontrados.  

Diante deste quadro cheio de dificuldades e desafios dos dois lados (família e 

escola), surgem diagnósticos para o fracasso escolar de ambos os lados. Uma das 

alegações é a falta de participação da família no processo escolar. Porém, este 

argumento muitas vezes vem carregado de ideias pré-concebidas e implícitas que levam 

a uma assimetria na relação. No caso das escolas públicas, muitas vezes, seus 

profissionais veem a família como necessitando serem “educadas” ou “incluídas” 

(SILVA, 2011). Segundo Lahire (2004), a escola alega que precisa trazer os pais para a 

escola, reuniões, festas etc. Porém, os pais não poderão ultrapassar certos limites, caso 

contrário, serão vistos como "intrometidos" numa área reservada aos pedagogos. Os 

pais são aconselhados sobre a maneira de agir com seus filhos, mas os professores não 

gostam que lhes digam o que devem fazer (LAHIRE, 2004). 

Nesta pesquisa, analiso a relação entre o fracasso escolar e a participação dos 

pais no processo escolar. Porém, analiso este assunto a partir da visão dos professores e 

das famílias. A pesquisa verifica o que os professores esperam das famílias, quais as 

atitudes que os professores acham que a família deve tomar para um bom desempenho 
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do aluno, e se os itens citados pelos professores estão alinhados com as pesquisas já 

realizadas e levantadas. Por outro lado, analisa as condições das famílias de camadas 

populares para realizarem estas ações esperadas pelos professores. 

A pesquisa verifica como a escola, na figura do professor, lida com a 

impossibilidade da família em atender as suas expectativas. Será que os professores 

procuram mecanismos alternativos para vencer as barreiras? Ou, será que utilizam as 

possíveis incapacidades familiares para justificar o fracasso escolar dos alunos? 

Como já foi citado acima, as famílias a serem analisadas serão famílias carentes 

de migrantes do nordeste brasileiro e de imigrantes da Bolívia residentes em uma 

comunidade da zona oeste da cidade de São Paulo. 

 1 - Levantamento bibliográfico 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi preciso conhecer os trabalhos já 

existentes sobre este tema e verificar em que eles podem contribuir para esta pesquisa. 

Após um levantamento nos arquivos do banco de teses e dissertações da CAPES, 

Scielo e Anped; foram identificados 7 autores que desenvolveram trabalhos 

relacionados ao tema desta pesquisa: Alves (2011); Carvalho-Silva (2012); Dal´Igna 

(2011); Nogueira, Nogueira, Alves e Resende (2012); Resende, Nogueira e Viana 

(2013); Santo (2013); Silva (2011). Nestes trabalhos, os autores analisam a relação entre 

a participação dos pais e o desempenho escolar dos filhos.  

O trabalho de Silva (2011) mostra que os pais entendem que as principais formas 

de suporte à escolarização são: analisar as notas do boletim, manter-se informado sobre 

a escola, fazer questão que o filho tire boas notas e apoiar as decisões da escola 

(SILVA, 2011). Estes itens estão relacionados a melhores desempenhos de seus filhos.  

O trabalho de Nogueira et al (2012), através de uma pesquisa quantitativa 

envolvendo 4.611 alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, mostra 

que há uma associação entre o desempenho escolar e os itens abaixo.  

1. Nível socioeconômico; 

2. Conhecimento do sistema de ensino; 

3. Posse de bens culturais; 

4. Práticas cotidianas de escrita; 
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5. Ordem racional doméstica; 

6. Práticas familiares de leitura; 

7. Ambição escolar; 

8. Interação pais/filhos. 

O trabalho de Resende, Nogueira e Viana (2013) analisou o grau de mobilização 

familiar na escolha da instituição escolar e a relação disso com o desempenho escolar do 

aluno. Para ter uma amostra mais homogênea, os autores escolheram escolas públicas 

municipais e estaduais da periferia de Belo Horizonte. Os alunos participantes da 

pesquisa foram classificados em 4 grupos: alunos com melhores desempenhos das 

escolas destacadas; alunos com piores desempenhos das escolas destacadas; alunos com 

melhores desempenhos das escolas comuns e alunos com piores desempenhos das 

escolas comuns. 

Para todas as famílias, alguns critérios são importantes na escolha da instituição 

de ensino. O primeiro é o parâmetro de localização X qualidade. Dentro disso, temos a 

geografia de oportunidades, ou seja, a influência do contexto geográfico nas 

oportunidades objetivamente disponíveis (RESENDE, NOGUEIRA e VIANA, 2013). 

Por exemplo, para os alunos das escolas destacadas, foi essencial a existência de uma 

escola de maior qualidade mais ou menos próxima a sua residência. De acordo com este 

conceito, mesmo as famílias dos alunos de bom desempenho das escolas comuns 

tiveram uma avaliação que levava em conta elementos internos dos processos 

pedagógicos da escola, além de considerarem os aspectos práticos (proximidade, 

existência de irmãos na mesma instituição) (RESENDE, NOGUEIRA e VIANA, 2013). 

Somente no grupo dos alunos com piores desempenhos das escolas comuns vemos um 

maior número de alunos inscritos nas escolas indicadas pelo cadastro do governo
2
, não 

desenvolvendo práticas concretas de escolha ou avaliação da escola. Porém, os autores 

consideram indevido considerar a aceitação do cadastro automaticamente como uma 

posição passiva. Eles argumentam que as condições objetivas para mudanças e as 

condições subjetivas para fazer avaliações são muito limitadoras. (RESENDE, 

NOGUEIRA e VIANA, 2013) 

                                                 
2
 O cadastro do governo faz a distribuição dos alunos inscritos em sua rede tendo como critério a 

proximidade da escola e da residência do aluno.  
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Santo (2013) analisou em seu trabalho duas escolas municipais da cidade do Rio 

de Janeiro. Uma escola que apresentou notas acima da média municipal na Prova Brasil 

de 2005 e 2007 dos alunos de 9º ano (escola A).  A outra que teve um desempenho 

abaixo da média municipal (escola B). Nesta análise, verificou a importância da 

participação dos pais na escolha da escola. Os pais que escolheram a escola A não 

levaram tanto em conta a distância da escola. Já no caso dos pais dos alunos da escola 

B, a distância tinha um peso maior na decisão. Ou seja, há limitações geográficas e 

financeiras nesta escolha. Vale também destacar, segundo o autor, que os pais da escola 

A possuem uma escolaridade maior do que os pais da escola B, o que poderia indicar 

uma maior valorização do processo educativo e da função da escola.  

Alves (2011) analisou em seu trabalho o efeito da participação da família, escola 

e a tutoria educacional na melhoria da capacidade de escrever dos alunos. Analisou um 

grupo de 18 alunos da sexta e sétima série do ensino fundamental de uma escola 

estadual da cidade de Assis no estado de São Paulo durante o ano de 2009 e 2010. O 

enfoque foi qualitativo, utilizando o estudo de caso como categoria de pesquisa. Os 

procedimentos foram: análise de texto segundo os critérios de avaliação do SARESP, 

aplicação de questionários com alunos e pais, entrevistas com alunos e coordenador 

pedagógico, observação de registros da escola e atividade de tutoria educacional. 

Verificou-se que mães mais escolarizadas e famílias mais abastadas favoreciam o 

desempenho escolar dos filhos, pois tenderiam a valorizar o papel da escola, a ter maior 

consciência sobre a necessidade de acompanhar os estudos dos filhos e a exigir mais da 

instituição educacional em termos de qualidade do ensino. As práticas de participação 

dos pais na escolarização de seus filhos mais identificadas foram: comparecimento às 

reuniões de pais, conversa com os professores e conversa com os filhos em casa. 

O trabalho de Carvalho-Silva (2012) pesquisou 12 famílias através de entrevistas 

semi-estruturadas e observação. A pesquisa encontrou 4 grupos que foram classificados 

da seguinte forma: 

1. Famílias cuja reprodução social se encontra fortemente comprometida. 

2. Famílias que mantém uma relação pragmática ou utilitarista com a escola, 

baseado em benefícios assistenciais. 

3. Famílias que mantêm uma relação coadjuvante com a escola. 
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4. Famílias que assumem uma posição “protagonista” na escolarização dos 

filhos.  

Dentre as 12 famílias, 5 se enquadraram como protagonistas. Elas possuem 

fortes expectativas educacionais para seus filhos (CARVALHO-SILVA, 2012); 

escolhem a escola onde desejam que os seus filhos estudem apesar da barreira do 

sistema de matrícula setorizada do governo; reivindicam algumas mudanças por parte 

da escola, no caso, pedem para as professoras darem lição de casa; mas nem sempre são 

bem recebidas; fazem com que a escola esteja bem presente na rotina diária dos filhos, 

regulando rotinas e horários pela execução de tarefas e verificação de cadernos; 

demonstram através da organização dos espaços uma preocupação com a lógica escolar 

através da: colocação de estantes com alguns livros, da existência de um espaço que 

também serve para os estudos, do esforço para a obtenção de um computador e acesso a 

internet; buscam restringir os contatos sociais com o bairro, esta restrição inclui também 

a procura por escolas mais distantes. 

Conclui-se que estes trabalhos relacionam as seguintes características da família 

a um melhor desempenho escolar: 

 Famílias que analisam as notas do boletim; 

 Famílias que se mantêm informadas sobre a escola; 

 Famílias que fazem questão que o filho tire boas notas; 

 Famílias que apoiam as decisões da escola; 

 Famílias com maior escolaridade; 

 Famílias que comparecem às reuniões de pais; 

 Famílias que conversam com os seus filhos sobre a escola e o processo 

educacional; 

 Famílias com maior nível socioeconômico; 

 Famílias que conhecem o sistema de ensino; 

 Famílias que possuem bens culturais; 

 Famílias que possuem práticas cotidianas de escrita e leitura; 

 Famílias que possuem uma ordem racional doméstica; 

 Famílias que possuem ambição escolar; 

 Famílias onde há interação pais/filhos; 
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 Famílias que desenvolvem práticas concretas de escolha ou avaliação da 

escola.
3
 

Alguns desses trabalhos demonstram que muitas famílias de classes populares 

também se empenham e se importam com a escolarização de seus filhos. 

Silva (2011) destaca que é preciso desmitificar a ideia de que as classes 

populares não valorizam e não estão capacitadas para acompanhar a escolarização dos 

filhos.  

Dal´Igna (2011) também constata que a importância da participação da família 

no processo escolar como fator de melhor desempenho já está naturalizada e, portanto, 

deixou de ser questionada. Ela destaca que as pesquisas que examinam a relação 

família-escola de forma central, não problematizam a relação em si. Partem do 

pressuposto de que ela é uma relação natural, boa em si mesma e deve ser promovida. 

Trata-se, assim, de um imperativo. 

Estes trabalhos destacam que as famílias, dentro de suas condições, se 

empenham para que o processo escolar de seus filhos seja bem sucedido. Também é 

importante destacar que a participação da família no processo escolar atualmente é 

"obrigatória". Não se problematizando, dentre outras questões, sobre as condições 

destas famílias para participar do processo escolar como a escola espera. 

Dal´Igna (2011) que trabalhou com um grupo focal de 10 mães e realizou 5 

entrevistas com algumas das participantes deste grupo conclui que a família é vista 

pelos professores como responsável pelo desenvolvimento integral da criança, 

posicionando as famílias como responsáveis pelo fracasso escolar dos filhos. Portanto, a 

família precisa ser educada pela escola, ser alvo de práticas educativas e de controle 

sistemáticos. Nas falas das professoras, aparece o conceito de "família desestruturada" 

que seria a causa de todos os males e do baixo rendimento escolar dos alunos. Ainda 

que não explicitamente, elas revelavam ter como padrão o conceito de família nuclear. 

                                                 
3 Vale destacar novamente que a falta de uma ação concreta na escolha da escola não significa uma 
passividade da família quanto a esta questão. Há fatores como distância, condições de arcar com o 
deslocamento do aluno, etc. Como destacaram Resende, Nogueira e Viana (2013), há uma “geografia 
das oportunidades” que direcionam estas escolhas. Conforme descrito por Resende, Nogueira e Viana 
(2013) há também as limitações dadas pelas condições subjetivas para se fazer as avaliações para esta 
escolha. O que também não implica em passividade, implica somente em decisões tomadas com 
parâmetros diferenciados. 



22 

 

Algumas famílias estariam desqualificadas a priori para promover o desenvolvimento da 

criança segundo o discurso destes educadores. 

Dal´Igna (2011) também relata que as mulheres-mães são chamadas pela escola 

quando há problemas, quando o aluno está com dificuldades de acompanhar a turma ou 

quando algo bem ruim acontece. Ou seja, o convite da escola quase sempre está 

relacionado com problemas de aprendizagem ou de comportamento que precisam ser 

resolvidos. Portanto, as reuniões de pais não são para aproximação dos pais, mas são 

uma técnica de governamento
4
. Porém, estas técnicas não são dirigidas para todos. São 

direcionadas para as mães das famílias pobres. 

Silva (2011) descreve uma assimetria na relação entre família e escola. Em 

alguns casos, a escola vê a família como pessoas que precisam ser educadas. O papel da 

escola seria conformar as famílias ao que a escola espera delas. No caso de escolas 

privadas, ela descreve uma assimetria pendendo para o outro lado, quando os pais 

consideram os professores e os funcionários da escola como seus funcionários. Este 

relacionamento se desgasta mais ainda quando os resultados escolares são fracos. A 

busca de culpados cria um afastamento maior. 

Assim, vemos que os trabalhos descrevem a relação entre família e escola como 

sendo assimétrica e confusa. A escola não considera as famílias das camadas populares 

capacitadas para a educação das crianças, considerando necessário educá-las para que 

possam educar seus filhos. Ao mesmo tempo, estabelecem uma relação que se restringe 

a administração dos problemas que surgem, chamando as famílias todas as vezes que 

aparece um problema. A escola também não considera o novo contexto familiar, 

transparecendo em suas expectativas o modelo familiar rígido e único.  

Os trabalhos identificam a mãe como a principal responsável pelo 

acompanhamento escolar do aluno, apesar, de todas as mudanças pelas quais passa a 

família. Segundo Silva (2011), a mãe é a responsável em sua pesquisa por 77% dos 

alunos entrevistados da rede privada e por 78% dos alunos entrevistados da rede 

pública. 

                                                 
4 Dal´Igna (2011) utiliza o conceito de governamentabilidade a partir de Foucault para a sua análise. O 
governamento busca a formação de indivíduos governáveis e, por outro lado, busca produzir indivíduos 
capazes de se autogovernar  (DAL´IGNA, 2011, p.34). 
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Dal´Igna (2011) também identifica que a família é sinônima de mãe para as 

escolas. Independentemente da sua condição de trabalhadora. Sendo ela 

responsabilizada pelo fracasso escolar da criança. 

Silva (2011) também alerta para a necessidade das escolas reconhecerem a 

diversidade das famílias, evitando a normatização de ações baseadas em um modelo 

rígido e único de família. 

Como vimos, os trabalhos analisam a relação entre escola e família sob a ótica 

do que a família faz ou possui de características que levam a um melhor desempenho 

escolar do aluno. A participação da família no processo escolar se tornou um 

imperativo. Mesmo as famílias das camadas populares não possuem uma postura 

passiva. Elas tomam as suas decisões e participam do processo de escolarização dentro 

de uma gama de possibilidades materiais, geográficas e sociais que possuem. 

Diante deste quadro, esta pesquisa analisa a relação escola-família; porém sob a 

ótica do professor, buscando analisar qual a expectativa destes professores quanto à 

participação das famílias. Trata-se de investigar se esta expectativa tem algum 

embasamento teórico ou somente reproduz um discurso que objetiva responsabilizar as 

famílias pelo fracasso, encobrindo as várias outras causas do fracasso escolar.   

As atividades pedagógicas de um professor que atua com alunos brasileiros 

migrantes e imigrantes que possuem uma grande distância entre o Trabalho Pedagógico 

Primário e o Trabalho Pedagógico Secundário facilitam a decodificação de sua 

mensagem pelos alunos, diminuindo a distância entre o TPP (Trabalho Pedagógico 

Primário) e o TPS (Trabalho Pedagógico Secundário) ou entre o nível de emissão e o 

nível de recepção? Ou o professor espera que essa diminuição seja transposta pela 

família? Como o professor espera que a família supere este problema? 

 2 - Objetivos. 

O objetivo geral da pesquisa é conhecer e analisar o que os professores de alunos 

migrantes e imigrantes de camadas populares acham que as famílias devem fazer para 

melhorar o desempenho escolar de seus filhos. 

Os objetivos específicos são: 
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1. Conhecer, a partir de entrevistas com os professores, o que eles realizam (AP - 

Ação Pedagógica) com o objetivo de diminuir a distância entre o Trabalho Pedagógico 

Primário (TPP) e o Trabalho Pedagógico Secundário (TPS). 

2. Identificar, a partir de entrevistas com os professores, o que eles esperam 

enquanto ações efetivas das famílias dos alunos para que a distância entre TPP e TPS 

diminua. 

3. Verificar junto às famílias suas possibilidades de atenderem as expectativas 

dos professores.  

4. Verificar como os objetivos 1, 2 e 3 afetam os alunos brasileiros migrantes e 

imigrantes segundo os professores.  

 3 - Referencial teórico 

Este trabalho tem como referencial teórico os conceitos de Bourdieu e Passeron, 

mais especificamente os conceitos de Ação Pedagógica e Trabalho Pedagógico 

Primário e Secundário. (BOURDIEU e PASSERON, 2013) 

Bourdieu e Passeron (2013) definem Ação Pedagógica (AP) como uma 

violência simbólica, pois é um poder arbitrário impondo um arbitrário cultural. Esta 

imposição se dá em uma relação de comunicação, porém, em uma relação em que são 

dadas as condições sociais para a imposição ou inculcação. A AP impõe um arbitrário 

cultural na medida em que impõe certas significações convencionadas que não passam 

de uma seleção arbitrária de um grupo dominante e que não leva em consideração os 

valores dos grupos que sofrem a AP. 

A AP se dá através de um Trabalho Pedagógico (TP). Portanto, também 

utilizamos este conceito. Para Bourdieu e Passeron: 

 O grau de produtividade específica de todo o TP diferente do TP 

primário (TP secundário) é função da distância que separa o habitus que ele 

tende a inculcar (isto é, o arbitrário cultural imposto) do habitus que foi 

inculcado pelos TP anteriores e, ao termo de regressão, pelo TP primário (isto 

em arbitrário originário). (BOURIDEU e PASSERON, 2013, p.65) 

 

Estes conceitos (TP primário e TP secundário) nos ajudaram a analisar as 

dificuldades que as famílias possuem para realizarem a inculcação de valores exigidos 

pela escola, por não os possuírem e/ou por terem cada vez menos tempo em seus 



25 

 

relacionamentos com os seus filhos, devido às demandas da vida moderna em uma 

cidade grande como São Paulo. Por outro lado, estes conceitos também ajudaram a 

analisar se os professores possuem condições sociais para a inculcação. Se há condições 

material e simbólica para realizarem a AP. 

 A primeira educação de toda criança, TPP, que em última instância é dada pela 

família, cria disposições lógicas que são dominadas pelo estado prático. Estas 

disposições são elaboradas simbolicamente, conforme os grupos ou classes aos quais as 

crianças pertencem, e ajudam, ou não, as crianças no domínio simbólico de uma 

demonstração matemática ou na decifração de uma obra de arte. A escola que 

desconsidera isto em sua prática realiza uma história escolar sem pré-história. 

(BOURDIEU e PASSERON, 2013) 

O TPS é mais eficaz na medida em que considera o grau de entendimento dos 

códigos da mensagem por parte dos destinatários; ou, na medida em que assegura a 

assimilação destes códigos através de uma inculcação acelerada de um novo habitus. O 

TPS mais produtivo reduz conscientemente a distância entre o nível de emissão e o 

nível de recepção. Faz isso, ou reduzindo provisoriamente o nível de emissão com uma 

progressão adequada à melhor assimilação, ou aumentando o nível de recepção 

comunicando os códigos de decifração juntamente com a mensagem para aqueles que 

ainda não os dominam. (BOURDIEU e PASSERON, 2013)  

Nos casos em que não se busca esta redução entre o nível de emissão e o nível 

de recepção no TPS, o professor que não é compreendido pode considerar os estudantes 

como responsáveis por tal situação já que carrega sobre si a autoridade estatutária da 

instituição escolar. Bourdieu e Passeron (2013) citam como exemplo a legitimidade 

estatutária do padre que faz com que a responsabilidade sempre recaia sobre os devotos 

e nunca sobre Deus ou sobre o padre. 

Estes conceitos nos ajudaram a analisar se a escola considera as disposições 

simbólicas e o habitus que cada aluno já traz e a distância destes com o que se busca 

com o TPS. Analisam também se a escola assegura a assimilação dos novos códigos 

necessários para o aluno adquirir o novo habitus ou simplesmente lança esta tarefa para 

a família.  
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Este trabalho também emprega os estudos de Sayad (2010) como referencial 

teórico considerando suas definições ou conceitos sobre imigração, ou seja , emigração-

imigração
5
 (Sayad, 2010). Sayad afirma que “(...) inmigración aquí y emigración allá 

son las dos caras indisociables de una misma realidad, que no pueden explicarse la una 

sin la otra (...)” (SAYAD, 2010, p.19). Muitas vezes, o emigrante-imigrante é obrigado 

a esquecer a sua história no país de origem e se adaptar a nova cultura. Tendo que abrir 

mão de sua identidade e de sua história, ao mesmo tempo, que carrega em seu corpo e 

em seus códigos o país de origem.  

 

 Así, inmigrar es inmigrar com su historia (siendo la inmigración misma 

parte integrante de esta historia), con sus tradiciones, sus maneras de vivir, de 

sentir, de actuar y de pensar, com su lengua, su religión así como todas las 

demás estructuras sociales, políticas y mentales de su sociedad (...). (SAYAD, 

2010, p.22) 

 

Sayad (2010) nos alerta para o reducionismo ocorrido nas análises sobre a 

imigração nas quais o fenômeno é apenas uma transferência de mão de obra excedente 

de um país para outro. As famílias que imigram ou migram, além da decisão pessoal 

que tomaram, foram influenciadas por questões culturais e políticas e não somente 

econômicas.  

Sayad também considera importante que nos questionemos sobre os mecanismos 

que fazem com que certos empregos fiquem disponíveis para os emigrantes-imigrantes. 

É justamente o ocultamento destes mecanismos que leva a perpetuação do fenômeno. 

(SAYAD, 2010) 

Com estes conceitos, esta pesquisa analisa o quanto a escola considera a cultura 

e os valores que as crianças trazem de sua região de origem, ou se tudo isso é 

desconsiderado no TP. Analisamos o quanto a língua espanhola é valorizada, podendo 

aproveitar a presença de um estrangeiro na classe para dar a possibilidade dos nacionais 

aprenderem palavras em espanhol. O TP também poderia, através da similaridade de 

várias palavras do português e do espanhol, analisar a etimologia das palavras e a 

origem dos dois idiomas.  Também poderia estudar as características das regiões de 

origem dos alunos, seus costumes, suas histórias nas disciplinas de geografia e história. 

Tudo isso ajudaria aos alunos a reconhecerem a diversidade e a conviverem de forma 

                                                 
5 Seguindo os conceitos de Sayad (2010), passaremos a utilizar a expressão emigrante-imigrante para se 
referir às pessoas que vieram de outros países para residirem no Brasil.  
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receptiva com as diferenças. Relativizando os conceitos estéticos e culturais que, em 

muitos momentos, levam a divisões dentro dos grupos que possuem este tipo de 

diversidade.  

 4 - Hipóteses. 

Considerando os trabalhos de pesquisas levantadas e o referencial teórico de 

Bourdieu e Passeron (2013) e Sayad (2010), colocamos as seguintes hipóteses: 

1. Os pontos levantados pelos professores sobre o que as famílias de camadas 

populares de emigrantes-imigrantes bolivianos e migrantes nordestinos devem fazer 

para melhorar o desempenho escolar de seus filhos não estão alinhados com os pontos 

levantados na pesquisa bibliográfica. 

2. O TPS não leva em consideração a diferença entre nível de emissão e o nível 

de recepção e nem repassa os códigos de decifração para os alunos. 

3. As famílias não possuem condições materiais e sociais para satisfazerem os 

pontos levantados pelos professores. 

4. Os professores não levam em consideração a história e a cultura do aluno 

emigrante-imigrante/migrante no seu TP. 

Portanto, esse trabalho pretende contribuir com as pesquisas já desenvolvidas 

sobre o tema, analisando a questão através do discurso dos professores e das famílias. 

Este foco é diferente das pesquisas encontradas, pois estas analisam a participação da 

família na escolarização de seus filhos a partir das possibilidades e disposições dessas. 

Esse trabalho também difere em seu foco ao analisar a postura dos professores diante da 

"incapacidade" das famílias em atenderem suas expectativas. Desta forma, pretende 

verificar se os professores procuram alternativas para as "deficiências" das famílias em 

relação as suas expectativas ou se simplesmente utilizam deste discurso para se isentar 

da responsabilidade pelo fracasso escolar do aluno. 

 5 - Procedimentos 

Como procedimentos a pesquisa emprega a observação direta através de 

questionários e entrevistas semiestruturadas. 
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Thiollent (1981) afirma que os questionamentos resultantes da observação direta 

e da indireta intervêm em redes de informação. Mas, no caso da observação direta, 

ocorre um questionamento pelo entrevistador a um grupo em uma situação de 

comunicação artificial, ou seja, criada pela presença dos investigadores. Já na 

observação indireta, o questionamento busca captar informações estocadas em arquivos 

ou que circulam em meios de comunicação. 

A entrevista pode ter graus diversos de estruturação, nos quais as suas perguntas 

são mais fechadas ou mais abertas. Quanto mais abertas, as perguntas permitem um 

aprofundamento maior e maior liberdade do entrevistado no assunto questionado, ao 

mesmo tempo em que exige um papel mais ativo do entrevistador (THIOLLENT, 

1981). Emprega-se aqui a entrevista semiestruturada para entender a visão dos 

professores e dos pais quanto ao processo de escolarização das crianças.  

Os instrumentos utilizados (questionários e entrevistas com professores, 

coordenadora pedagógica e pais de alunos)  buscaram identificar: as expectativas  dos 

professores quanto à participação da família no processo de escolarização dos filhos e o 

TP empregado pelos professores diante das dificuldades na escolarização de crianças de 

famílias migrantes e emigrantes-imigrantes de camadas populares. Os instrumentos 

também buscaram caracterizar os sujeitos (migrantes/emigrantes-imigrantes) quanto: 

escolarização da família de origem do aluno, rotina e jornada de trabalho dos pais dos 

alunos, renda familiar, condições de moradia, rotinas em relação a bens culturais, 

rotinas em relação a escrita e leitura. 

Responderam ao questionário 3 professores que têm alunos das duas origens 

estudadas. Posteriormente, estes 3 professores foram entrevistados. Em seguida, pediu-

se para que estes professores indicassem famílias de alunos bolivianos e nordestinos de 

sua sala de aula para responderem ao questionário. Após a verificação que os mesmos 

se encaixavam no perfil pretendido pela pesquisa, 3 famílias de origem boliviana e 3 

famílias de origem nordestina foram entrevistadas, totalizando 6 famílias
6
. 

Os alunos cujos pais foram entrevistados precisavam ter as seguintes 

características: 

                                                 
6 A pesquisa obedeceu aos procedimentos previstos pelo Comitê de Ética da Pesquisa da PUC-SP. Foi 
solicitado aos sujeitos da pesquisa a aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver 
Anexo 1) 
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- Residir na Comunidade dos Sonhos
7
 na zona oeste da cidade de São Paulo; 

- Pertencerem à famílias provenientes da Bolívia ou da região Nordeste do 

Brasil; 

- Participar voluntariamente da pesquisa.  

No total, foram realizadas as seguintes entrevistas: 1 entrevista com a 

coordenadora pedagógica, 3 entrevistas com professores e 6 entrevistas com pais de 

alunos conforme mostra o quadro 1  abaixo:  

Quadro 1 

Entrevistas realizadas 

Classe Nome Pais de aluno de 

família nordestina 

Pais de aluno de 

família boliviana 

1º ano Profa. Azalea  Pais do Elias 

2º ano Profa. Orquídea Pais do Carlos 

Pais do Rafael 
Pais da Lourdes 

3º ano Profa. Lírio Pais do José Pais do Matias 

Coordenadora 

pedagógica 
Tulipa Sem alunos Sem alunos 

 

                                                 
7
 O nome da comunidade foi alterado para não ser identificada. 
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 II - CARACTERIZAÇÃO DOS EMIGRANTES-IMIGRANTES 

BOLIVIANOS E MIGRANTES NORDESTINOS. 

 Neste capítulo, há um panorama sobre os emigrantes-imigrantes bolivianos e sua 

inserção na cidade de São Paulo e no mercado de trabalho na área da costura. Também 

há uma descrição sobre a migração dos trabalhadores rurais em direção aos grandes 

centros urbanos, mais especificamente a cidade de São Paulo.  

 1 - Emigrantes-imigrantes bolivianos. 

 A imigração boliviana mais intensa teve a década de 1950 como um marco 

inaugural. Nesta década, houve o governo revolucionário de Victor Paz Estenssoro do 

Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) eleito em 1952 e que trouxe mudanças 

importantes na economia e na política da Bolívia (XAVIER, 2012). Dentre as 

mudanças, houve a reforma agrária e a expansão agrícola. Além disso, o Brasil realizou 

acordo bilateral de intercâmbio científico e cultural com a Bolívia. Assim, neste 

período, imigravam estudantes estimulados pelo convênio entre os governos e que 

depois de formados permaneciam em terras brasileiras (XAVIER, 2012) e bolivianos 

que imigravam por motivos econômicos ou políticos, pois acreditavam que as 

circunstâncias políticas da Bolívia não lhes proporcionavam oportunidades de trabalho 

ou de liberdade de expressão (SILVA, 2012). 

 Nas décadas de 1960 e 1970, a ocorrência dos regimes militares nos países latino 

americanos e o bom desempenho da economia brasileira em comparação aos vizinhos 

levaram a um aumento da imigração intra regional, dentre elas a imigração de 

bolivianos para o Brasil (OLIVEIRA e BAENINGER, 2012). Neste período, iniciou-se 

uma concentração crescente dos emigrantes-imigrantes no estado de São Paulo e não 

somente nas regiões fronteiriças.  

 Porém, a partir dos anos 80, o fluxo migratório proveniente da Bolívia se 

intensificou ainda mais e surgiu um novo perfil de emigrante-imigrante boliviano no 

Brasil. O perfil passou a ser de jovens de ambos os sexos, solteiros, com escolaridade 

média. Esses novos emigrantes-imigrantes vieram em busca dos bons salários 

prometidos pelos empregadores coreanos (SILVA, 2012). Porém, Souchaud (2012) 

alerta que não havia um circuito formalizado de recrutamento direto de bolivianos e 
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paraguaios em seus países de origem feito pelos coreanos. Souchaud (2012) acredita 

que a ideia da existência desse circuito formalizado de recrutamento nos países de 

origem tenha surgido no período em que os coreanos ingressavam no Brasil através 

destes dois países. Isso ocorreu após a restrição da entrada de coreanos no Brasil pelo 

regime militar após o ano de 1974, obrigando-os a buscarem novas rotas de entrada no 

país.  

 Esta nova imigração foi predominantemente formada de bolivianos pacenhos e 

cochabambinos de origem rural, apesar de haver emigrantes-imigrantes de várias outras 

regiões (SILVA, 2012). Normalmente, primeiro migrava o homem; e, posteriormente, 

migravam os outros membros da família, reunificando novamente a família. 

 As redes que se formaram definiam o destino destes emigrantes-imigrantes. Na 

maioria dos casos, estas redes eram formadas pelo vínculo familiar ou de compadrio. 

Estas redes também definiam uma melhor ou pior inserção inicial do emigrante-

imigrante no mercado de trabalho (XAVIER, 2012). Segundo Silva (1997), estas redes 

foram fundamentais para  a manutenção do fluxo migratório, já que garantiam o 

emprego, alimentação e moradia, facilitando a vida dos novos emigrantes-imigrantes 

que chegam à cidade.  

 A partir dos anos 90, percebe-se um aumento ainda maior neste fluxo de 

emigrantes-imigrantes. Apesar da dificuldade de conseguirmos números precisos devido 

a ilegalidade, os números da Polícia Federal expressam este aumento. A Polícia Federal 

registrou a entrada de 255 bolivianos em 1995 e de 17.897 bolivianos em 1999 

(FREITAS, 2012). Segundo este autor, neste período, o fluxo de emigrantes-imigrantes 

era composto principalmente por jovens de baixas qualificações e ex-trabalhadores de 

minas e fábricas na Bolívia. 

 Este novo fluxo foi fruto do êxodo rural e desemprego urbano na Bolívia. Tudo 

isso foi resultado da recessão econômica e dos impactos do El Niño no final da década 

de 1980 (FRETIAS, 2012). Outro motivo foi a diminuição das exportações de Minério 

devido a queda de seus preços no mercado internacional (SILVA, 1997). Internamente, 

mais de 100 mil bolivianos por ano migraram dentro de seu próprio país entre 1987 e 

1992. O que representava 1,54 % de sua população total
8
 (FREITAS, 2012). Os 

                                                 
8 A população da Bolívia naquele período era de seis milhões e meio 
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bolivianos migraram principalmente para três centros urbanos: La Paz, Santa Cruz de la 

Sierra e Cochabamba
9
 (SILVA, 1997).  O fluxo de emigração também diversificou-se. 

Além do fluxo para a Argentina e Brasil, a emigração começou a dirigir-se também para 

o Peru, Venezuela, Estados Unidos, Itália, Espanha, Israel, Japão e Austrália 

(FREITAS, 2012).  

 Silva (1997) também nos alerta para o fato de que a partir da década de 90 

alguns países como o Brasil e Argentina passaram por um processo de industrialização. 

Outro elemento importante foi a estabilização da moeda brasileira com a implantação do 

Plano Real. Incentivando muitos bolivianos a virem para o Brasil. 

 A cidade de São Paulo tornou-se um dos principais locais de destinos para os 

emigrantes-imigrantes bolivianos no Brasil. Em São Paulo, tanto os emigrantes-

imigrantes mais qualificados quanto os menos qualificados encontravam mais 

possibilidades de mobilidade social (SILVA, 2012). Apesar dos emigrantes-imigrantes 

bolivianos se concentrarem nos bairros centrais da cidade de São Paulo como Brás e 

Bom Retino nas décadas de 90. Atualmente, os bolivianos estão presentes em 

praticamente todas as regiões da cidade de São Paulo e também já estão presentes nos 

municípios vizinhos a cidade de São Paulo como Guarulhos, Osasco, Diadema, Santo 

André, São Bernardo do Campo (SILVA, 2012). Como podemos ver na Tabela 1, os 

alunos bolivianos estão nas escolas de 86 dos 96 distritos da cidade de São Paulo e, 

segundo Xavier (2012), os bolivianos já estão em 23 municípios dos 39 municípios que 

compõem a Região Metropolitana de São Paulo. 

Tabela 1 

Número de alunos bolivianos por distrito do município de São Paulo nas escolas 

estaduais, privadas e municipais. 

 Distrito Estadual* Privada* Municipal** Total 

1 Vila Maria 267 10 226 503 

2 Vila Medeiros 265 7 193 465 

3 Brás 391 1 24 416 

4 Cangaíba 252 7 113 372 

5 Belém 191 3 140 334 

6 Vila Guilherme 141 2 166 309 

7 Penha 227 7 44 278 

8 Casa Verde 119 8 117 244 

                                                 
9 Segundo Silva (1997) muitos emigrantes-imigrantes bolivianos no Brasil são provenientes de áreas 
urbanas. Mas, originalmente, estas famílias são provenientes do campo, pois anteriormente já fizeram o 
percurso do campo para as cidades maiores, principalmente, La Paz, Cochabamba e Santa Cruz de la 
Sierra.  
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9 Pari 184 14 24 222 

10 Limão 117 1 80 198 

11 Santa Cecília 158 7 24 189 

12 Bom Retiro 129 10 46 185 

13 Brasilândia 74 --- 92 166 

14 Cachoeirinha 70 2 72 144 

15 Vila Jacuí 55 1 82 138 

16 Mooca 62 2 63 127 

17 Jaçanã 67 3 50 120 

18 Tucuruvi 60 6 47 113 

19 Lajeado 57 --- 54 111 

20 Tatuapé 59 3 48 110 

21 Vila Matilde 44 5 58 107 

22 Ermelino Matarazzo 67 2 28 97 

23 Itaquera 56 3 32 91 

24 Iguatemi 40 --- 49 89 

25 Tremembé 30 --- 56 86 

26 Água Rasa 47 2 33 82 

27 Freguesia do Ó 20 3 50 73 

28 Ponte Rasa 33 1 37 71 

29 Artur Alvim 20 --- 50 70 

30 Cidade Líder 20 --- 48 68 

31 Jaraguá 28 --- 34 62 

32 Grajaú 45 1 12 58 

33 Santana 35 4 17 56 

34 Cidade Tiradentes 16 --- 38 54 

35 Perus 22 --- 28 50 

36 São Rafael 27 --- 22 49 

37 São Mateus 28 2 16 46 

38 Cidade Dutra 22 --- 19 41 

39 Itaim Paulista 15 --- 24 39 

40 Mandaqui 15 3 21 39 

41 Sé 31 2 6 39 

42 Parque do Carmo 19 --- 19 38 

43 Vila Prudente 23 4 9 36 

44 Pirituba 13 --- 18 31 

45 Capão Redondo 7 5 17 29 

46 Guaianases 13 --- 16 29 

47 Ipiranga 21 2 2 25 

48 Jardim Helena 13 --- 12 25 

49 José Bonifácio 5 --- 19 24 

50 Cambuci 10 2 9 21 

51 São Miguel 12 3 4 19 

52 Vila Curuçá 10 --- 9 19 

53 Aricanduva 9 1 8 18 

54 Carrão 7 --- 9 16 

55 Campo Limpo 10 2 2 14 

56 Liberdade 1 11 2 14 

57 Butantã 9 2 2 13 

58 Vila Mariana 10 2 1 13 
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59 Rio Pequeno 6 1 5 12 

60 Sapopemba 3 --- 8 11 

61 Vila Formosa 8 1 2 11 

62 Cidade Ademar 7 --- 3 10 

63 Raposo Tavares 3 --- 7 10 

64 Consolação 3 4 1 8 

65 São Lucas 3 --- 5 8 

66 Socorro --- 1 7 8 

67 Jardim São Luis 3 2 1 6 

68 Moema --- 6 --- 6 

69 Jabaquara 2 --- 3 5 

70 República 2 3 --- 5 

71 Barra Funda 1 3 --- 4 

72 Jaguara --- --- 4 4 

73 Sacomã 1 --- 3 4 

74 Bela Vista 2 --- 1 3 

75 Itaim Bibi --- 3 --- 3 

76 Parelheiros 3 --- --- 3 

77 Pinheiros 3 --- --- 3 

78 Santo Amaro --- 3 --- 3 

79 Vila Sônia 1 --- 2 3 

80 Campo Grande --- 1 1 2 

81 São Domingos 2 --- --- 2 

82 Saúde 1 1 --- 2 

83 Cursino --- --- 1 1 

84 Jardim Ângela --- --- 1 1 

85 Jardim Paulista --- 1 --- 1 

86 Pedreira --- --- 1 1 

 Total 3.852 186 2.597 6.635 

* Fonte: Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, data base: 04/2015, dados 
organizados por MIYAHIRA, Elbio.  
** Fonte: Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo, data base: 05/2015, 
dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 

 

 Esse aumento do número de emigrantes-imigrantes bolivianos e o espalhamento 

deles pela cidade e municípios vizinhos tem ligação com as importantes transformações 

que o mercado da costura passou nas últimas 5 décadas. Até a década de 1970, o 

mercado têxtil tinha como características: forte separação entre comércio e indústria, 

alto grau de formalização das relações de trabalho e tendência a verticalização da 

produção nas fábricas (XAVIER, 2012). A partir das décadas de 1970 e 1980, várias 

transformações ocorreram: surgiram avanços tecnológicos na produção e as fábricas 

perderam tamanho, passando a ser de médio e pequeno porte. As fábricas começaram a 

se concentrar somente na criação, modelagem, corte de tecido e comercialização dos 

produtos. A costura passou a ser terceirizada para oficinas externas, diminuindo os 
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empregos formais e espalhando as oficinas principalmente nas áreas periféricas da 

cidade (XAVIER, 2012). 

 Este nicho que se abriu no mercado da costura com as terceirizações do trabalho 

de costura não foi somente para os emigrantes-imigrantes bolivianos, mas para 

emigrantes-imigrantes de várias origens. Os paraguaios também se inseriram neste setor 

e são também um grupo importante nesta indústria da costura (SOUCHAUD, 2012). 

Dentre os bolivianos, a presença feminina se tornou bem significativa neste setor da 

costura, porém com uma relação de trabalho temporária e sem nenhuma forma de 

regulamentação trabalhista. Tornando-se duplamente vulneráveis: por não serem 

emigrantes-imigrantes legalizados e por não possuírem um contrato de trabalho 

regulamentado (SILVA, 2012). Neste contexto, Silva (2012) argumenta que a única 

possibilidade de ascensão é a reprodução do modelo, explorando os outros emigrantes-

imigrantes bolivianos que chegam. Este modelo inclui o trabalho de intermediários e 

aliciadores que recrutam trabalhadores na Bolívia com propagandas enganosas.  

 O processo de perpetuação deste sistema de trabalho conta com a facilidade de 

se abrir uma oficina de costura clandestina. O investimento é relativamente baixo, sendo 

necessárias duas ou mais máquinas de segunda mão, um pequeno espaço que pode ser o 

próprio local de moradia e a mão de obra que pode ser de um parente ou colega. Caso a 

oficina não dê certo, as máquinas são vendidas e parte do capital investido é recuperado 

(SOUCHAUD, 2012). 

 Este sistema ainda conta com a flexibilidade da contratação e demissão de 

funcionários de acordo com a necessidade, já que os trabalhadores são contratados sem 

nenhum vínculo legal. Há também a flexibilidade da forma de remuneração que é por 

peça produzida, o que consequentemente leva a uma jornada de trabalho que também se 

adapta a demanda de trabalho. Este sistema de pagamento por peça também garante 

uma produtividade máxima quando o valor é bem calculado. O valor não pode ser muito 

alto a ponto de evitar que os trabalhadores se dediquem por jornadas longas de trabalho 

e também não pode ser baixo a ponto de levar os trabalhadores a abandonarem o serviço 

(SOUCHAUD, 2012). 

 Porém, há o outro lado deste sistema de oficinas clandestinas que é o risco da 

fiscalização. O Ministério do Trabalho realiza esta fiscalização desde os anos 1990, 

porém, nos últimos anos, tem intensificado o trabalho. Com o aumento deste risco, os 
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coreanos abandonaram a gestão das oficinas e passaram as mesmas para o controle dos 

bolivianos e paraguaios (SOUCHAUD, 2012).  

 Com a facilidade de se abrir uma oficina de costura clandestina e com o 

afastamento dos coreanos deste setor devido ao risco das fiscalizações, alguns 

bolivianos se tornaram donos de oficinas de costura e recrutadores de mão de obra, em 

alguns casos, na Bolívia (FREITAS, 2012). Silva (1997) descreve que muitos 

empregadores bolivianos preferem buscar a mão de obra diretamente na Bolívia, pois 

consideram que a mão de obra dos bolivianos residentes no Brasil já está contaminada 

com certos "vícios": reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários e 

melhores condições de moradia. Silva (1997) também descreve que muitos 

empregadores preferem contratar casais, pois estes são mais estáveis no emprego.  

 Com esta consolidação da comunidade boliviana em São Paulo, também ocorreu 

outro fenômeno, surgiram diversos estabelecimentos com o intuito de atender esta 

comunidade de emigrantes-imigrantes: restaurantes, mercados, cabeleireiros, venda 

ambulante de produtos típicos, rádios piratas com programas em espanhol e aymará. 

Um local que serve de exemplo do florescimento destes estabelecimentos é a Rua 

Coimbra em São Paulo (FREITAS, 2012). 

 Com relação a socialização entre emigrantes-imigrantes bolivianos e brasileiros, 

Vidal (2012) diz que os moradores da região central da cidade de São Paulo aceitam 

relativamente bem a convivência com os bolivianos. Porém, os brasileiros descrevem os 

bolivianos como: índios, possuidores de outra cultura e trabalhadores escravos. Nesta 

descrição, vemos que os brasileiros não conseguem distinguir as diferentes origens e 

culturas dos emigrantes-imigrantes bolivianos. Silva (1997) descreve a Bolívia como 

um país pluriétnico e multicultural. Dentre as etnias que lá convivem temos: aymarás, 

quêchuas e tupi-guaranis, além de diversas outras etnias menores. Cada uma delas com 

seus valores e culturas próprios. Silva (1997) também relata que há na Bolívia 26 

línguas diferentes subdivididas em 127 dialetos já classificados. 

 A descrição que os brasileiros fazem dos bolivianos como sendo trabalhadores 

escravos se baseia no fato de: muitos emigrantes-imigrantes não serem legalizados no 

Brasil; trabalharem até dezessete horas por dia no mesmo local onde moram e na 

percepção de que há um tráfico de pessoas da Bolívia para o Brasil para alimentar a mão 

de obra das oficinas de costura. Porém, Vidal (2012) relativiza um pouco estes 
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conceitos ao descrever que em períodos de alta produção, a concorrência por mão de 

obra qualificada dá uma certa margem de negociação ao trabalhador. Ele também 

descreve que as redes de recrutamento de mão de obra na Bolívia não podem ser 

descritas como uma rede de tráfico de pessoas. Apesar das situações de dominação nesta 

relação de trabalho, as possibilidades de fuga são imensas, tornando muito difícil o 

aprisionamento de um trabalhador em um cativeiro. O que não anula o fato do trabalho 

do emigrante-imigrante boliviano se dar em condições bastante precárias. 

 Da parte dos bolivianos, eles descrevem o paulistano como alguém receptivo. 

Segundo Vidal (2012), os emigrantes-imigrantes bolivianos principalmente de El Alto, 

cidade da região altiplânica próxima a La Paz, dizem não encontrar em São Paulo o 

desprezo que encontram por parte dos bolivianos brancos descendentes de espanhóis ou 

dos moradores de Santa Cruz de La Sierra que não possuem traços indígenas. 

Frequentemente, o brasileiro é colocado em oposição aos argentinos. Ou seja, os 

brasileiros não discriminam como os argentinos o fazem. Porém, Vidal (2012) também 

nos lembra que as relações que os bolivianos estabelecem com os brasileiros são 

limitadas. Os bolivianos trabalham por longas jornadas o que impede uma maior 

sociabilidade fora do local de trabalho. A limitação da língua também é uma barreira 

para um relacionamento mais aprofundado com os brasileiros. Vidal (2012) nos alerta 

para o fato de que as percepções subjetivas podem ser diferentes da realidade objetiva. 

Por outro lado, há um fator que ajuda bastante na convivência entre os bolivianos e 

brasileiros. Vidal (2012) nos alerta para o fato de que os bolivianos possuem um 

comportamento dentro do esperado pelos brasileiros: eles são discretos, trabalhadores, 

não são fofoqueiros, falam pouco e não desrespeitam as pessoas. 

 Quando questionados por Alves (2012) se aconselhariam outros bolivianos a 

saírem da Bolívia e virem para o Brasil, mais da metade dos entrevistados responderam 

que sim. Eles acreditam que a vida no Brasil é melhor e que a economia brasileira é 

mais estável. Apesar desta visão otimista quanto ao Brasil, Alves (2012) nos relata que 

muitos bolivianos adoecem com problemas respiratórios devido às longas jornadas nos 

locais insalubres de trabalho. Os locais costumam ter temperaturas mais elevadas que o 

ambiente externo devido às máquinas que funcionam por horas seguidas. Além disso, 

estes locais possuem uma grande quantidade de pedaços de tecido e linhas que criam 

uma poeira. A inalação constante do ar destes ambientes leva a sérios problemas 

respiratórios. Os bolivianos também costumam ter doenças ligadas a postura de 
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trabalho. Como ficam muitas horas seguidas na mesma posição, adquirem tendinites, 

artrites e problemas na coluna. Um terceiro problema que acomete os emigrantes-

imigrantes bolivianos é a anemia. Já que não ingerem a quantidade de ferro suficiente. 

O ferro é encontrado nas carnes vermelhas e no feijão. 

 Neste contexto cheio de contradições, os emigrantes-imigrantes bolivianos 

promovem algumas festas na tentativa de reconstruírem sua identidade no novo país 

(SILVA, 2012). Eles tentam também vencer os preconceitos ao mostrar a sua rica 

cultura através destas festas. Um exemplo são as Festas Devocionais que se realizam no 

Memorial da América Latina. Nestas festas, há apresentação de ritmos e danças através 

da quais a Bolívia é recriada e apresentada aos paulistanos. Nestes dias, os bolivianos 

costureiros que são vistos como mão de obra "escrava", procuram ser vistos como 

portadores de um cultura rica e de longa tradição (SILVA, 2012).  

 Os bolivianos também criaram alguns espaços de convivência e sociabilidade na 

cidade de São Paulo: Praça Kantuta, Rua Coimbra e a Igreja da Paz (XAVIER, 2012). A 

Praça Kantuta fica no bairro do Pari e nela se realiza uma feira aos domingos onde há 

produtos típicos e onde se pode conseguir novos empregos. Também é um espaço onde 

se pode encontrar os amigos, beber, dançar e se divertir. No início, esta reunião dos 

emigrantes-imigrantes ocorria na Praça Padre Bento, conhecida como Praça do Pari. Em 

2002, após negociações, a prefeitura concedeu um novo espaço para os encontros 

dominicais, a Praça Kantuta. A Praça Kantuta está localizada próxima ao metrô 

Armênia, entre as ruas Pedro Vicente, Carnot e das Olarias no bairro do Pari (ALVES, 

2012). Atualmente, a feira na Praça Kantuta é visitada por aproximadamente duas mil 

pessoas por domingo, destes visitantes 90 % são bolivianos. A feira ocorre das 11h00 às 

19h00 todos os domingos e lá encontram-se barracas com comidas típicas bolivianas 

(cereais, pães doces, bolos, sucos e pratos típicos) e barracas diversas (artesanatos, 

fotos, vídeos, cabeleireiros e brinquedos). Na quadra, ocorrem campeonatos de futsal e, 

nos dias festivos, há apresentações folclóricas da Bolívia (ALVES, 2012). Outro espaço 

importante para os emigrantes-imigrantes bolivianos é a Rua Coimbra que fica no bairro 

do Brás e possui vários comércios permanentes voltados para os emigrantes-imigrantes 

bolivianos. Há também a Igreja da Paz que fica no bairro do Glicério onde há um 

albergue que recebe quem não tem lugar para se instalar (XAVIER, 2012).  
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 Silva (1997) relata que individualmente o emigrante-imigrante boliviano procura 

sua mobilidade social através de um movimento inicial de descolamento do seu grupo. 

O emigrante-imigrante procura desvincular-se do grupo e dos estigmas rompendo as 

relações com os seus compatriotas. Porém, num segundo momento, ao verificar que, 

apesar da ascensão econômica, ele sempre será estigmatizado pelos brasileiros; o 

emigrante-imigrante volta-se novamente para o seu grupo onde terá o reconhecimento 

desejado. 

 Com relação aos estudos sobre a emigração-imigração boliviana, Oliveira e 

Baeninger (2012) nos alertam para a necessidade de estudarmos a segunda geração dos 

emigrantes-imigrantes bolivianos, pois ela é que determinará a manutenção ou não das 

práticas culturais. Também a forma como esta segunda geração se relaciona com a 

comunidade local é um elemento importante para entendermos os efeitos da imigração 

para ambos os grupos, bolivianos e brasileiros. Sabe-se muito pouco sobre a segunda 

geração tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. O simples levantamento do 

número de crianças da segunda geração de bolivianos emigrantes-imigrantes no Brasil 

enfrenta uma grande dificuldade, pois eles são considerados brasileiros nos registros 

escolares ou em outros registros. A forma como Oliveira e Baeninger (2012) 

conseguiram contornar esta dificuldade foi analisando os micros dados do Censo de 

2000, reconstruindo a composição familiar destes emigrantes-imigrantes bolivianos e 

identificando as crianças que nasceram na Bolívia e que vieram pequenas para o Brasil e 

as crianças que já nasceram no Brasil. Para questões de identificação, elas denominaram 

o grupo que nasceu na Bolívia mas que veio para o Brasil antes de completar 13 anos de 

idade como geração "1.5". A geração que já nasceu no Brasil, elas chamaram de 

segunda geração. 

 Outro elemento importante no estudo dos emigrantes-imigrantes e sobre o qual 

sabemos muito pouco é a existência ou não de casais formados por brasileiros e 

bolivianos, se os mesmos estão aumentando com o decorrer dos anos ou se a 

comunidade boliviana se mantém de forma endogâmica. Silva (1997) relata uma maior 

propensão para relações exogâmicas por parte das mulheres emigrantes-imigrantes 

bolivianas do que por parte dos homens bolivianos. Os bolivianos descrevem a mulher 

brasileira como uma mulher mais liberal e independente, assim, eles preferem se 

relacionar com mulheres bolivianas. Já as mulheres bolivianas descrevem parte dos 
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homens bolivianos como machistas, o que as levam para uma propensão maior a um 

relacionamento exogâmico. 

 Segundo Rodrigues et al (2014a),  os alunos emigrantes-imigrantes bolivianos 

são o maior grupo de estrangeiros nas escolas de São Paulo. Estes dados são bastante 

importantes, considerando que muitas outras fontes sofrem com o problema de não 

conseguir contabilizar os emigrantes-imigrantes não documentados, ocorrendo muitas 

divergências entre os números como relatam Rodrigues et al (2014b). Os dados das 

secretarias de educação sofrem menos com este problema, já que as escolas públicas 

também atendem aos alunos que ainda não conseguiram o visto no país. Porém, estes 

dados ainda são imprecisos na identificação de alunos já nascidos no Brasil, mas que 

são filhos de pais emigrantes-imigrantes. Nestes casos, os alunos são considerados 

brasileiros, e as secretarias de educação do estado e do município de São Paulo não 

possuem em seu cadastro a nacionalidade dos pais dos alunos, possuem apenas a 

nacionalidade do próprio aluno.  

Tabela 2 

Número de alunos emigrantes-imigrantes nas escolas de São Paulo.* 

País de 

origem 

(A) Rede 

estadual 

de S. P. 

% 

(A/8254) 

(B) Redes 

Municipais 

% 

(B/5.369) 

(C) Total % 

(C/13.623) 

Bolívia 4.604 55,78% 2.043 38,05% 6.647 48,79% 

Japão 1.205 14,60% 1.204 22,43% 2.409 17,68% 

Portugal 203 2,46% 353 6,57% 556 4,08% 

Paraguai 355 4,30% 181 3,37% 536 3,93% 

Peru 389 4,71% 139 2,59% 528 3,88% 

Argentina 191 2,31% 140 2,61% 331 2,43% 

EUA 120 1,45% 150 2,79% 270 1,98% 

Espanha 78 0,94% 190 3,54% 268 1,97% 

Colômbia 136 1,65% 83 1,55% 219 1,61% 

Angola 153 1,85% 64 1,19% 217 1,59% 

China 84 1,02% 38 0,71% 122 0,90% 

Chile 81 0,98% 36 0,67% 117 0,86% 

Haiti 68 0,82% 42 0,78% 110 0,81% 

Outros 587 7,11% 706 13,15% 1.293 9,49% 

Total 8.254 100,00% 5.369 100,00% 1.3623 100,00% 

* Fonte: Rodrigues et al, 2014a, p. 7. 
Data base: 31/08/2014 - Secretaria Estadual da Educação do Estado de S.P. 
  

 Também podemos verificar que, apesar dos emigrantes-imigrantes bolivianos já 

estarem presentes em vários municípios da Grande São Paulo, ainda há uma grande 

concentração no município de São Paulo.  
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Tabela 3 

Número de alunos bolivianos por cidade do estado de São Paulo nas escolas públicas.* 
Cidade Ed. 

Infantil 

Fudamental Ensino 

Médio 

EJA Outros Total 

São Paulo 73 3.745 966 112 115 5.011 

Guarulhos 16 393 85 8 14 516 

Carapicuíba 25 134 24 1 5 189 

Itaquaquecetuba 14 109 40 1 10 174 

Americana 27 81 12 2 0 122 

Barueri 9 46 10 1 11 77 

Osasco 11 42 9 0 5 67 

Francisco Morato 1 33 10 1 3 48 

Ferraz de Vasconcelos 8 26 10 0 2 46 

Outras cidades 70 220 69 13 25 397 

Total 254 4.829 1.235 139 190 6.647 

* Fonte: Rodrigues et al, 2014a, p. 9. 
Data base: 31/08/2014 - Secretaria Estadual da Educação do Estado de S.P. 

 

 Dentro do município de São Paulo, também podemos ver que a presença dos 

emigrantes-imigrantes bolivianos já se faz presente em quase todos os distritos da 

cidade como vimos na Tabela 1. Porém, se analisarmos por região, conforme descrevem 

Rodrigues et al (2014b), vemos que as regiões norte, central e leste são as regiões onde 

se concentram o maior número de emigrantes-imigrantes bolivianos nas escolas.  

 Com esta descrição de pano de fundo sobre os emigrantes-imigrantes bolivianos 

no Brasil e sua inserção cultural, social e no mercado de trabalho; podemos analisar 

melhor a relação destas famílias com a escola na figura do professor. 

 2 - Migrantes do interior do Nordeste do Brasil. 

 A migração do trabalhador rural do Nordeste para São Paulo vai muito além de 

uma decisão pessoal, ela está ligada a desagregação de um sistema produtivo e de um 

conjunto de valores. Segundo Durham (1984), este processo se acelerou bastante a partir 

da década de 70, esteve ligado a industrialização do país que desagregou o sistema de 

trabalho pré-industrial do meio rural que se organizava por meio de relações de trabalho 

tradicionais e expulsou o trabalhador do campo para a cidade (DURHAM, 1984).  

 Historicamente, no Brasil, o pequeno proprietário não tinha como vender seus 

produtos excedentes já que não havia centros urbanos e faltavam mercados 

consumidores. Além disso, a falta de acesso a crédito e a necessidade de subsistência, 

levava este pequeno produtor a derrubar a mata e rapidamente tentar conseguir uma 
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colheita mínima. Com tudo isso, ficava muito difícil a aplicação de outras técnicas que 

não fossem as técnicas indígenas. As técnicas mais intensivas de cultivo que os 

emigrantes-imigrantes traziam para o Brasil foram impedidas de serem usadas pelas 

circunstâncias e necessidades de sobrevivência e com o tempo se perderam (DURHAM, 

1984).  

 Com esta dificuldade da utilização de técnicas intensivas, com a abundância de 

terras produtivas e com o desdobramento dos núcleos familiares a cada geração, a saída 

foi o aumento quantitativo das terras cultivadas. Porém, este sistema entra em crise no 

momento em que os agricultores se associam às grandes fazendas, já que esta relação 

foi espoliativa. Em alguns casos, o grande fazendeiro deixou de ceder a terra e passou a 

alugá-la. Em outros casos, o grande fazendeiro forneceu financiamento ao pequeno 

proprietário, porém a manipulação dos juros e dos preços de algumas mercadorias levou 

a um endividamento crescente, ao empenho da colheita e a perda da propriedade 

(DURHAM, 1984). 

 Paralelamente, o avanço da civilização industrial e a quebra do isolamento 

relativo destes grupos aumentaram a crise deste sistema de agricultura familiar de 

subsistência. Este contato criou novas necessidades econômicas que nem o acesso a 

novas terras para o cultivo seriam capazes de suprir.  O pequeno excedente de produção 

ficou cada vez mais insuficiente diante do crescimento das necessidades. Além disso, o 

pequeno produtor rural não tinha um padrão cultural que lhe permitisse uma 

comercialização eficiente deste excedente (DURHAM, 1984).  

 Esta cultura, que enxergava o aumento da quantidade de trabalho como única 

possibilidade do aumento da renda e que não entendia a transformação qualitativa do 

trabalho como uma saída, levava a desdobramentos importantes, um deles é a 

depreciação da escola e dos estudos. A aquisição de conhecimento era uma atividade 

concorrente ao aumento de produção através do aumento da quantidade de trabalho, já 

que tirava o indivíduo do campo. Outro desdobramento é a utilização dos excedentes 

para a compra de novas terras que permitissem o aumento do trabalho. Estes excedentes 

não eram utilizados na aquisição de novas técnicas de cultivo (DURHAM, 1984).  

 Como já descrevemos, a migração do trabalhador rural para os grandes centros 

urbanos não é apenas uma resposta individual a atração que estes centros promovem no 

migrante. É também uma resposta a uma conjuntura social e econômica criada pela 
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inserção de uma economia competitiva de mercado. Esta conjuntura levou a formação 

das grandes correntes de migração em direção aos grandes centros urbanos (DURHAM, 

1984).  

 A industrialização e a urbanização significam a quebra de isolamento 

das comunidades tradicionais, a crise do sistema produtivo rural e da estrutura 

tradicional de autoridade, a negação dos velhos valores, a adoção de novos 

padrões de comportamento.  

 Em nenhum momento essa transformação se apresenta de modo tão 

dramático ou tão completo como quando dá origem à migração, transferindo 

indivíduos e grupos das comunidades mais tradicionais e mais pobres para os 

grandes centros urbanos onde se concentram as inovações, a riqueza e os 

centros de decisão que transformam o país. (DURHAM, 1984, p. 8) 

 

 Como descreve o texto acima, a migração se dá de forma dramática. Pois não se 

abandona somente um modo de produção, mas também formas de relação, costumes, 

valores, comportamentos, formas de organização familiar, social etc. 

 Durham (1984) relata que ao serem perguntados sobre o tipo de trabalho que 

esperam conseguir na cidade, os migrantes responderam que qualquer trabalho serviria 

para começar. Apesar desta resposta demonstrar uma flexibilidade importante no 

processo de adequação a nova vida na cidade, também demonstra um grande 

desconhecimento das possibilidades concretas de emprego.  

 A migração massiva de trabalhadores rurais para os grandes centros urbanos 

levou a transformações de diversos valores nestas famílias moldadas pela cultura rural. 

Um dos pontos importantes é a estrutura patriarcal reinante no meio rural. As mulheres 

se subordinam aos homens; os filhos, aos pais. No meio rural, é sempre o pai quem 

distribui as tarefas e recebe a remuneração. Na cidade, cada membro da família trabalha 

em um lugar diferente, em atividades diferentes e independentes. Cada um recebe o seu 

salário individualmente. Além disso, as oportunidades de trabalho favorecem aos mais 

jovens em detrimento dos mais velhos. Levando a uma maior oferta de trabalho para os 

mais jovens e a uma remuneração maior para este grupo também. Portanto, vemos 

economicamente a hierarquia paterna sendo subvertida no ambiente urbano (DURHAM, 

1984). 

 Os jovens também ficam mais expostos a convivência com grupos que o ajudam 

na socialização urbana. Eles participam mais de grupos alheios aos laços de parentesco, 

na escola ou fora dela, e que os ajudam na aprendizagem de padrões de valores e 



44 

 

comportamentos urbanos. Os pais passam a depender dos filhos para informações, 

explicações e orientações sobre o mundo urbano (DURHAM, 1984). Além desta oferta 

inicial de emprego mais acessível aos jovens já citada acima, a mobilidade ocupacional 

também é mais acessível aos mais jovens. Pois a mobilidade ocupacional não se 

restringe somente a capacidade técnica, mas também ao conhecimento dos padrões de 

comportamento que regulam as relações interpessoais (DURHAM, 1984).  

 Outro elemento de choque cultural está relacionado aos saberes valorizados no 

campo e na cidade. No campo, os saberes valorizados não estavam ligados a escola. Os 

conhecimentos necessários eram ligados ao cotidiano mediado pelo trabalho na terra: 

entender a linguagem da natureza (sons, formas, cheiros e cores); entender os 

significados das diferentes direções do vento; entender os comportamentos dos animais; 

conhecer o tempo da colheita e da plantação; decifrar os prenúncios de chuva ou de 

estiagem; calcular a quantidade de sacas que serão colhidas a cada safra (CAPELO, 

2009). Desde a infância, o processo de aprendizado destes saberes do trabalho no campo 

para os homens e do trabalho doméstico para as mulheres já se fazia presente. Capelo 

(2009) relata: 

 Desde pequenos, meninos e meninas da roça pegavam cedo no 

trabalho; basta atingir seis ou sete anos para ser considerado apto ao trabalho. 

Uma enxada de tamanho pequeno era o presente de Natal ou de aniversário 

para muitos meninos. As memórias contam que as meninas ganhavam uma 

vassoura pequena ou outros instrumentos de limpeza, com os quais brincavam 

e no "fazer de conta", aprendiam os fazeres reais e necessários: carpir, limpar, 

trabalhar. Felizes com seus úteis brinquedos, as crianças da roça tinha 

obrigações definidas. A escola, conquanto valorizada, não incluía todos, pois 

nem sempre atendia as necessidades de crianças trabalhadoras. O tempo da 

escola não se coadunava com o tempo das colheitas e do trabalho. (CAPELO, 

2009, p. 165) 

 

 A escola não se fazia necessária neste processo. Tinha um valor social muito 

diminuído para o cotidiano da vida no campo. Sem contar que o isolamento das casas e 

o uso da força do trabalho infantil inviabilizavam totalmente a frequência regular nas 

escolas (CAPELO, 2009). 

 Numericamente falando, o movimento migratório para os grandes centros 

ganhou força nas décadas de 60 e 70. Segudo Durham (1984), foi na década de 70 que a 

população urbana ultrapassou a população que morava nos meios rurais conforme 

mostra a tabela abaixo. 
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Tabela 4 

População rural e urbana no Brasil* 

 1940 1950 1960 1970 

Local número % Número % número % número % 

Urbano 12.880.182 31,24 18.782.891 36,16 31.990.938 45,08 52.098.495 56,00 

Rural 28.354.133 68,76 33.161.506 63,84 38.976.247 54,92 41.105.884 44,00 

Brasil 41.236.315 100,00 51.944.397 100,00 70.937.185 100,00 93.204.379 100,00 

* Fonte: DURHAN, 1984, p. 21.  
 

 Na década de 60, as populações das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro já 

representavam 24,01% de toda a população urbana do país. Nestas cidades, já havia 

uma relação de trabalho e uma cultura própria da civilização urbano-industrial, muito 

diferente da sociedade tradicional ligada ao campo (DURHAM, 1984). Na década de 

70, surgem outros grandes centros urbanos: Belo Horizonte e Recife. Ambos com mais 

de um milhão de habitantes. Além de Salvador que tinha 998.258 habitantes segundo o 

censo de 1970 (DURHAM, 1984).  

 O crescimento dos grandes centros urbanos foi mais devido a migração do que 

ao crescimento vegetativo da população como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 5 

Aumento da população devido ao crescimento vegetativo e devido a migração entre 

1940 e 1950. 

   Aumento 

 População Natural Devido à migração 

Capitais 1940 1950 Absoluto % Absoluto % 

Rio de Janeiro 1.764.141 2.377.451 175.764 28,66 437.546 71,34 

São Paulo 1.326.261 2.198.096 239.553 27,48 632.282 72,52 

Recife 348.424 524.628 42.551 24,14 133.707 75,86 

Salvador 290.443 417.235 37.121 29,28 89.671 70,72 

Porto Alegre 272.232 394.151 34.988 27,96 87.835 72,04 

Belo Horizonte 211.377 352.724 41.867 29,62 99.480 70,38 

Belém 206.331 254.949 34.575 71,12 14.043 28,88 

Total 4.599.394 6.789.457 638.599 29,16 1.581.464 70,84 

* Fonte: DURHAN, 1984, p. 29.  
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 A migração dificilmente se dava com o deslocamento de toda a família em um 

único momento. A família era fragmentada para esta empreitada. Ciente do risco que a 

migração acarretava, as famílias mantinham uma posição na sociedade rural para onde o 

migrante pudesse voltar no caso de insucesso. Após o estabelecimento do migrante no 

meio urbano, os outros membros da família também migravam e deixavam a sua 

posição na sociedade rural (DURHAM, 1984). 

 A migração foi mais frequente para os jovens do sexo masculino e jovens casais 

sem filhos. Ambos os grupos poderiam migrar sem maiores complicações. As jovens do 

sexo feminino só migravam quando já tinham um parente estabelecido no meio urbano. 

Mas, de qualquer forma, a migração não se dava isoladamente, sempre se recorria a uma 

rede de relações familiares ou de amigos. Parentes que não se veem há anos são 

requisitados para hospedar e encaminhar o migrante. Estas relações de parentesco e de 

amizade é que determinam o destino do migrante (DURHAM, 1984).  

 Segundo Baeninger (1999), nos anos 80 e 90, vemos a continuidade da 

centralidade da região Sudeste como região de destino dos migrantes, apesar da 

diminuição dos números absolutos; porém também surge um movimento expressivo de 

retorno aos estados natais, talvez, como uma consequência da crise econômica na 

década de 80. Entre os anos de 1981 a 1991, 461.090 pessoas saíram do Estado de São 

Paulo e retornaram a região Nordeste do Brasil. Já no período de 1990 a 1995, este 

fluxo de retorno diminuiu um pouco, mas manteve-se. 

 Baeninger (1999) relata que houve uma concentração no setor terciário destes 

migrantes quando retornam para suas terras natais. Mais da metade dos migrantes de 

retorno se concentraram neste setor. Ou seja, muitos migrantes não retornam ao setor 

primário de onde saíram, diferentemente da população não migrante que ainda se 

concentrava no setor primário (BAENINGER, 1999). Um dos motivos para esta 

mudança é o capital acumulado na região urbana e os saberes adquiridos neste período. 

 A partir dos anos 80, também surgem novos polos de recepção e absorção da 

migração. O processo de urbanização de vários centros e a desconcentração das 

atividades econômicas levaram a esta multiplicação de locais de migração e ao aumento 

das migrações de curta distância. Porém, o fluxo Nordeste-Sudeste ainda se manteve. 
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 Com este breve panorama sobre a migração das populações rurais da região 

Nordeste do Brasil em direção aos grandes centros urbanos da região Sudeste, podemos 

analisar melhor a inserção dos filhos destes migrantes nas escolas de São Paulo e a 

relação que estas famílias estabelecem com a escola.  
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 III - RELAÇÃO ENTRE OS EMIGRANTES-IMIGRANTES 

BOLIVIANOS E MIGRANTES DO NORDESTE DO BRASIL NA 

COMUNIDADE DOS SONHOS
10

. 

 Elias e Scotson (2000) estudaram uma comunidade na Inglaterra chamada 

Winston Parva. Neste local, havia dois grupos muito semelhantes em todas as 

características: padrões habitacionais, nacionalidade, ascendência étnica, tipo de 

trabalho, renda, nível educacional etc. A única diferença era quanto ao tempo de 

residência naquela região. Um grupo já morava ali há três gerações e o outro grupo era 

recém chegado. Apesar de todas estas semelhanças, o grupo mais antigo se declarava 

"melhor" e "superior" com relação ao grupo recém chegado. Além disso, o grupo recém 

chegado aceitava esta descrição como verdadeira e a incorporava para si. 

 Na Comunidade dos Sonhos, vemos uma situação parecida. Lá, moram 

migrantes nordestinos e também uma pequena comunidade de emigrantes-imigrantes 

bolivianos. Apesar dos migrantes nordestinos terem sofrido com os preconceitos ao 

chegarem em São Paulo; reproduzem hoje os mesmos preconceitos com relação aos 

emigrantes-imigrantes bolivianos. Assim como perderam a identidade ao serem todos 

chamados de "baianos" independentemente do estado de origem. Hoje, chamam todos 

os emigrantes-imigrantes de "boliva". Este preconceito também se manifesta de diversas 

outras maneiras. Nestes anos de convivência com os moradores da comunidade, ouvi 

alguns relatos que descrevem este preconceito. Uma emigrante-imigrante boliviana me 

relatou que não tinha comprovantes de endereço para abrir conta bancária, pois não 

recebia nenhuma correspondência. Quando perguntei o motivo, ela me respondeu que 

os vizinhos rasgam as suas cartas por ser boliviana. Outro relato é o de uma mãe de um 

adolescente que estava planejando retornar para a Bolívia para passar dois anos lá e 

retornar ao Brasil somente depois que o filho terminasse o ensino médio, pois o seu o 

filho não conseguia fazer amizades no Brasil e sofria bullying na escola. Um terceiro 

relato que descreve esta discriminação entre os grupos é de um senhor emigrante-

imigrante que retornou bêbado de uma festa. Ao tentar entrar em casa, foi impedido por 

um grupo de moças. Na confusão, elas começaram a gritar e a dizer que ele estava 

agarrando-as. O grupo que cuida do tráfico na comunidade ficou sabendo da situação e 

                                                 
10 O nome da comunidade foi alterado para impedir a identificação.  
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o expulsou da comunidade. Porém, outros bolivianos mais articulados e com mais 

tempo de residência na comunidade foram conversar com as meninas e descobriram que 

a história não era verdadeira. O emigrante-imigrante não tentou agarrá-las. Elas é que 

inventaram a história. Mas o emigrante-imigrante já tinha se mudado e não retornou. 

 Ao estudar os motivos para estes comportamentos grupais em Winston Parva, 

Elias e Scotson (2000) perceberam que este comportamento não está vinculado ao 

indivíduo somente. Este comportamento está ligado ao grupo ao qual ele pertence. Este 

sentimento de ser pessoas "melhores" está ligado a um sentimento de carisma grupal. 

Relaciona-se também ao grau de coesão interna e de controle comunitário do grupo que 

se sente superior. A estigmatização do grupo recém chegado (outsiders) pelo grupo mais 

antigo (estabelecidos) é uma arma de preservação da identidade, mantendo os "outros" 

em seus "respectivos lugares". O que mantém esta situação é o desequilíbrio de poder 

na relação entre os grupos. Este poder não está relacionado necessariamente ao tamanho 

do grupo. Para provar isso, Elias e Scotson (2000) descrevem a história de um pequeno 

grupo que entrou na Índia pelo norte, que falava uma língua Indo-europeia e que se 

descrevia como arianos de pele clara. Este grupo estabeleceu uma relação de poder com 

a população da Índia, se descrevendo como "superiores". A população da Índia aceitou 

esta descrição de serem "inferiores" mesmo sendo numericamente maior. Este fato 

perseverou mesmo depois que as características físicas deste grupo menor se desfez. 

Como não havia muitas mulheres no grupo menor, eles permitiam a relação com as 

mulheres subjugadas, fazendo com que diminuíssem as diferenças físicas com o tempo, 

mas não diminuiu o preconceito entre os grupos.  

 Elias e Scotson (2000) também descrevem que a relação de poder que sustenta a 

relação entre os estabelecidos e os outsiders não se baseia necessariamente na condição 

financeira. No caso de Winston Parva, não era isso que diferenciava os grupos. Elias e 

Scotson (2000) também relatam o caso dos "Burakumin" no Japão. Alguns deles são tão 

pobres quanto outros japoneses, e alguns "Burakumin" estão muito bem de vida. Mas o 

estigma permanece.  

 Os estigmas que os estabelecidos impõem aos outsiders também não se 

relacionam com características físicas segundo Elias e Scotson (2000). Pelo contrário, 

as características físicas são usadas para "objetivar" os estigmas. Quando não há esta 

diferenciação física, o grupo estabelecido pode criar uma. Elias e Scotson (2000) citam 
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novamente o exemplo dos "Burakumin" no Japão. Muitos japoneses dizem que os 

"Burakumin" possuem um sinal hereditário, uma mancha azulada abaixo das axilas com 

o intuito de "objetivar" e "naturalizar" o estigma. Pois assim, se desloca os motivos da 

estigmatização do campo das relações de poder para a natureza do indivíduo.  

 A capacidade de estigmatização de um grupo sobre o outro se relaciona com a 

diferença acentuada na coesão interna dos dois grupos e a relação assimétrica de poder 

entre eles. Uma ilustração deste fato é a incapacidade dos grupos outsiders de também 

estigmatizarem o grupo estabelecido. Os insultos não têm como envergonhar os 

membros de um grupo estabelecido, pois o equilíbrio de poder é desigual. Os insultos 

não têm poder de ferir o grupo estabelecido. Quando começar a ferir, é sinal de que a 

relação de forças está se alterando. Também vemos a diferença no poder de influência 

entre os grupos no fato do grupo dos outsiders deixar os insultos penetrarem na sua 

auto-imagem e desarmá-los (ELIAS e SCOTSON, 2000).  

 Os emigrantes-imigrantes bolivianos residentes na Comunidade do Sonhos têm 

uma capacidade de acumulação de capital muito maior do que os moradores migrantes 

do Nordeste brasileiro. Em menos tempo, eles conseguiram residências parecidas ou 

maiores do que as dos migrantes nordestinos. Também conseguiram adquirir 

automóveis mais rapidamente do que as famílias de origem nordestina. Na média, os 

emigrantes-imigrantes bolivianos também possuem um grau de escolaridade maior do 

que dos migrantes nordestinos residentes na Comunidade dos Sonhos. Apesar disso, a 

relação se estabelece de forma estigmatizante. Por detrás da ideia de "trabalhador 

escravo" ou de "boliva" desenha-se um conceito de pessoas "inferiores". As 

características físicas que distinguem facilmente os emigrantes-imigrantes são apenas 

formas de objetivar os estigmas. 

 Diante desta situação, os emigrantes-imigrantes bolivianos residentes na 

Comunidade dos Sonhos (assim como muitos outros bolivianos residentes em outras 

regiões) são bastante discretos e fechados dentro de seu grupo. Não saem muito, evitam 

qualquer tipo de confusão e se relacionam muito pouco com os não bolivianos. 
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 IV - A ESCOLA ANALISADA. 

 A escola pesquisada é uma escola da rede pública estadual localizada na zona 

oeste do município de São Paulo e que atende alunos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental. No ano de 2014, a escola possuía as seguintes classes: 

Quadro 2 

Número de classes na escola pesquisada em 2014. 

Classes Quantidade 

1º ano 4 classes 

2º ano 4 classes 

3º ano 4 classes 

4º ano 3 classes 

5º ano 2 classes 

Classe especial 1 classe 

Total 18 classes 

   Fonte: Secretaria da escola analisada. 
 

 A escola atendia aproximadamente 430 alunos em 2014. Segundo informações 

dos funcionários, aproximadamente 80% de seus alunos são moradores da Comunidade 

dos Sonhos.  

 A escola possuía o seguinte quadro de funcionários em 2014: 

Quadro 3 

Funcionários na escola pesquisada em 2014. 

Função Quantidade 

Diretora 1 

Vice diretora 1 

Coord. pedagógica 1 

Gerente 1 

Agentes de organização escolar 7 

Agentes escolares 2 

Auxiliares de limpeza 2 

Cuidadores de sala especial 2 

Professores 24 

Professores de reforço 3 

Professor readaptado 1 

Total 45 

  Fonte: Secretaria da escola analisada. 

 

 A escola possui:10 salas de aula, sala de diretoria, sala de professores, 

laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para Atendimento 
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Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, sala de leitura, 

banheiro, sala de secretaria, refeitório, despensa, almoxarifado, pátio coberto e área 

verde. 

 A escola possuía em 2014 os seguinte equipamentos: TV, videocassete, DVD, 

copiadora, impressora, aparelho de som, data show, fax e câmera fotográfica.  

 Segundo os dados do SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de 

São Paulo), a escola analisada teve o 2º, 3º e 5º ano avaliadas em 2014 nas áreas de 

matemática e português. Na tentativa de analisarmos o desempenho no decorrer dos 

últimos 3 anos, também procuramos os resultados dos anos de 2012 e 2013; porém, só 

estava disponível a avaliação do 5º ano de 2012. Assim, vemos nas tabelas 7 e 8 os 

resultados da avaliação do 5º ano em 2012 e 2014 nas áreas de matemática e português. 

 

Tabela 6 

Notas do 5º ano da escola pesquisada no Saresp em matemática. 
Ano Nº alunos* Escola 

pesquisada 

Diretoria de 

ensino** 

Município*** Rede 

estadual 

2012 103 179,3 207,2 201,2 207,6 

2014 57 198,6 220,9 212,8 216,5 

Melhoria % 10,76% 6,61% 5,76% 4,29% 

Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Refere-se ao número de alunos participantes do SARESP da escola analisada. 
** Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
*** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

Tabela 7 

Notas do 5º ano da escola pesquisada no Saresp em português. 
Ano Nº alunos* Escola 

pesquisada 

Diretoria de 

ensino** 

Município*** Rede 

estadual 

2012 103 176,2 201,4 193,3 197,6 

2014 57 186,1 206,3 201,9 203,7 

Melhoria % 5,62% 2,43% 4,45% 3,09% 

Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Refere-se ao número de alunos participantes do SARESP da escola analisada. 
** Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
*** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 Segundo a Tabela 8, logo abaixo, vemos que a escola analisada ficou com as 

médias abaixo das médias da sua diretoria de ensino, das médias do município de São 

Paulo e das médias da rede estadual tanto na área de português quanto na área de 

matemática.  
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Tabela 8 

Porcentagem da média do 5º da escola analisada em comparação às médias no Saresp de 

2012 e 2014. 

Área ano Em relação 

diretoria de ensino* 

Em relação ao 

município** 

Em relação a 

rede estadual 

Matemática 
2012 -15,56% -12,21% -15,78% 

2014 -11,23% -7,15% -9,01% 

Português 
2012 -14,30% -9,70% -12,14% 

2014 -10,85% -8,49% -9,46% 

Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 A maior diferença se deu no ano de 2012 na área de matemática, a média da 

escola analisada (179,3) ficou 15,78% abaixo da média da rede estadual (207,6). A 

menor diferença foi em 2014 na área de matemática, a média da escola analisada 

(198,6) ficou 7,15% abaixo da média das escolas estaduais do município de São Paulo 

(212,8). Apesar de estar abaixo das médias em todas estas comparações, constatamos 

uma diminuição destas diferenças entre os anos de 2012 e 2014. Ou seja, a escola 

analisada elevou a sua nota média em maior grau do que as outras escolas fizeram na 

média. 

 Em 2014, a escola teve os 2º, 3º e 5º anos avaliados no Saresp nas áreas de 

matemática e português. Porém, o relatório do 2º ano não apresenta as notas médias da 

escola analisada e da rede estadual, mas apresenta somente a distribuição por 

porcentagem das notas individuais dos alunos como podemos ver nos gráficos 1 e 2. 

Tabela 9 

Notas da escola pesquisada no Saresp 2014. 
Ano Ano 

escolar 

Área avaliada Escola 

pesquisada 

Diretoria 

de ensino* 

Município** Rede 

estadual 

2014 3º Matemática 187,7 209,6 209,5 213,4 

2014 3º Português 163,2 192,1 189,0 192,5 

2014 5º Matemática 198,6 220,9 212,8 216,5 

2014 5º Português 186,1 206,3 201,9 203,7 

Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 
 

 Segundo os dados acima, vemos que em 2014 a escola analisada também ficou 

com a média abaixo da média das escolas da diretoria de ensino a qual pertence, das 

escolas estaduais do município de São Paulo e da média da rede estadual. 
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 As notas dos alunos participantes do 2º ano no Saresp em 2014 na área de 

Língua Portuguesa se distribui da seguinte forma: 

Gráfico 1 

Distribuição das notas dos alunos do 2º ano no Saresp 2014 em Língua Portuguesa. 

  
Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 Vemos que os alunos dos 2º anos de todas as curvas (diretoria de ensino a qual a 

escola analisada pertence, escolas estaduais do município de São Paulo e rede estadual) 

se distribuem de forma muito parecida. Somente os alunos da escola estudada se 

distribuem de forma diferenciada na avaliação de 2014 em Língua Portuguesa. Vemos 

que mais da metade dos alunos das escolas da diretoria de ensino a qual a escola 

analisada pertence, das escolas estaduais do município de São Paulo e das escolas da 

rede estadual se localizam nas avaliações de "pleno" ou "avançado". Já mais da metade 

dos alunos da escola analisada se localizam nas avaliações de "insuficiente" ou "básico". 

Destacando-se o número expressivo na classificação de "básico", 67,5%. É importante 

frisar que, segundo a classificação da Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo, as 

classificações de "básico" e "pleno" são consideradas satisfatórias.   
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Gráfico 2 

Distribuição das notas dos alunos do 2º ano no Saresp 2014 em Matemática. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 Na distribuição dos alunos dos 2º anos na área de Matemática, também vemos 

que os alunos da diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence, das escolas 

estaduais do município de São Paulo e da rede estadual se localizam de forma muito 

parecida. Já a escola analisada, possui um número bem menor de alunos classificados 

como avançados. 

Gráfico 3 

Distribuição das notas dos alunos do 3º ano no Saresp 2014 em Língua Portuguesa. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 Na distribuição dos alunos dos 3º anos na área de Língua Portuguesa, 

destacamos que as curvas são muito próximos com exceção do número maior dos 
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alunos da escola analisada classificados como insuficientes e do número menor dos 

alunos da escola analisada classificados como avançados  

Gráfico 4 

Distribuição das notas dos alunos do 3º ano no Saresp 2014 em Matemática. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 Na distribuição dos alunos dos 3º anos na área de Matemática, também 

destacamos que as curvas são muito próximos com exceção do número maior dos 

alunos da escola analisada classificados como insuficientes e do número bem menor dos 

alunos da escola analisada classificados como avançados  

Gráfico 5 

Distribuição das notas dos alunos do 5º ano no Saresp 2014 em Língua Portuguesa. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 Vemos que os alunos dos 5º anos de todas as curvas (diretoria de ensino a qual a 

escola analisada pertence, escolas estaduais do município de São Paulo e rede estadual) 
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se distribuem de forma muito parecida. Somente os alunos da escola analisada se 

distribuem de forma diferenciada na avaliação de 2014 em Língua Portuguesa. Vemos 

que mais da metade dos alunos das escolas da diretoria de ensino a qual a escola 

analisada pertence, das escolas estaduais do município de São Paulo e das escolas da 

rede estadual se localizam nas avaliações de "pleno" ou "avançado". Já mais da metade 

dos alunos da escola analisada se localizam nas avaliações de "insuficiente" ou "básico". 

Destacando-se o número expressivo na classificação de "básico", 42,10%. É importante 

frisar que, segundo a classificação da Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo, as 

classificações de "básico" e "pleno" são consideradas satisfatórias.   

Gráfico 6 

Distribuição das notas dos alunos do 5º ano no Saresp 2014 em Matemática. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 04/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
* Diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence. 
** Refere-se somente as escolas estaduais do município de São Paulo. 

 

 Na distribuição das avaliações dos alunos dos 5º anos na área de Matemática, 

vemos também uma distribuição muito similar. O destaque é o grande número de alunos 

avaliados como insuficientes da escola analisada.  

 Vemos que a avaliação da escola está abaixo de todas as médias analisadas no 

Saresp (diretoria de ensino a qual a escola analisada pertence, escolas estaduais do 

município de São Paulo e rede estadual) tanto na área de Língua Portuguesa quanto em 

Matemática. Porém, destacamos que os resultados de 2014 dos 5º anos em comparação 

com os resultados de 2012 mostram que houve uma evolução da escola analisada. 
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 Segundo os dados do Ideb - Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 

medido pelo Ministério da Educação do Governo Federal, temos as seguintes notas dos 

alunos dos 5º anos: 

Tabela 10 

Resultados dos 5º anos no Ideb (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica). 

 2007 2009 2011 2013 

Escola analisada 4,1 4,8 4,7 5,0 

Escolas Municipais de S.P. 4,3 4,7 4,8 * 

Escolas estaduais no município de S.P. 4,6 5,2 5,3 5,6 

Escolas estaduais do estado de S.P. 4,7 5,4 5,4 5,7 

Fonte: BRASIL, 09/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
 *Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2.013. 

 

 Segundo estes dados, também vemos que a escola analisada está abaixo das 

médias das escolas municipais de São Paulo, das escolas estaduais no município de São 

Paulo e das escolas estaduais do estado de São Paulo. A única exceção é com relação as 

escolas municipais de São Paulo em 2009, quando a escola analisada teve a nota 4,8 e 

as escolas municipais de São Paulo tiveram a média de 4,7. 

 Na tabela abaixo, vemos a diferença em porcentagem das médias da escola 

estudada em relação as escolas municipais de São Paulo, escolas estaduais no município 

de São Paulo e escolas estaduais do estado de São Paulo. 

Tabela 11 

Comparação dos resultados dos 5º anos no Ideb (Índice de Desenvolvimento de 

Educação Básica) da escola analisada em relação as outras médias. 

 2007 2009 2011 2013 

Escola analisada 4,1 4,8 4,7 5,0 

Porcentagens das médias em relação a escola analisada 

Escolas Municipais de S.P. +4,88% -2,08% +2,13% * 

Escolas estaduais no município de S.P. +12,20% +8,33% +12,77% +12,00% 

Escolas estaduais do estado de S.P. +14,63 +12,50% +14,89 +14,00 

Fonte: BRASIL, 09/07/2015. Dados organizados por MIYAHIRA, Elbio. 
 *Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2.013. 

 

 Segundo os dados acima, não conseguimos ver nenhuma tendência de melhora 

ou de piora que se mantenha no decorrer dos anos. Mas, apesar das diferenças relativas 

se manterem, vemos uma melhora na avaliação de todos, inclusive da escola analisada.  
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 V - PROFESSORES, FAMÍLIAS E SUAS EXPECTATIVAS 

EDUCACIONAIS. 

 1 - O que os professores e coordenação acham importante as famílias 

fazerem para melhorar o desempenho escolar de seus filhos. 

Segundo o levantamento bibliográfico descrito na introdução, as principais 

características que as pesquisas apontam como relacionadas a um melhor desempenho 

dos alunos são: 

 Famílias que analisam as notas do boletim; 

 Famílias que se mantêm informadas sobre a escola; 

 Famílias que fazem questão que o filho tire boas notas; 

 Famílias que apoiam as decisões da escola; 

 Famílias com maior escolaridade; 

 Famílias que comparecem às reuniões de pais; 

 Famílias que conversam com os seus filhos sobre a escola e o processo 

educacional; 

 Famílias com maior nível socioeconômico; 

 Famílias que conhecem o sistema de ensino; 

 Famílias que possuem bens culturais; 

 Famílias que possuem práticas cotidianas de escrita e leitura; 

 Famílias que possuem uma ordem racional doméstica; 

 Famílias que possuem ambição escolar; 

 Famílias onde há interação pais/filhos; 

 Famílias que desenvolvem práticas concretas de escolha ou avaliação da 

escola. 

 

 Destes itens, nas entrevistas com os professores, foram citados apenas os itens 

abaixo: 

 Famílias que se mantêm informadas sobre a escola; 

(Neste caso, famílias que se mantêm informadas sobre as atividades da 

escola e que participam das mesmas). 
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 Famílias que apoiam as decisões da escola; 

 Famílias que comparecem às reuniões de pais; 

 Famílias que conversam com os seus filhos sobre a escola e o processo 

educacional. 

(Neste item, o que ficou evidente foi a questão do acompanhamento das 

lições de casa e do apoio no aprendizado do aluno.) 

 Isso não significa que os professores não entendam os outros pontos como 

importantes ou até essenciais, mas não os citaram nas entrevistas. Alguns itens ficaram 

implícitos nas entrevistas, por exemplo, o fato dos professores acharem as famílias 

despreparadas e desestruturadas. Segundo eles, se as famílias estivessem mais 

estruturadas, isso resultaria em um desempenho melhor dos alunos, já que as famílias 

teriam consequentemente as seguintes características: 

 Famílias com maior escolaridade; 

 Famílias que possuem práticas cotidianas de escrita e leitura; 

 Famílias onde há interação pais/filhos; 

 

 Mas esta avaliação de “famílias desestruturadas” não se refere aos dois grupos 

estudados. Refere-se somente às famílias de origem nordestina. As  famílias de origem 

boliviana são muito bem vistas. Os professores e a coordenadora consideram os pais 

bolivianos "perfeitos". Verifica-se este sentimento no relato da professora Orquídea: 

"(...) vou falar pelos pais da minha aluna aqui; para mim, eles estão perfeitos, eles 

participam, vem às reuniões, procuram saber como é que está a filha."  

 A professora Orquídea disse ainda que os pais bolivianos são bem participativos 

nas atividades da escola e nas reuniões dos pais. Porém, este sentimento talvez seja 

gerado pela participação nas reuniões de pais e principalmente na interação que os pais 

mantêm com a escola e com os professores (levar e buscar o filho na escola, perguntar 

para o professor quando haverá aula ou não, perguntar como anda o desempenho do 

filho e não permitir que o aluno falte às aulas). Pois, nas entrevistas, nenhum dos pais 

disse vir em outra atividade na escola além das reuniões de pais. Inclusive, uma das 

famílias bolivianas entrevistadas parece não conseguir ir muito às reuniões de pais, mas 

sempre está em contato com a professora para saber se o filho está bem na escola. 
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 Todas as professoras entrevistadas e a coordenadora concordam com a profa. 

Orquídea. A profa. Lírio diz que a família de seu aluno boliviano, Matias, já faz tudo 

que deveria fazer para um bom desempenho escolar de seu filho: contato constante com 

a escola, contato com o professor e com a coordenação e busca de orientação da 

professora sobre como podem ajudar em casa. A profa. Azalea diz que as famílias 

bolivianas possuem muito respeito pelo professor. A coordenadora também 

complementa que isto é uma postura geral das famílias bolivianas, eles possuem uma 

preocupação com a educação dos filhos, eles respeitam o papel do professor e dão 

importância para o mesmo. 

 No contexto atual, onde os professores sentem-se muito desvalorizados pelo 

Estado, pela sociedade e, muitas vezes, até pelos alunos e seus familiares, este tipo de 

postura parece ser um refrigério para eles. Pareceu-me que, muito além do efeito 

educacional que os professores acreditem que esta postura gere em seus alunos, esta 

atitude é admirada por gerar um grande refrigério no dia a dia dos educadores.  

 Segundo o relato dos pais bolivianos, realmente, eles acompanham o 

desempenho de seus filhos perguntando diretamente aos professores como está o 

aprendizado e o comportamento do filho. Porém, uma das famílias entrevistadas não 

frequenta as reuniões de pais, apesar do contato constante com o professor. O motivo da 

ausência é o trabalho. Nenhum dos pais disse participar de outra atividade na escola, 

inclusive até desconhecem a realização das mesmas. 

 Porém, com relação aos pais de famílias de origem nordestina, os professores 

descrevem-nas como famílias com muitas dificuldades. Reclamam que estas famílias 

não acompanham a lição de casa de seus filhos, não os ajudam na realização da mesma. 

Que não estabelecem uma rotina para os filhos, um horário para os estudos etc. A profa. 

Orquídea comenta que a família é que precisa de ajuda, pois está desestruturada. 

Questiona como uma família desestruturada poderia auxiliar o desenvolvimento escolar 

de uma criança?  

 Porém, segundo o relato de duas das três mães de famílias nordestinas, elas são 

assíduas nas reuniões de pais e possuem também um constante contato com os 

professores para saber como anda o desenvolvimento de seus filhos. Uma das famílias 

consegue acompanhar as lições de casa do filho, ajudando-o. As outras duas famílias 

possuem um pouco mais de dificuldade em fazer este acompanhamento. Porém, o que 
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aparece nas entrevistas e na análise da agenda é outro fator importante que parece 

dificultar o aprendizado que é a indisciplina ou o mau comportamento do aluno. Os 

alunos bolivianos são muito mais submissos à autoridade do professor do que os alunos 

de origem nordestina. Oliveira (2013) também constata esta diferença na escola da zona 

norte de São Paulo onde realizou a sua pesquisa. Ela comenta sobre a diferença da 

forma como os alunos brasileiros e alunos bolivianos se dirigem ao professor. Os alunos 

bolivianos são muito mais formais e nunca se dirigem diretamente ao professor, quando 

o fazem é com cabeça baixa e voz baixa. Já os alunos brasileiros se dirigem ao professor 

de forma menos formal e mais desrespeitosa.  

 Para as professoras e a coordenadora entrevistadas, muitas famílias não são 

capazes de educar os filhos. Elas precisam ser orientadas para poderem desempenhar o 

seu papel. Assim, as aproximações que a escola tenta fazer, muitas vezes, é com o 

intuito de instruir a família de como deve agir. Estabelecendo uma relação de mão 

única. Vê-se esta ideia transparecer nos discursos da coordenadora e de um dos 

professores entrevistados: 

 Coordenadora Tulipa: (...) na segunda feira, é um dia muito difícil para 

o professor, porque o aluno passa, porque os alunos têm conflitos, eles têm 

conflitos às vezes do que a gente, enquanto professora, acha que é o certo, ou 

tenta valorizar. E ai, em relação ao comportamento, chegam em casa e não é a 

mesma coisa. Então na segunda feira, a gente percebe que os alunos mudam. 

Os professores também mudam. 

 

A ideia de que o convívio escolar é benéfico e o convívio familiar é ruim fica 

evidente na frase abaixo. A coordenadora expressa que apesar dos alunos chegarem à 

escola com muitos conflitos na segunda-feira devido ao contato maior com a família no 

final de semana; no decorrer da semana, com o convívio escolar, os conflitos vão se 

amenizando: 

 Coordenadora Tulipa: Quando chega na semana que vai o decorrer, aí 

há a acomodação. Existe a acomodação da turma. Existe a acomodação do 

professor.  Na sexta, está todo mundo feliz. Na sexta, está todo mundo mais 

calmo, mais tolerante. Isso eu percebo muito, muito. 

 

 Diante deste diagnóstico, a escola tenta se aproximar das famílias com o objetivo 

de capacitá-las a criarem seus filhos. No entanto, estas aproximações se dão de forma 

assimétrica como descreve Silva (2011). A escola procura interferir na dinâmica 
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familiar para o intuito de ajudar no desempenho escolar do aluno, porém, não permite a 

interferência das famílias na dinâmica escolar. Um exemplo disso é o material colado 

nas agendas dos alunos do quarto ano vespertino. O material tem o seguinte conteúdo: 

 Srs. Pais, 

 Aqui vão algumas dicas úteis para orientar seus filhos. 

 Um filho é como uma tela de pintura em branco. Quando trabalhamos 

esta tela, vamos criando formas, que podem ser admiradas ou rejeitadas. 

 Vamos cuidar de nossos filhos como se estivessem desenhando uma 

obra de arte para a vida. 

 O caráter e o comportamento que seu filho assumirá no futuro 

dependem de como você o está motivando agora! 

 - Cuide bem de seu maior tesouro - seus filhos. 

 - Não transfira a responsabilidade pela educação de seus filhos para 

outras pessoas. É tarefa dos pais, em conjunto.  

 - Ao chegar em casa, cumprimente-os com um alô carinhoso, 

comportamento que alegrará a todos. Existem algumas palavras que são 

indispensáveis: "Dê-me licença, por favor e obrigado" 

 - Ensine seu filho a respeitar as pessoas. 

 - Não discuta na presença de seus filhos. 

 - Não tome partido do seu filho quando este estiver errado. 

 - Não minta. 

 - Não apanhe tudo o que seu filho deixar desarrumado. Faça-o manter 

seus pertences organizados. 

 - Dê a seus filhos orientação religiosa - fé, trabalho, esperança e 

realização. 

 - Quando seus filhos disserem palavrões ou nomes feios, não ache 

graça. 

 - Defina limites para seus filhos: não os deixe fazer tudo o que 

quiserem. 

 - Estabeleça normas, horários para tarefas e fazeres, estudos, saídas, 

esportes, televisão, etc.  

 - Ensine seus filhos a valorizar o dinheiro e indique formas honestas de 

adquiri-lo. 

 - Faça o possível para conhecer o máximo da personalidade de seus 

filhos. 

 - Aproveite, ouça seus filhos, procure saber o que eles pensam, fazem e 

com quem andam. 

 - Quando for necessário, repreenda-os e faça-o com firmeza, sem 

gritos. Gritos dos pais com os filhos demonstra falta de autoridade. 

 - Educação e comportamento são hábitos adquiridos desde os 

primeiros anos de vida. Seus filhos devem ser educados para o mundo que 

existe dentro e fora do lar. 

 - Se seus filhos adquirirem dinheiro, objetos, procure sempre saber a 

procedência deles. 

 

 Há inúmeros itens que se relacionam com a criação familiar, além de itens 

relacionados à própria postura dos pais. Porém, quando os pais dialogam com a escola 

para sugerirem mudanças no sistema de ensino, não são sempre ouvidos. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que a escola se coloca como a autoridade para interferir nas 
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dinâmicas das famílias e orientá-las, não dá a mesma abertura para que as famílias 

também acrescentem novas ideias e sugestões para o trabalho que a escola realiza. A 

participação da família nesta relação se restringe a administração dos conflitos surgidos 

entre a escola e o aluno. Por isso, Silva (2011) chama esta relação de assimétrica. 

 Nas entrevistas com as famílias, verifica-se algumas situações em que a família 

sugere mudanças no sistema de ensino, porém, não são ouvidas. 

 Pai da Lourdes: Na semana, dá uma lição, não dá para mim, não é? 

Não é para mim, é para ela. Mas eu quero que dê lição. Porque está crescendo, 

na hora de aprender, justo na hora. Sempre quando eu falo: tem lição? Não. 

Tem lição? Não. 

 

 Pai da Lourdes: Eu gosto mais da escola da prefeitura, porque eles 

mais ensina oral e vai junto com o livro. Aqui, não, eu estou achando assim. 

Porque o primeiro ano que está estudando aqui na escola estadual, aqui não 

vai, só vai no oral direto. Agora, para mim, na prefeitura, ela dava livro e ela 

escrevia junto com o livro, acompanhava. 

 

 A outra sugestão é da família do Elias. Eles pedem que o Elias tenha aulas de 

reforço de leitura e escrita. Os pais se sentem incapazes de fazer tal atividade, pois 

misturam o português e o espanhol e temem confundir mais a criança do que ajudá-la. 

Porém, diante destes pedidos, os professores demonstram que é impossível alguma 

solução além do que a escola já apresenta. A escola possui aulas de reforço, porém, a 

determinação da Delegacia de Ensino é que estas aulas sejam apenas para as classes que 

possuem mais de 25 alunos. O critério é simplesmente numérico, não se leva em 

consideração o desempenho dos alunos ou as suas particularidades (ser estrangeiro, por 

exemplo). 

 A família do Matias, quando perguntada sobre o que sentem falta na escola; diz 

sentir necessidade de ter um espaço onde possa participar mais da escola.  

Tia do Matias: (...) Que ia ter até conselho dos pais. Isso acho que tem em 

outras escolas, nesta escola, acho que não tem conselho dos pais. 

Elbio: Vocês acham que deveria haver um espaço onde os pais pudessem 

falar, é isso? 

Tia do Matias: É para dar alguma opinião das coisas, também dos 

professores.  
 

 Analisando estes pedidos, vemos que algumas questões sugeridas pelos pais 

também envolvem a Delegacia Regional de Ensino e a Secretaria de Educação: 



65 

 

aquisição de livros para os alunos e aulas de reforço. Não sendo possível que a escola 

sozinha mude a forma de agir. Porém, algumas questões poderiam ser resolvidas na 

própria unidade escolar, por exemplo, dar mais lição de casa para os alunos e ter um 

espaço maior de participação dos pais em algumas decisões. 

 Apesar desta assimetria, o discurso de que a família deve “participar”, ou 

melhor, “ser ensinada”, aparece com muita força nos discursos. É um argumento que já 

parece ser consolidado e não é mais problematizado. Esta ideia já está naturalizada. Não 

se discute de que forma deve ser feita essa participação, com quais objetivos, com qual 

frequência etc. Este fato fica evidente no discurso dos professores que dizem ser 

essencial a participação da família para o bom desempenho escolar do aluno. Ou quando 

dizem que há uma divisão clara entre o desempenho dos alunos cujos pais participam 

das atividades da escola e o desempenho dos alunos cujos pais não participam. Mas, ao 

mesmo tempo, realizam ações confusas, sem objetivos claros.  

 Profa. Azalea: Na minha classe, os pais são bastante participativos, 

tem exceções, mas eles são bastante interessados e participativos. E isso 

favorece muito. Quando existe um contato entre a escola e os pais. Tem até um 

divisor entre as crianças que os pais não participam e as crianças que os pais 

participam. 

 Elbio: Você acha que isso reflete claramente na classe, os pais que 

participam o aluno está melhor, e os que não participam... 

 Profa. Azalea: Com certeza, quer dizer, na minha classe com certeza 

absoluta. 

 

 Dal´Igna (2011) também constata que a importância da participação da família 

no processo escolar como fator de melhor desempenho já é vista como natural, boa em 

si mesma e que deve ser promovida. Trata-se de um imperativo. 

 Para promover esta participação da família no processo escolar dos alunos, a 

escola analisada desenvolve algumas ações: agenda do aluno, Dia da Família na Escola 

e Livrão da Família 

 A - Agenda do aluno 

 A diretora, há alguns anos atrás, decidiu comprar anualmente cadernos para 

todos os alunos que serviriam de agenda do aluno. Esta serviria de meio de 

comunicação entre os pais e a professora. Desde então, a escola utiliza uma verba para 

comprar este material. A verba não é específica para isso, mas a escola decidiu utilizá-la 

desta forma. Ao ser questionada se a agenda serve mais para enviar bilhetes para os pais 
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sobre problemas, a coordenadora respondeu que "(...) a relação, a gente tenta mudar 

isso, de ser uma relação para além da indisciplina" e "Com certeza, mas não é só para 

isso. Se o aluno também for bem em alguma coisa, também um elogio... não é só para 

bilhete." 

 Para analisar o conteúdo e o uso que se faz da agenda, pediu-se para pais dos 

alunos entrevistados que emprestassem a mesma. Como o ano letivo já havia se 

encerrado, quatro dos seis pais de alunos já tinham se desfeito da agenda. Assim, apenas 

duas agendas dos alunos que tiveram os pais entrevistados e uma agenda de um aluno 

do quarto ano
11

 do vespertino foram emprestadas.  

 Ao analisar as agendas, verificou-se que a grande maioria dos avisos são avisos 

padronizados, impressos e colados na agenda. Estes avisos impressos sempre se referem 

a datas que envolvem mais de uma sala ou a escola toda; portanto, são impressos pela 

secretaria e colados pelos professores. Já os avisos escritos à mão, são escritos pela 

professora e, nos casos que envolvem a direção ou coordenação da escola, são escritos 

pela coordenadora pedagógica ou pela diretora.  

 Nas agendas da Lourdes e do aluno do 4º ano vespertino, todos os avisos são 

impressos e colados. Na agenda do Carlos há onze avisos padronizados (impressos e 

colados) e cinco escritos à mão. Os avisos padronizados se referem a: avisos de que não 

haverá aula em determinado dia, aviso da data da reunião dos pais, pedido para os pais 

verificarem diariamente a higiene pessoal dos filhos prevenido-os da infestação por 

piolhos etc.   

 Os avisos escritos à mão são: 

No dia 13/08/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea informando que o Carlos 

está indisciplinado e não faz todas as lições.  

 

No dia 15/08/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea pedindo para a mãe 

verificar o material do Carlos diariamente, pois ele esqueceu o caderno de classe. 

 

                                                 
11 Os pais deste aluno do 4º ano não foram entrevistados nesta pesquisa. Porém, utilizamos a sua 
agenda para ter uma visão melhor do conteúdo da mesma, já que muitos pais entrevistados já tinham 
se desfeito das mesmas. 
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No dia 05/09/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea pedindo para a mãe não 

fazer a lição do Carlos, mas apenas auxiliá-lo. Também pede para conversarem com o 

Carlos, pois anda indisciplinado e respondão. 

 

No dia 28/10/14 - Aviso escrito à mão pela coordenadora Tulipa informando o pai que o 

Carlos rabiscou a mesa, ficou emburrado e ofendeu a professora quando a mesma estava 

corrigindo a sua lição. Também pede para que o Carlos estude todos os dias leitura, 

escrita de palavras e numerais. Por fim, informa que o Carlos emburra e ofende os 

outros quando não consegue realizar uma tarefa na classe. Pede para conversar com o 

filho, pois a escola terá uma prova muito importante.  

 

No dia 30/10/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea pedindo para a mãe do 

Carlos acompanhar as lições do Carlos, pois ele não fez toda a lição. 

 

 Vê-se que todos os avisos escritos à mão se referem a problemas: de 

indisciplina, de execução da lição ou esquecimento do material.  

 Não sei se há outros meios de comunicação entre a família e a escola. Mas 

considerando que decidiram destinar uma verba para a compra destes cadernos, 

acredita-se que este meio de comunicação seja um dos principais. Porém, muitos avisos 

são enviados com poucos dias de antecedência. Em alguns casos, com um dia de 

antecedência somente: 

No dia 22/07/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 23/07 não haverá aula 

para os segundos anos devido ao conselho de classe e no dia 25/07 não haverá aula para 

todos. 

 

No dia 19/08/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 20/08 não haverá aula, 

pois os professores discutirão os resultados do Saresp. O bilhete também diz que os pais 

e alunos estão convidados. 

 

No dia 19/11/14 - Aviso impresso colado informando que do dia 20/11 não haverá aula 

devido ao feriado da Consciência Negra e avisando que no dia 21 haverá aula 

normalmente.  
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 Inclusive este fato é citado pela tia do Matias que diz que os avisos são enviados 

sem muita antecedência. 

 Tia do Matias: Mais ou menos, porque a escola, alguns comunicados 

que eles fazem, né, não dão assim com antecedência. Alguma coisa que 

acontece com algum aluno e tudo isso. 

 

 Verifica-se que esta ferramenta está sendo usada de forma bastante limitada, não 

permitindo que os pais participem do processo escolar. A ferramenta é usada somente 

para administração de conflitos e avisos administrativos. Além do mais, a comunicação 

por escrito não deve ser a melhor forma de se comunicar com estes pais, pois muitos 

não possuem o hábito de se comunicar por escrito no seu dia a dia. Não utilizam da 

escrita na rotina do trabalho, também não se comunicam frequentemente por e-mail, 

também não lidam com documentos escritos no dia a dia e alguns possuem uma 

escolarização baixa, ficando com a capacidade de expressão de seus sentimentos e 

pensamentos bem limitados por este método. Isso não significa que não possuam 

pensamentos ou sentimentos para serem expressos, somente que esta forma talvez não 

seja a mais adequada.  

 B - Dia da Família na Escola  

 Outra iniciativa da escola com o intuito de estreitar a relação da família com a 

escola é o Dia da Família na Escola. Segundo a coordenadora Tulipa, ocorre uma vez 

por semestre e é um programa definido pela Delegacia de Ensino. Inclusive, as datas já 

são definidas pela Delegacia de Ensino no início do ano letivo. Cada escola tem 

liberdade para definir o que fará neste dia, desde que envolva a família nas atividades. A 

escola pesquisada definiu que utilizaria estes dias para "(...) aproximar o currículo do 

que os alunos aprendem com os pais" segundo as palavras da própria coordenadora 

Tulipa. Assim, no ano de 2013, enfocaram a leitura como está descrito na parte da 

entrevista abaixo: 

 Coordenadora Tulipa: Já está programado. E aí a gente tenta esta 

aproximação. O ano passado foi mais a questão da leitura, que a gente viu que 

precisava muito em relação aos pais. E, às vezes, você tem que fazer a 

atividade realmente, mostrando e dando... 

 Elbio: Mas a leitura, que a senhora diz é para ajudar os pais a se 

alfabetizarem? Os pais são alfabetizados normalmente? 

 Coordenadora Tulipa: Não, é para a questão de se transformar em um 

leitor. 
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 Em 2014, o enfoque foi a matemática:  

 Coordenadora Tulipa: (...) Nosso problema no Saresp hoje é o índice 

de matemática muito baixo. Então a gente falou: Vamos tentar ver com os pais 

como se dá oficina, de voltar a contar, envolver os  pais. 

 Elbio: Então, a ideia é a partir de agora focar mais na parte de 

matemática? 

 Coordenadora Tulipa: É envolver mais os pais no que as crianças estão 

aprendendo para ver também que é bacana. Saber um pouco mais sobre como o 

professor também trabalha, mostrar a prática do professor. 

 Nas agendas analisadas, verificou-se apenas um aviso sobre o Dia da Família na 

Escola. Na agenda da Lourdes e do Carlos, os avisos começaram em 22 de julho. 

Assim, acredito que os alunos só receberam a agenda após o recesso. Porém, mesmo 

analisando a agenda de outro aluno do quarto ano do vespertino que tem avisos desde o 

mês de fevereiro, verifica-se que somente há um aviso sobre o Dia da Família na 

Escola que ocorreu no dia 22 de agosto de 2014, sábado. Porém, o aviso foi enviado no 

dia 21 de agosto, um dia antes. Mas, um dia não é tempo suficiente para os pais se 

programarem e participarem. Durante as entrevistas com as famílias, pais de dois alunos 

disseram não haver outra atividade para as famílias além das reuniões de pais. Os outros 

dois disseram que não vão em outra atividade além das reuniões de pais, porém, não 

citaram a existência desta atividade.  

 Elbio: Mas agora em 2014, teve alguma atividade com os pais? 

 Mãe do Elias: Não. Não. Só a reunião. Assim, como normal como dá 

nas creches normalmente só foi assim, né. 

 

 

 Elbio: Tem alguma atividade na escola, além das reuniões, que a 

escola promove? Ou são somente as reuniões de pais? 

 Mãe do Carlos: Só a reunião de pais. Atividade assim fora, que eu 

saiba não tem. Não tem. 

 

 

 Elbio: Além das reuniões de pai, tem alguma outra atividade na escola 

que vocês costumam participar? 

 Pai da Lourdes: Não. 

 

 

 Elbio: Tem alguma atividade da escola que a senhora costuma ir? 

 Mãe do Rafael: Reunião.  

 Elbio: Tem mais alguma outra atividade ou só mais nas reuniões 

mesmo? Eu nem sei se tem outra atividade.  

 Mãe do Rafael: Eu vou mais na reunião. 
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 Uma outra família disse haver a festa junina e outra atividade. Porém, afirma que 

a escola não explicou direito o que era esta atividade. 

Elbio: Vocês participam de alguma atividade na escola sem ser a reunião 

dos pais? Tem alguma outra atividade? 

Tia do Matias: Eles fazem a festa de julho, que eles dançam. 

Elbio: Festa Junina? 

Tia do Matias: Sim. Mas outra coisa, eles fizeram mas não deu para 

entender as festas que eles fizeram.  

 

 Por fim, questiono a eficácia da proposta por trás desta tentativa de 

aproximação. A ideia inicialmente parece alinhada com as pesquisas levantadas, ou seja, 

a ideia de que um Capital Cultural das famílias mais próximo do Capital Cultural 

transmitido na escola influencia o desempenho escolar dos alunos. Este Capital 

Cultural se manifestaria de várias formas: maior participação nas reuniões e atividades 

escolares, acompanhamento do trabalho escolar e do desenvolvimento do filho na 

instituição de ensino, maior conhecimento sobre o sistema de ensino, práticas cotidianas 

de escrita e leitura, uma ordem racional doméstica etc. Porém, a escola parte desta ideia 

e tira conclusões que as pesquisas não demonstram. As pesquisas simplesmente 

demonstram que as diferenças no Capital Cultural das famílias se relacionam com as 

diferenças de desempenho dos alunos. Essas diferenças de Capital Cultural podem se 

dar dentro de um mesmo campo e podem ser diferenças pequenas. O que a escola tenta 

fazer com estas aproximações com as famílias e que as pesquisas não apontam é a 

possibilidade de criar novas possibilidades e re-significações do Capital Cultural das 

famílias que favoreceriam a escolarização dos alunos com alguns encontros ou de forma 

rápida. 

 C - Livrão da Família. 

 Outra ação que a escola promove para aproximar a família do processo escolar 

dos filhos é o Livrão da Família. Este projeto iniciou-se há dois anos com o intuito de 

incentivar a leitura nas crianças e nos pais.  

 O projeto funciona da seguinte forma, o aluno escolhe um livro da biblioteca da 

escola para levar para casa. Também leva uma folha de canson tamanho A3. Após a 

leitura do livro, a família, juntamente com o aluno, faz um desenho sobre a estória lida. 

Em alguns casos, é a professora que lê o livro em sala de aula, e os alunos desenham em 

casa juntamente com os pais. 
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 Esta proposta parece ser realmente eficiente na medida em que aproxima o aluno 

do mundo da leitura, dá acesso a uma variedade de livros do acervo da biblioteca da 

escola e mostra o significado social da leitura. Fatores que muitas famílias não 

conseguem realizar. 

 As informações mostram que a escola pesquisada não se coloca de forma 

passiva diante das dificuldades. Ela busca alternativas e soluções, mobilizando recursos 

e saberes. Porém, esta aproximação com a família precisa ser  melhor refletida. Deve-se 

analisar o que realmente a atual configuração familiar, suas rotinas e comportamentos 

trazem como consequência para o aprendizado dos alunos, em vez de nos prendermos a 

modelos e comportamentos que não são mais possíveis. 

 Por trás de tudo isso, há o problema do conceito de família que os professores 

possuem e as posturas que esperam a partir daí. Segundo Maggi (2011), o próprio 

conceito de família passou por inúmeras transformações durante a história. A própria 

Maggi (2011) descreve que, a partir da entrada da mulher no mercado de trabalho de 

forma mais massiva, transformações importantes ocorreram na configuração familiar. 

As mulheres se tornaram independentes financeiramente e emanciparam-se das relações 

conjugais indesejadas, aumentando o número de divórcios. Novas configurações 

familiares surgiram e, em alguns casos, a figura masculina passou a inexistir. 

Principalmente nas camadas populares, as famílias passaram a ter uma configuração 

diferente do modelo de família nuclear. 

 Segundo Maggi (2011), ao entendermos esse processo histórico da família, 

passamos a compreender melhor que ela é uma instituição cultural e não natural, 

podendo assumir diversas configurações para cumprir a sua função: ser "(...) uma 

unidade econômica de produção de consumo, lugar privilegiado do exercício da 

sexualidade entre parceiros autorizados, lugar de reprodução biológica, da criação e 

da socialização dos filhos." (MAGGI, 2011, p. 27) 

 Afirmar a artificialidade desta instituição no sentido de que ela não 

existe tal como a conhecemos em todas as sociedades do planeta não significa 

confirmar a falência da instituição, mas ajuda a compreender que seus 

arranjos são feitos por seres humanos dinâmicos e racionais. Suas funções é 

que são fundamentais para a organização de qualquer sociedade, não seus 

arranjos. Portanto, as funções da família prevalecem. Essa perspectiva permite 

desmascarar o mito da “família desestruturada”, pois não há julgamento 

cabível para os arranjos de família encontrados em algumas tribos na Índia, 

por exemplo.(MAGGI, 2011, p. 26) 
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 Assim, precisamos compreender as novas configurações familiares no contexto 

atual. Diante destas novas configurações, precisamos buscar novos caminhos para as 

necessidades que surgem em vez de ficar buscando resgatar configurações familiares e 

contextos sociais que não voltarão mais a existir. 

 Maggi (2011) concluiu em sua pesquisa "(...) que as pessoas da família não são 

relevantes em si. O essencial é o papel por elas desempenhado e que pode passar  a ser 

desempenhado por outras pessoas de fora da família (...)" (MAGGI, 2011, p. 76). Ela 

pesquisou uma instituição de ensino onde parte dos alunos estuda em período integral e 

parte dos alunos dorme na instituição de segunda à sexta voltando para casa nos finais 

de semana. Muitos dos alunos são provenientes de camadas populares e residentes em 

locais bastante distantes da instituição de ensino, por isso há o regime de internato. A 

entidade possui uma escola estadual que funciona dentro das próprias dependências da 

entidade e atende aos seus alunos. Assim, a escola se incumbe da sistematização do 

conhecimento, enquanto a entidade cuida da moralização das crianças, suprindo as 

carências que a família não consegue suprir por questões sociais ou econômicas. 

 Vemos, portanto, que muitas famílias terão dificuldades de participar do 

processo escolar como se fazia no passado, ou como alguns professores esperam; 

porém, também vemos que é possível suprir esta deficiência com outras estruturas 

familiares novas ou estruturas extra familiares, ou talvez até com estruturas escolares. A 

escola precisaria refletir com a participação dos pais os novos caminhos possíveis para 

solucionar este problema.  

 2 - A dificuldade para romper a distância entre o Trabalho Pedagógico 

Primário e o Trabalho Pedagógico Secundário.   

Segundo Bourdieu e Passeron (2013), o TPS precisa considerar o grau de 

entendimento dos códigos da mensagem por parte dos destinatários, ou assegurar a 

assimilação destes códigos através de uma inculcação acelerada de um novo habitus. 

Assim, para que o TPS seja mais produtivo, ele precisa reduzir a distância entre o nível 

de emissão e o nível de recepção. Ou reduz provisoriamente o nível de emissão com 

uma progressão adequada à melhor assimilação, ou aumenta o nível de recepção 

comunicando os códigos de decifração juntamente com a mensagem. Os autores ainda 
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dizem que as escolas que desconsideram tudo isso, fazem uma história escolar sem pré-

história. 

A tentativa da escola de diminuir a barreira através do Dia da Família na Escola 

parece ineficiente, pois não é possível inculcar um novo habitus em dois encontros 

anuais de meio período cada. Não seria possível repassar novos códigos de decifração 

das mensagens para os pais e nem aumentar o nível de emissão progressivamente. A 

intenção, segundo o relato da coordenadora, com esta atividade no ano que deu enfoque 

a leitura era transformá-los em leitores.  

 Coordenadora Tulipa: Já está programado. E aí a gente tenta esta 

aproximação. O ano passado foi mais a questão da leitura, que a gente viu que 

precisava muito em relação aos pais. E, às vezes, você tem que fazer a 

atividade realmente, mostrando e dando... 

 Elbio: Mas a leitura, que a senhora diz é para ajudar os pais a se 

alfabetizarem? Os pais são alfabetizados normalmente? 

 Coordenadora Tulipa: Não, é para a questão de se transformar em um 

leitor. 

 

 Já a atividade do Livrão da Família parece ser mais eficiente nesta ótica. Pois, 

aproxima a criança do mundo da leitura, criando os códigos necessários para o 

entendimento deste universo, caso os alunos não os possuam ainda. A própria 

coordenadora entende a necessidade de que os ensinamentos sejam socialmente 

inseridos e tenham uma função social.  

 Coordenadora Tulipa: É porque o que você ensina é o que ocorre fora 

da escola. Então, a gente não pode ensinar uma coisa que não está socialmente 

inserida, que não tem função. Então, esse é o objetivo. Por isso que essa prática 

de leitura todo dia ela é importante para as crianças. Porque muitos não têm 

acesso. Então, por isso que a agente empresta, por isso que eles levam livro 

para casa. 

 

Nos casos das famílias onde a leitura e a escrita não são muito presentes no dia a 

dia, é necessário mostrar a função da leitura e da escrita, passar os códigos, diminuir o 

nível de emissão e aumentar o mesmo gradativamente. Parece que este programa busca 

este mesmo caminho na medida em que dá acesso aos livros e mostra a importância 

social deste conhecimento. 
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Outra medida que as escolas da rede estadual possuem para tentar vencer esta 

barreira é o reforço. Porém, nem todas as turmas recebem o mesmo. O critério de 

inclusão no reforço é numérico e não qualitativo.  

 Elbio: No caso de crianças nordestinas, a senhora comentou que 

aparentemente não tem nenhuma dificuldade, mas quando acontece alguma 

dificuldade, como é possível resolver? 

 Profa. Orquídea: Então, a gente tenta né.  A minha turma mesmo não 

tem aula de reforço. 

 Elbio: Algumas têm? 

 Profa. Orquídea: Têm, algumas turmas dos segundos anos. Nós 

ficamos sem pela quantidade de aluno. Porque tem que ter mais que 25 alunos 

na sala para eles terem o direito à aula de reforço. Isso é norma da D.E. 

[Delegacia de Ensino] 

 

Há, ao meu ver, um equívoco nesta determinação da Diretoria de Ensino; pois a 

necessidade de reforço não está ligada necessariamente ou somente ao número de 

alunos da classe. O caso dos alunos bolivianos é um exemplo, independentemente do 

número de alunos da classe onde o aluno emigrante-imigrante está inserido, é bastante 

provável que precise de apoio no aprendizado da língua portuguesa.  

Na tentativa de sanar o problema, as professoras buscam alternativas. Uma delas 

é retirar o aluno em uma das aulas dos especialistas (Educação Física e Artes) para dar 

um reforço para o aluno nestes momentos.  

 Profa. Orquídea: Então, ele não... a avó não tem instrução. Ela cria um 

outro neto também, sabe? Então, é complicadíssimo. Ele não avança, não vai, 

não vai, ele é indisciplinado, a gente tem que pegar firme com ele. Então, o que 

eu faço para ajudar, você pega a aula do especialista que seria a aula de artes 

ou a aula de educação física e fica com ele na sala. Pelo menos, uma vez por 

semana na aula do especialista, para ajudar, para tentar suprir estas 

dificuldades. Mas a gente sabe que é pouco, o que a gente faz. 

 

Na entrevista com a profa. Lírio, verifica-se que, mesmo sem a existência de 

reforço para a sua turma, ela acha que a escola faz o necessário para melhorar o 

aprendizado dos alunos e volta a apontar a família como a causa do problema.  

 Elbio: Você acha que tem alguma coisa que a escola poderia fazer ou 

que já faz para auxiliar esses alunos nessas dificuldades que você comentou?  

 Profa. Lírio: Então, tem a... que nem tem o reforço, né.  Só que nós do 

terceiro ano, nós não tivemos neste ano o reforço. Mas a escola ajuda com 

reforço. 

 Elbio: Como é que funciona o reforço? 
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 Profa. Lírio: O reforço é um professor a parte que tira, não todos os 

dias, acho que são duas vezes por semana ou três. Tem um horário, umas duas 

horas, uma hora e pouco, tira da sala e dá um reforço, só específico.  

 Elbio: Mas é com um aluno só? 

 Profa. Lírio: Não. Ficam em torno de uns 10, 6 a 10 alunos. Mas 

específico no que ele está precisando mais.  Português e... 

 Elbio: Se é só matemática, se é só português.  

 Profa. Lírio: Daí, vê um dia só matemática, um dia só português.  

 Elbio: E o terceiro ano, não tem? Ou não teve neste ano? 

 Profa. Lírio: Não teve neste ano, mas tem. É que falta professor. Então, 

acabou não tendo, mas tem. Auxilia nisto, tem a coordenadora também que nos 

ajuda. A direção, a diretora está sempre pronta, a coordenadora, tem a vice. 

Então tem esse respaldo da coordenadora, está sempre nos auxiliando no que a 

gente precisa. Conversa com os pais também, a coordenação, não só o 

professor. Às vezes, a gente está em aula, ela conversa, já sabe o motivo, 

conversa. Então é assim, um trabalho em equipe: professor, coordenador e 

direção. 

 Elbio: Com isso, a senhora acha que isso já daria para...? 

 Profa. Lírio: Nossa, já com certeza. Mas aí fica, você sabe que os pais 

nem sempre que são requisitados vêm, né. Então, a gente acaba cobrando, 

cobrando, e às vezes fica um pouco a desejar. Acho que em toda escola. 

 

Vê-se como o discurso da participação da família realmente ganhou força e 

virou uma panaceia, uma solução para todos os problemas.  

A  hipótese de que o Trabalho Pedagógico Secundário desenvolvido pela escola  

não leva em consideração a diferença entre nível de emissão e o nível de recepção e 

nem repassa os códigos de decifração para os alunos,  confirma-se quase que totalmente 

até este momento. 

Bourdieu e Passeron (2013) argumentam que um TP pode ter a função de 

eliminação dos alunos no processo de aprendizado. Na situação histórica do Brasil, esse 

processo realizaria a exclusão subjetiva no processo escolar no lugar da exclusão 

objetiva (falta de vagas) que ocorria no passado. Bourdieu e Passeron (2013) defendem 

que esta eliminação pode se dar através da delimitação de seus destinatários realmente 

possíveis, excluindo todos aqueles que não receberam uma AP prévia da família que 

preparasse os alunos para a vida escolar. Além disso, o TP também não permite o 

reconhecimento dos mecanismos desta delimitação que ele mesmo cria. Essa 

delimitação do público ocorre de forma sutil e cria uma legitimidade para este público 

“escolhido” e também para as hierarquias e conteúdos utilizados dentro do Trabalho 

Pedagógico.  
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Dentre as ações realizadas pela escola, parece reinar a ideia de que a família é 

responsável pelo fracasso escolar do aluno. Com isso, o TPS dirigido aos alunos apenas 

realiza o processo de eliminação dos mesmos. Atestando que estes alunos não são 

destinatários possíveis para o TP da escola. Já que o TPP realizado pelas famílias não 

foi capaz de munir estes alunos dos códigos e valores que os capacitassem para a vida 

escolar.  

A exceção seria o Livrão da Família. Este projeto parece trazer a literatura para 

o universo do aluno, mesmo que o aluno nunca tenha tido contato com o mesmo. 

Permitindo ao aluno ter acesso ao acervo da escola e ajudando-o a entender a 

importância social desta leitura. Essa ação também tem como diferencial o foco no 

aluno. Diferentemente das outras ações, não busca “educar” os pais. 

Esta pesquisa não ignora o argumento de Bourdieu e Passeron (2013) que diz ser 

difícil uma educação que consiga acabar com este processo de delimitação do público 

do TP e que levasse em conta a distância entre os habitus preexistente e o habitus a 

inculcar, acabando com a fronteira entre os “destinatários legítimos” e os “outros”. Pois 

há uma estrutura de relações de poder ligada as instituições educativas, e a Autoridade 

Pedagógica, como dizem Boudieu e Passeron (2013), é ligada a um TP que condiz com 

os interesses da classe dominante. Sendo assim, seria difícil realizar um TP contrário a 

estes mesmos interesses e, ao mesmo tempo, manter a Autoridade Pedagógica. Porém, 

não podemos esquecer o argumento de Bourdieu e Passeron (2013) de que uma 

mobilidade controlada de um número limitado de indivíduos serve para manter as 

estruturadas e as relações de poder existentes. 

 3 - A possibilidade ou não das famílias atenderem as expectativas dos 

professores. 

A  ideia inicial deste trabalho de que as famílias não possuem condições 

materiais e sociais para satisfazerem os pontos levantados pelos professores devido a 

limitação de tempo parece ser muito relativo. Pois, apesar de muitas vezes os pais das 

famílias entrevistadas possuírem uma jornada extensa de trabalho, chegando a quatorze 

horas diárias em alguns períodos do ano nos casos dos bolivianos; verifica-se que isso 

não os impede de acompanhar a escolarização dos filhos, levarem e trazerem os filhos 

da escola, manterem contato com o professor para saber como anda o desenvolvimento 

do filho etc. Mesmo no caso do Elias, em que os pais não conseguem participar das 
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reuniões de pais, a professora reconhece a participação dos pais no processo de 

escolarização do filho.  

 Profa. Azalea: Especificamente. Acho que ele trabalha muito, ele 

trabalha muito pelo o que o Elias fala. Às vezes, ele fala: não dormi. 

 Elbio: Ele é costureiro? 

 Profa. Azalea: Ele é costureiro. [Ele fala:] não dormi, papai trabalhou 

a noite toda. Então, ele deve trabalhar muito. E a mãe tem outras crianças, né. 

Tem outros filhos pequenos, maiores. Então, isso dificulta evidentemente. 

Acredito que seja isso a não participação na vida da escola. 

 Elbio: Está bem. 

 Profa. Azalea: Mas isso não significa que não participa na vida do 

filho. 

 

 Parece que a rotina das famílias bolivianas que trabalham como autônomos no 

setor de costura costuma ser das 8h 00 da manhã até às 9h 00 da noite. O mesmo motivo 

que os leva a trabalhar muito, ser autônomo e depender da quantidade de produção, 

permite a estes bolivianos ter um horário flexível e poder trabalhar em casa. Assim, 

podem levar e buscar os filhos na escola. 

 As famílias entrevistadas de origem nordestina, apesar de terem uma jornada de 

trabalho menor que a jornada das famílias bolivianas, enfrentam maior dificuldade no 

acompanhamento de seus filhos. Portanto, verifica-se que não é só uma questão de 

tempo. A barreira também passa por outros motivos e dificuldades: rigidez no horário 

de trabalho e a falta de um Capital Cultural próximo ao Capital Cultural transmitido 

pela escola. Em alguns momentos, a rigidez do horário de trabalho das famílias de 

origem nordestina dificulta a realização de ações esperadas pela escola, como o 

encaminhamento a serviços de saúde que a escola consegue em parceria com a 

universidade próxima da escola. O fato de terem uma relação de trabalho precária 

coloca estes pais em situação de fragilidade na relação. Os mesmos evitam faltarem ao 

trabalho, mesmo que para acompanhar o filho em um tratamento de saúde 

(fonoaudiólogo, psicólogo etc.) já que este tratamento consiste em consultas periódicas 

por um período de médio a longo prazo em horário comercial. Acompanhar os filhos 

neste tipo de tratamento é uma tarefa bastante difícil para estas famílias. Há o exemplo 

do Carlos que foi encaminhado pela escola para um tratamento com fonoaudiólogos da 

universidade próxima da escola, mas a mãe não teve condições de levá-lo. 

 Elbio: A senhora comentou que a escola pediu para ele [Carlos] fazer 

fono, é isso? 
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 Mãe do Carlos: Pediu para ele fazer fono. Eu mesmo vou falar, tem até 

que puxar a orelha, que eu não fui. Não foi só uma vez que pediu.  

 Elbio: Mas eles indicam algum lugar? 

 Mãe do Carlos: Indicou sim.  

 Elbio: Onde é o atendimento fonoaudiológico? 

 Mãe do Carlos: Aqui perto do hospital. Eu nunca fui também.  

 Elbio: Ah, tá, é aqui na faculdade de fonoaudiologia. Perto do ponto 

final do ônibus, não é?  

 Mãe do Carlos: Disseram que nem precisa de ônibus, que dava para ir 

a pé.  

 Elbio: Mas ela deu algum encaminhamento? 

 Mãe do Carlos: Deu. E eu não fui. E foi duas vezes já, que teve o 

negócio de fono na escola. E as duas vezes, mandou o Carlos na fono. E o 

Carlos não foi. Quer dizer, o Carlos não foi, não. Eu não levei, né. 

 

Apesar desta questão, no geral, o que parece pesar mais na atitude de 

acompanhar mais de perto o desempenho escolar do filho é a posse ou a falta de 

familiaridade com o Capital Cultural adotado pela escola. As famílias com maiores 

dificuldades são aquelas que não conseguem criar em seus filhos as disposições que os 

ajudarão no desenvolvimento escolar: raciocínio lógico, leitura e interpretação de textos, 

relacionamentos sociais, solução de conflitos, auto disciplina, perseverança, respeito às 

hierarquias, empenho, apreço ao conhecimento teórico etc. Não conseguem criar estas 

disposições em seus filhos, porque não as possuem. Assim, não expressam o valor das 

mesmas para os filhos e não transmitem estes conteúdos e valores. 

Um exemplo é a família do Carlos que não sabe como poderia ajudar para 

auxiliar o desenvolvimento do filho. 

 Elbio: E o que você acha que a escola poderia melhorar, além desta 

questão do horário. Tem alguma outra coisa? 

 Mãe do Carlos: Eu não sei. Acho que não. Acho que mais nisso 

também. Porque eu nem sei como começar para mexer nisso, entendeu, para 

ele desenvolver mais. Não sei se tem que procurar outro tipo de coisa para 

fazer. 

 

 A família não sabe como pode auxiliar o seu filho neste processo de obtenção 

deste Capital Cultural escolar. 

 Porém, todas as famílias reconhecem a escola como o local onde as suas 

dificuldades possam ser supridas. Entendem que lá é o espaço onde os filhos poderão ter 

acesso aos saberes que eles não conseguem passar para os filhos. Também reconhecem 

que a escola precisaria fazer mais do que faz atualmente para que os seus desejos sejam 
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atendidos. Em conversa com a mãe do Elias, perguntou-se se ela já expressou para a 

escola a necessidade que a sua família sente de que a escola precisaria dar mais horas de 

aula para seu filho. Pois, seria lá que ele poderia aprender o que precisa.  

 Mãe do Elias: Para a escola, sim. Eu já fui já a professora falar com 

ela se podia ensinar alguma, porque são poucos os horários que tem, né, na 

manhã tem uns pouco horários e tudo. Não tem como aprender o Elias assim, 

uma hora certa, tem o horário de lanche, o horário de almoço, horário de 

recreio, tem horário não sei de que. Acho que tem só pouquinhas horas para 

aprender. Isso que me dá um pouquinho de ficar chateada, né. Só isso. 

  

A resposta que a escola deu, segundo o relato da mãe do Elias, é que a escola 

não poderia fazer nada a respeito e, novamente, a professora coloca a tarefa a cargo da 

família, fazendo por conta própria ou contratando alguém para fazê-lo. 

 Mãe do Elias: Ela falou que regra é assim, né. Tem que ir por regra. 

Não tem como, só a não ser você fazer o professor contratasse para você seu 

filho ficasse aí, falou. Mas tenta fazer, falou. Tem que pesquisar, falou.  

  

 Em conversa com o pai do Elias, ele também expressou que sente falta do filho 

ter mais tempo na escola para aprender a ler. A família se sente incapaz de realizar esta 

tarefa, pois teme que a mistura com o espanhol confunda a cabeça do filho neste 

processo de alfabetização. 

 Elbio: Você sente um pouco de falta disso? 

 Pai do Elias: Eu sinto falta, porque na idade do Elias, eu já sabia ler, 

eu sabia ler. Aqui, meu filho não está lendo ainda. Conhece as letras, mas não 

sabe juntar as palavras. Desde que nós falamos para a professora, se tem um 

professor que pode ensinar a ler a ele. Porque não sabe, temos algumas 

palavras que nós não falamos direito, porém confundimos a ele. Ele vai falar, 

tem vez que fala assim como nós falamos. Parece que imita a gente. Aí, 

confunde a cabeça. Por isso falamos para a professora dele se tem alguém que 

possa ensinar a ele. 

 

 A mãe do Carlos também acha que a própria escola poderia ajudar o seu filho a 

melhorar o seu desempenho escolar se tivesse um tempo maior de aula. 

 Mãe do Carlos: Só acharia, assim, que teria que ser mais puxado. 

 Elbio: Mais puxado? 

 Mãe do Carlos: É que eu acho muito fraco. Mais puxado.  

 Elbio: Mais puxado? 

 Mãe do Carlos: O ensino também. O ensino que eu não acho que é 

muito, não é muito puxado.  

 Elbio: Como a senhora acha que poderia ser?Através de um período 

maior de aula? De mais lições? 

 Mãe do Carlos: Sim, um período maior de aula. Nem tanto mais lições, 

porque as lições dão bastante. Acho que um período maior de aula entendeu?  

 Elbio: Tem sempre lição de casa? 
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 Mãe do Carlos: Tem sempre. 

 Elbio: Mas vocês sabem se tem todos os dias? 

 Mãe do Carlos: Não, não é todos os dias. Mais ou menos, duas vezes 

por semana. 

 

A questão é a postura diante dessa situação. A escola poderia buscar em parceria 

com a família (nesse caso, a participação da família seria importante no processo 

educativo) novos caminhos para suprir esta carência que a escola e a família não 

conseguem suprir no momento. Não adianta esperar que a família passe a ser capaz de 

criar em seus filhos disposições exigidas na escola, pois muitas famílias não conseguem 

fazê-lo e reconhecem esta dificuldade.  

Diante desta situação e da dificuldade de algumas famílias para cumprirem o que 

os professores esperam deles, verifica-se que há uma ação efetiva da escola, o Livrão da 

Família. Pois como já foi citado, para um TPS eficiente é necessário a inculcação dos 

códigos da mensagem através de um novo habitus ou reduzir provisoriamente o nível de 

emissão com uma progressão adequada (BOURDIEU e PASSERON, 2013). 

Bourdieu e Passeron (2013) dizem que nos casos em que a redução entre o nível 

de emissão e o nível de recepção no TPS não ocorre, o professor pode considerar os 

estudantes como responsáveis pela situação. Já que ele carrega a autoridade estatutária 

da instituição escolar.  

Na escola analisada, vê-se que há somente uma ação dirigida especificamente 

para a diminuição desta barreira, o Livrão da Família. Todas as outras atividades 

parecem ser permeadas pelos conceitos que os professores já possuem de que muitas 

famílias são desestruturadas, ou de que o próprio aluno é o culpado pelo fraco 

desempenho escolar. Isso se evidencia no questionário respondido pela profa. Lírio. No 

questionário, havia a seguinte pergunta: "Quais os principais motivos, na sua opinião, 

para as dificuldades de aprendizado dos seus alunos?" A sua resposta foi: "Ambiente 

familiar, interesse do aluno, participação dos pais, troca de informação família x 

escola." A escola só foi citada no último item, mas de forma relativa.  

Essa ideia também aparece na entrevista com a profa. Orquídea: 

 Profa. Orquídea: Olha, está difícil. A escola virou mais um... faz mais 

trabalho social do que na verdade trabalho de educar, sabe. [...] A gente acaba 

fazendo o trabalho que os pais deveriam fazer. Eu já não sei mais, sei lá, 

solução, o que a escola pode fazer além do que já tem feito. É claro, sempre 

existe mais, você fala, ah a escola de período integral, maçante para uma 

criança ficar o dia inteiro dentro de uma escola, tudo bem, mesmo com 
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atividades diferentes. Sabe, é cansativo. Você não aguenta ficar o dia inteiro, 

sabe, preso em um mesmo local, ali, você fica...  

 Elbio: A senhora acha que a proposta de escola de tempo integral não 

é uma boa proposta? 

 Profa. Orquídea: Ah, eu não... eu acho que não funciona para todos. Se 

aquele aluno... hoje a gente tem muito aluno com déficit de atenção, sabe, com 

TDH [Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade], é não sei o que, 

não sei o que, e a gente vê que para esse aluno não funciona. Tem que ser 

atividade diferente? Tem. Diferenciada? Tem. Mas, não sei, depende muito da 

clientela, depende muito do tipo da criança que você está trabalhando. Tem 

"enes" problemas que você demora a detectar. A gente tem psicólogo aqui, tem 

vários especialistas que vem da faculdade para cá. Aí detecta, faz um 

encaminhamento, pai e mãe não levam. O que adiantou, sabe, a escola se 

empenhou, veio, trouxe o projeto para cá. Os caras estão caminhando para 

dentro da faculdade com médico, sabe, médicos caros. O pai não leva. Nem 

para um exame, um simples exame de vista, os pais não levam. Que vem, às 

vezes, o professor está aqui e se empenha a levar junto, não vai. Então a gente 

fica assim meio que perdida, já não sabe mais o que fazer. Eu acho que assim, 

a escola está sobrecarregada. Virou assim, um serviço social, né. E a gente faz 

o que pode. Mas está complicado. E assim, eu não vejo, no momento, não vem 

nada à cabeça que diga assim, a escola pode fazer isso, pode fazer aquilo, 

porque acho que assim a escola já está fazendo tantas coisas que eu não vejo 

mais. 

 

 A professora relata que a escola já fez tudo o que poderia fazer para ajudar o 

aluno que tem baixo desempenho escolar a melhorar. Também individualiza o problema 

ao colocar que uma nova proposta como a escola de tempo integral só ajudaria alguns. 

O problema deixa de ser da escola para ser do aluno como indivíduo. Segundo a 

professora, os alunos com Transtornos de Déficit de Atenção com Hiperatividade não se 

encaixariam na proposta. Como disse anteriormente, apesar de vermos um grande 

esforço da escola estudada em conseguir novos caminhos que ajudem os seus alunos e 

as famílias, vemos que a visão fica fechada dentro do microcosmo da própria unidade 

educacional. Não se pensa em trabalhos conjuntos com Secretaria da Saúde, com 

Secretaria da Assistência Social etc. Ou, talvez, esta limitação seja resultado de um 

"desencanto" da possibilidade de criação desta rede mais ampla devido a tentativas 

anteriores, burocracia estatal etc. 

Nestas situações em que não se consegue ver mais novos caminhos a serem 

trilhados na busca de uma melhoria do aprendizado do aluno, o professor enxerga como 

único culpado o aluno e sua família. E como o professor carrega a autoridade estatutária 

da escola, este conceito acaba sendo absorvido até pelas famílias e pelos alunos. Um 

exemplo é o relato da mãe do Rafael:  
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 Mãe do Rafael: Não, ele não está indo bem na escola. Não está indo 

bem.  

 Elbio:  Qual é a dificuldade que ele tem? 

 Mãe do Rafael: Ler e escrever.  

 Elbio: E a senhora acha que a escola poderia fazer alguma coisa para 

melhorar isso? 

 Mãe do Rafael: Não, isso para mim já vem dele, não é. 

 Elbio: A senhora acha que é um problema mais do Rafael?Não é da 

escola?  

 Mãe do Rafael: Não.  

 Elbio: O que a senhora acha ele teria que fazer para... 

 Mãe do Rafael: Prestar mais atenção, não ficar conversando na sala de 

aula, que ele bate demais nas crianças. Não presta atenção no que a professora 

diz. 

 

Como disse Bourdieu e Passeron (2013), a relação entre o professor e o aluno 

não é apenas uma relação de comunicação, mas uma relação de autoridade. Esta 

autoridade é passada para o professor pela própria instituição que ele representa. 

Portanto, declarações por parte do professor culpabilizando os alunos e suas famílias 

carregam em si uma autoridade institucional e possuem uma grande força.  

 4 - A cultura do emigrante-imigrante e do migrante não é levada em 

consideração pelos professores no seu trabalho pedagógico. 

Segundo Demartini (2004), no período da primeira república, um número grande 

de emigrantes-imigrantes provenientes da Ásia e Europa vieram para o Brasil. No 

estado de São Paulo, Demartini (2004) descreve que 80,77% da população era de 

emigrantes-imigrantes neste período. Porém, a relação destes grupos com a 

escolarização se dava de forma diferente dos emigrantes-imigrantes analisados nesta 

pesquisa. Como vemos abaixo, este grupos traziam as suas experiências e expectativas. 

 (...) cada grupo trouxe para esse novo contexto as suas experiências, 

expectativas e projetos de alguma forma relacionados com o campo 

educacional e a sociedade de origem; muitas vezes, também continuaram 

estabelecendo relações com os mesmos, embora tão distantes. (DEMARTINI, 

2004, p. 218) 

Vemos que os grupos viam nas escolas uma forma de preservação e proteção de 

sua cultura de origem na medida em que estabeleciam escolas "étnicas" e, em alguns 

casos, até obtinham apoio do governo de seu país de origem. Segundo Demartini 

(2004), o formato das escolas dos emigrantes-imigrantes e os métodos pedagógicos 

também reproduziam o que era realizado em seus países de origem. E o número destas 

escolas de emigrantes-imigrantes era significativo. Na cidade de São Paulo, na década 
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de 20, de 272 escolas particulares, 101 escolas eram escolas de estrangeiros segundo 

Demartini (2004). 

Neste contexto, também temos a questão da língua. Segundo Demartini (2004), 

no início do século XX a língua era um instrumento de preservação do grupo de 

emigrantes-imigrantes, repelindo a presença dos habitantes do país que os acolheu. Por 

outro lado, havia a tentativa do governo brasileiro de impor aos emigrantes-imigrantes o 

português como idioma e, através disso, dominá-los e submetê-los às normas locais.  

Nesta imigração analisada neste trabalho, a relação dos emigrantes-imigrantes 

com a sociedade e a escolarização se dá de forma diferente. Esta pesquisa levanta a 

hipótese de que a escola pública atual é um local de apagamento da cultura do 

emigrante-imigrante.  

Sayad (2010) diz que o emigrante-imigrante é obrigado a esquecer a sua história 

no país de origem e se adaptar a nova cultura. Assim, ele passa por um conflito, já que 

ao mesmo tempo em que tem a sua identidade apagada, carrega em seu corpo e em seus 

códigos o país de origem.  

A escola pública também parece não agir diferentemente. O processo escolar 

desconsidera a origem do aluno. Faz com o aluno um processo de apagamento de sua 

história e de sua identidade. Levando os seus alunos a um conflito pessoal, pois 

carregam a sua história em seu corpo: em seus traços físicos, em sua postura, em seus 

valores, em sua forma de estabelecer relações, em sua língua. Mas, estes alunos são 

obrigados a se adaptarem aos novos habitus e esquecerem a sua história. Verifica-se que 

o TPS desconsidera totalmente o TPP. 

Um elemento importante neste apagamento é o fato das famílias deixarem de 

cultivar o idioma materno e deixarem de transmitir o mesmo para os seus filhos, pois 

ficam receosos disso interferir no aprendizado do filho na escola.  

 Elbio: Vocês conversam com seus filhos em qual língua, em português? 

 Mãe do Elias: Português, porque vai ser difícil que ele vai se adaptar 

em escrever e ler, né. Se nós fala espanhol, na hora de fazer lição, ele vai 

misturar. 

 

 Em conversa com a coordenadora, ela mesma reconhece que a valorização das 

culturas e das formas de expressão (idiomas e sotaques) passam por relações de poder 

entre os grupos dentro da sociedade.  
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 Coordenadora Tulipa: Acho que isso é também uma questão de poder, 

de dominação, entendeu? Porque a língua é diversa e você está em um país 

muito grande. Isso aí é questão cultural de influência. Então o que acontece, 

eles ficam muito tímido, constrangido. Então, seja nordestino, seja boliviano, 

seja o que for. 

 

Sendo assim, a escola poderia ser o espaço de discussão sobre estes temas. 

Ajudando os alunos a relativizarem estes conceitos de valorização baseados em 

estruturas de poder já pré estabelecidas. Com isso, criar-se-ia um ambiente muito mais 

acolhedor e democrático.   

A presença de alunos com diversos sotaques e de alunos de língua espanhola na 

escola poderia levar a um trabalho de reconhecimento destas culturas e de trocas entre 

os alunos. Para os maiores, poderia inclusive haver discussão sobre estas relações de 

poder e a influência que elas exercem sobre a estética e sobre os gostos. Porém, na 

prática, não é isso que acontece. Os professores ignoram todas as diferenças e dão as 

aulas como se a turma fosse constituída de um único perfil de aluno. Todos os 

professores entrevistados expressam que tratam todos os alunos pedagogicamente da 

mesma forma. Inclusive expressam esta ideia com alegria, considerando que assim, não 

fazem discriminação.  

 Elbio: A senhora desenvolveu alguma atividade específica voltada para 

os alunos de origem nordestina ou para os alunos de origem boliviana? 

 Profa. Orquídea: Não. Nada diferenciado. Tudo igual. 

 

 

 Elbio: Vocês chegaram a desenvolver alguma atividade específica, 

pensando nos alunos bolivianos ou nos alunos nordestinos? Não sei se já 

aconteceu alguma vez isso? 

 Profa. Azalea: Não. Não que eu saiba.  

 

 

 Elbio: Você já desenvolveu alguma atividade específica para os 

bolivianos, no caso o Matias? 

 Profa. Lírio: Assim, diferenciada? 

 Elbio: É, para todo mundo, mas pensando no fato dele ser boliviano? 

 Profa. Lírio: Não, não tem esta dificuldade, porque ele se interagiu tão 

bem com a sala então não tem dificuldade nenhuma. É tratado, é igual para 

todos. Não tem, não precisou. 

 

 Entendemos que todos têm os mesmos direitos, mas isso não significa que a 

forma de atendimento será a mesma para todos. Pelo contrário, para que todos tenham o 

mesmo direito, é necessário que, em algumas situações, as pessoas sejam atendidas de 
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formas diferentes. É preciso que se leve em consideração a situação em que a pessoa se 

encontra.  

 Oliveira (2013) também se deparou com esta forma de pensar em duas escolas 

onde realizou a sua pesquisa. Lá, os funcionários também acreditam que todos devem 

ser tratados igualmente e levam esta orientação ao pé da letra. Oliveira (2013) se 

deparou com a indignação dos funcionários das duas escolas ao perguntar quantos 

alunos bolivianos havia nas mesmas. Os funcionários disseram que não se fazia 

diferenças naquelas escolas, ou seja, eles entendiam que o simples contar de quantos 

alunos nasceram no Brasil e quantos nasceram na Bolívia seria uma forma de fazer 

distinção entre os alunos. Para eles, isso seria um ato preconceituoso. 

 Infelizmente, sob esta aparência de tratamento "democrático" totalmente 

equivocada, vemos relações conflituosas entre os alunos de origem boliviana e 

brasileiros. Apesar da profa. Lírio afirmar que seu aluno, Matias, não sofre preconceito 

(inclusive, reafirmou isso diversas vezes, mesmo quando estávamos falando sobre outro 

assunto). No mesmo dia em que entrevistei a professora Lírio, encontrei a tia e a mãe do 

Matias na escola. Como eu conheço a família, conversei rapidamente com a tia, e ela me 

informou que veio conversar com a professora, pois o Matias se queixou que está 

apanhando dos outros colegas de classe. Segundo a tia, o Matias sofre muito e é 

perseguido, aparentemente, por ser boliviano. Ela relata que até desanimou em pedir 

alguma providência quanto aos maus tratos dos outros alunos em relação ao  Matias. 

Elbio: Vocês já precisaram ir na escola fazer algum pedido ou conversar 

sobre algum assunto? 

Tia do Matias: Foi por causa que os meninos incomodaram ele.  

Elbio: Além daquela vez que nós nos encontramos, teve alguma outra vez? 

Tia do Matias: Teve três vezes que eu fui lá. No último, eu já fiquei muito 

triste e desapontada, né. 

Elbio: Aquela vez que a gente se encontrou foi a última vez? 

Tia do Matias: Era última vez, era final do ano também.  

 

 A ausência de uma AP que busque a integração dos alunos através de um 

reconhecimento das diferenças e a atitude de "isenção" dos professores com relação aos 

conflitos gerados dentro do grupo inter-étnico podem levar ao aluno estrangeiro a 

buscar as suas próprias estratégias de defesa. Por exemplo, o fato da escola não agir 

mediante aos reiterados pedidos da família do Matias, levará a família a buscar outras 

alternativas para a solução do problema. Oliveira (2013) relata que, em uma escola da 
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zona norte de São Paulo, alguns alunos bolivianos desenvolveram as suas estratégias de 

sobrevivência diante das agressões. 

 (...) desenvolvendo estratégias de sobrevivência cotidianas 

como o aluno boliviano da 5a. série, H., que depois de ter seus 

pertences roubados por um colega de sala brasileiro passa a usar um 

grande cadeado em sua mochila para evitar novos furtos; ou ainda 

como outro aluno boliviano, A., da 6a. série que espera em pé todos os 

colegas na hora do recreio almoçarem para só então sentar-se à mesa, 

evitando assim a concretização da ameaça de que seus colegas 

brasileiros joguem sua comida em sua cabeça, como acontecido 

anteriormente. (OLIVEIRA, 2013, p.13) 

  

 Oliveira (2013) relata que alguns professores consultados em sua pesquisa 

demonstram não se preocuparem ou não desejam se desgastar com os problemas de 

bullying entre os alunos. Alguns, inclusive, preferem o isolamento dos alunos 

bolivianos, pois ao se socializarem, como ocorreu em um dos casos estudados pela 

pesquisadora, o aluno passa a conversar durante a aula e passa a atrapalhar o trabalho do 

professor. Aquino (1998) comenta que boa parte dos professores, em sua opinião, ainda 

buscam como ideal a escola de antigamente onde o bom aluno é o aluno calado, imóvel 

e obediente. A quino (1998) acredita que a indisciplina indica necessidades de 

transformação na relação professor-aluno e nas relações dentro da escola. Aquino 

(1998) combate a ideia que muitos professores têm de que é necessário primeiro uma 

normatização moral dos hábitos das crianças para posteriormente fazer o trabalho na 

área do pensamento. Ao analisar o problema da indisciplina, Aquino (1998) comenta ser 

importante acrescentarmos uma nova dimensão ao trabalho docente. Normalmente, se 

pensa no trabalho docente como associação de duas grandes dimensões: conteúdos e 

métodos. A terceira dimensão que é necessária ser acrescentada é a dimensão ética. Esta 

dimensão refere-se ao "para que se ensina". 

 Por outro lado, Oliveira (2013) relata que uma professora da mesma escola 

pesquisada por ela, diante das perseguições que os alunos bolivianos sofriam, levou 4 

alunos para compartilharem nas outras classes sobre as suas vivências na Bolívia: 

escola, forma de educação, brincadeiras, etc. Essa atitude gerou uma mudança nas 

atitudes de hostilidade dos alunos para com os emigrantes-imigrantes.  

 Bourdieu e Passeron (2013) argumentam que toda AP, através de um TP, é 

sempre uma violência simbólica, pois impõe um arbitrário cultural através de um poder 
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arbitrário. A escola realiza esta violência na medida em que reproduz sem nenhum 

questionamento um arbitrário cultural pré-estabelecido. A escola deixa de lado a 

possibilidade de um reconhecimento da cultura e do habitus de seus alunos, o que 

aumentaria muito a eficácia de seu TPS na medida em que facilitaria o reconhecimento 

da distância entre o TPP efetuado pelas famílias e o TPS a ser realizado pela escola. 

Porém, sem o reconhecimento do TPP fica impossível verificar a distância deste para o 

TPS a ser realizado. Através desta violência simbólica, segundo Bourdieu e Passeron 

(2013), a escola também dissimula as relações de força que estão na base destas 

relações hierarquizadas. Fazendo com que se aceite a inculcação de seleções e 

significações escolhidas arbitrariamente como dignas de serem reproduzidas e, ao 

mesmo tempo, torna ilegítimo tudo que se diferencia destas seleções e significações 

arbitrariamente impostas.  

 Cria-se assim um sistema cíclico de reprodução social e de reprodução cultural. 

Pois o poder arbitrário que impõe um arbitrário cultural se baseia nas relações de força 

entre os grupos sociais. Ao reproduzir o arbitrário cultural, reforça-se novamente a 

estrutura de relações de força que delega a sua autoridade para que o TP imponha o 

arbitrário cultural. 

Bourdieu e Passeron (2013) também argumentam que o Sistema Escolar dá 

condições institucionais para que os professores excluam qualquer Trabalho Escolar 

heterogêneo ou heterodoxo. Levando-os a excluir qualquer prática incompatível com 

sua função de reprodução e de integração intelectual e moral dos destinatários 

“legítimos”. O Sistema de Ensino, segundo Bourdieu e Passeron (2013), busca a 

homogeneidade, submetendo a informação que os educadores inculcam a um tratamento 

de codificação, homogeneização e sistematização. Transformando a informação em 

mensagem escolar que se encaixa em uma cultura escolar rotinizada. 
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 VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Nestas considerações finais, pretende-se retomar e discutir o problema da 

pesquisa, seus objetivos pretendidos e suas  hipóteses, apontando o quanto foram 

atendidas ou não. 

 As hipóteses levantadas neste trabalho são:  

1. Os pontos levantados pelos professores sobre o que as famílias de camadas 

populares devem fazer para melhorar o desempenho escolar de seus filhos não estão 

alinhados com os pontos levantados na pesquisa bibliográfica. 

2. O TPS não leva em consideração a diferença entre nível de emissão e o nível 

de recepção e nem repassa os códigos de decifração para os alunos. 

3. As famílias não possuem condições materiais e sociais para satisfazerem os 

pontos levantados pelos professores. 

4. Os professores não levam em consideração a história e a cultura do aluno 

emigrante-imigrante/migrante no seu TP. 

 As hipóteses um, dois e três se confirmaram parcialmente. A hipótese quatro se 

confirmou totalmente. 

 Como dissemos, a hipótese um se confirmou parcialmente. Os professores 

levantam alguns dos itens citados pelas pesquisas analisadas como ações importantes 

que as famílias devem realizar para melhorar o desempenho dos filhos. Porém, os 

professores e a escola chegam a conclusões que estão em desacordo com as pesquisas. 

Os professores concluem que devem criar novas possibilidades e re-significações do 

Capital Cultural das famílias através de um TP com os pais e que consequentemente 

favoreceria a escolarização dos filhos destas famílias. As pesquisas não apontam para a 

realização de um TP com os pais para que possam ajudar na escolarização dos filhos. As 

pesquisas apenas apontam as características que estão associadas a um maior 

desempenho dos alunos. 

 Além disso, o TP planejado pela escola para "capacitar" os pais se expressa 

através de atividades irrefletidas, desfocadas e pontuais. Faltando maior planejamento, 

constância e clareza nos objetivos. Segundo Bourdieu e Passeron (2013), o TP é um 

trabalho de inculcação que deve durar bastante tempo para produzir uma formação 
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durável. Não é possível desenvolver um TP com encontros pontuais e esporádicos. Em 

vez disso, seria mais interessante se a escola buscasse desenvolver atividades que 

procurasse diretamente suprir a falta das famílias na criação de disposições que 

pudessem auxiliar os alunos na vida escolar (raciocínio lógico, leitura e interpretação de 

textos, entendimento da função social da leitura, sociabilidade, solução de conflitos, 

auto disciplina, perseverança, respeito às hierarquias, empenho, apreço ao conhecimento 

teórico etc.). Este procedimento ocorre na execução do Livrão da Família quando se dá 

acesso aos bens culturais (livros) e mostra o valor social deste aprendizado. 

 Vemos também, segundo o relato dos professores, uma diferença da participação 

dos pais das famílias bolivianas e das famílias nordestinas. Segundo os professores, as 

famílias bolivianas são muito mais presentes e interessadas no processo escolar dos 

filhos. Há também uma diferença na postura dos pais bolivianos quanto a valorização 

do papel do professor. Esta postura também se manifesta no comportamento dos filhos 

que são mais respeitosos com os professores em relação aos alunos de famílias 

nordestinas. Talvez esse seja o ponto que faça a grande diferença entre o aprendizado 

dos alunos dos dois grupos. Sendo que os alunos bolivianos são sempre descritos como 

bons alunos, apesar da dificuldade inicial no aprendizado da Língua Portuguesa. Por 

outro lado, é importante citarmos o fato dos professores, em alguns casos, considerarem 

um bom aluno aquele que não faz bagunça ou que não cria problema. O bom aluno, em 

alguns casos, não é aquele que possui um melhor aprendizado. 

 Nesta tentativa de se relacionar com a família e "educá-las" para que possam 

educar os seus filhos, a escola cria uma relação assimétrica de poder. Onde ela é 

possuidora das respostas que as famílias "precisam". Ao mesmo tempo, nos momentos 

de crise, a escola espera que a família resolva os problemas e as chamam para intervir 

na situação. Cria-se uma relação assimétrica e ambígua.  

 Uma relação igualitária entre pais e escola é importante para que juntos busquem 

novos caminhos que possam superar as carências que surgiram na sociedade e na 

escolarização atual. É necessário que ambos os lados (escola e família) estejam 

dispostos a uma auto-crítica e estejam dispostos a dialogar de igual para igual, buscando 

novos caminhos em vez de tentarem resgatar configurações sociais já ultrapassadas. 

Esses novos caminhos, certamente, também envolvem outras esferas da escola pública 
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(Diretoria de Ensino, Secretaria da Educação etc.) e de outras áreas (Assistência Social, 

Secretaria da Saúde etc.). 

Vemos, assim, que a  hipótese dois se confirmou quase totalmente. Todas as 

atividades, com exceção do Livrão da Família, expressam a ideia de que a família e o 

próprio aluno são responsáveis pelo fraco desempenho escolar. Para a escola, caberia à 

família munir o aluno do Capital Cultural necessário para a vida escolar. Na 

incapacidade desta realização, a escola também não enxerga outras alternativas para 

vencer a diferença entre o TPP e o TPS. Criando-se um mecanismo de exclusão dos 

alunos que não são "dignos" para o TP que a escola realiza. Com tudo isso, verifica-se 

que o trabalho desenvolvido pela escola pesquisada está destinada a apenas reproduzir 

as exclusões existentes e ainda legitimá-las pela autoridade institucional escolar.  

A hipótese três também se confirmou parcialmente. Os professores consideram 

que as famílias de origem boliviana possuem condições para cumprir as tarefas 

necessárias para um bom desempenho escolar, porém os pais de origem nordestina 

teriam muitas dificuldades de realizarem os itens esperados pelos professores.  

Apesar dos pais de famílias bolivianas terem uma carga horária de trabalho 

muito maior do que os pais de famílias nordestinas, eles possuem uma maior 

flexibilidade em seus horários; o que facilita a sua presença nas reuniões de pais, na 

entrada e saída de seus filhos da escola e no acompanhamento a algum tratamento 

médico para qual a escola encaminhe. Já os pais de famílias nordestinas possuem uma 

carga horária menor de trabalho, mas estão inseridos em uma relação de trabalho mais 

rígida quanto a faltas e mudanças no horário de trabalho. Além de tudo isso, há também 

uma maior similaridade entre o Capital Cultural das famílias bolivianas com o Capital 

Cultural adotado pela escola. Esta maior aproximação se manifesta no maior respeito ao 

papel do professor e na maior valorização da escola.  

Considerando a importância que a escola dá para a relação com os pais, seria 

interessante repensar a forma de comunicação com eles. A escola poderia valorizar mais 

as conversas pessoais periódicas no lugar dos comunicados escritos. Como muitos pais 

não utilizam com frequência a escrita como forma de comunicação, este meio impede-

os de se expressarem com total liberdade. Para tanto, seria importante analisar os 

melhores horários para que os pais pudessem participar das reuniões. O interessante 

seria que as reuniões não fossem em horários de trabalho, o que dificulta a participação. 
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Estas conversas também precisam ser em bases teóricas que permitam uma relação mais 

igualitária.  

Por fim, a hipótese quatro se confirmou totalmente. Os professores não levam 

em consideração a origem ou a história do aluno em seu Trabalho Pedagógico. Eles 

ensinam como se a sua classe fosse formada por um único perfil de aluno e consideram 

esta atitude como algo positivo, como um sinal de que não há discriminação em suas 

atitudes. Porém, a igualdade não significa tratamento igualitária. Em alguns casos, é 

necessário um tratamento diferenciado para que haja igualdade. É necessário tratar 

diferentemente os diferentes para que haja uma real igualdade.  

Com esta postura de tratar todos os alunos como sendo do mesmo perfil, 

ocorrem duas grandes perdas. Em primeiro lugar, perde-se a capacidade de um TPS 

eficiente, pois torna-se impossível o reconhecimento da distância entre o TPP e o TPS. 

Tornando-se impossível planejar uma forma de vencer esta distância. Em segundo 

lugar, perde-se a oportunidade pedagógica de se trabalhar questões sobre diferenças 

culturais, relações de poder que influenciam os nossos valores, sociabilidade, valores 

estéticos etc.  

Espero, com esta pesquisa, ter colaborado com os estudos ligados a 

escolarização de emigrantes-imigrantes e migrantes de camadas populares, ajudando a 

esclarecer questões ligadas ao relacionamento estabelecido entre as famílias e a escola 

representada na figura do professor.  
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VIII - ANEXOS. 

 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar de uma 

pesquisa que procura conhecer a  relação entre professor e família de alunos bolivianos 

e nordestinos da escola pública. Os procedimentos adotados serão o preenchimento de 

formulários e entrevistas.  

Você não terá nenhum custo para participar deste estudo e também não receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer 

aspecto que desejar e poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome 

ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

 O(A) Sr(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos. 

 

Eu, ____________________________________________, portador do 

documento de Identidade ____________________ fui informado(a) dos objetivos do 

estudo “Relação entre professor e família: um estudo sobre alunos bolivianos e 

nordestinos na escola pública”, de maneira clara, detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão de participar se assim o desejar. 

 Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo 

de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

  

São Paulo, _________ de __________________________ de ______. 

  

 

 

Assinatura participante  
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 2 - Questionários 

 Questionário - professores 

Nome:.................................................................................................................... 

Idade:...........Cidade e estado de nascimento:...................................................... 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

.......................................................................................................................... 

2. Em qual instituição você se formou? 

.......................................................................................................................... 

3. Em que ano você se formou? 

.......................................................................................................................... 

4. Há quanto tempo você já dá aula? 

.......................................................................................................................... 

5. Você dá aula em outra escola além desta escola?  

.......................................................................................................................... 

6. No total, quantas horas semanais você leciona? 

.......................................................................................................................... 

7. Você possui outro trabalho além do magistério? Qual? 

.......................................................................................................................... 

8. Quais os principais motivos, na sua opinião, para as dificuldades de aprendizado 

dos seus alunos?  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

9. Os pais atendem prontamente aos seus chamados? Em quais ocasiões eles 

atendem? Em quais ocasiões eles não atendem? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

10. Os pais procuram a escola ou o professor mesmo sem serem chamados pela 

escola? Em quais ocasiões? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................



 Questionário – responsável 

1. Preencha o quadro abaixo com os dados dos membros da família que residem juntamente com o aluno. 

Nome Idade Parentesco com 

a criança 

Grau de 

escolaridade 

Está estudando 

no momento? 

Profissão Renda 

       

       

       

       

       

       

 

2. Há quanto tempo, a família reside em São Paulo? 

............................................................................................... 

3. Qual o pais e a cidade de origem dos pais? 

............................................................................................... 

4. Por que vieram para São Paulo? (escola, trabalho, etc.) 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 



 3 - Roteiros de entrevistas 

 Roteiro de entrevista - professores 

1. Quantos alunos bolivianos estudam na sua turma? Quantos alunos de origem 

nordestina? 

 

2. Você encontra problemas no trabalho escolar junto às crianças bolivianas? Se 

sim, quais? Se não, explique por quê. 

 

3. Você encontra problemas no trabalho escolar junto às crianças nordestinas? Se 

sim, quais? Se não, explique por quê. 

 

4. Caso os alunos bolivianos solicitem sua ajuda nas atividades escolares, como 

você resolve? (Se eles apresentarem algum problema no aprendizado, como o 

professor tenta resolver?) 

 

5. Caso os alunos nordestinos solicitem sua ajuda nas atividades escolares, como 

você resolve? (Se eles apresentarem algum problema no aprendizado, como o 

professor tenta resolver?) 

 

6. O que a família do aluno boliviano poderia fazer para auxiliar este aluno? E a 

família do aluno nordestino? 

 

7. O que a escola fez ou poderia fazer para auxiliar este aluno? 

 

8. Você já desenvolveu alguma atividade específica para os alunos bolivianos? 

Quais? 

 

9. Você já desenvolveu alguma atividade específica para os alunos nordestinos? 

Quais? 



101 

 

 Roteiro de entrevista – família 

1. Qual a profissão dos pais no Brasil? E qual era a profissão dos pais na cidade de 

origem? 

 

2. Quantos cômodos tem a residência onde moram? 

 

3. Qual o local de nascimento dos pais? 

 

4. Vocês têm filhos na escola pública? Quantos? Em que série estão? 

 

5. Como são a rotina diária e os horários dos pais? 

 

6. Como são a rotina diária e os horários da criança? 

 

7. Vocês, pais, escolheram a escola onde o seu filho estuda? 

 

8. Vocês costumam acompanhar as lições de seus filhos em casa? Como? (Lições, 

notas, conversam sobre a escola com os filhos?) 

 

9. E das atividades da escola, vocês costumam participar? Quais? 

 

10.  Em quais situações vocês costumam ir à escola? Especifiquem. Foram 

atendidos conforme desejavam? 

 

11.  A escola costuma chamá-los para conversar sobre os trabalhos na escola, sobre 

as atividades de seu filho? Vocês respondem a esses chamados? 

 

12.  Quais assuntos a escola não trata com vocês e que vocês sentem falta? Explique. 

 

13.  Vocês costumam compra livros, CDs, jornais, revistas? Quais? Por quê? Para 

quê? 

 

14.  Vocês possuem computador em casa? O mesmo está conectado a internet? 
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15.  (No caso de estrangeiros) Vocês conversam em qual idioma com os seus filhos? 

A criança entende os dois idiomas? 

 

16.  O filho está indo bem na escola? Como a escola poderia ajudar para que o seu 

filho melhorasse? 
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 4 - Transcrição das entrevistas. 

A - Entrevista com profa. Azalea e a coordenadora Tulipa
12

 no dia 05 de 

dezembro de 2014. 

A professora Azalea é professora do primeiro ano do ensino fundamental de uma 

escola estadual da rede do Estado de São Paulo. Em sua turma havia 16 alunos no final 

do ano letivo de 2014. No início de 2014, a sua classe tinha 4 alunos bolivianos; mas, 

com o decorrer do ano, dois alunos saíram: um voltou para a Bolívia e o outro foi 

transferido para a escola da rede municipal de São Paulo. A professora informa que 

ficaram somente dois alunos de famílias bolivianas, sendo que um deles possui somente 

o pai boliviano. Posteriormente, ao entrar em contato com as famílias, descobriu-se que 

este aluno é filho pai peruano.  

A professora se formou em 1996 em pedagogia. Iniciou o seu curso na UFMA 

(Universidade Federal do Maranhão) e terminou o mesmo na UNIMES (Universidade 

Metropolitana de Santos). Ela leciona há 8 anos e leciona somente na atual escola com 

uma carga horária de 20 horas semanais. Não possui outro trabalho além do trabalho de 

professora.  

A entrevista se realizou na sala dos professores da própria escola. Marquei a 

mesma antecipadamente com a coordenadora. A sala é ampla com várias mesas 

dispostas em formato de U, há também dois computadores, uma máquina de xerox e 

uma lousa. 

A professora se mostrou interessada em responder as perguntas apesar de ter 

ficado mais acanhada após a entrada da coordenadora. No meio da entrevista, a 

coordenadora entrou na sala, sentou-se ao lado da professora e participou da entrevista. 

Essa participação não havia sido combinada antecipadamente. 

Elbio: Como falei, um dos focos é a questão dos alunos bolivianos. Você encontra 

alguma dificuldade no trabalho escolar com estas crianças, no desenvolvimento de suas 

atividades, no seu trabalho de professora? 

                                                 
12

 Os nomes de todos os alunos, professores, coordenadora e da comunidade onde os alunos residem 
foram trocados para impedir a identificação.  
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Profa. Azalea: Sim, principalmente por ser o primeiro ano, eles não falam o português e 

geralmente os familiares também não. Onde aparece a dificuldade entre ele dominar... ele 

aprender a ler em um idioma diferente. 

Elbio: Você sempre deu aula para o primeiro ano? 

Profa. Azalea: Não, eu sempre dei aula para o quinto ano. Esse foi o meu primeiro ano 

com o primeiro ano e foi uma descoberta fantástica. 

Elbio: Você já pegou aluno boliviano no quinto ano também? 

Profa. Azalea: Não, no quinto ano não. Eu peguei agora no primeiro ano. 

Elbio: E com relação as crianças que vêm do nordeste, você percebe alguma dificuldade? 

Profa. Azalea: Olha, eu desmistifico esta história de que o ensino no nordeste fica aquém 

do ensino de São Paulo porque as experiências que eu tive, não de modo geral, eles chegam 

bem. Eles não chegam com grandes problemas de aprendizado e conhecimento, não.  

Elbio: Entendi. 

Profa. Azalea: Evidentemente que, não sei se posso colocar isso, os problemas que a 

gente encontra quando eles acabam de chegar é o sotaque. Eu tive o problema de uma criança 

que ela simplesmente não falava. Eu fui verificar o porque ela não falava, porque ela era tímida 

e não se colocava. É que no primeiro contato que ela teve na escola, as crianças estranharam a 

forma dela falar. E eu sou nordestina e disse para ela que eu era. A partir daí, o comportamento 

dela mudou radicalmente, hoje ela se coloca. 

Elbio: Ela ficava envergonhada, é isso? 

Profa. Azalea: Ficava envergonhada, né. Porque quando ela falou, se colocou pela 

primeira vez, acho que... e é normal na criança isso, né. Houve uma reação quanto ao sotaque 

dela. E hoje ela está aí, está tranquila. Se colocando. Participou até de uma peça de teatro aqui 

na escola. 

Elbio: Legal. E mesmo que seja de outras turmas anteriores, os problemas que você mais 

identifica tanto com o grupo de bolivianos quanto o grupo de nordestinos são estes mesmos. É a 

questão da língua portuguesa... 

Profa. Azalea: É o preconceito mesmo... 

Elbio: E o outro é a questão do sotaque? 

Profa. Azalea: Existe isso. 

Elbio: Do preconceito de ambos... 
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Profa. Azalea: É porque no fundo é preconceito, sim, eles nem sabem que estão sendo 

preconceituosos. Mas terminam sendo, terminam, de uma certa forma, machucando a criança. 

Mas isso, ao longo do tempo, desaparece, né. Desaparece, depois eles nem sentem mais.  

Elbio: Mas é interessante, né, porque acho que a maioria dos alunos são de famílias 

nordestinas. 

Profa. Azalea: São, são... 

Elbio: Mesmo assim... 

Profa. Azalea: É muito estranho. 

Elbio: Caçoaram. 

Profa. Azalea: Sim, sim, mesmo assim eles caçoam. 

(Neste momento, a coordenadora pedagógica, Tulipa, entra na sala e começa a participar 

da entrevista. Esta participação não fora combinada antecipadamente.) 

Coordenadora Tulipa: Eu atrapalho? 

Elbio: Não. 

Profa. Azalea: Até gostaria. 

Elbio: Não, não. 

Profa. Azalea: Me ajuda, Tulipa. 

Elbio: Caso, você perceba alguma dificuldade destes alunos bolivianos. Como você acha 

que dá para resolver? Ajudar para resolver esta situação? 

Profa. Azalea: No aprendizado? 

Elbio: É. Por exemplo, no caso dos bolivianos, a senhora comentou essa questão do 

idioma, né. 

Profa. Azalea: Isso. Olha, no caso dele que é o caso do Elias... porque o [outro aluno] que 

[também] é filho do boliviano, a mãe é brasileira, [então] ele fala normalmente. No caso do 

Elias, com muita persistência mesmo. Com muito exercício e ele chegou em uma fase agora que 

ele já domina o nosso alfabeto. Às vezes, ele coloca palavras que não é do nosso vocabulário. 

Nem sempre eu sei, mas faço... depois eu vou averiguar com a outra pessoa e no dia seguinte eu 

comento sobre o fato. 

Elbio: Ele mistura, às vezes, palavras em espanhol? 

Profa. Azalea: Sim, ele mistura. Porque me parece que na casa dele falam espanhol. 

Elbio: Ele é da Comunidade dos Sonhos? 
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Profa. Azalea: Ele é da Comunidade dos Sonhos. Então, ele sente uma dificuldade maior, 

mas ele termina se inserido mesmo dentro do grupo. 

Coordenadora Tulipa: Mas eu não acho que isso seja um problema, é um conflito de 

língua. Se ele é bilingue, ele vai mesmo... Eu tive uma aluna mas ela escrevia muito bem, a 

Isabela, o português. A mãe falava o espanhol. 

Elbio: A Isabela, eu conheço. 

Coordenadora Tulipa: É sei, mas você não vê mais a Isabela... 

Elbio: Eles estão morando no interior agora, né. 

Coordenadora Tulipa: Isso. Então a Isabela foi minha... 

Elbio: Perto de Itu... 

Coordenadora Tulipa: Eu perdi contato. Não tenho mais... 

Elbio: Eles, de finais de semana, vêm para a Comunidade dos Sonhos. 

Coordenadora Tulipa: É mesmo? 

Elbio: É que eles têm parentes ainda na Comunidade dos Sonhos. 

Coordenadora Tulipa: Ah, fala que a professora Tulipa está mandando um beijo. 

Elbio: Acho que ano que vem, eles voltam para a Comunidade dos Sonhos. 

Coordenadora Tulipa: É porque não deu muito certo? 

Elbio: É que parte da família fica lá e uma parte fica aqui. 

Coordenadora Tulipa: É que acho que o pai ia comprar uma casa. Ia construir uma 

oficina. 

Elbio: Eles compraram, tipo um sítio lá... Que eles costuravam todos aqui e compraram 

tipo um sítio e foram todos para lá. E aí, uma parte voltou porque os trabalhos são todos de São 

Paulo. Eles viram que não compensa ficar deslocando todas as peças para lá. Então, uma parte 

[do trabalho] eles fazem aqui e uma parte eles fazem lá dependendo das peças. E aí fica um 

grupo aqui e um grupo lá. A família dela talvez venha para cá. Porque quem vai ficar lá são 

alguns irmãos do pai [da Isabela]. 

Coordenadora Tulipa: A Isabela deve estar agora com... Ela foi já faz uns dois anos. 

Elbio: Ela deve estar no quinto ano, ou já no sexto ano. Acho que talvez já saiu do 

fundamental 1. Tem o irmão dela, não sei se vocês chegaram... se ele chegou a estudar aqui. 

Coordenadora Tulipa: Não, porque ele era muito pequeno. Ele era muito pequenininho. 

Peguei a Isabela no segundo ano, segundo e terceiro. É uma fofa. 
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Elbio: Ela é. A família é muito legal. 

Coordenadora Tulipa: Mas, eles assim, tem uma preocupação com a educação muito 

séria. Isso já percebi muito. 

Profa. Azalea: Eu também percebi com a Elias. 

Coordenadora Tulipa: Eles tem assim, sabe uma... 

Elbio: Mas os bolivianos no geral? 

Coordenadora Tulipa: Eu acho. 

Profa. Azalea: Os que eu conheço sim. 

Coordenadora Tulipa: Eu acho, eles respeitam mais o papel do professor. Eles dão muita 

importância para o professor. Eles vêm falar com a gente, sabe, é diferente a postura deles. 

Profa. Azalea: Totalmente. 

Coordenadora Tulipa: Sabe, eles são 

Profa. Azalea: Tem um respeito, não é Tulipa? 

Coordenadora Tulipa: É, justamente, é um respeito assim, na forma como trata o 

professor. Eles chegam mais, não é humilde que eu quero dizer, eles entendem, eles auxiliam 

muito os alunos na escola, o acompanhamento deles, pelo menos os que eu peguei. 

Profa. Azalea: O Elias também.  

Coordenadora Tulipa: Eles querem saber, qualquer coisa eles vêm avisar a gente, eles têm 

uma responsabilidade. 

Profa. Azalea: Acho que a palavra é respeito. Eles tem um respeito. 

Coordenadora Tulipa: Eles dão importância ao professor, isso é o que eu quero dizer. A 

carreira do professor, ao professor, eles dão importância, isso é muito bacana. Agora, acho que 

este conflito é normal da alfabetização, ainda mais se você tem uma família que fala espanhol. 

Aí, essa dualidade, é bilingue mesmo. 

Profa. Azalea: O que eu senti, é que quando você está alfabetizando uma criança que na 

casa dela as pessoas não leem, é mais ou menos a mesma coisa. Essa criança tem uma 

dificuldade maior, mas ela vai, ela atinge. Eu percebi que é bastante parecido da criança 

boliviana que não domina a língua com a criança que em casa também os pais não leem, a 

dificuldade é maior do que uma criança que os pais leem. Não estou dizendo que os pais 

bolivianos não leem, muito pelo contrário. 



108 

 

Coordenadora Tulipa: Mas a sonoridade da língua portuguesa, ela vai ser mais demorada. 

Ali é tudo espanhol, a materna dele é o espanhol. Então a língua portuguesa é a segunda língua. 

Elbio: Normalmente, eles vêm já, sabendo alguma coisa já de alfabetização, algumas 

letras, não sei se de repente já vêm de alguma escola de lá [da Bolívia]. 

Profa. Tulipa: A maribel sim, não sei muito o histórico da Maribel porque ela saiu logo a 

seguir. 

Elbio: Maribel?  

Profa. Azalea: Era uma boliviana também. 

Elbio: Acho que é parente da Isabel, não é? Prima? 

Profa. Azalea: Não sei. Maribel, ela... 

Elbio: Ela tem um irmão? Josué... 

Profa. Azalea: Eu sei que ela dominava, ela sabia todo o alfabeto. 

Coordenadora Tulipa: Quando a Isabela chegou aqui, ela também sabia. 

Elbio: A Isabela entrou no primeiro aqui? 

Coordenadora Tulipa: Não, ela já veio maior. Ela dominava completamente. Mas acho 

que o pai, falava melhor o português do que a mãe. O pai fala muito melhor o português do que 

a mãe. A mãe não, a mãe já é mais...tímida 

Elbio: É que ela é tímida, né? 

Coordenadora Tulipa: Ela é, mas ela ajudou muito. A gente teve, na época da Isabela, a 

gente teve uma parceria com uma empresa privada. A escola tinha uma parceria, a gente teve 

vários mutirões aqui. Nossa, a mãe dela vinha participar, adorava, vinha plantar com ela, pintar, 

era bem bacana, assim. Então, aí ela foi embora, ela ligou para mim uma vez depois que ela foi 

embora, mas depois eu perdi o contato de telefone. Se você puder pegar para mim.  

Elbio: Eu tenho, acho que um celular. Teria que confirmar, mas eu tenho aqui. Posso até 

te passar depois.  

Coordenadora Tulipa: Eu pego sim. 

Elbio: É que, na verdade, eu acho que liguei uma vez só, logo que eles mudaram, já há 

muitos anos. Depois, nunca mais liguei. Porque, às vezes, eu encontro eles de domingo, de 

sábado, então, por isso eu não uso este telefone. Eu aviso também, eu encontro com ela de vez 

em quando, eu aviso... 

Coordenadora Tulipa: É, pode falar. 
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Elbio: Então, e com relação aos alunos provenientes do nordeste, vocês têm alguma 

dificuldade. Você colocou esta questão do sotaque, né, que, às vezes, a criança fica acanhada.  

Profa. Azalea: O que eu disse para ele, estava tentando desmitificar essa história de que o 

nordestino quando vem, ele está muito aquém. Ele pode estar muito aquém culturalmente 

falando, mas no aprendizado eu não sinto muito.  

Coordenadora Tulipa: Mas é que eu acho que não é nem cultural. Acho que assim, a 

gente acha, que a gente tem uma visão errada de que nós não temos sotaque.  

Elbio: É verdade. 

Coordenadora Tulipa: É uma invenção. 

Elbio: Todo mundo tem sotaque. 

Coordenadora Tulipa: Porque eu me lembro quando há muitos anos, quando fui pela 

primeira vez para Porto Alegre, eles vieram e falaram: Escuta, porque você fala cantado. 

Elbio: A questão é qual é o sotaque da maioria. 

Coordenadora Tulipa: Acho que isso é também uma questão de poder, de dominação, 

entendeu? Porque a língua é diversa e você está em um país muito grande. Isso aí é questão 

cultural de influência. Então o que acontece, eles ficam muito tímido, constrangido. Então, seja 

nordestino, seja boliviano, seja o que for. 

Profa. Azalea: Mistura tudo, não há diferenciação. 

Coordenadora Tulipa: Porque você tem uma maioria que fala né, digamos convencional, 

neste sentido da nossa... de São Paulo, paulista. Mais aí, é a função maior do professor. Porque é 

uma troca. É uma troca. Então a gente aprende um pouco o espanhol, o ensino fundamental dois 

tem o espanhol já. A gente aceita o inglês e não aceita o latino. 

Profa. Azalea: Por que não? 

Coordenadora Tulipa: Então para mim, é uma questão econômica.  

Elbio: Atualmente, tem aula de espanhol no fundamental? 

Coordenadora Tulipa: Tem, tem sim.  

Elbio: Mas, então, é inglês e espanhol também? 

Coordenadora Tulipa: Tem, ou a escola pode optar. Eu não sei como é o currículo, mas 

tem o espanhol sim. 

Elbio: Que legal.  
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Coordenadora Tulipa: Então, assim, acho que é uma questão do professor também ter esta 

visão de que a língua é diversa. Você pode aprender também. Pode ser uma troca dentro da sala. 

Só que aí, você tem o abecedário do nordestino do jeito que ele fala é diferente, a gente também 

pode aprender.  

Profa. Azalea: Mas mesmo o som, não é, do nordestino quando ele pronuncia é diferente.  

Coordenadora Tulipa: Mas é. Mas é claro. 

Profa. Azalea: E você trabalha com isso.  

Coordenadora Tulipa: Mas não existe o errado.  

Profa. Azalea: Não, claro que não. E o que é engraçado agora neste primeiro ano é que as 

crianças já nem percebem mais, elas não percebem quando entre o "ê" e o "é". 

Coordenadora Tulipa: Porque tem o "ê" e o "é", entendeu? 

Elbio: Você diz na questão do sotaque? 

Coordenadora Tulipa: A gente fala que, geralmente a gente falava que as vogais eram só 

o: "a", "ê", "i", "ó" e o "u". Hoje, já não é mais assim. É o "a", o "é", o "ê", é o "ó", é o "ô" e é o 

"u", entendeu.  

Profa. Azalea: Quando a criança pronuncia, a classe nem percebe com relação ao sotaque. 

Se bem que no primeiro ano, não se percebe muito isso, quer dizer, as crianças não percebem 

muito. Isso acontece muito no quarto, quinto ano, quando chega um aluno que fala com sotaque 

dele, as crianças maiores, elas discriminam a princípio mais do que do primeiro ano.  

Elbio: O que você acha que a família, no caso do boliviano primeiro, poderia fazer para 

que o aluno desenvolvesse bem no aprendizado?  

Profa. Azalea: Acho que é a participação na escola, no caso do Elias, os pais quase não 

participam da vida da escola. Dentro de casa sim, eles participam. Você vê claramente que eles 

participam das lições que ele leva, dos trabalhinhos que está fazendo. Porém, nas reuniões de 

pais, eles não aparecem.  

Elbio: Entendi. 

Coordenadora Tulipa: Eu acho que a presença dos pais na escola. 

Profa. Azalea: É fundamental. 

Coordenadora Tulipa: A leitura, de levar livro para casa, de participar também desta 

leitura. Então, aí depende de ver também se os pais conseguem ler na língua portuguesa.  

Elbio: No caso, deixe só eu entender. Você comentou que tem dois alunos bolivianos na 

sua classe, só que um é filho de... 
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Profa. Azalea: A mãe é brasileira, e o pai é boliviano, é o caso do Roberto.  

Elbio: Do outro aluno, os dois pais são bolivianos? 

Profa. Azalea: Os dois [pais] são bolivianos. 

Elbio: E o aluno é nascido no Brasil ou na Bolívia?  

Profa. Azalea: Eu não sei.  

Elbio: Entendi. 

Profa. Azalea: Eu tenho a impressão que no Brasil. O Joaquim não, o Joaquim é nascido 

na Bolívia, mas acho que o Elias nasceu no Brasil. 

Elbio: Mas os dois pais são bolivianos? 

Profa. Azalea: São, e a mãe quase não fala português. 

Coordenadora Tulipa: Mas deixa só perguntar, mas é do Elias que tem assim uma 

cobrança maior para ler o português, não é? 

Profa. Azalea: Sim, sim. O pai fica mais em cima inclusive na lição, exatamente pela 

dificuldade da mãe com a língua.  

Elbio: O pai fala melhor o português? 

Profa. Azalea: Eu nunca falei com ele, mas pelo menos escreve. Então, se ele escreve, ele 

fala. 

Elbio: Então, você acha que esta questão da participação nas reuniões de pais... 

Profa. Azalea: Fundamental. Na participação na escola de modo geral. 

Coordenadora Tulipa: A gente também tem o "Dia da Família na Escola", de sábado. 

Então assim, nos projetos. 

Elbio: São todos os sábados? Como é que funciona? 

Coordenadora Tulipa: Geralmente, a cada bimestre tem um sábado. 

Elbio: Entendi, e aí é desenvolvido... 

Coordenadora Tulipa: Aí são oficinas, são apresentações... 

Elbio: Que é aquilo que você falou sobre a mãe da Isabela de plantar, fazer algumas 

atividades? 

Coordenadora Tulipa: Sim, aí é a escola se mobiliza para fazer uma determinada 

atividade. O que a gente percebeu este ano, que a gente precisa aproximar o currículo, do que os 

alunos aprendem com os pais. Então, a gente fez oficina de matemática, entendeu.  
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Elbio: Para os pais? 

Coordenadora Tulipa: Para os pais. Como a gente... São situações de sala de aula, 

entendeu? 

Profa. Azalea: Como o "Projeto Brincadeira", né? 

Coordenadora Tulipa: O "Projeto Brincadeira" também que entrou com as crianças no 

primeiro ano. 

Elbio: Mas os pais vêm e fazem esta atividade com os filhos também, ou só os pais? 

Coordenadora Tulipa: Não, com os filhos, todo mundo junto. É aberto, é dia letivo. 

Então, no ano passado, teve muita contação de história. Teve uma sala de conto de fada, de 

teatro, né. Então, foi muito bacana também. A gente teve uma presença grande. Neste ano, a 

gente se voltou para matemática, para as oficinas e questão das brincadeiras infantis. Os pais 

eram convidados a brincar também.  

Elbio: Agora, uma pergunta que me ocorreu, tem alguma diferença no geral do 

aprendizado do aluno boliviano em relação aos outros alunos? Se é melhor, ou se é mais difícil, 

ou é na média mesmo? 

Profa. Azalea: Olha, o primeiro contato que eu tive foi neste ano com o primeiro ano. É 

na média. A criança ela chega e ela vai sendo orientada. 

Elbio: Mas mesmo com este problema com idioma? 

Profa. Azalea: Sim, sim, ele vai caminhando, ele nem sente, o Elias nem sente que tem 

dificuldade no idioma com relação às outras crianças brasileiras. Isso nem aparece.  

Elbio: E com relação ao aluno nordestino, tem alguma coisa que a família poderia fazer 

para melhorar o desempenho ou o aprendizado da criança? 

Profa. Azalea: Na minha classe, os pais são bastante participativos, tem exceções, mas 

eles são bastante interessados e participativos. E isso favorece muito. Quando existe um contato 

entre a escola e os pais. Tem até um divisor entre as crianças que os pais não participam e as 

crianças que os pais participam. 

Elbio: Você acha que isso reflete claramente na classe, os pais que participam o aluno 

está melhor, e os que não participam... 

Profa. Azalea: Com certeza, quer dizer, na minha classe com certeza absoluta.  

Elbio: Entendi. 

Profa. Azalea: É fundamental esta participação. 
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Elbio: E esta questão dos pais do aluno boliviano que não participam, que você 

comentou, você acha que é por causa da língua? 

Profa. Azalea: Não, eu acho que é uma característica pessoal, porque no caso da Maribel, 

o pai dela, no período que ela ficou na escola, o pai era bastante participativo. 

Coordenadora Tulipa: E o pai do Roberto também [este aluno é filho de pai peruano e não 

de pai boliviano como descrevem a professora a coordenadora].  

Profa. Azalea: O pai do Roberto também. Eu acho que é uma característica... 

Elbio: Então, na verdade, não é uma coisa geral dos bolivianos, são os pais deste aluno 

especificamente que não participam das reuniões de pais? 

Profa. Azalea: Especificamente. Acho que ele trabalha muito, ele trabalha muito pelo o 

que o Elias fala. Às vezes ele fala: não dormi. 

Elbio: Ele é costureiro? 

Profa. Azalea: Ele é costureiro. [Ele fala:] não dormi, papai trabalhou a noite toda. Então, 

ele deve trabalhar muito. E a mãe tem outras crianças, né. Tem outros filhos pequenos, maiores. 

Então, isso dificulta evidentemente. Acredito que seja isso a não participação na vida da escola. 

Elbio: Está bem. 

Profa. Azalea: Mas isso não significa que não participa na vida do filho. 

Elbio: Você comentou desta atividade... 

Coordenadora Tulipa: Extra curricular... 

Elbio: Não, a que você comentou de sábado... como é que chama? 

Coordenadora Tulipa: "O Dia da Família". 

Elbio: Pelo o que entendi, é uma tentativa da escola de tentar aproximar... 

Coordenadora Tulipa: Já vem no calendário. São duas datas já inseridas no calendário.  

Elbio: Já no começo do ano, já estão programadas? 

Coordenadora Tulipa: Já está programado. E aí a gente tenta esta aproximação. O ano 

passado foi mais a questão da leitura, que a gente viu que precisava muito em relação aos pais. 

E, às vezes, você tem que fazer a atividade realmente, mostrando e dando... 

Elbio: Mas a leitura, que a senhora diz é para ajudar os pais a se alfabetizarem? Os pais 

são alfabetizados normalmente? 

Coordenadora Tulipa: Não, é para a questão de se transformar em um leitor. 
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Elbio: Entendi, mas já são alfabetizados? 

Coordenadora Tulipa: Então, mas é para a escola geral, então a gente viu assim, que as 

crianças liam pouco em casa. Que os pais, também, a gente tem uma parte que os pais não são 

alfabetizados. Mas a intenção não era tanto isso, era a questão de despertar. 

Elbio: Entendi, por isso escolheram a contação de história? 

Coordenadora Tulipa: Justamente, porque esse ano, a gente já tem um resultado melhor 

em relação à leitura, já é uma prática da escola, já é uma prática dos alunos, do acervo que eles 

têm. 

Elbio: Já faz quanto tempo que vocês têm feito essa atividade? 

Coordenadora Tulipa: Acho que uns três anos para cá pelo menos. 

Profa. Azalea: A coisa surte tanto efeito que eu leio todos os dias, aí depois a gente faz 

uma reescrita coletiva e outro dia eu fui fazer a roda de conversa e, acho que foi a Quézia que 

falou assim, eu coloquei o título e ela falou: E o autor? Eu parei, olhei assim. Até agora me 

arrepio. Ela me cobrou e eu não tinha colocado o autor. Essa é a proposta da escola que eles 

saiam leitores mesmo. 

Coordenadora Tulipa: É porque o que você ensina é o que ocorre fora da escola. Então, a 

gente não pode ensinar uma coisa que não está socialmente inserida, que não tem função. Então, 

esse é o objetivo. Por isso que essa prática de leitura todo dia ela é importante para as crianças. 

Porque muitos não têm acesso. Então, por isso que a agente empresta, por isso que eles levam 

livro para casa. Então, neste ano, nós tivemos a biblioteca. Depois, a gente soube de uma mãe 

que o pai era escritor e que vinha da Bahia para cá e que já tinha um livro. Até a gente chamou 

para lançar o livro aqui na escola, entendeu. Então, assim, a gente também quer saber um pouco 

mais da comunidade. E aí teve uma sala só de contos de fada que os professores dos segundos 

anos fizeram, então usando reciclagem, e aí apresentaram os sete cabritinhos que era... então 

assim... os pais adoraram. Isso foi muito bacana. Depende muito também do foco que a gente 

tem em cada ano. Nosso problema no Saresp hoje é o índice de matemática muito baixo. Então 

a gente falou: Vamos tentar ver com os pais como se dá oficina, de voltar a contar, envolver o 

pais. 

Elbio: Então, a ideia é a partir de agora focar mais na parte de matemática? 

Coordenadora Tulipa: É envolver mais os pais no que as crianças estão aprendendo para 

ver também que é bacana. Saber um pouco mais sobre como o professor também trabalha, 

mostrar a prática do professor. 

Elbio: E como é que vocês chegaram a esta ideia de fazer este "Dia da Família na 

Escola"? 
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Coordenadora Tulipa: Isso veio do calendário, o "Dia da Família na Escola".  

Elbio: Mas isso é uma atividade específica desta escola? 

Coordenadora Tulipa: Não, é geral.  

Elbio: Do governo? 

Coordenadora Tulipa: Cada escola faz do seu jeito. Teve uma escola, por exemplo, que 

fez bonecas africanas. 

Elbio: Então, todas as escolas têm? 

Coordenadora Tulipa: Toda escola tem. 

Profa. Azalea: Do estado.  

Coordenadora Tulipa: Teve uma escola que levaram umas cabeleireiras. 

Elbio: Em todas as escolas, a ideia é fazer com os pais mesmo? 

Coordenadora Tulipa: Sim, porque é o "Dia da Família na Escola".  

Elbio: Então, o que vocês fizeram de diferente foi aproximar os pais do aprendizado, é 

isto? Ou isso também é feito em todas as escolas? 

Coordenadora Tulipa: Todas as escolas têm este dia, já está no calendário oficial. Agora, 

cada escola procura desenvolver um trabalho de acordo com o perfil da escola, do perfil da 

escola, da comunidade da escola. 

Elbio: E você sabe mais ou menos o que as escolas costumam fazer? 

Coordenadora Tulipa: É isto que estou falando, por exemplo, que eu vi... como é que a 

gente viu, a gente tem facebook e cada um também posta... de professores. Uma escola 

trabalhou africanidade. Então, desenvolveu bonecos de lã, com lã, com meia. Algumas 

cabeleireiras que foram para fazer as tranças afros nos pais. Então assim, depende muito de cada 

necessidade de cada escola. 

Profa. Azalea: Teve uma outra também que foi regiões, regiões do Brasil, comidas 

típicas. Eles fizeram isso.  

Coordenadora Tulipa: Isso também é bacana. 

Profa. Azalea: E tem um outro projeto daqui da escola que também é voltado para isso 

que é o "Livrão da Família". O Elias trouxe hoje. 

Elbio: O que é esse "Livrão da Família"? 

Profa. Azalea: É assim, você conta uma história ou a criança mesmo escolhe um livro e 

leva para casa. E ele faz um desenho relacionado com aquela história, ele e os pais. E o Elias 
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trouxe hoje, que é o boliviano, e teve a participação dos pais, porque eu peço para a criança 

contar como foi, o pai e a mãe fizeram o desenho juntos com ele. É essa a importância. 

Coordenadora Tulipa: É a professora Lourdes, faz uns dois anos que ela veio para cá. E 

aí, essa necessidade de leitura. Ela trouxe um projeto chamado "Livrão da Família" de 

aproximar a família com o livro. Então, todo ano, a gente faz em A4, A3, tamanho grande. 

Elbio: A3, que é o dobro do A4. 

Coordenadora Tulipa: A gente faz, de papel canson, um bloco e encaderna tudo 

bonitinho. Cada professor personaliza a sua capa e a gente faz a sacolinha que tem o lápis de 

cor, a tinta, enfim, tudo para desenhar. Eles escolhem o livro ou o professor lê para eles e 

escolhe um livro. Dependendo também do foco do professor e aí cada criança da sala leva este 

livro para ler em casa e para fazer o desenho ou uma reescrita. Quartos e quintos anos já, na 

verdade, fazem um registro sobre aquele livro. Isto também é bacana que é um projeto que tem 

na escola.  

Profa. Azalea: Com a família, é proposital mesmo que eles envolvam os pais. 

Elbio: Você comentou, no começo, que às vezes alguns pais entram em contato com a 

escola por dificuldade, mas nem é uma dificuldade direta de aprendizado, é mais uma questão 

de comportamento. Isto tem muito? Tem muita dificuldade com relação ao comportamento das 

crianças? 

Coordenadora Tulipa: Então, a gente tem uma agenda. Eu nem estava aqui quando a 

diretora de acordo com uma conversa com a comunidade, eles entraram em acordo de que 

precisava ter um meio de comunicação. Então a escola, todos os anos, compra uma agenda para 

cada aluno. Que é um caderno, que cada professor coloca etiqueta enfim, e leva para casa com 

as normas da escola e isto vira um meio assim. Se o aluno fez alguma coisa indisciplinar na 

sala, aí o professor pode escrever. 

Elbio: E o contrário também, não é? Se o pai tem alguma... 

Coordenadora Tulipa: Com certeza, mas não é só para isso. Se o aluno também for bem 

em alguma coisa, também um elogio... não é só para bilhete. 

Elbio: É para se comunicar, coisas boas e coisas ruins.  

Coordenadora Tulipa: Porque eles não têm agenda. Eles não vão comprar uma agenda 

todo ano igual a escola particular faz. Que os pais compram. Então a gente viu que isso seria 

interessante. 

Elbio: E a escola então fez isso neste ano, ou já é uma prática? 

Coordenadora Tulipa: Já uma prática, no mínimo, desde de 2010. 
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Elbio: Mas isso não é uma coisa que o governo dá? Vocês que tem providenciado. 

Coordenadora Tulipa: Não. 

Elbio: Entendi. 

Coordenadora Tulipa: Porque tem uma verba, aí vamos comprando os cadernos. Então a 

relação, a gente tenta mudar isso, de ser uma relação para além da indisciplina.  

Elbio: Na verdade, o que eu queria saber, se estes problemas de comportamento afetam o 

aprendizado das crianças ou não chega a afetar? 

Coordenadora Tulipa: A indisciplina não afeta. Mas a sala dela é uma sala muito 

tranquila, entendeu. A gente tem um aluno que ele é mais autoritário. Mas isso é uma questão de 

personalidade que a gente tem que trabalhar, e ela trabalha muito bem sobre isso.  

Elbio: Mas não chega a afetar a dinâmica da classe? 

Profa. Azalea: Não, pelo contrário. 

Coordenadora Tulipa: Às vezes, é claro que você... ensinar é tudo isso.  Você tem o 

combinado do começo do ano. Você tem que ter um diálogo com o aluno. É claro que um aluno 

que seja muito indisciplinado, ele não vai se concentrar numa determinada atividade. É mais 

difícil, mais desgastante o professor ter que chamar a atenção disso toda hora. Aí é claro que 

você também vai tentar aproximar ele de outros alunos, tentar... Agora quando chega ao 

extremo de violência física, de bater em outro colega, aí já é uma coisa que você tem que 

chamar, tem que conversar.  Mas tudo é sondado, não é, Azalea. Porque as crianças conversam, 

tem roda de leitura, tem roda de conversa, as crianças já chegam falando da coisa. Então a gente 

acaba sabendo do histórico. O que a gente percebe muito é assim, eu não sei se... eu percebo no 

geral, mas isso eu percebo tanto de professor quanto de aluno. Na segunda feira, é um dia muito 

difícil para o professor, porque o aluno passa, porque os alunos têm conflitos, eles têm conflitos, 

às vezes, do que a gente, enquanto professora, acha que é o certo, ou tenta valorizar. E ai, em 

relação ao comportamento, chegam em casa e não é a mesma coisa. Então na segunda feira, a 

gente percebe que os alunos mudam. Os professores também mudam.  

Profa. Azalea: Também. 

Coordenadora Tulipa: É impressionante. 

Elbio: Mas os professores mudam em que sentido? 

Coordenadora Tulipa: Porque assim. Eu acho que assim, os alunos tem o conflito de casa, 

do dia a dia de casa, do fim de semana. 

Elbio: Eles veem um comportamento diferente.  
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Coordenadora Tulipa: Justamente. O professor também vem [com um comportamento 

diferente]. 

Profa. Azalea: São seres pensantes. 

Coordenadora Tulipa: Quando chega na semana que vai o decorrer, aí há a acomodação. 

Existe a acomodação da turma. Existe a acomodação do professor.  Na sexta, está todo mundo 

feliz. Na sexta, está todo mundo mais calmo, mais tolerante. Isso eu percebo muito, muito. 

Elbio: Então, mas o professor muda em que sentido? Eu não entendi. 

Coordenadora Tulipa: Ele também, é impressionante, nesta... 

Profa. Azalea: Ele vem com a carga de emoção.  

Coordenadora Tulipa: Ele também está nesta roda viva, entendeu? Então, é assim, se você 

tem um conflito na sala na segunda, às vezes, a postura é diferente do conflito na sexta. 

Profa. Azalea: Com certeza absoluta.  

Elbio: Mas por que ele está mais rígido ou está mais relaxado na segunda? 

Profa. Azalea: Ele está mais relaxado na sexta. Mais rígido na segunda. 

Elbio: É mesmo? 

Profa. Azalea: Ele esteve em casa. 

Elbio: Pensei que ele viria mais descansado. Ia estar mais... 

Profa. Azalea: Ele gerenciou. Veja bem, as famílias se encontram mais nos finais de 

semana. Então, a possibilidade dos conflitos são maiores tanto para o aluno quanto para o 

professor. 

Elbio: Mas isso é por causa de cansaço físico? 

Coordenadora Tulipa: Também. 

Profa. Azalea: É cansaço físico e questões sociais também. Vamos supor que a professora 

brigou com o marido, ou brigou com o filho, e o aluno brigou com a mãe ou com o pai, 

entendeu? 

Coordenadora Tulipa: Ou ele já vai também numa expectativa, esperar o aluno que na 

segunda feira vai chegar mais difícil. 

Profa. Azalea: Sim, isso é histórico.   

Elbio: Entendi, o professor já vem com uma expectativa.  

Profa. Azalea: Meio na defesa. Por que sabe o que vai encontrar.  
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Coordenadora Tulipa: Agora na sexta, como está tudo mais tranquilo, chegando o final de 

semana. Se cair junto com o salário, como hoje. Pronto, aí hoje. 

Elbio: Aí, é uma alegria, aí funciona tudo muito bem. Chegando o décimo terceiro, 

então... 

Profa. Azalea: Hoje, até as professoras estão se arrumando, se juntaram todas para ver um 

filme. 

Elbio: Amigo secreto... 

Profa. Azalea: Agora, que eu me toquei no que você está falando. Não tinha... 

Coordenadora Tulipa: Não, porque é engraçado isso. Isso é uma... Eu como 

coordenadora, eu percebo essas coisas. Eu percebi e é engraçado porque nunca tive muita essa 

pretensão do mestrado e tudo. Mas se eu fizesse seria sobre isso. Eu faria alguma coisa ligada a 

esta mudança da semana, alguma coisa.  

Elbio: Psicologia, na área de psicologia. 

Coordenadora Tulipa: Exatamente, é.  

Profa. Azalea: E olha, hoje tem razão. Porque juntou-se a sexta feira, o pagamento. 

Elbio: Então, eu te peguei num bom dia para conversar. 

Profa. Azalea: É. 

Elbio: Eu estou até preocupado, não sei o seu horário.  

Coordenadora Tulipa: Mais uns cinco minutos. 

Elbio: A gente já está terminando.  

Coordenadora Tulipa: Porque a aula de artes começa que horas? Já começou? 

Profa. Azalea: Deve ter começado.  

Coordenadora Tulipa: Será que alguém acompanhou a sua turma? 

Profa. Azalea: Não sei. Não sei, acho que não lembrou. 

Coordenadora Tulipa: Você quer subir? 

Profa. Azalea: Talvez... Tudo bem? 

Elbio: Você poderia mais cinco minutos? Aí a gente tenta terminar, porque faltam só 

algumas perguntas. 
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Coordenadora Tulipa: Mas é a turma dela, senão a Andrea não sabe onde está. Vamos 

fazer o seguinte, você leva a sua turma para a Andrea. Você quer ir com ela? Na sala de arte, lá 

no fundo. 

Elbio: Não sei, se não atrapalhar. 

Coordenadora Tulipa: Não tem problema, né? Aí você pega e dá uma olhada na sala dela. 

Profa. Azalea: No comportamento deles. 

Coordenadora Tulipa: Acompanha.  

Neste momento, tivemos um intervalo para que a professora pudesse direcionar a sua 

turma para a aula de artes. Depois, retornamos para a sala dos professores e reiniciamos a 

entrevista. 

Elbio: Vocês comentaram que a escola tomou estas duas ações: uma é a questão da 

agenda, do livro de comunicação com os pais; e esta questão da família, do "Dia da Família na 

Escola" [No momento da entrevista, esqueci de incluir nesta pergunta o “O Livrão da Família”]. 

Teve mais alguma outra atividade que vocês desenvolveram? 

Profa. Azalea: Relacionada aos pais? 

Elbio: É, para tentar aproximar os pais.  

Coordenadora Tulipa: Essa questão das brincadeiras infantis. Isso independe do dia da 

escola. É um projeto diferente.  

Elbio: Não é no "Dia da Família na Escola"? 

Coordenadora Tulipa: Não é necessariamente. É que calhou do final do projeto coincidir.  

Profa. Azalea: Coincidiu, mas assim, antes disso, eles participaram. As crianças 

entrevistaram os pais para saberem quais as brincadeiras que eles brincaram quando eram 

criança. Então houve este intercâmbio, eles trouxeram as brincadeiras dos pais, mais as 

brincadeiras que eles estavam aprendendo e passamos a brincar com as brincadeiras dos pais e 

as brincadeiras novas que eles estavam aprendendo. Foi muito legal. E os pais participaram 

bem. Responderam a entrevista muito bem.  

Coordenadora Tulipa: É um projeto do primeiro ano.  

Elbio: Só com o primeiro ano? 

Coordenadora Tulipa: Só com o primeiro ano.  

Profa. Azalea: São brincadeiras tradicionais.  

Elbio: E teve alguma brincadeira diferente? Da Bolívia? 
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Profa. Azalea: Olha, eram as mesmas. Brincaram, os pais, de amarelinha, de pega-pega, 

coelhinho sai da toca, as mesmas.  

Elbio: Mesmo os bolivianos, as brincadeiras são iguais?  

Profa. Azalea: Não, não, os pais do Elias não responderam.  

Elbio: Entendi. 

Profa. Azalea: Não responderam. Mas isso não impediu que o Elias não brincasse. E eles 

ficassem sabendo. 

Elbio: Mas os pais vieram no dia da brincadeira? 

Profa. Azalea: Não, isso que eu te falei.  

Elbio: O Elias veio sozinho? 

Profa. Azalea: Eu sinto muito, o Elias nem veio, a falta desta satisfação. 

Elbio: É de sábado esta atividade também? 

Profa. Azalea: Foi de sábado. Agora, nós temos também as reuniões bimestrais que eles 

também por alguma razão... 

Elbio: Reunião de pais? 

Profa. Azalea: De pais.  

Elbio: E ocorrem de sábado as reuniões? 

Profa. Azalea: Não, é dia de semana. É dia letivo.  

Elbio: Mas é no horário da aula? É a tarde? 

Profa. Azalea: Exatamente, no horário da aula.  

Elbio: Entendi. E nesse dia não tem aula? 

Profa. Azalea: Não, tem. As crianças ficam no pátio com os inspetores. Depois, a reunião 

dura por volta de uma hora. Depois os pais vão embora, e as crianças voltam para a sala de aula.  

Elbio: Então, é no começo da aula? 

Profa. Azalea: No começo da aula, no primeiro horário. 

Elbio: Vocês chegaram a desenvolver alguma atividade específica, pensando nos alunos 

bolivianos ou nos alunos nordestinos? Não sei se já aconteceu alguma vez isso?  

Profa. Azalea: Não. Não que eu saiba.  
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Elbio: Bom, da minha parte era isso. Eu peço desculpas, acabou se prolongando. Mas foi 

muito bom o papo. 

Profa. Azalea: Não foi? OK, então está bom. 

B - Entrevista com profa. Orquídea
13

 no dia 09 de dezembro de 2014. 

A professora Orquídea é professora do segundo ano do ensino fundamental de 

uma escola da rede pública do Estado de São Paulo. Ela formou-se em Magistério em 

1996 e em Letras (Português e Inglês) pela Uniban em 2011. Lecionou de 1996 até 

2002, depois deu um intervalo e trabalhou em outras áreas, voltando ao magistério em 

2012. Leciona somente na atual escola da rede estadual com uma carga horário de 25 

horas semanais. Não possui, atualmente, outro trabalho além do magistério.  

A sua turma, em 2014, possui 20 alunos. Destes, a professora relata que 3 ou 4 

famílias não participam das reuniões e não respondem aos bilhetes quando os filhos 

apresentam problemas de comportamento. Também disse que dificilmente os pais 

procuram a escola, normalmente isso ocorre quando os filhos relatam para eles que 

tiveram algum problema de relacionamento com os professores ou com outro aluno. Há 

somente um aluno boliviano na turma. 

A professora recebeu-me na sala de aula durante a aula de artes.  

Elbio: A pesquisa trata de alunos bolivianos e de alunos nordestinos. A maioria das 

crianças da Comunidade dos Sonhos é de uma origem ou de outra. A senhora encontra 

problemas no trabalho escolar com as crianças bolivianas especificamente, no caso a sua aluna? 

Profa. Orquídea: Não, a minha aluna que eu tenho, a Lourdes, ela entende bem, fala bem 

o português. Eu tive uma em 2012, que ela falava carregado demais. Então a comunicação, né, 

era difícil. Mas ela não me compreendia e eu, às vezes, não a compreendia. Pedia para ela 

repetir novamente. Mas essa menina não. Eu vejo que o pai que vem buscar e vem trazer, o pai 

fala, mantém a tradição deles lá no espanhol e tal. Mas ela aqui não. Uma palavra ou outra, às 

vezes, ela se confunde. Porque acho que o pai em casa faz o treino com ela da escrita, sabe, da 

fala. Aí ela mistura um pouco as palavras, mas é muito difícil. Ela compreende bem.  

Elbio: Como é que chama a sua aluna? 

Profa. Orquídea: Lourdes.  

                                                 
13

 Os nomes de todos os alunos, professores, coordenadora e da comunidade onde os alunos residem 
foram trocados para impedir a identificação. 
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Elbio: Tanto o pai quanto a mãe dela são bolivianos? 

Profa. Orquídea: São bolivianos. 

Elbio: Entendi. Então, a senhora acha que não tem problema, ela domina bem o 

português. 

Profa. Orquídea: Domina bem, ela não tem problema.  

Elbio: E no caso das crianças que são de famílias nordestinas, a senhora sente alguma 

coisa diferente? Algum problema? 

Profa. Orquídea: Não. Claro que, às vezes, eles trazem um vocabulário, uma palavra ou 

outra diferente, que eles usam lá. Mas não causa problema no aprendizado deles.  

Elbio: No caso dos alunos bolivianos quando eles precisam de ajuda como é que a 

senhora consegue resolver?  

Profa. Orquídea: Então, a Lourdes, eu não posso nem te dizer, porque ela é uma excelente 

aluna. Ela não me dá problema. Ela é uma das melhores aqui na sala. Então, não posso... se eu 

for me basear por ela... no ano passado, eu não tive alunos bolivianos, então, por ela eu não 

posso te dizer. Eu não tenho problema. Quando ela questiona alguma coisa, ela é muito crítica, 

questionadora, então a gente ouve, deixa ela falar. Qual é a dúvida, Lourdes? Aí, às vezes, ela 

fala: Achei que era assim. Não, Lourdes, é assim. Mas, ela vai bem.  

Elbio: E qual a característica principal que a senhora destaca, que a senhora acha que tem 

ajudado ela a ser uma boa aluna? 

Profa. Orquídea: Eu acho que a participação dos pais. Os pais são bem participativos.  

Elbio: Nas atividades da escola? 

Profa. Orquídea: Nas atividades, são presentes nas reuniões. É um pai que vem buscar, 

que vem trazer. Então a gente vê que... Quando não é o pai é a mãe. São participativos. E a 

gente vê que se preocupam em saber se vai ter aula, até quando. Sabe, ela não falta. Não é uma 

aluna de ter faltas. Então, assim, é um pai compromissado. Tem compromisso com a escola, 

com a filha dele. 

Elbio: No caso de crianças nordestinas, a senhora comentou que aparentemente não tem 

nenhuma dificuldade, mas quando acontece alguma dificuldade, como é possível resolver? 

Profa. Orquídea: Então, a gente tenta, né.  A minha turma mesmo não tem aula de 

reforço. 

Elbio: Algumas têm? 
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Profa. Orquídea: Têm, algumas turmas dos segundos anos. Nós ficamos sem pela 

quantidade de aluno. Porque tem que ter mais que 25 alunos na sala para eles terem o direito a 

aula de reforço. Isso é norma da D.E. [Delegacia de Ensino]. 

Elbio: Aqui é primeiro ano? 

Profa. Orquídea: Aqui é segundo ano.  

Elbio: A da professora Azalea é segundo? 

Profa. Orquídea: É primeiro ano. 

Elbio: Está ok.  

Profa. Orquídea: Então, eles não têm aula de reforço. O que a gente faz, às vezes durante 

a aula, tenho um aluno que tem grande dificuldade, não avançou em todo o trabalho que foi 

feito o ano inteiro. Ele estava inclusive como ouvinte inclusive no primeiro ano. Eles 

trabalhavam em dupla no primeiro semestre. Você coloca um aluno que já vai bem para o outro 

não desanimar, ver com o colega a linguagem deles, entre eles é melhor, é mais fácil. Então 

você põe, incentiva e tal. E eu tenho um que não caminhou, então ele voltou hoje para cá. Ele 

ficou acho que um mês com a professora Azalea, nem isso. E ele voltou hoje para cá. Mas 

assim, lá como ela não o conhece, ele é meu aluno; ele conseguiu dobrá-la, né, deixar brincar, 

não quer fazer, então não faz. Foi aí que eu disse para ela, mas ele não foi para lá para brincar, 

ele foi para ver se começa acompanhar um pouco, né. Porque aqui está difícil.  

Elbio: É que ano passado, ele era aluno da senhora? 

Profa. Orquídea: Não, ele não foi meu aluno. Ele é aluno agora meu.  

Elbio: Mas a professora Azalea dá aula de que? 

Profa. Orquídea: Dá aula para o primeiro ano neste ano. 

Elbio: Ele voltou para o primeiro ano? 

Profa. Orquídea: Ele ficou como ouvinte no primeiro ano.  

Elbio: Entendi.  

Profa. Orquídea: Então, a gente tenta estes recursos quando está muito, o atraso está 

muito grande, não avançou nada. Este menino é um caso que tem pai que é drogado, mãe que é 

drogada, ele não tem contato com a mãe. Ele não fala da mãe. Mora com a avó que cria. A avó 

paterna que traz, mas a avó também não tem instrução, sabe.   

Elbio: Qual o nome deste aluno? 

Profa. Orquídea: João. Então, ele não... a avó não tem instrução. Ela cria um outro neto 

também, sabe? Então, é complicadíssimo. Ele não avança, não vai, não vai, ele é indisciplinado, 



125 

 

a gente tem que pegar firme com ele. Então, o que eu faço para ajudar, você pega a aula do 

especialista que seria a aula de artes ou a aula de educação física e fica com ele na sala. Pelo 

menos, uma vez por semana na aula do especialista, para ajudar, para tentar suprir estas 

dificuldades. Mas a gente sabe que é pouco, o que a gente faz.  

Elbio: Este especialista, é a senhora que indica o aluno que vai para lá, é isso? 

Profa. Orquídea: Não, eles têm que ir. Todos devem ir. É aula de artes e de educação 

física. 

Elbio: Entendi. 

Profa. Orquídea: Todos eles têm que frequentar aulas de artes e educação física. Aí, o que 

eu faço, duas aulas por semana com o especialista, uma vez por semana, eu tiro de cada aula 

para ajudar. Nesse ano, foi complicado porque, nós ficamos sem professor de educação física, 

que foi embora trabalhar na D. E. Ficamos sem aula de educação física, então aí não tinha como 

fazer. Aí, foi quando eu conversei com a coordenadora e falei: Olha, que tal deixar ele como 

ouvinte no primeiro ano. Porque não estou conseguindo. Não tem como pegar e ajudar. Mas 

hoje mesmo, ele está aqui. 

Elbio: Inclusive é ele que senta aqui? [carteira em frente à mesa da professora, onde eu 

estava sentado] 

Profa. Orquídea: Ele está sentado aí hoje. Mas assim, [o aluno diz:] eu não sei copiar. 

Você vai copiar. 

Elbio: Inclusive, a senhora colocou ele aqui para ficar pertinho? 

Profa. Orquídea: Para ele ficar perto. Então, eu aproximo. Deixo estes alunos mais 

próximos, este aqui da frente, aquele ali são os alunos. É esse o meio que a gente... 

Elbio: Mas a maior dificuldade dele é... 

Profa. Orquídea: É copiar, é gravar o nome da... 

Elbio: Mas é de indisciplina também? Ou do aprendizado em geral? 

Profa. Orquídea: Ele é indisciplinado, se deixar é briga na certa.  

Elbio: Entendi.  

Profa. Orquídea: Ele está bem mais calmo, ele era um aluno que não parava sentado. Saia 

na hora que ele bem entendia para o banheiro, ano passado. Comigo, ele teve que mudar isso. 

Eu consegui, era uma turma muito difícil na verdade, bem indisciplinada. Com muito custo, foi 

um trabalho árduo este ano, mas deu certo em questão de colocar disciplina.   

Elbio: Tem mais de um João na turma ou não? 
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Profa. Orquídea: Não. 

Elbio: Só para saber. 

Profa. Orquídea: Basta um. 

Elbio: Não, eu digo com o mesmo nome. Não com as mesmas características. 

Profa. Orquídea: Não.  

Elbio: O que a senhora acha que as famílias dos bolivianos poderiam fazer para auxiliar 

mais o aluno no aprendizado, para melhorar mais ainda no aprendizado? 

Profa. Orquídea: É complicado. Principalmente para eles, aqueles que falam espanhol, 

mantém a língua deles, o espanhol, em casa. Mas eu acho que procurar, pois eu acho que para 

eles também é difícil. Eles falam bem enrolado. Eles entendem bem a gente, e a gente também 

consegue ter uma comunicação até que... eu acho que... vou falar pelos pais da minha aluna 

aqui; para mim, eles estão perfeitos, eles participam, vem às reuniões, procuram saber como é 

que está a filha.  

Elbio: Em quais atividades a senhora falou que eles participam, em reuniões de pais? 

Profa. Orquídea: Reuniões de pais. 

Elbio: Tem mais alguma outra? 

Profa. Orquídea: Tem, se a escola disser vai ter uma festa tal, eles vêm, participam, estão 

aí.  

Elbio: Mas quais são as atividades mais frequentes? É mais a reunião de pais mesmo, não 

é? 

Profa. Orquídea: É, então assim, estou me baseando, não sei de outros, mas por ela aqui, 

acho que os pais dela estão perfeitos. Acompanham, vejo que acompanham as lições. 

Elbio: Como a senhora sabe que acompanham as lições, tem alguma coisa que eles 

escrevem? 

Profa. Orquídea: Eu vejo pela, assim, é trabalho. Nós temos o “Livrão da Família” que o 

aluno leva para fazer junto com a família. A gente vê que o pai desenhou, a mãe participou, né. 

Por ser bolivianos, a gente fala, os nossos a gente já sabe que estão acostumados, né. Ela entrou 

agora, neste ano aqui. Ela não era aluna da escola, ela veio agora. Os outros não, já estão aqui 

desde o primeiro ano. Então já conhecem o livrão. A gente viu a participação da família dela, 

sabe, no livrão.  

Elbio: Ela entrou agora porque chegou da Bolívia agora ou ela era de outra escola? 

Profa. Orquídea: Eu acho que ela morava em outro lugar. 
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Elbio: Ah, tá. 

Profa. Orquídea: Eu nunca assim tive tempo para sentar e perguntar, mas acho que ela 

morava em outro lugar. 

Elbio: Entendi. E no caso dos alunos de origem nordestina, o que você acha que a família 

poderia fazer para ajudar a melhorar o desempenho escolar dos filhos? 

Profa. Orquídea: A família precisa de ajuda. Como é que uma família desestruturada pode 

ajudar uma criança. 

Elbio: Você diz com relação a... poderia talvez explicar melhor quais os aspectos você 

acha que... 

Profa. Orquídea: Ah, essa falta de... é droga, bebida. Como é que uma pessoa envolvida 

com droga, alcoólatra vai ter estrutura para dar base para uma criança.  

Elbio: As crianças comentam sobre isso? 

Profa. Orquídea: As crianças não têm horário para dormir. Não tem horário para sabe... às 

vezes, do jeito que dorme acordam no dia seguinte. Vem sujo, você percebe. Não são todos, 

graças à Deus, até que na minha turminha é mais... a gente vê.  

Elbio: E as crianças comentam sobre estes problemas familiares, de drogas? 

Profa. Orquídea: Não, se você pergunta, quando, eu tenho um aluno mesmo que estava 

com o irmão preso, e ele comentou. Aí eu perguntei, chamei ele no canto, num canto aqui 

comigo e falei: Por que o seu irmão está preso? Ele falou: Roubou. E foi onde o roubo. Na av. 

Roberto de Almeida
14

. O que ele roubou? Uma moto. Quantos anos tem o seu irmão? Quinze. 

Aí, ele estava chorando por causa do irmão. E ele é um excelente aluno. Só está com uns 

problemas de indisciplina. Eu disse para ele: Olha, siga os bons exemplos da sua casa que eu sei 

que você tem. Então, eu sei, é seu irmão, você gosta dele, mas não é por ele ser seu irmão que 

tudo o que ele faça é certo. Procure seguir os bons exemplos, você tem tudo para se dar na vida. 

Você é um bom aluno, mas tem que acalmar mais com sua a ansiedade. E ele ficou me ouvindo 

assim. A gente assim tenta conversar com o aluno, aconselhar, mostrar que você gosta dele, que 

você se preocupa com ele. Acho que o que falta para eles é isso sabe. Os pais mostrar interesse 

por eles, nas coisas que eles fazem, sabem, no trabalho escolar, em olhar o caderno, olhar 

agenda. Falta isso.  

Elbio: Quantos alunos têm na sua turma? 

Profa. Orquídea: Vinte. 

                                                 
14 O nome da avenida foi alterado. 
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Elbio: Vinte. Um número bom. A senhora tem sugestões de como a escola talvez pode 

ajudar esses alunos com dificuldade? Tem alguma sugestão?    

Profa. Orquídea: Olha, está difícil. A escola virou mais um... faz mais trabalho social do 

que na verdade trabalho de educar, sabe. A gente faz papel aqui de, professor mesmo... a escola 

no todo, não só o professor. Mas claro, o professor na sala de aula ele lida diretamente ali com o 

aluno, né, diariamente. A gente acaba fazendo o trabalho que os pais deveriam fazer. Eu já não 

sei mais, sei lá, solução, o que a escola pode fazer além do que já tem feito. É claro, sempre 

existe mais, você fala, ah a escola de período integral, maçante para uma criança ficar o dia 

inteiro dentro de uma escola, tudo bem, mesmo com atividades diferentes. Sabe, é cansativo. 

Você não aguenta ficar o dia inteiro, sabe, preso em um mesmo local, ali, você fica...  

Elbio: A senhora acha que a proposta de escola de tempo integral não é uma boa 

proposta? 

Profa. Orquídea: Ah, eu não... eu acho que não funciona para todos. Se aquele aluno, hoje 

a gente tem muito aluno com déficit de atenção, sabe, com TDH [Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade], é não sei o que, não sei o que, e a gente vê que para esse aluno 

não funciona. Tem que ser atividade diferente? Tem. Diferenciada? Tem. Mas, não sei, depende 

muito da clientela, depende muito do tipo da criança que você esta trabalhando. Tem "enes" 

problemas que você demora a detectar. A gente tem psicológo aqui, tem vários especialistas que 

vem da USP para cá. Aí detecta, faz um encaminhamento, pai e mão não levam. O que adiantou, 

sabe, a escola se empenhou, veio, trouxe o projeto para cá. Os caras estão caminhando para 

dentro da USP com médico, sabe, médicos caros. O pai não leva. Nem para um exame, um 

simples exame de vista, os pais não levam. Que vem, às vezes, o professor está aqui e se 

empenha a levar junto, não vai. Então a gente fica assim meio que perdida, já não sabe mais o 

que fazer. Eu acho que assim, a escola está sobrecarregada. Virou assim, um serviço social, né. 

E a gente faz o que pode. Mas está complicado. E assim, eu não vejo, no momento, não vem 

nada a cabeça que diga assim, a escola pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque acho que 

assim a escola já esta fazendo tantas coisas que eu não vejo mais. 

Elbio: A senhora desenvolveu alguma atividade específica voltada para os alunos de 

origem nordestina ou para os alunos de origem boliviana? 

Profa. Orquídea: Não. Nada diferenciado. Tudo igual. 

[Neste momento, toca o sinal do final da aula] 

Elbio: Olha, em cima. Eram estas as últimas perguntas. 

Profa. Orquídea: Então, deu tudo certo.  
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Elbio: Só mais uma questão. A minha intenção é também entrevistar estas famílias e ver 

como é que elas podem ajudar aos seus filhos. Uma é a aluna boliviana que eu queria ver se 

entro em contato com a família dela. 

Profa. Orquídea: O pai vem buscá-la todos os dias. 

Elbio: É. Que horas que termina aqui? 

Profa. Orquídea: Onze e meia.  

Elbio: Onze e meia? E a senhora tem algum aluno de família de pais nordestinos para 

indicar para eu entrevistar, que tenha algum aluno talvez que tenha alguma dificuldade, não sei 

se esse próprio João.   

Profa. Orquídea: Tem o João. A avó vem buscá-lo. 

Elbio: Ele mora na Comunidade dos Sonhos também? 

Profa. Orquídea: Mora.  

Elbio: A Lourdes também? 

Profa. Orquídea: Também.  

Elbio: Muito obrigado.  

C - Entrevista com profa. Lírio
15

 no dia 10 de dezembro de 2014. 

A professora Lírio é professora do terceiro ano do ensino fundamental de uma 

escola da rede pública do Estado de São Paulo. Ela formou-se em pedagogia em 1991 

pelo Colégio Estela Maris. Leciona há 26 anos e, atualmente, só leciona nesta escola da 

rede estadual. Possui uma carga semanal de 24 horas e não possui outro trabalho além 

do magistério.  

A sua turma possui 24 alunos, destes somente um é boliviano. Relata que os 

principais motivos para as dificuldades de aprendizado dos seus alunos são: ambiente 

familiar, interesse do aluno, participação dos pais e a troca de informação família e 

escola. Também relata que alguns pais não atendem quando chamados, dando desculpas 

por falta de tempo por causa do trabalho. Normalmente, estes chamados são 

relacionados às dificuldades dos filhos. Por outro lado, alguns pais procuram saber 

sobre seus filhos mesmo quando não há problemas. 

                                                 
15 Os nomes de todos os alunos, professores, coordenadora e da comunidade onde os alunos residem 
foram trocados para impedir a identificação. 
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A professora recebeu-me na sala de aula enquanto os alunos estavam em uma 

sessão de filme. Como era uma das últimas aulas do ano, várias turmas se juntaram para 

assistirem um filme juntos.  

Elbio: Você encontra algum problema ou dificuldade no trabalho escolar para ensinar as 

crianças bolivianas? No caso o Matias.  

Profa. Lírio: Não, no começo ele ficou um pouco tímido, de início, a timidez dele, ele 

ficou meio assim. Mas a sala aceitou ele muito bem e com o passar do tempo, ele foi se 

soltando. Então, não teve, não. Eu acho, assim, no meu modo de ver, não teve. Que até foi se 

interagindo com os outros, ele ficou meio, fica lógico, a linguagem, o sotaque, é diferenciado 

dos demais. Mas aí a sala aceitou, não teve bullying, nada disso, não, não teve. Ele foi se 

interagindo bem.  

[No mesmo dia em que entrevistei a professora Lírio, encontrei a tia e a mãe do Matias na 

escola. Como eu conheço a família, conversei rapidamente com a tia e perguntei o que elas 

vieram fazer na escola. Ela informou que veio conversar com a professora, pois o Matias se 

queixou que está apanhando dos outros colegas de classe. Segundo a tia, o Matias sofre muito e 

é perseguido, aparentemente, por ser boliviano.] 

Elbio: E com relação às crianças de famílias nordestinas, acho que deve ser a maioria, não 

é? 

Profa. Lírio: É a maioria. 

Elbio: Você vê alguma dificuldade no aprendizado dessas crianças? 

Profa. Lírio: Têm, têm algumas que têm sim, têm. Eles têm porque têm uns que vieram lá 

do norte e o aprendizado lá é diferente do nosso aqui. Tem uma defasagem. Alguns.  

Elbio: Quando chegam aqui?  

Profa. Lírio: Quando chegam aqui tem. Aqui, o nosso ensino é bem mais puxado. Então, 

fica meio defasado, sim. Ficam, sim.  

Elbio: No caso dos alunos bolivianos, acontece deles solicitarem algum tipo de ajuda, no 

caso do Matias, pedir algum tipo de ajuda específica para você? Ou não tem nada que é 

diferente dos outros alunos?  

Profa. Lírio: Ele estava com dificuldade na lição, na matéria? Que você estava falando? 

Elbio: Não sei. A minha pergunta é essa se ele tem alguma dificuldade. 

Profa. Lírio: No começo, ele teve sim, algumas, teve, teve, teve. Mas depois, aí a gente 

conversando, ele conseguiu. Nossa, ele está ótimo.  
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 Elbio: E como é que a senhora conseguiu resolver este problema? 

Profa. Lírio: Sentando junto com ele. Sentando sempre junto. Estar sempre auxiliando 

ele.  

Elbio: Que tipo de dificuldade ele apresentou? 

Profa. Lírio: Assim, nas operações. Na matemática. Nas operações, mas agora, ele está, 

nossa. Está mil. Mas a família ajudou muito, muito. Ele tem um respaldo muito grande da 

família.  

Elbio: Você comentou que a mãe dele é quem vem para as reuniões? Por que a mãe dele 

tem problema de fala. 

Profa. Lírio: Auditivo, é, mais dá para entender. Ela fala, ela tem problema auditivo, mas 

ela fala. Você consegue entender. Você entende ela.  

[Neste momento, fomos interrompidos rapidamente com a entrada de uma outra 

professora que veio dar um recado para a profa. Lírio] 

Profa. Lírio: Mas você entende. Você entende, ela veio em algumas reuniões e quando ela 

não estava aqui, porque ela foi para a Bolívia e voltou. Ela foi resolver lá uns problemas 

familiares. 

Elbio: Mas o Matias ficou? 

Profa. Lírio: Ficou, ficou com a tia. Aí, a tia veio. Então, está sempre alguém 

participando.  

Elbio: No caso dos outros alunos que são de famílias nordestinas, eles também 

apresentam alguma dificuldade específica deles? Que dê para identificar? 

Profa. Lírio: Às vezes, têm. Têm dificuldade em uma produção de texto, é mais na 

escrita. Nas produções de texto. Tem sim. Leitura. A gente faz muita leitura, tem que fazer 

muita leitura, escrita. E vai tomando leitura individual, leitura em conjunto. Aí você consegue ir 

sanando aos poucos.  

Elbio: Individual, mas na classe mesmo?  

Profa. Lírio: Na classe, tanto individual, como no coletivo. Fazendo textos coletivos na 

lousa. Eu sou a escriba, vou escrevendo, eles vão falando. Dá um tema, e é assim que vamos 

conseguindo sanar as dificuldades. Sendo assim.  

Elbio: O que você acha que a família, no caso do aluno boliviano, poderia fazer para 

auxiliar o desenvolvimento escolar dele? 
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Profa. Lírio: É o que a família do Matias faz. Assim, tem um contato direto com a escola, 

com o professor tudo, com a coordenação. E pergunta para mim o que eles podem ajudar em 

casa.  

Elbio: Eles perguntam? 

Profa. Lírio: Eles perguntam, daí eu falo, está precisando mais leitura, mãe. Ajuda mais 

em leitura. Precisa mais as operações e sempre vai lição de casa. Então, auxilia, não que faça 

para ele, não é para fazer; mas auxiliando. Então, foi nisso que foi sanando as dificuldades dele. 

E essa troca, no que eles podem... sempre pergunta para mim. 

Elbio: E eles conseguem realizar? 

Profa. Lírio: Conseguem. Nossa, olha. É dez. Como ele melhorou. Pode pegar o caderno 

dele. Está ótimo. Até, nossa, vai na lousa, conta que ele não sabia, encaixou.  

Elbio: Então, e com relação ao idioma, ele não tem nenhuma dificuldade? 

Profa. Lírio: Não, mesmo, lógico tem o sotaque um pouco deles. Mas você entende 

normalmente. Dá para entender super bem.  

Elbio: E no caso da família do aluno de origem nordestina, o que essa família poderia 

fazer para ajudar esse aluno a desenvolver melhor? 

Profa. Lírio: É isso, é um trabalho. Essa troca, ajudando, auxiliando nas lições. Mas 

alguns, até, teve a mãe de uma aluna, porque trabalha o dia todo, não tem tempo. Chega à noite 

está cansada, tem que fazer janta. Mas eu falei para a mãe, isso não é desculpa. Porque todo 

mundo trabalha, a senhora tem que tirar pelo menos, todos os dias, uns dez minutinhos para 

auxiliar a menina, nem se for a noite. 

Elbio: Na lição de casa? 

Profa. Lírio: Na lição de casa, porque o que eu passo de casa é um complemento de 

classe. Ai eu falei, se tem irmão mais velho, sempre tem alguém na casa que auxilia. Não tem 

esposo? Tudo bem, mas sempre tem alguém. E eu falei para ela, a senhora mesmo fazendo 

alguma coisinha, para uns dez minutinhos, desliga as panelas e auxilia a sua filha. 

Elbio: Normalmente, tem alguma tarefa todos os dias? 

Profa. Lírio: A gente especificou, nosso terceiro ano, a gente passa de terça, quinta e 

sexta. São três dias na semana, eles já sabem disso. Então, esses três dias vão. Não vou dizer 

que é quantidade, são poucas e um complemento do que foi dito na sala. Então não é coisa 

assim, que eles não saibam, né. É sempre um complemento do livro, tem um livro didático 

deles, eles podem levar para casa. Ou uma folhinha que a gente xeroca bastante. Então é sempre 

assim, só que se tiver um adulto. E outra coisa que falei, sempre falo para os pais, eles têm que 



133 

 

já desde pequeno organizar um horário de estudo que eles estavam assim meio soltos. Eles têm 

que ter um horário de estudo. Depois, eles vão brincar, jogar video game, assistir tv. Não é 

verdade? Então, isso também.  

Elbio: Uma rotina. 

Profa. Lírio: Uma rotina, um horário de estudo precisa, né. Tem que ter o hábito já. E que 

nem, tem gibis, eles levam gibis para casa, uma troca. Livro, livrinho também. 

Elbio: Aqui da escola? 

Profa. Lírio: É aqui na sala fica, eles levam. Tudo isso incentiva a leitura, né. Então é 

assim, que nós fazemos.  

Elbio: Você acha que tem alguma coisa que a escola poderia fazer ou que já faz para 

auxiliar esses alunos nessas dificuldades que você comentou?  

Profa. Lírio: Então, tem a... que nem tem o reforço, né.  Só que nós do terceiro ano, nós 

não tivemos neste ano o reforço. Mas a escola ajuda com reforço. 

Elbio: Como é que funciona o reforço? 

Profa. Lírio: O reforço é um professor a parte que tira, não todos os dias, acho que são 

duas vezes por semana ou três. Tem um horário, umas duas horas, uma hora e pouco, tira da sala 

e dá um reforço, só específico.  

Elbio: Mas é com um aluno só? 

Profa. Lírio: Não. Ficam em torno de uns 10, 6 a 10 alunos. Mas específico no que ele 

está precisando mais.  Português e... 

Elbio: Se é só matemática, se é só português... 

Profa. Lírio: Daí, vê um dia só matemática, um dia só português.  

Elbio: E o terceiro ano não tem? Ou não teve neste ano? 

Profa. Lírio: Não teve neste ano, mas tem. É que falta professor. Então, acabou não tendo, 

mas tem. Auxilia nisto, tem a coordenadora também que nos ajuda. A direção, a diretora está 

sempre pronta, a coordenadora, tem a vice. Então tem esse respaldo da coordenadora, está 

sempre nos auxiliando no que a gente precisa. Conversa com os pais também, a coordenação, 

não só o professor. Às vezes, a gente está em aula, ela conversa, já sabe o motivo, conversa. 

Então é assim, um trabalho em equipe: professor, coordenador e direção. 

Elbio: Com isso, a senhora acha que isso já daria para... 
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Profa. Lírio: Nossa, já com certeza. Mas aí fica, você sabe que os pais nem sempre que 

são requisitados vêm, né. Então, a gente acaba cobrando, cobrando, e às vezes fica um pouco a 

desejar. Acho que em toda escola.  

Elbio: As reuniões são bimestrais? 

Profa. Lírio: Bimestrais. Sempre tem um grupinho que...  

Elbio: E acontece de manhã? 

Profa. Lírio: De manhã, no nosso período. E assim, um caso, esses casos extremos a gente 

não fala na reunião. A gente conversa em particular, para não ter constrangimento. Tanto que, às 

vezes, o aluno participa junto das reuniões e dos pais. Então, estes casos específicos, a gente não 

fala na reunião. A gente conversa em particular com a coordenadora, direção se precisar. Para 

não ficar... já é de praxe. Para não ter constrangimento. Você sabe que é assim. Os pais ficam 

meio. 

Elbio: E a participação dos pais na reunião? 

Profa. Lírio: É, aqui vem. São presentes, são. É um ou outro que não vem. 

Elbio: Pelo o que você falou a maioria dos pais vêm na reunião, mas nas outras classes 

também é assim? 

Profa. Lírio: Aqui, vem um fluxo grande, viu. Pelo o que eu vejo, a gente vê entrar. E às 

vezes vem aqui perguntar que sala que é. Ah, vem.  

Elbio: As reuniões de todas as classes são no mesmo dia? 

Profa. Lírio: Isso, é tudo no mesmo dia, no mesmo horário. Isso, na parte da manhã, já 7h 

15. Mas é um dia que tem aula também. É um período reunião... 

Elbio: É, uma professora comentou, que depois da reunião, os alunos... 

Profa. Lírio: Isso, não dispensa os alunos.  

Elbio: Que eles ficam no pátio. 

Profa. Lírio: Eles ficam com os inspetores. Eles ficam, lá. A coordenadora também fica 

ajudando, e terminou a reunião os alunos vem para a sala. É assim. Aqui é assim.  

Elbio: Você já desenvolveu alguma atividade específica para os bolivianos, no caso o 

Matias? 

Profa. Lírio: Assim, diferenciada? 

Elbio: É, para todo mundo, mas pensando no fato dele ser boliviano? 
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Profa. Lírio: Não, não tem esta dificuldade, porque ele se interagiu tão bem com a sala 

então não tem dificuldade nenhuma. É tratado, é igual para todos. Não tem, não precisou.  

Elbio: E com relação aos alunos de origem nordestina, teve alguma atividade específica 

pensando neles? 

Profa. Lírio: Assim, esse que tem mais dificuldade, teve umas dificuldades extras que a 

gente dá para os alunos, independe se é nordestino ou não. Como não tive reforço esse ano, 

então a gente, nós do terceiro ano, a gente prepara atividades diferenciadas. Eles fazem o da 

sala, da série, mas tem algumas folhinhas diferenciadas também. Para auxiliar, um reforço. Para 

auxiliar eles. 

Elbio: Mas é durante a aula mesmo? 

Profa. Lírio: Tudo aqui, nada fora do horário. Na aula de especialista, eles saem para ir 

para o especialista. É tudo aqui. E voltam.  

Elbio: Especialista é a educação física e artes? 

Profa. Lírio: Educação física e artes, isso. A gente não tira, eles não são tirados, não. 

Participam de tudo. Ah, tem que ser, né? É um todo, tem que participar.  

Elbio: Então é isso.  

Profa. Lírio: Mas, assim, olha. Não teve problema nenhum com o Matias. Nem 

discriminação, aqui não tem isso. Eu sempre falei, desde o início. Cor, negro, gordo, magro, 

defeitos todo mundo tem, mas um tem que tratar o outro como amigo. Um ajuda o outro, um 

auxilia o outro. Eles no começo, não eram muito de um ajudar o outro. É que as carteiras ficam 

juntas, em duplas.  

Elbio: Eles sentam em duplas? 

Profa. Lírio: É em duplas. Eu nem vim aqui, eu estou na outra sala. Mas é sempre em 

dupla, por quê? Eu sempre coloco um que sabe um pouquinho mais para auxiliar um pouquinho 

o que tem dificuldade. Então eles já sabem. Se eles terminam a lição, automaticamente ele já vai 

ajudar o amigo.  

Elbio: E isso é uma iniciativa da senhora ou é uma orientação da escola? 

Profa. Lírio: Eu que... a gente com o passar do tempo, a gente põe aí e fica a dispor do 

professor. Você vê o que é de melhor para a sua sala. Você vai adaptando.  

Elbio: Não é uma orientação da escola? 

Profa. Lírio: Não. Você é que sabe o que é de melhor. E se der um bom resultado, então, 

permanece. Mas você pode ver, na maioria das salas, sentam em duplas.  
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Elbio: Ah, é? 

Profa. Lírio: É. Pelo menos, nós do terceiro, eu com a minha amiga do terceira, a gente 

trabalha mais ou menos com o mesmo nível. Mesmo ritmo. Troca experiência, vamos trabalhar 

este projeto? Vamos trabalhar isso? Então é assim. E a dupla, deu mais certo.  

Elbio: Vocês que escolhem a dupla? Com este objetivo de por o mais forte com o que tem 

mais dificuldade? 

Profa. Lírio: É, mas depois, eles mesmos já até, eu vou ficar com o fulano. Agora, quando 

tem uma avaliação para a gente diagnosticar individual, aí separa. Aí, você poder ver, é um atrás 

do outro. Que nem, teve o SARESP, embora eu não apliquei para a minha sala. Veio o 

professor. Aí, é... nada de sentar... individual. Nada de sentar junto, porque você sabe. Acaba 

ajudando. E eu quero ver como que ele está. Então, é assim. Mas olha, não teve problema 

nenhum com o Matias. Não teve. Não teve que eu saiba, assim, nossa ele progrediu muito e a 

família é presente. Muito presente.  

D - Entrevista com os pais da Lourdes
16

 no dia 12 de dezembro de 2014. 

A família me recebeu em sua residência que fica na Comunidade dos Sonhos, uma 

favela da zona oeste da cidade de São Paulo. A residência é de alvenaria no segundo 

andar de uma construção e possui dois cômodos mais o banheiro. O cômodo maior 

possui aproximadamente 4,5 metros por 2,5 metros aproximadamente. Em um canto, há 

uma pia de cozinha. No meio, três máquinas de costura e algumas cadeiras (pois o local 

também é uma oficina de costura onde trabalham os pais e um tio da Lourdes). No outro 

canto do cômodo, temos uma cama onde deve dormir o tio. Não entrei no segundo 

cômodo, mas pareceu-me menor que o primeiro e deve ser o local onde o casal e a filha 

dormem. 

No momento da entrevista, deram-me uma cadeira para eu sentar. Em outra 

cadeira, sentou-se a Lourdes, aluna do segundo ano e da profa. Orquídea. Em uma 

terceira cadeira, sentou-se a mãe de Lourdes. O seu pai ficou em pé diante de nós. A 

Lourdes foi descrita pela profa. Orquídea como uma boa aluna, e seus pais foram 

descritos pela professora como exemplo de participação na vida escolar da filha.  

O pai da Lourdes possui 25 anos de idade e completou o ensino médio na Bolívia. 

A mãe de 23 anos de idade e o tio de 20 anos que mora com eles só completaram o 
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 Os nomes de todos os alunos, professores, coordenadora e da comunidade onde os alunos residem 
foram trocados para impedir a identificação. 
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ensino fundamental 2 lá na Bolívia. Ambos trabalhavam na lavoura na Bolívia. 

Primeiro, o pai veio para o Brasil há 5 anos. Depois de um ano, vieram a Lourdes e 

mãe. O tio chegou há 3 anos. A família é de La Paz e todos trabalham com costura na 

própria oficina, prestando serviços para confecções e lojas de roupas. Vieram para São 

Paulo, pois já tinham parentes aqui e tinham desejo de conhecer a vida em São Paulo e 

de trabalhar aqui. 

Elbio: Vocês só têm a Lourdes de filha? 

Pai da Lourdes: Sim. 

Elbio: Em que série ela está?  

Pai da Lourdes: Na segunda série.  

Mãe da Lourdes: No segundo B. 

Elbio: Como é a rotina de vocês? Vocês acordam, o que vocês fazem? Só para eu ter uma 

ideia de como é o dia a dia de vocês. 

Pai da Lourdes: Acorda, oito da manhã, toma chá, trabalha.  

[O pai da Lourdes comentou que acorda às oito, mas acredito que ele tenha se enganado; 

pois ele ou a esposa levam a filha para a escola e, posteriormente, comentaram que saem as seis 

e meia para irem para a escola. Assim, acredito que às oito seja o horário que iniciam o serviço] 

Elbio: Acordam e já vão para o trabalho? A Lourdes vai sozinha para a escola? 

Pai da Lourdes: Não, eu levo. 

Elbio: Ah, tá.  

Pai da Lourdes: Eu levo, às vezes, a mãe também.  

Elbio: Vocês trabalham até que horas? Para que horas para almoçar? 

Mãe da Lourdes: Meio dia. 

Pai da Lourdes: Eu descanso meio dia. Descanso uma hora, uma hora e meia, por aí.  

Elbio: Descansa do meio dia à uma e meia? 

Pai da Lourdes: Uma e meia, mais ou menos. Às vezes, uma hora em ponto. 

Elbio: Depende do serviço? 

Pai da Lourdes: Isso aí, mas sempre eu descanso. Cinco horas, tomo o chá.  

Elbio: Você volta a uma e trabalha até as cinco? Daí para de novo para tomar um chá. É 

isso? 
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Pai da Lourdes: É. Descansa uma meia horinha mais ou menos. Depois trabalha até as 

oito, oito e meia.  

Elbio: E a senhora também faz o mesmo horário.  

Pai da Lourdes: Ela ajuda a gente. 

Elbio: Vocês trabalham de finais de semana? Vocês costumam trabalhar? 

Mãe da Lourdes: Não, só sábado, meio dia. Depois... só meio dia. 

Elbio: Entendi. 

Pai da Lourdes: Domingo, não. Sábado, só até meio dia.  

Elbio: E como é o dia a dia dela? Ela acorda... 

Mãe da Lourdes: Ela acorda. 

Pai da Lourdes: Se veste sozinha. Vai. 

Elbio: Vai para a escola de manhã, que horas você sai para ir para a escola? 

Mãe da Lourdes: Seis e meia.  

Pai da Lourdes: Seis e meia. 

Mãe da Lourdes: E chega lá sete horas. 

Elbio: A aula começa às sete? 

Pai da Lourdes: É. 

Elbio: Que horas você volta da escola? 

Pai da Lourdes: Doze horas, onze e meia, onze e quarenta, depende.  

Elbio: Quando ela chega em casa, o que ela faz? 

Mãe da Lourdes: Se troca, come, toma banho. 

Pai da Lourdes: Depois, faz escola de capoeira também. 

Elbio: No projeto? 

[Existe alguns projetos na comunidade que desenvolvem várias atividades com crianças e 

adolescentes da comunidade] 

Lourdes: Só segunda e quarta. 

Elbio: Vai logo em seguida depois do almoço? Fica até que horas lá? 

Pai da Lourdes: Cinco horas. 

Elbio: É mesmo? Fica a tarde toda? 
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Lourdes: Quase a tarde toda. 

Elbio: E é esse tempo todo fazendo capoeira? 

Pai da Lourdes: Não depende, né. Às vezes... 

Lourdes: Às vezes, a gente faz gincana. Mas é mais quando acabam a aulas. 

Elbio: Entendi. E você, nos dias que você não vai para o projeto, que são terça, quinta e 

sexta, o que você faz?  

Pai da Lourdes: Fica aqui 

Elbio: Fica aqui? Fica fazendo o que? 

Mãe da Lourdes: Lição de casa. 

Pai da Lourdes: Lendo livro.  

Elbio: Vocês costumam acompanhar a Lourdes fazendo a lição de casa? 

Pai da Lourdes: Sim. 

Mãe da Lourdes: Sempre pergunta, como é que... 

Pai da Lourdes: Vou direto com isso. 

Elbio: É mais quem? É mais você, é mais a sua esposa? Ou é dividido? 

Pai da Lourdes: Dividido. 

Elbio: Como vocês mais acompanham o desempenho dela na escola? Vocês acompanham 

a lição de casa, não é? Tem outras formas que vocês usam para saber se ela está indo bem ou 

não? 

Pai da Lourdes: Leitura. 

Elbio: Leitura? 

Pai da Lourdes: É. 

Elbio: Vê se ela está lendo bem as coisas? 

Pai da Lourdes: O principal é esse aí para mim.  

Elbio: Entendi, aí você vai observando para ver se ela está lendo bem? 

Pai da Lourdes: É. 

Mãe da Lourdes: Matemática também, somar. 

Elbio: Tem mais alguma outra forma que vocês costumam utilizar para saber se ela está 

indo bem na escola? Ou são estas duas formas: a lição de casa e a leitura e as contas? 
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Mãe da Lourdes: Perguntar para a professora também, né. 

Elbio: Acho que você tem que falar mais pertinho, senão não vai sair o som aqui.  

Pai da Lourdes: Sempre, sempre eu falo para ela, se alguma dúvida se ela tem, sempre 

falo para ela, para isso que é o professor. E ela faz direto, e a professora fala para mim que a 

nossa filha é ótima. Sempre pergunta se ela tem alguma dúvida, ela pergunta. 

Elbio: Então, você orienta para ela sempre perguntar para a professora. 

Pai da Lourdes: Se ela tem dúvida, também pode ser comigo, mas, às vezes, eu não vou 

ficar todo o tempo. Também eu trabalho. Mas eu tiro tempo para ela para fazer, falar isso aqui, o 

que é de errado. Sempre eu falo para ela, direto. Tem que falar mesmo, porque se ela faz estar 

fazendo às escondidas, aí não dá, né. De repente, aí você fica bravo. Aí ela vai te falar: você 

nunca me falou. 

Elbio: Entendi, e a senhora comentou que sempre pergunta para o professor se ela está 

indo bem, é isso? 

Mãe da Lourdes: É. 

Elbio: Entendi. Com relação às reuniões, vocês costumam participar das reuniões? 

Pai da Lourdes: Eu vou direto lá.  

Elbio: Sempre vai? 

Pai da Lourdes: É.  

Elbio: Além das reuniões de pais, tem alguma outra atividade na escola que vocês 

costumam participar? 

Pai da Lourdes: Não.  

Elbio: Já aconteceu de vocês terem que ir à escola pedir alguma coisa, por algum motivo, 

para resolver algum problema? Já aconteceu de vocês terem que ir na escola fazer alguma 

solicitação, algum pedido? 

Pai da Lourdes: Não. 

Elbio: A escola costuma chamar vocês sem ser para a reunião de pais, para algum outro 

motivo, para conversar alguma coisa?  

Pai da Lourdes: Não.  

Elbio: Não, nunca chamou? 

Pai da Lourdes: Nunca chamou, nenhuma, a escola não. 
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Elbio: Tem algum assunto que vocês acham que a escola não trata, que não conversa, que 

vocês sentem falta? 

Pai da Lourdes: Para mim, o que eu vejo é, não dá todo dia lição. 

Elbio: A escola dá todo dia? 

Pai da Lourdes: Não, eu quero que dê. 

Elbio: Ah, entendi.  

Pai da Lourdes: Na semana, dá uma lição, não dá para mim, não é? Não é para mim, é 

para ela. Mas eu quero que dê lição. Porque está crescendo, na hora de aprender, justo na hora. 

Sempre quando eu falo: tem lição? Não. Tem lição? Não.  

Elbio: Então, normalmente, é uma vez por semana que tem lição?  

Pai da Lourdes: É, uma, duas. Só isso, mais não. 

Elbio: O senhor acha que seria bom se tivesse todos os dias? 

Pai da Lourdes: É, mais direto, né. Porque só isso que é o trabalho deles, não é? Para isso 

que tem recreio, brinca tudo isso. A não ser que não tinha recreio, todas as coisas, ah não o 

professor é chato, não sei o que. Só dá lição, depois fica com raiva. Mas tem recreio, tem 

almoço, tem tudo o que a criança precisa, tem eles, né. Mas eu queria que dê mais lição para ela 

assim. Direto para ela.  

Elbio: Quando ela chegou ao Brasil, ela teve muita dificuldade com o português? 

Aprender a escrever? 

Mãe da Lourdes: Uh, bastante. 

Pai da Lourdes: Tinha uma boliviana que ajudou ela. Estava na mesma sala dela. 

Mãe da Lourdes: Sabia espanhol. 

Elbio: E estava há mais tempo no Brasil? 

Pai da Lourdes: É, sabia espanhol e português. Ajudava.  

Lourdes: Se chamava Ana. 

Elbio: E ela não está mais na sua escola? 

Mãe da Lourdes: Era outra escola. 

Elbio: Tem mais alguma coisa que vocês sentem falta da escola? Que vocês acham que a 

escola deveria fazer ou deveria... 
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Pai da Lourdes: Eu gosto mais da escola da prefeitura, porque eles mais ensina oral e vai 

junto com o livro. Aqui, não, eu estou achando assim. Porque o primeiro ano que está estudando 

aqui na escola estadual, aqui não vai, só vai no oral direto. Agora, para mim, na prefeitura, ela 

dava livro e ela escrevia junto com o livro, acompanhava. 

Elbio: A Lourdes frequentou a escola da prefeitura no outro bairro onde vocês moravam?  

Pai da Lourdes: Era da prefeitura. Ia junto com o livro. Chegava da escola, eu tenho que 

fazer esse aqui. Fazia, não, lia, esse aqui tem que fazer esse aqui. Amanhã, tem que memorizar 

na minha cabeça, amanhã tem que falar. 

Elbio: Mas aqui, não tem livro, ou é que a professora não usa? Por que lá na prefeitura, 

ganha livro da escola, é isso? 

Pai da Lourdes: É ganha. 

Elbio: E aqui, ganhou também? 

Mãe da Lourdes: Ganhou. Livro tem, não é? 

Pai da Lourdes: Mas, não acompanha junto. 

Elbio: Na aula? 

Pai da Lourdes: Eu gostaria que seja junto. Para mim, fica mais bom. Agora o livro vai no 

outro dia. Outro dia também 

Elbio: Ok. Vocês costumam comprar livros para ler. 

Pai da Lourdes: É. 

Elbio: Mas em português ou em espanhol? 

Pai da Lourdes: Português. 

Elbio: Vocês costumam comprar CDs para ouvir música? 

Pai da Lourdes: Tudo um pouco.  

Elbio: Jornal, vocês costumam ler jornal? 

Pai da Lourdes: É, sim.  

Elbio: Revista, alguma revista? 

Pai da Lourdes: Às vezes, né. Às vezes, compra revista.  

Elbio: Que tipo de revista, vocês costumam comprar? 

Pai da Lourdes: Esporte. 

Elbio: De futebol? 
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Pai da Lourdes: É. 

Elbio: Quem que gosta? O senhor? O senhor gosta de futebol? 

Pai da Lourdes: Jogo direto, toda sexta, eu jogo lá embaixo.  

Elbio: Aonde? 

Pai da Lourdes: Lá, em cima, perto do... Tem uma feira de domingo. 

Mãe da Lourdes: Sábado. 

Pai da Lourdes: Sábado tem uma feira, lá em cima. Você sobe um pouquinho mais, aí tem 

uma quadra. 

Elbio: Jornal, que jornal, vocês costumam ler? Comprar? É de vez em quando? 

Pai da Lourdes: De vez em quando. 

Elbio: A cada quanto tempo? Uma vez por mês? Por semana? 

Pai da Lourdes: De repente, a gente vê, ah tem uma coisa interessante para comprar, 

assim.  

Elbio: Entendi, só de vez em quando, então. 

Pai da Lourdes: É. 

Elbio: Por que vocês compram um jornal, uma revista, ou um CD, ou um livro? Por que 

normalmente vocês compram? 

Pai da Lourdes: O jornal pode ser curiosidade também, né.  

Elbio: E jornal, é jornal aqui do Brasil? 

Pai da Lourdes: É jornal do Brasil, também tem da Bolívia. Também tem. Quando eu vou 

lá, pego também.  

Elbio: Lá, na feira dos bolivianos? 

Pai da Lourdes: É, tem jornal.  

Elbio: Então, é mais por curiosidade, assim, para saber o que tem de interessante. 

Pai da Lourdes: Agora, jornal daqui, eu compro pelo esporte. Às vezes, tem alguma coisa 

interessante.  

Elbio: Você gosta de esporte pelo jeito.  

Pai da Lourdes: É. 

Elbio: Torce para algum time aqui no Brasil? 
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Pai da Lourdes: São Paulo. 

Elbio: Senti firmeza. Então, está bom. Era mais isso que eu queria saber. 

E - Entrevista com os pais do Elias
17

 no dia 05 de janeiro de 2015. 

A família me recebeu em sua residência que fica na Comunidade dos Sonhos, uma 

favela da zona oeste da cidade de São Paulo. A residência é de alvenaria e possui duas 

edificações dentro do lote. Ficamos na edificação do fundo onde fica a oficina de 

costura.  

A professora descreveu a família do Elias como uma família bastante ausente nas 

reuniões de pais. Apesar de ver a participação deles em algumas atividades como lição 

de casa. 

O pai do Elias tem 38 anos de idade e terminou o ensino médio. A sua mãe tem 31 

anos e só estudou até o primeiro ano do ensino médio na Bolívia. Eles possuem quatro 

filhos com as seguintes idades: sete anos (Elias), 5 anos (menina), 3 anos (menina) e 1 

ano (menino). Os pais são costureiros e têm dois funcionários que residem com a 

família, apesar de não serem parentes.  

O casal é de La Paz. O pai chegou ao Brasil há quatorze anos. Antes de vir para o 

Brasil, ele morou na Argentina dos seus 12 anos aos 24 anos de idade onde estudou e 

trabalhou com costura. A mãe do Elias trabalhou na Bolívia como recenseadora por 2 

anos antes de vir para o Brasil. O pai do Elias veio primeiramente para o Brás. Depois 

de dois anos, o casal se mudou para Comunidade dos Sonhos. Ambos vieram para o 

Brasil por causa do trabalho.  

Elbio: A casa de vocês tem quantos cômodos? 

Mãe do Elias: Aqui tem cinco. 

Elbio: Cinco cômodos? Um cômodo é para a oficina ou são dois cômodos para a oficina? 

Ali também é oficina? 

Mãe do Elias: Sim, aqui, mas fala um só.  

Elbio: Então, um cômodo é para a oficina. Depois, quais sãos os outros cômodos? Uma 

sala? 
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Mãe do Elias: Uma sala, dois quartos. Lá, embaixo tem outra sala. 

Elbio: Tem o banheiro também, não é? 

Mãe do Elias: Sim. O banheiro e uma cozinha pequena.  

Elbio: Os funcionários moram em um dos quartos? Ficam juntos no mesmo quarto ou 

ficam cada um em um quarto separado? 

Mãe do Elias: Em um quarto só, juntos.  

Elbio: Entendi. Então a família utiliza um quarto, uma sala e um banheiro. 

Mãe do Elias: Isso.  

Elbio: Entendi, tá. E a senhora nasceu em La Paz? 

Mãe do Elias: La Paz. 

Elbio: E o pai do Elias também? 

Mãe do Elias: Isso.  

Elbio: E vieram se conhecer em São Paulo? 

Mãe do Elias: Isso.  

Elbio: Todos os seus filhos estão na escola pública? 

Mãe do Elias: Isso.  

Elbio: Então, o Elias passou para o segundo ano. 

Mãe do Elias: Agora, né. 

Elbio: Em 2015, passou para o segundo ano, a segunda filha está no EMEI e a outra está 

na creche, não é? 

Mãe do Elias: Os dois menores, neste ano [2015], vão ficar na creche. 

Elbio: O pequenininho já vai para a creche também? 

Mãe do Elias: Sim, vai. O pequeno também. 

Elbio: Como é a rotina assim de vocês, da senhora e do marido? Só para eu saber, mais 

ou menos, como é o dia de vocês. Vocês acordam que horas? O que vocês costumam fazer?  

Mãe do Elias: Nós costuma fazer cedo, acordar cedo. 

Elbio: Cedo, que horas vocês costumam acordar? 

Mãe do Elias: Mais ou menos, umas seis horas. 

Elbio: Seis horas. Os dois acordam neste horário, juntos? 
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Mãe do Elias: Sim, mas primeiro ele acorda, né. 

Elbio: Ele acorda às seis horas, ou antes das seis. 

Mãe do Elias: Ele acorda antes das seis praticamente. Mais ou menos seis e dez, seis e 

vinte, estou acordando eu.  

Elbio: Então, a senhora acorda seis e vinte e o que a senhora faz? Tem alguma tarefa já 

para fazer? 

Mãe do Elias: Sim, tem que preparar o café da manhã. Que é de manhã para todos, né.  

Elbio: Para todos, as crianças também? 

Mãe do Elias: Sim. Todos. 

Elbio: A senhora prepara o café e depois? 

Mãe do Elias: Prepara o café, depois nós vem trabalhar aqui. 

Elbio: E o Elias vai sozinho para a escola? 

Mãe do Elias: O Elias, normalmente, nós leva antes de trabalho, né, antes de trabalho.  

Elbio: Então, depois do café, a senhora leva... quem é que leva, a senhora que leva?  

Mãe do Elias: Nós dois leva. 

Elbio: Revezam? 

Mãe do Elias: Isso. Nós dois que leva à escola. Os filhos primeiro tem que deixar na 

escola.   

Elbio: A senhora leva todos? Ou tem algum que vai de perua? 

Mãe do Elias: Tem uma só que leva perua.  

Elbio: A que está no EMEI? 

Mãe do Elias: Isso. Ela vai daqui em baixo. 

Elbio: Ela entra de manhã também na escola? 

Mãe do Elias: Sim, está de manhã.  

Elbio: A senhora leva eles para a escola, volta, e a senhora vem trabalhar aqui na oficina? 

Mãe do Elias: Isso.  

Elbio: Trabalha até que horas? 

Mãe do Elias: Nós trabalha mais ou menos... 

Pai do Elias: Nove, nove depende 



147 

 

Mãe do Elias: Depende do horário. Às vezes... Quando não tem serviço, a gente nem 

trabalha, hehehe. 

Elbio: Hehehe. Aí é bom. É bom e é ruim, não é? 

Mãe do Elias: Hehehe, mas quando tem, a gente trabalha, mais ou menos, nove horas 

também. 

Elbio: Na hora do almoço, a senhora vai buscar o Elias? Ou é o seu marido? 

Mãe do Elias: Sim, vai buscar ele. 

Elbio: E as crianças? 

Mãe do Elias: A outra fica todo o dia. A de 3 anos fica todo o dia. A outra chega da perua 

a uma e meia. Só o Elias que não espera lá na escola. 

Elbio: O seu marido possui mais ou menos a mesma rotina?  

Mãe do Elias: Isso, outra vez, porque tem que pegar as meninas à tarde, mais ou menos 

quatro e meia.  

Elbio: Vocês costumam trabalhar aos finais de semana também? 

Mãe do Elias: Final de semana, não. 

Elbio: No sábado, no domingo? 

Mãe do Elias: Não, às vezes. Às vezes. 

Elbio: E como que é com as crianças, depois que elas voltam da escola, elas têm alguma 

atividade, elas ficam brincando, elas fazem alguma coisa? 

Mãe do Elias: Retornam praticamente cansados, né.  

Elbio: Elas dormem à tarde? 

Mãe do Elias: Sim, depois de tomar banho. Quase dormem, mas não faz nada, porque 

cansados chegam da escola.  

Elbio: Mas o Elias também? O Elias chega mais cedo.  

Mãe do Elias: O Elias não, o Elias fica comigo, ele tem que fazer lição. Tem que fazer 

lição. As coisas da professora, né.  

Elbio: A professora costuma dar lição?  

Mãe do Elias: Sim.  

Elbio: Bastante? 

Mãe do Elias: Não, não. Não, bastante. Pouca coisa. Mas ele tem que fazer isso aqui.  
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Elbio: Ele consegue fazer sozinho? Ou vocês o ajudam? 

Mãe do Elias: Não, a gente faz fazer a ele mesmo. Só que tem que ver algum professor 

que tem ensinando a ele na tarde. Porque de tarde, gostaria de ter um professor para ele.  

Elbio: Entendi.  

Mãe do Elias: Período de tarde, assim fica o dia inteiro, né. Fazendo alguma coisa.  

Elbio: Então, normalmente, ele faz a lição sozinho?  

Mãe do Elias: Sim, se tem, nós falamos para fazer. Mas, assim, ajudar nós não.  

Elbio: Vocês que escolheram a escola do Elias? Ou o EMEI que mandou ele para lá? 

Mãe do Elias: O EMEI que mandou. 

Elbio: Ele estudava onde? No Joaquim Floriano
18

? 

Mãe do Elias: Sim.  

[Neste momento, a mãe do Elias confirma o nome da EMEI onde o Elias estudou 

anteriormente, mas eles não têm certeza de qual foi.] 

Elbio: Vocês costumam acompanhar se tem lição, se não tem lição, como está a nota do 

Elias? Como vocês acompanham se ele está bem na escola ou não? 

Mãe do Elias: Eu acompanho através de sua professora, né. Eu falo com a professora 

como que ele está. Se faz, se não faz. A professora me fala que brinca demais, não faz tudo que 

me fala. Qualquer coisa que está errado, falo com meu filho. Falo assim, você tem que fazer, às 

vezes, não escuta a professora, só está brincando, às vezes não, todas estas coisas eu falo com 

meu filho. Depois de falar a ele, está bem, está fazendo. Só assim.  

Elbio: Então, vocês costumam consultar a professora? 

Mãe do Elias: Sim. 

Elbio: E esta consulta é quando? A senhora vai lá de tempo em tempo, a senhora conversa 

com ela na reunião? 

Mãe do Elias: Mais ou menos, um mês e meio, mais ou menos.  

Elbio: Mas é na reunião, ou a senhora vai lá e conversa? 

Mãe do Elias: Não, eu vou lá assim, mais ou menos um mês e meio e ia perguntar como 

está este mês. Assim, porque senão perguntar a ela, não tem jeito não.  

                                                 
18 O nome da EMEI foi trocado. 
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Elbio: Tem alguma atividade da escola que vocês costumam participar? A escola 

promove alguma atividade? 

Mãe do Elias: Ainda não, porque, vão ter estes programados agora. Acho que este 

segundo ano que está iniciando meu filho, acho que vai ter atividades que vai fazer ele. Eu vou 

conhecer junto com ele. Porque ainda não sei não. 

Elbio: Mas agora em 2014, teve alguma atividade com os pais? 

Mãe do Elias: Não. Não. Só a reunião. Assim, como normal como dá nas creches 

normalmente só foi assim, né. 

Elbio: Teve quantas reuniões, a senhora sabe? 

Mãe do Elias: Mais ou menos, que eu acho, deve ser uns cinco só.   

Elbio: Vocês costumam participar das reuniões de pais? Vocês conseguem participar? 

Mãe do Elias: Sim, consigo.  

[A professora comentou que eles não costumam participar das reuniões de pais, apesar de 

reconhecer que eles acompanham o desenvolvimento do filho de outras formas] 

Elbio: Além de ir lá perguntar para a professora se o Elias está indo bem na escola, vocês 

já precisaram ir na escola fazer algum outro pedido? 

Mãe do Elias: Para a escola, sim. Eu já fui já a professora falar com ela se podia ensinar 

alguma, porque são poucos os horários que tem, né, na manhã tem uns pouco horários e tudo. 

Não tem como aprender o Elias assim, uma hora certa, tem o horário de lanche, o horário de 

almoço, horário de recreio, tem horário não sei de que. Acho que tem só pouquinhas horas para 

aprender. Isso que me dá um pouquinho de ficar chateada, né. Só isso. 

Elbio: A senhora acha que deveria ter mais horas de aula, é isso? 

Mãe do Elias: Sim. 

Elbio: E a senhora já falou isso com os professores? 

Mãe do Elias: Com a sua professora, só. Com as outras professoras, não. 

Elbio: E o que ela respondeu? 

Mãe do Elias: Ela falou que regra é assim, né. Tem que ir por regra. Não tem como, só a 

não ser você fazer o professor contratasse para você seu filho ficasse aí, falou. Mas tenta fazer, 

falou. Tem que pesquisar, falou.  

Elbio: A escola costuma chamar vocês para conversar ou para fazer alguma coisa? 

Mãe do Elias: Não.  
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Elbio: Vocês sentem falta de algum assunto que a escola não trata e vocês acham que 

deveria tratar com vocês ou conversar com vocês? 

Mãe do Elias: Não.  

Elbio: Não sentem falta de nada? 

Mãe do Elias: Não, ainda não, porque eu vou conhecer ainda. Porque meu filho está 

começando, né. 

Pai do Elias: Está começando. 

Elbio: Mas ele já estudou um ano inteiro, não é? 

Mãe do Elias: Sim, eu ainda não estou conhecendo quase nada, né. 

Elbio: Então, vocês não sentem falta de nada por parte da escola? A senhora comentou 

que sente um pouco de falta de ter mais horas de aula. Tem mais alguma outra coisa que a 

senhora sente falta da escola? 

Mãe do Elias: Acho que só. Só isso mesmo. 

[Neste momento, consulta o pai do Elias para ver se haveria mais alguma coisa. O pai 

estava trabalhando próximo de nós.] 

Elbio: Vocês costumam comprar livros? 

Mãe do Elias: Nós? 

Elbio: Vocês têm livros aqui em casa? 

Mãe do Elias: Sim, tem. 

Elbio: Que tipo de livros? 

Mãe do Elias: Tem esses livros de criança, né, de ciências naturais. 

Elbio: Mas é aquele que a escola mesmo deu, ou é outro? 

Mãe do Elias: Outros. 

Elbio: Em português, em espanhol? 

Pai do Elias: Português. 

Mãe do Elias: Português. 

Elbio: Vocês conversam com seus filhos em qual língua, em português? 

Mãe do Elias: Português, porque vai ser difícil que ele vai se adaptar em escrever e ler, 

né. Se nós fala espanhol, na hora de fazer lição, ele vai misturar. 
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Elbio: Mas isso é uma decisão de vocês ou a escola que pediu? 

Mãe do Elias: Não, decisão de nós. Porque não sabe até quando nós fica aqui. Meu 

marido não sabe quando vai voltar para lá. Eu também não sei. Aí, só que melhor fica em uma 

língua, né. 

Elbio: Vocês costumam ler jornais, revistas? 

Mãe do Elias: Sim, o meu marido gosta. 

Elbio: Que tipo de revista o senhor costuma ler?  

Pai do Elias: Jornal. 

Elbio: Jornal de notícias? De esportes? Do quê? 

Pai do Elias: Não, não. Notícias. 

Elbio: Mas o senhor compra? Como o senhor faz? 

Pai do Elias: Compro, né. Tem vez que compro, tem vez que tem sempre estirado. 

Elbio: Lê na banca?  

Pai do Elias: É. 

Elbio: Que eles penduram, não é? Entendi, eu também dou uma olhada sempre. Vocês 

têm computador em casa?  

Mãe do Elias: Temos. 

Elbio: E ele é conectado a internet? 

Mãe do Elias: Isso.  

Elbio: Entre vocês, vocês conversam em português também? 

Mãe do Elias: Não, não.  

Elbio: Em espanhol? 

Mãe do Elias: Em espanhol. 

Elbio: O filho de vocês entende espanhol? 

Mãe do Elias: Entende, mas não consegue falar. Não fala, entende. 

Elbio: Ele está indo bem na escola, o Elias? 

Mãe do Elias: Está indo. 

Elbio: Indo bem? 

Mãe do Elias: Está indo bem. 
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Elbio: Você acha que a escola poderia melhorar em alguma coisa? 

Mãe do Elias: Só aquele mesmo que falei, né. Mais isso não. Está bem. 

Elbio: Está ok. O senhor estava comentando que lá na Bolívia o senhor acha o ensino 

mais forte? 

Pai do Elias: Mais forte, mais, é melhor assim. Quando é menor, quando é criança. Lá, 

conhece caligrafia, começa a conhecer pouco a pouco as letras. E a professora segue tudo isso, 

ela é quem ensina. Ela é que diz tal palavra, tal palavra. E ela que faz fazer assim. É assim a 

educação lá.   

Elbio: Você sente um pouco de falta disso? 

Pai do Elias: Eu sinto falta, porque na idade do Elias, eu já sabia ler, eu sabia ler. Aqui, 

meu filho não está lendo ainda. Conhece as letras, mas não sabe juntar as palavras. Desde que 

nós falamos para a professora, se tem um professor que pode ensinar a ler a ele. Porque não 

sabe, temos algumas palavras que nós não falamos direito, porém confundimos a ele. Ele vai 

falar, tem vez que fala assim como nós falamos. Parece que imita a gente. Aí, confunde a 

cabeça. Por isso falamos para a professora dele se tem alguém que possa ensinar a ele.  

Elbio: E a professora comentou que não tem jeito, é isso?  

Pai do Elias: É. 

Elbio: Entendi. Está bom.  

[Há alguns minutos atrás, começou a chover. Neste fim de entrevista, a família teve que ir 

colocar alguns baldes nas goteiras na outra edificação do terreno]. 

F - Entrevista com a mãe do Rafael
19

 no dia 29 de dezembro de 2014. 

Ela me recebeu em sua casa que fica na Comunidade dos Sonhos, uma favela da 

zona oeste da cidade de São Paulo. A residência é de alvenaria em um beco bem estreito 

de aproximadamente um metro de largura. A casa fica uns vinte metros para dentro 

neste corredor. A residência possui dois cômodos além do banheiro. No primeiro 

cômodo, de aproximadamente dois metros e meio por dois metros fica a cozinha e uma 

pequena mesa. No segundo cômodo, um pouco menor devido ao banheiro, fica o quarto 

da família.  

                                                 
19 Os nomes de todos os alunos, professores, coordenadora e da comunidade onde os alunos residem 
foram trocados para impedir a identificação. 
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A mãe do Rafael tem 30 anos de idade e, apesar de ter nascido em São Paulo, foi 

criada em Aracaju - Sergipe. Ela estudou até a sétima série do ensino fundamental e 

atualmente não trabalha, fica somente cuidando dos filhos. O pai do Rafael tem trinta e 

nove anos e nasceu no Ceará. Chegou a São Paulo há dez anos e estudou até o segundo 

ano do ensino fundamental. Ele veio para São Paulo para trabalhar e atualmente trabalha 

como pedreiro. O Rafael possui três irmãos com as seguintes idades: onze anos 

(menino), cinco anos (menina) e um mês (menina). O Rafael é o segundo filho e já 

nasceu em São Paulo. Somente o mais velho é quem nasceu em Aracaju, Sergipe. 

O Rafael é aluno do segundo ano e está na classe da professora Orquídea.  

Elbio: Você poderia, por favor, dizer a profissão do seu marido? 

Mãe do Rafael: Pedreiro. 

Elbio: A senhora não trabalha, não é? 

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: Quantos cômodos tem a casa da senhora? 

Mãe do Rafael: Dois cômodos e um banheiro.  

Elbio: Dois cômodos, então é um quarto, a sala e cozinha juntos.  

Mãe do Rafael: Isso. 

Elbio: A senhora nasceu em São Paulo? 

Mãe do Rafael: Isso. 

Elbio: O marido da senhora é do... 

Mãe do Rafael: Ceará.  

Elbio: E onde nasceu seu filho mais velho? 

Mãe do Rafael: Sergipe.  

Elbio: Os outros já nasceram em São Paulo?  

Mãe do Rafael: Isso. 

Elbio: Todos os seus filhos estudam em escola pública? 

Mãe do Rafael: Sim. 

Elbio: Então, o Rafael está na segunda série, o mais velho está em que série? 

Mãe do Rafael: Ele está no sexto. 
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Elbio: E a filha de cinco anos está no EMEI ainda? 

Mãe do Rafael: Isso. 

Elbio: Como que é a rotina da senhora? Descreve para mim. A senhora acorda mais ou 

menos que horas? O que a senhora faz? 

Mãe do Rafael: Cinco e meia. 

Elbio: A senhora acorda cinco e meia? E aí, o que a senhora faz? 

Mãe do Rafael: Dou de mamar para o bebê, que chora bastante. Os meninos ficam 

dormindo, aí depois eu dou banho.  

Elbio: Dá banho na bebê. 

Mãe do Rafael: Vou direto na louça, lavo a louça. 

Elbio: Lava a louça e depois? 

Mãe do Rafael: Limpo a casa, vou na roupa. É diário. 

Elbio: Eles vão sozinhos para a escola? A senhora que acorda eles? 

Mãe do Rafael: Eu que levo. Eles acordam de manhã.  

Elbio: Que horas a senhora acorda eles? 

Mãe do Rafael: Acordo eles às seis horas. 

Elbio: Os três? 

Mãe do Rafael: Os três.  

Elbio: Sai os três juntos para ir para a escola? 

Mãe do Rafael: Os três juntos.  

Elbio: E eles estudam na mesma escola?  

Mãe do Rafael: Não, agora não. Que o outro passou para o sexto ano, né.  

Elbio: A senhora leva os três de uma vez? E passa onde primeiro? 

Mãe do Rafael: Na escola do Rafael.  

Elbio: Passa lá e deixa o Rafael. Depois, vai... 

Mãe do Rafael: E agora que o mais velho passou para o sexto ano, tem que ir para a 

escola dele. 

Elbio: E a menor, vai como? 

Mãe do Rafael: A menor volta comigo. Ela não estuda na escola de manhã.  
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Elbio: Mas ela vai com a senhora até a escola do mais velho com você? 

Mãe do Rafael: Não, ela vai até a escola do Rafael comigo e volta. 

Elbio: Mas, não entendi. A senhora sai de casa, vai para a escola do Rafael, depois vai 

para a escola do mais velho? 

Mãe do Rafael: Não, eu saio de casa e vou para a escola do Rafael. Aí quando eu vejo que 

a menina está acordada, eu levo e trago. Vou com eles e venho para casa com ela. 

Elbio: E o mais velho, vai sozinho para a escola? 

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: A senhora leva ele? 

Mãe do Rafael: Levo ele.  

Elbio: Então a senhora vai para a escola do Rafael, volta para casa, vai para a escola do 

filho mais velho e volta para casa? 

Mãe do Rafael: Sim... Não, para a escola do mais velho não, para a escola do Rafael. O 

mais velho ainda não estuda na outra escola. Ele vai começar a estudar lá, eu ainda não fui nesta 

escola para ver, entendeu? 

Elbio: Ah, tá. Ano que vem, ele vai estar na nova escola. Mas agora em 2014, ainda está 

na mesma escola do Rafael. 

Mãe do Rafael: É. 

Elbio: Entendi. A senhora ia e  já deixava os dois lá. E a menor ia como para a EMEI? 

Mãe do Rafael: Na perua.  

Elbio: Então a senhora ia com eles, voltava e deixava ela na perua.  

Mãe do Rafael: Isso. 

Elbio: Ela ia de manhã também? 

Mãe do Rafael: Meio dia e vinte.  

Elbio: Entendi. A senhora volta depois que leva os meninos na escola e o que a senhora 

faz de manhã?  

Mãe do Rafael: Aí, eu volto, aí, vou cuidar das coisas. 

Elbio: Cuidar das coisas de casa? 

Mãe do Rafael: Isso.  

Elbio: Depois, a senhora vai buscá-los? 
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Mãe do Rafael: Aí, vou buscar, levo e trago.  

Elbio: E a tarde, o que a senhora faz a tarde. 

Mãe do Rafael: A tarde, levo a menor para a perua. Agora, que ganhei a bebezinha, né.  

Elbio: Tem as coisas do bebê. E a menina volta que horas da escola? 

Mãe do Rafael: Ela volta seis e quarenta.  

Elbio: O pai sai que horas de casa? 

Mãe do Rafael: Seis horas.  

Elbio: E ele volta que horas? 

Mãe do Rafael: Cinco e meia. 

Elbio: E ele trabalha de sábado? Trabalha de domingo? 

Mãe do Rafael: Não, de segunda a sexta. 

Elbio: Como é o dia a dia das crianças? Elas vão de manhã, no caso do Rafael e do mais 

velho, vão de manhã para a escola, depois elas voltam a tarde e fazem alguma atividade a tarde? 

Elas ficam aqui em casa mesmo? 

Mãe do Rafael: Ficam brincando. 

Elbio: Ficam brincando aqui na viela? 

Mãe do Rafael: Sim.  

Elbio: Elas não fazem nenhuma outra atividade nos projetos ou em algum outro lugar? 

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: E a menina de manhã fica com a senhora? Ou fica brincando?  

Mãe do Rafael: Fica comigo.  

Elbio: Fica aqui com a senhora pois é menorzinha, é isso? 

Mãe do Rafael: Sim. 

Elbio: Ela volta que horas da escola? 

Mãe do Rafael: Seis e quarenta. 

Elbio: E a noite, a tardezinha, eles ficam brincando também ai na viela? 

Mãe do Rafael: É.  

Elbio: Eles costumam ter lição de casa. Como é que... 

Mãe do Rafael: Não.  



157 

 

Elbio: Não costumam ter. Nem o Rafael, nem o mais velho?  

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: Vocês escolheram para eles estudarem na escola do Rafael ou foi a prefeitura que... 

Mãe do Rafael: Eu fui diretamente na escola.  

Elbio: A senhora que quis que eles estudassem lá? 

Mãe do Rafael: Isso. 

Elbio: Por que a senhora escolheu lá? 

Mãe do Rafael: É porque, quando eu vim de... é que eu mudei, tem dois anos que eu moro 

aqui. Por causa da escola mais próxima.  

Elbio: Por causa da distância. Bom, eles nunca trazem lição para casa? Nunca tem lição? 

Mãe do Rafael: Tem. 

Elbio: De vez em quando tem? 

Mãe do Rafael: Tem. 

Elbio: Os dois? 

Mãe do Rafael: Mais o Rafael.  

Elbio: E essa lição, a senhora sabe mais ou menos se é uma vez por semana ou é menos, 

ou é mais? 

Mãe do Rafael: Duas vezes por semana.  

Elbio: Duas vezes por semana tem lição. E aí, ele costuma fazer sozinho? Como que é? 

Alguém faz com ele? 

Mãe do Rafael: Não, ele pede para mim ensinar. 

Elbio: E a senhora costuma fazer com ele então? 

Mãe do Rafael: Sim.  

Elbio: A senhora costuma acompanhar a questão das notas dele, como é que funciona? 

Mãe do Rafael: Exato. Eu costumo sim.  

Elbio: Como a senhora acompanha as notas dele? 

Mãe do Rafael: Eu vejo na escola.  

Elbio: Vê no boletim, nas reuniões? 

Mãe do Rafael: Não, eu pergunto. Nas reuniões, eu também pergunto para a diretora.  
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Elbio: Tem alguma atividade da escola que a senhora costuma ir? 

Mãe do Rafael: Reunião.  

Elbio: Tem mais alguma outra atividade ou só mais nas reuniões mesmo? Eu nem sei se 

tem outra atividade.  

Mãe do Rafael: Eu vou mais na reunião.  

Elbio: Já aconteceu da senhora ter que ir lá na escola por causa de alguma situação para 

pedir alguma coisa ou para resolver algum problema com o Rafael ou com o mais velho? 

Mãe do Rafael: Sim.  

Elbio: Que tipo de situação que foi? 

Mãe do Rafael: Briga. 

Elbio: E o que aconteceu? Os meninos falaram com a senhora e a senhora foi lá? 

Mãe do Rafael: Sim.  

Elbio: E quando a senhora foi, a senhora falou com quem, com a professora, com a 

diretora? 

Mãe do Rafael: Com a diretora e a professora. 

Elbio: E conseguiu resolver quando a senhora foi lá? 

Mãe do Rafael: Sim.  

Elbio: Como é que foi resolvida a situação. A senhora lembra? 

Mãe do Rafael: A última vez, foi que esse bonito aqui [Rafael] bagunçou, batia sempre 

nos meninos. Aí, eu peguei e fui falar com a diretora.  

Elbio: Mas a diretora que chamou? Ou a senhora que foi por conta? 

Mãe do Rafael: A diretora mandou a prima dele me chamar. Aí, eu ia, né. Eu fui, aí ela 

disse para mim que era para ele... que já tinha resolvido com ele. É porque já me falaram, ela 

disse que já falou para ele. Que ia chamar o conselho tutelar lá para ele. Aí eu fui e resolvi. Aí, 

ela sempre falava que estava resolvido. Que eu estava grávida, né, não podia fazer, ficar com 

raiva. Qualquer coisinha, me estressava. Aí, ela falava comigo. Ai, conversava mais com o mais 

velho que era para falar com o pai dele. Aí eu sempre falava, pode deixa que eu vou conversar 

com o pai dele. E o pai dele resolvia.  

Elbio: E como é que o pai resolvia com ele? 

Mãe do Rafael: Conversando. Que não pode fazer isso, que está na escola para estudar. 
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Elbio: E já teve alguma situação que vocês tiveram que ir sem a escola chamar? Porque 

vocês tiveram que resolver algum problema? 

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: E a escola costuma chamar com frequência vocês para conversar alguma coisa? 

Mãe do Rafael: Não. 

Elbio: Tem algum assunto que a escola não conversa e vocês sentem falta?  

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: Não sente falta de nada? 

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: Vocês têm livros aqui na casa da senhora? 

Mãe do Rafael: Tem. 

Elbio: Que tipo de livro? 

Mãe do Rafael: Livros deles de escola. 

Elbio: A escola que deu, ou vocês compraram? 

Mãe do Rafael: A escola que deu.  

Elbio: E CD, tem CD, DVD? Para ouvir música, ver filme? 

Mãe do Rafael: Tem, tem dois. 

Elbio: Dois, o quê? CDs ou DVDs? 

Mãe do Rafael: DVD. 

Elbio: A senhora sabe do que é? É de desenho, é filme? 

Mãe do Rafael: Desenho.  

Elbio: E revista, jornal? 

Mãe do Rafael: Não. 

Elbio: Era mais isso só. Está bom. Ah, tinha esquecido de ver esta parte. A senhora acha 

que ele está indo bem na escola? Você acha que a escola está fazendo um bom trabalho? 

Mãe do Rafael: Não, ele não está indo bem na escola. Não está indo bem.  

Elbio: Qual é a dificuldade que ele tem? 

Mãe do Rafael: Ler e escrever.  

Elbio: E a senhora acha que a escola poderia fazer alguma coisa para melhorar isso? 
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Mãe do Rafael: Não, isso para mim já vem dele, não é. 

Elbio: A senhora acha que é um problema mais do Rafael? Não é da escola? 

Mãe do Rafael: Não.  

Elbio: O que a senhora acha ele teria que fazer para... 

Mãe do Rafael: Prestar mais atenção, não ficar conversando na sala de aula, que ele bate 

demais nas crianças. Não presta atenção no que a professora diz. 

Elbio: Está ok. Está bom.  

G - Entrevista com os pais do Carlos
20

 no dia 05 de janeiro de 2015. 

A família me recebeu em sua residência que fica na Comunidade dos Sonhos, uma 

favela da zona oeste da cidade de São Paulo. A residência é de alvenaria em uma viela 

da comunidade.  

No momento da entrevista, além do pai, da mãe e do Carlos, estavam presentes 

mais três pessoas que não se identificaram. Todos permaneceram na sala durante a 

entrevista.  

O pai do Carlos tem vinte e nove anos e completou o ensino médio. Atualmente, 

trabalha como saladeiro em um restaurante. A mãe do Carlos tem 27 anos e estudou até 

o primeiro ano do ensino médio. Ela trabalha de auxiliar de limpeza.  

O casal tem somente o Carlos de filho. Todos os membros da família, inclusive o 

Carlos, nasceram na Bahia, na cidade de Ipiaú; e a família reside em São Paulo há sete 

anos. Eles vieram para São Paulo em busca de uma vida melhor e de trabalho.  

O Carlos é aluno do segundo ano e estuda na classe da profa. Orquídea. 

Elbio: Bom, vocês já falaram sobre a profissão de vocês [o pai trabalha de saladeiro em 

um restaurante e a mãe trabalha de auxiliar de limpeza]. Vocês moram aqui nesta casa? 

Mãe do Carlos: Sim.  

[A minha dúvida ocorreu pois o Carlos fica muito tempo em outra casa dentro da 

comunidade. Posteriormente, descobri que é a casa da avó materna.] 

Elbio: Quantos cômodos tem a casa? 

                                                 
20

 Os nomes de todos os alunos, professores, coordenadora e da comunidade onde os alunos residem 
foram trocados para impedir a identificação. 
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Pai do Carlos: Quatro. 

Elbio: Quatro? Contando o banheiro? 

Pai do Carlos: Sim.  

Elbio: Essa casa é alugada ou de vocês. 

Mãe do Carlos: Alugada. 

Pai do Carlos: Alugada. 

Elbio: Como é a rotina de vocês? Por exemplo, acordo tal horário, levo o filho para a 

escola... 

Mãe do Carlos: Normalmente, eu que faço isso, né. Ele [pai do Carlos] entra mais cedo. 

Eu acordo cinco e meia da manhã, levo ele para a escola às seis e quarenta. Depois que eu levo 

ele para a escola, vou trabalhar.  

Elbio: Vai direto? 

Mãe do Carlos: Vou. Vou direto trabalhar. E a moça pega ele. 

Elbio: Trabalha por aqui? Na região? 

Mãe do Carlos: É trabalho aqui perto. Aí, a moça pega ele. Fica com ele até uma hora, e 

vai para o projeto
21

. 

Elbio: Ele vai quais dias? 

Mãe do Carlos: Todos os dias. 

Elbio: Ele entra a uma e sai que horas? 

Mãe do Carlos: Entra a uma e sai às cinco.  

Elbio: A senhora chega do trabalho que horas? 

Mãe do Carlos: Chego do serviço às cinco e vinte.  

Elbio: Vocês costumam ter alguma atividade à noite?  

Mãe do Carlos: Não, a gente fica em casa mesmo.  

Elbio: O Carlos costuma fazer o que à noite? 

Mãe do Carlos: O Carlos fica em casa. Ele brinca aqui mesmo. Brinca aqui mesmo.  

Elbio: E o senhor, como é a rotina do senhor?  

                                                 
21

 Na comunidade há alguns projetos que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes 
gratuitamente.  
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Pai do Carlos: Acordo cinco e meia da manhã.  

Elbio: Aí vai para o trabalho? 

Pai do Carlos: Vou para o trabalho, chego do trabalho cinco e vinte. 

Elbio: Trabalha aqui na região também? 

Pai do Carlos: Trabalho em pinheiros.  

Elbio: E chega de volta às cinco e vinte? 

Pai do Carlos: Cinco e vinte já estou aqui.  

Elbio: E o senhor tem alguma atividade a noite? 

Pai do Carlos: Só dormir.  

Mãe do Carlos: Joga bola, tem um dia que você joga bola.  

Elbio: Aqui no campo? 

Pai do Carlos: Não, aqui no parque.  

Elbio: Você trabalha de sábado? 

Pai do Carlos: Trabalho. 

Elbio: Domingo? 

Pai do Carlos: Domingo, não. 

Elbio: A senhora trabalha de sábado? 

Mãe do Carlos: Não.  

Elbio: O Carlos foi para esta escola onde estuda, mas foi a escola anterior que mandou ou 

vocês que escolheram? 

Mãe do Carlos: Não, a EMEI que ele estudava já encaminhou ele para lá.  

Elbio: E aí já foi direto. Vários alunos de lá já vão direto para a atual escola? 

Mãe do Carlos: Não, não vários. Ele saiu da creche daqui da avenida, dai foi para o 

EMEI. De lá, ele foi direto para a atual escola. Mas nem todos que estudaram lá vão para lá.  

Elbio: E o que vocês acharam desse encaminhamento? Acharam que tudo bem? Ou 

acharam que seria melhor outro lugar? 

Pai do Carlos: Para mim, foi uma boa escolha.  

Mão do Carlos: Para mim, está bem também. Estudei lá também.  
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Elbio: Como é que vocês conseguem acompanhar e saber se Carlos está indo bem na 

escola, se não está? Como é que vocês conseguem observar? 

Mãe do Carlos: Eu vou na escola, ele não vai muito bem.  

Elbio: Então, você vai na escola para conversar com os professores?  

Mãe do Carlos: Eu passo na escola quase todos os dias. Como eu entro às oito horas, aí 

tipo quando eu vou na escola, tipo todas as reuniões eu vou. Aí eu fico sabendo, agora mesmo 

ele está precisando passar no fono. Só que tipo, como é muito corrido, não tem muito tempo. 

Que o problema da fala, né. Que ele não está falando direito. Então, ele precisa passar no fono. 

Só que o tempo não está dando. Que é tipo dia de semana, se fosse final de semana até que 

daria.  

Elbio: Então, o acompanhamento é conversando com o professor? 

Mãe do Carlos: Com o professor e nas reuniões essas coisas que eu vou.  

Elbio: Sempre é a senhora que vai às reuniões? 

Mãe do Carlos: Sempre eu que vou nas reuniões. 

Elbio: A senhora consegue ir sempre em todas as reuniões? 

Mãe do Carlos: Todas as reuniões, eu vou. 

Elbio: A reunião é de quanto em quanto tempo? 

Mãe do Carlos: Quatro em quatro meses. 

Elbio: Tem alguma atividade na escola, além das reuniões, que a escola promove? Ou são 

somente as reuniões de pais? 

Mãe do Carlos: Só a reunião de pais. Atividade assim fora, que eu saiba não tem. Não 

tem. 

Elbio: Você costuma ir à escola por algum outro motivo além das reuniões de pais? A 

escola chama por algum motivo? Faz alguma reunião por algum motivo, sem ser aquela reunião 

comum dos pais? 

Mãe do Carlos: Não, não.  

Elbio: Tem algum assunto que a escola não trata com vocês, mas que vocês sentem 

faltam? 

Pai do Carlos: Particularmente, eu não.  

Mãe do Carlos: Só acharia, assim, que teria que ser mais puxado.  

Elbio: Mais puxado? 
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Mãe do Carlos: É que eu acho muito fraco. Mais puxado.  

Elbio: Mais puxado? 

Mãe do Carlos: O ensino também. O ensino que eu não acho que é muito, não é muito 

puxado.  

Elbio: Como a senhora acha que poderia ser? Através de um período maior de aula? De 

mais lições? 

Mãe do Carlos: Sim, um período maior de aula. Nem tanto mais lições, porque as lições, 

dão bastante. Acho que um período maior de aula, entendeu? 

Elbio: Tem sempre lição de casa? 

Mãe do Carlos: Tem sempre. 

Elbio: Mas vocês sabem se tem todos os dias? 

Mãe do Carlos: Não, não é todos os dias. Mais ou menos, duas vezes por semana. 

Elbio: A senhora já acha que está suficiente.  

Mãe do Carlos: Sim.  

Elbio: E a senhora acha que deveria ser mais tempo, é isso? 

Mãe do Carlos: É, na escola, deveria ser mais tempo. 

Pai do Carlos: Porque na tarde ele estuda em outro lugar, né. Lá no projeto. Lá ele faz 

informática. 

Mãe do Carlos: No ano passado, o projeto estava ótimo. Esse ano... 

Elbio: Eu ouvi até falar que... 

Mãe do Carlos: Já mudou, já entrou outro grupo. O tempo que o Carlos está lá, o Carlos 

já está no terceiro grupo já. O Carlos já vai para o terceiro grupo já. Que no ano passado foi um 

grupo, neste ano já foi outro grupo de pessoas que organizavam lá. Agora, outro grupo de novo 

que entrou que eu não conheci, que eu não pode ir na reunião, mas teve outro grupo agora de 

novo que já trocou de novo
22

.   

Elbio: A senhora comentou que a escola pediu para ele fazer fono, é isso? 

                                                 
22 O projeto social ao qual a família se refere é um dos projetos que há na comunidade que atendem as 
crianças e adolescentes gratuitamente desenvolvendo atividades no contra turno escolar. 
Especificamente, este projeto citado passou por mudanças administrativas. Ele é financiado pelo 
governo do Estado e administrado por uma ONG. No início de 2014, a ONG que administrava o projeto 
mudou todo o corpo administrativo que já trabalhava na comunidade há alguns anos. No início de 2015, 
houve uma mudança de ONG que administra o projeto. A ONG anterior rescindiu o contrato e uma nova 
entidade assumiu o trabalho. Tudo isso criou uma insegurança grande nas famílias da comunidade. 
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Mãe do Carlos: Pediu para ele fazer fono. Eu mesmo vou falar, tem até que puxar a 

orelha, que eu não fui. Não foi só uma vez que pediu.  

Elbio: Mas eles indicam algum lugar? 

Mãe do Carlos: Indicou sim.  

Elbio: Aonde é o atendimento fonoaudiológico? 

Mãe do Carlos: Aqui perto do hospital. Eu nunca fui também.  

Elbio: Ah, tá, é aqui na faculdade de fonoaudiologia. Perto do ponto final do ônibus, não 

é?  

Mãe do Carlos: Disseram que nem precisa de ônibus, que dava para ir a pé.  

Elbio: Mas ela deu algum encaminhamento? 

Mãe do Carlos: Deu. E eu não fui. E foi duas vezes já, que teve o negócio de fono na 

escola. E as duas vezes, mandou o Carlos na fono. E o Carlos não foi. Quer dizer, o Carlos não 

foi, não. Eu não levei, né.  

Elbio: O Carlos está indo bem na escola? 

Mãe do Carlos: Não. Não. 

Elbio: Qual tem sido a dificuldade? 

Mãe do Carlos: Ah, ele não sabe ler ainda. Ele tem dificuldade para escrever. Ele fica 

muito nervoso, ele chora, quando dão as coisas para ele, eu não sei como que é, entendeu. 

Elbio: Ele chora? 

Mãe do Carlos: Chora, tipo, às vezes, a professora passa a lição. Tanto que eu já fui na 

escola várias vezes ver isso também. Quando ele esquecia alguma lição, ele ficava desesperado, 

como se ele fosse apanhar na escola. Chegava lá, conversava com a diretora, já conversei até 

com a psicóloga da escola também. Entendeu, e tipo não senti nenhuma posição também sobre 

isso. Em relação a isso, porque ele chora, entendeu. Tudo ele chora. Ele fica nervoso. Você já 

viu que ele é bastante nervoso, né. Ele é bastante nervoso. Acho que isso acaba atrapalhando 

também o desenvolvimento dele. 

Elbio: E o que você acha que a escola poderia melhorar, além desta questão do horário. 

Tem alguma outra coisa? 

Mãe do Carlos: Eu não sei. Acho que não. Acho que mais nisso também. Porque eu nem 

sei como começa para mexer nisso, entendeu, para ele desenvolver mais. Não sei se tem que 

procurar outro tipo de coisa para fazer. 
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Elbio: E a dificuldade, que falaram para ir para a fono... 

Mãe do Carlos: Foi por causa da fala. 

Elbio: As professoras que falaram? 

Mãe do Carlos: A professora não falou nada. Falei só com a fono mesmo. A professora 

nunca me chamou para falar nada.  

Elbio: Mas quem que falou para a senhora levar para a fono? 

Mãe do Carlos: A fono mesmo.  

Elbio: Lá na escola, tem fono? 

Mãe do Carlos: Isso, lá, as fono da faculdade avaliam. 

Elbio: Entendi, pensei que a professora que tinha encaminhado. 

Mãe do Carlos: Não. Foi a fono mesmo que foi lá. 

Elbio: Só mais algumas perguntas. Vocês têm livros em casa? 

Mãe do Carlos: Tem, muitos livros. E ele tem preguiça 

Elbio: Que tipo de livros vocês têm? 

Mãe do Carlos: Ah, livro Infantil.  

Elbio: São aqueles que pega na escola emprestados? 

Mãe do Carlos: Não, a gente compra. Tanto que deve estar lá para dentro. Eu compro 

livrinhos, nesses negócio de livro que vende... 

Elbio: Livros usados, sebo? 

Mãe do Carlos: É, essas coisas, eu comprava bastante no sebo. Aqueles kitzinhos de 

livrinho no sebo. Bastante para ele. Mas ele também... ele fica muito nervoso.  

Elbio: Ele já sabe ler? 

Mãe do Carlos: Não. Não. Não sabe ler, se eu falar que sabe ler, estou mentindo. Ele não 

sabe ler.  

Elbio: Vocês costumam ouvir música? Tem CD ou DVD? 

Mão do Carlos: Sim, DVD.  

Elbio: O Carlos ouve também. 

Mão do Carlos: Ele gosta muito desse negócio de internet estas coisas. Mas em relação a 

escrita e ler, entendeu.  
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Elbio: Vocês tem computador em casa? 

Mãe do Carlos: Ele tinha, tem tablet agora. Tinha, sempre teve. 

Elbio: A senhora comentou que ele gosta.  

Mãe do Carlos: Gosta. 

Elbio: E tem acesso a internet? 

Mão do Carlos: Tem.  

Elbio: Vocês costumam ter em casa jornais e revistas? 

Mãe do Carlos: Tem. Jornal, essas coisas, tem.  

Elbio: Que tipo de jornal, de revista? 

Mãe do Carlos: O pai gosta de coisa de jogo, estas coisas. 

Elbio: De esporte? É o Lance?  

Mãe do Carlos: Sim. 

Bom, era mais isso que eu queria saber. Era mais essas informações mesmo.  

H - Entrevista com a mãe e a tia do Matias
23

 no dia 20 de abril de 2015. 

A família me recebeu no local de trabalho que fica na Comunidade dos Sonhos, 

uma favela da zona oeste da cidade de São Paulo. Todo o grupo que trabalha neste local 

também reside junto em outra edificação que também fica na Comunidade dos Sonhos. 

Todos trabalham como costureiros. No total, o grupo é composto por 9 adultos e 3 

crianças. Todos são parentes do tio do Joel, ou seja, parentes do marido da tia que 

concedeu a entrevista. 

Ambas as construções são de alvenaria. O local de trabalho possui duas salas com 

aproximadamente 12 metros quadrados onde ficam as máquinas de costura, um pequeno 

banheiro e uma pequena cozinha. O local de residência possui 8 cômodos (contando 

com os 2 banheiros) onde ficam distribuídas as diversas famílias. 

A mãe do Matias é deficiente auditiva e possui dificuldades na fala. Assim, a tia 

do Matias esteve presente na entrevista para ajudar na comunicação. A tia do Matias 

respondeu diretamente muitas perguntas, pois ela ajuda bastante na criação do Matias. 

                                                 
23 Os nomes das pessoas foram trocados para evitar a identificação dos mesmos. 
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A mãe do Matias tem 34 anos e estudou na Bolívia até o sexto ano do ensino 

fundamental. Na Bolívia, ela trabalhava como cozinheira em um pequeno restaurante. A 

tia do Matias tem 27 anos e estudou na Bolívia até a sétima série do ensino 

fundamental. Ela também trabalhava como cozinheira na Bolívia antes de vir para o 

Brasil. O Matias e sua mãe nasceram em La Paz, Bolívia, e vieram ao Brasil há 8 anos 

em busca de uma oportunidade de trabalho melhor. O Matias é filho único e aluno da 

professora Lírio. 

Elbio: Gostaria de saber a sua profissão? 

Mãe do Matias: Costureira. 

Elbio: Quantos cômodos tem a casa onde vocês moram? 

Tia do Matias: Seis cômodos. 

Elbio: Contando os banheiros? 

Tia do Matias: Não. Oito com os banheiros. 

Elbio: O Matias e a mãe nasceram na Bolívia? 

Mãe do Matias: Na Bolívia. 

Elbio: O Matias estava em qual série em 2014? 

Mãe do Matias: Terceiro. 

Elbio: Como é a sua rotina? Acorda em qual horário mais ou menos? O que costuma 

fazer? 

Mãe do Matias: Seis horas. 

Elbio: Você arruma o Matias e o leva para a escola? 

Mãe do Matias: No ano passado
24

, sim.  

Elbio: Depois que leva o Matias para a escola, o que você faz? 

Tia do Matias: Ela falou que depois da escola, ela volta e começa a trabalhar. Você está 

perguntando do ano passado, não é? 

Elbio: Sim. 

Tia do Matias: No ano passado, ela ia pegar ele de novo.  

Elbio: Que horas ela volta da escola? 

                                                 
24 A entrevista foi feita em 2015, mas estávamos falando sobre o desempenho escolar e da rotina da 
família no ano de 2014. 
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Tia do Matias: Ela saía daqui às onze horas...  

Elbio: Pela manhã, que horas ela saía de casa? 

Tia do Matias: Ela saía seis e meia. 

Elbio: E voltava que horas? 

Tia do Matias: Sete e dez, assim. 

Elbio: E trabalhava até o horário de buscar o Matias novamente? 

Tia do Matias: Continuava trabalhando até às onze horas.  

Elbio: Voltava que horas? 

Tia do Matias: Eles chegavam quinze para meio dia. 

Elbio: E depois, o que ela costumava fazer? 

Tia do Matias: Ela trabalhava. Meio dia era hora do almoço. A gente ficava aqui 

almoçando, depois, volta a trabalhar. Descansa um pouco e volta a trabalhar.  

Elbio: Que horas voltava a trabalhar?  

Tia do Matias: Uma hora. Uma hora de descanso. 

Elbio: Depois, trabalhava até o final do dia? 

Tia do Matias: Depois, tem a hora do intervalo. É quinze minutos, às quatro horas, é hora 

do chá. Depois, até às sete trabalha. Depois janta e é uma hora de descanso. Aí trabalha às oito e 

continua até... quando tem muito trabalho, ela quer acabar, então ela fica até meia noite. 

Elbio: E a rotina do Matias como era? O que ele fazia depois que voltava da escola? 

Tia do Matias: Ele ia para o projeto
25

. 

Elbio: Todos os dias? 

Mãe do Matias: Segunda, quarta e sexta.  

Elbio: Que horas ele ia para o projeto? Logo após o almoço? 

Mãe do Matias: Depois de comer. 

Tia do Matias: Ah, é, ele ia à uma hora. 

Elbio: E ficava até que horário? 

Tia do Matias: Ele ficava até as cinco.  

                                                 
25 Na Comunidade dos Sonhos há alguns projetos que atendem as crianças da comunidade. O projeto 
citado pela tia do Matias é desenvolvido por uma ONG em parceria com o governo do Estado de São 
Paulo. 
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Elbio: Depois, ele tinha alguma atividade? 

Tia do Matias: Só fazia a lição já. 

Elbio: Tinha lição da escola todos os dias? 

Tia do Matias: De vez em quando, não tinha todos os dias. De vez em quando tinha.  

Elbio: Quantas vezes por semana? 

Mãe do Matias: Três vezes. 

Elbio: Nos dias em que ele não vai para o projeto, o que ele costumava fazer? 

Tia do Matias: Ele ficava... como ele criança, ficava brincando aqui onde a mãe trabalha.  

Elbio: Com os primos? 

Tia do Matias: Com os primos. E também assim praticando de vez em quando a leitura, 

mas não sempre. Como toda criança, ele não... fazia direito isso... 

Elbio: Foi a família que escolheu a escola onde ele estuda? Ou foi a delegacia de ensino 

que encaminhou para lá? 

Tia do Matias: Na verdade, o governo mandou ele para outra escola, só que como ela 

estava trabalhando com outras pessoas e o filho dela ia na atual escola. Então, ela decidiu 

colocar lá. Para ficar mais perto. A escola anterior era mais longe. 

Elbio: Então ela pediu para mudar? 

Tia do Matias: Ela foi na atual escola. Primeiro, eles não queriam, depois que viram o 

estado da mãe, que ela é um pouco deficiente, então eles deixaram. 

Elbio: A sua deficiência é auditiva? 

Tia do Matias: É auditiva e um pouco de fala.  

Elbio: Mas a dificuldade da fala é por causa do problema da audição? 

Tia do Matias: Mas também não consegue pronunciar. Então os dois. Ela tem os dois 

problemas 

Elbio: Mas ela ouve um pouco? 

Mãe do Matias: Um pouco. 

Elbio: Ela nasceu com este problema? 

Tia do Matias: Não, ela, quando tinha três anos, teve um problema. Por causa dos 

medicamentos ela ficou assim.  

Elbio: O Matias faz a lição de casa sozinho ou alguém costuma fazer junto com ele? 
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Mãe do Matias: Tio, tia ajudava. 

Tia do Matias: Ela, quando estava sozinha, ela não conseguia. Depois que eu fui morar 

com ela.  

Elbio: Mas quando ela morou sozinha? 

Tia do Matias: Ela morou sozinha em outro trabalho. 

Elbio: No ano passado? 

Tia do Matias: No ano passado. Por causa disso, eu voltei do sítio para cá.  

Elbio: Vocês estavam no sítio e ela ficou aqui
26

? 

Tia do Matias: Ela estava morando ali, com as pessoas com quem estava trabalhando.  

Elbio: Ela não chegou a morar em Itú? 

Tia do Matias: Morou, só este ano que ela voltou para São Paulo.  

Elbio: Vocês (tia e a família dela) voltaram em que mês para cá? 

Tia do Matias: Junho. No meio do ano a gente voltou porque o Matias estava tendo muito 

problema porque ele não queria ir para escola.  

Elbio: Lá em Itú? 

Tia do Matias: Não, aqui. Falou para minha irmã chorando que os meninos faziam piadas 

dele que os professores não olhavam. Que ele tinha medo também de falar. Tudo isso que 

aconteceu. Nesse tempo, né, a gente falava para ele: Deixa, não liga para eles. 

Elbio: Mas também chegavam a bater no Matias? 

Tia do Matias: Ele falava que só empurrava.  

Elbio: E a professora nunca fez nada? 

Tia do Matias: Não percebia. 

Elbio: Mas vocês não comentaram com ela? Inclusive, naquele dia você foi falar com ela, 

não foi?
27

 

                                                 
26 A família do esposo da tia do Matias comprou um sítio em Itu e foram quase todos morar lá. Como 
relata a tia do Matias, a mãe do Matias e o Matias moraram um tempo lá, mas voltaram para São Paulo. 
Neste período que ficaram sozinhos, a mãe do Matias trabalhou para outra oficina de costura. 
Posteriormente, vendo a dificuldade da irmã em cuidar sozinha do Matias, a tia também resolveu voltar 
para São Paulo.  
27 No dia em que entrevistei a professora do Matias, encontrei a tia e a mãe do Matias na escola. Elas 
foram até lá para conversar com a professores, pois o Matias havia reclamado que estava apanhando 
dos colegas de classe. 
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Tia do Matias: Nesse dia, porque eles jogaram pedra para ele. Eles gritaram para ele: 

Boliviano! Boliviano! E jogaram pedra para ele na hora de sair. 

Elbio: E machucou? 

Tia do Matias: Ele veio chorando da escola. Ele chegou aqui chorando, então, como foi já 

muito tempo, e ele ficou calado. Por isso que eu fui lá falar, não conseguia ter tempo, mas... 

Elbio: O que a professora disse naquele dia? 

Tia do Matias: A professora não estava, falei com a diretora e com a vice diretora... vice 

diretora que estava e a coordenadora. E eles falaram para mim que, porque a gente não falou 

mais antes. Porque nos últimos dias, que o menino que estava fazendo isso é que eles já 

conheciam. E também, mais antes, eu perguntei para a professora. Fui recolher o Matias e fui 

perguntar para a professora dos meninos. E ela falou que ia falar com eles. Eles pararam por um 

tempinho de incomodar, mas voltaram a incomodar quase no final do ano mais ainda. Por causa 

disso é que eu fui lá. Mais para falar.  

Elbio: Como vocês sabem se o Matias está indo bem na escola ou não? 

Tia do Matias: A gente olha o caderno dele. O ano passado o Matias tinha muito 

problema porque primeiro só a mãe cuidava do Matias. Depois que eu comecei a ver, porque ele 

me mostrou um caderno que falava incompleto. Eu perguntava para ele o que aconteceu. Ele 

falava que os meninos não deixavam ele fazer, que os meninos ficavam falando forte, que a 

professora apagava a lousa depois. Ele se distraia muito. Depois que eu comecei a olhar o 

caderno dele, aí a gente começou a perceber que ele não estava indo bem na escola.  

Elbio: Vocês costumam ir às reuniões de pais? 

Tia do Matias: Ela ia. Eu fui duas vezes quando ela viajou para a Bolívia. Eu fui lá.  

Elbio: Normalmente, é a mãe que vai? 

Tia do Matias: Ela vai.  

Elbio: Então, vocês acompanham mais pelo caderno para saber se o Matias está indo bem 

na escola, é isso? 

Mãe do Matias: Mais o caderno, é. Mas o ano passado foi mais pelo caderno e foi poucas 

vezes que a gente foi perguntar direto para a professora. 

Elbio: Vocês participam de alguma atividade na escola sem ser a reunião dos pais? Tem 

alguma outra atividade? 

Tia do Matias: Eles fazem a festa de julho, que eles dançam. 

Elbio: Festa Junina? 
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Tia do Matias: Sim. Mas outra coisa, eles fizeram mas não deu para entender as festas 

que eles fizeram.  

Elbio: Mas vocês costumam ir nestas atividades? 

Tia do Matias: Tem vez que não dá, porque não tem tempo.  

Elbio: Vocês já precisaram ir na escola fazer algum pedido ou conversar sobre algum 

assunto? 

Tia do Matias: Foi por causa que os meninos incomodaram ele.  

Elbio: Além daquela vez que nós nos encontramos, teve alguma outra vez? 

Tia do Matias: Teve três vezes que eu fui lá. No último, eu já fiquei muito triste e 

desapontada, né. 

Elbio: Aquela vez que a gente se encontrou foi a última vez? 

Tia do Matias: Era última vez, era final do ano também.  

Elbio: E nessas vezes, vocês foram atendidos? 

Tia do Matias: A gente procurou a professora direto, né. Primeiro a gente falou com a 

professora. Duas vezes, eu perguntei para ela o que está acontecendo, se o Matias está se 

comportando. Primeiro para saber dela porque o caderno dele é incompleto. Então, eu fui 

perguntar para ela. E ela falou que ele se distrai muito. 

Elbio: Mas não é que a escola chamou vocês, foi vocês que decidiram ir lá. É isso? 

Tia do Matias: Isso. 

Elbio: Nestas duas vezes, vocês comentaram sobre os problemas com os colegas? 

Tia do Matias: Isso. Ela falava que estava tudo bem. Que ela ia tomar alguma 

providencia, só que até o final do ano não deu nada. 

Elbio: A escola chamou vocês alguma vez para irem lá conversar? 

Mãe do Matias: Não.  

Elbio: Vocês sentem falta de conversar sobre algum assunto com a escola? Algum 

assunto que vocês acham que a escola deveria conversar com vocês, mas que não o faz?  

Tia do Matias: Mais ou menos, porque a escola, alguns comunicados que eles fazem, né, 

não dão assim com antecedência. Alguma coisa que acontece com algum aluno e tudo isso. Eu 

não sei, até agora não chegou nenhum, de parte do Matias, não chegou nenhum notificado. Que 

ia ter até conselho dos pais. Isso acho que tem em outras escolas, nesta escola, acho que não tem 

conselho dos pais. 
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Elbio: Como APM? 

Tia do Matias: Eles pedem APM, só que não tem reunião. 

Elbio: Vocês acham que deveria haver um espaço onde os pais pudessem falar, é isso? 

Tia do Matias: É para dar alguma opinião das coisas, também dos professores.  

Elbio: Para poder participar melhor da escola?  

Tia do Matias: Isso.  

Elbio: Exatamente o que vocês acham que seria interessante falar para a escola nessa 

reunião? 

Tia do Matias: Mas que tudo, assim, perguntar como as coisas... Eu sei que uma vez no 

ano passado, teve uma enchente na sala de aula do Matias, e ele não foi para a escola dois ou 

três dias. Acho que derrubou uma parede. Alguma coisa assim.  

Elbio: Eu ouvi falar, foi no fundo da escola, não é? 

Tia do Matias: O Matias não foi para a escola, eu não fui perguntar, eles só comunicaram 

para os alunos: não vai ter, assim. Não falaram assim, comunicado específico que ia dar... 

Elbio: Vocês têm livros? Costumam comprar livros? 

Tia do Matias: Eu costumo. Mas o Matias estava trazendo livros da escola. Ele trazia. 

Elbio: Vocês costumam comprar CDs, jornais? 

Tia do Matias: Não. Jornal não.  

Mãe do Matias: Dicionário... 

Elbio: Vocês conversam em qual idioma com o Matias? 

Tia do Matias: Misturado. A gente fala em português algumas palavras, ele entende. 

Elbio: Ele fala espanhol? 

Tia do Matias: Com a mãe, muitas vezes, fala misturado também. Não fala assim direto.  

Elbio: Então, ele entende os dois idiomas?  

Tia do Matias: Em português, ele entende mais do que em espanhol.  

Elbio: O Matias está indo bem na escola? 

Tia do Matias: Até metade do ano passado, até julho, agosto, ele estava um pouquinho 

péssimo. Depois, a gente pegou no pé dele, ele ficou melhor.  

Elbio: Você acha que a escola poderia ter feito algo para ajudá-lo a ir melhor na escola? 
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Tia do Matias: É difícil, porque as crianças mesmo atrapalham. Tem crianças 

bagunceiras. O Matias falou que estava sentado para trás. Então, eu sei que a professora não dá 

para tomar conta de 40, 30 alunos, 30
28

 crianças de vez. Então, eu acho um pouquinho 

complicado. Mas talvez, se tiver dois professoras em uma sala, talvez daria para acalmar as 

crianças. Mas eu não sei... 

Elbio: Então, você acha que uma das dificuldades do Matias era a questão da bagunça na 

sala de aula? Se a professora conseguisse controlar isso, ajudaria bastante, é isso? 

Tia do Matias: Talvez ia ajudar melhor. Depois, que a gente falou com a professora, ele 

foi um pouquinho mais para a frente. Que ele também falava que não conseguia enxergar de 

longe. Tudo isso. 

Elbio: Mas isso ocorreu só em julho, no meio do ano.  

Tia do Matias: Depois, ele começou a melhorar. Depois destas coisas. 

Elbio: A escola dá um caderno onde escrevem bilhetes, colam bilhetes, a agenda do 

aluno... 

Tia do Matias: Ano passado, ela não ganhou, mas este ano ela ganhou. 

Elbio: Mas não é o caderno para o Matias usar, é um caderno para enviar os bilhetes. 

Tia do Matias: Ela teve que comprar no ano passado. 

Elbio: Você se lembra se havia algum recado escrito à mão além dos bilhetes impressos e 

colados. 

Mãe do Matias: Não, acho que não. 

I - Entrevista com a mãe do José
29

 no dia 27 de maio de 2015. 

A mãe do José deu a entrevista nas dependências do projeto que existe na 

comunidade no qual eu ajudo como voluntário. O projeto fica dentro da Comunidade 

dos Sonhos. Ela preferiu ir até lá em vez de receber a minha visita em sua casa.  

A família reside em uma casa própria de dois cômodos. Um cômodo serve como 

quarto/cozinha e o segundo cômodo é o banheiro. Este tipo de residência é bastante 

comum na Comunidade dos Sonhos. Residem na casa 3 pessoas: mãe do José (46 anos 

de idade), a irmã do José (20 anos de idade) e o próprio José (9 anos de idade). 

                                                 
28 A classe da professora Lírio possuía 24 alunos. 
29 Os nomes de todos os alunos, professores, coordenadora e da comunidade onde os alunos residem 
foram trocados para impedir a identificação. 
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A mãe do José nasceu na cidade de Porções no estado da Bahia e veio para São 

Paulo há 30 anos. Ela veio sozinha para morar com o irmão que já residia em São Paulo. 

Veio em busca de um emprego e uma vida melhor.  

O José cursou o terceiro ano do ensino fundamental em 2014, foi aluno da 

professora Lírio. Em 2015, ele está fazendo novamente o terceiro ano, pois repetiu em 

2014. A sua irmã concluiu o ensino médio e não está estudando no momento. A mãe do 

José estudou até a terceira série do ensino fundamental.  

A renda da família é de aproximadamente mil reais. A mãe do José trabalha como 

auxiliar de limpeza em uma empresa terceirizada. A irmã do José trabalha como diarista 

em uma casa de família uma vez por semana.  

Elbio: Como é a rotina da senhora? 

Mãe do José: Acordo às cinco horas da manhã, arrumo ele para ir para à escola. Cinco e 

meia, eu deixo ele para ir com a perua e vou trabalhar.  

Elbio: Ele vai de perua para a escola? 

Mãe do José: Vai.  

Elbio: A senhora trabalha até que horas? 

Mãe do José: Até as três da tarde.  

Elbio: Que horas a senhora entra no trabalho? 

Mãe do José: Eu entro às 6 da manhã.  

Elbio: Chega em casa que horas? 

Mãe do José: Três e meia, quatro horas. Uma vez por semana, eu vou fazer um bico.  

Elbio: Que dia a senhora vai? 

Mãe do José: Na quinta.  

Elbio: Depois que a senhora volta às quinze horas, a senhora tem algum outro 

compromisso? 

Mãe do José: Não, eu limpo a casa mesmo.  

Elbio: A noite a senhora costuma ficar em casa? 

Mãe do José: É em casa.  
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Elbio: Na quinta, que a senhora vai fazer um bico depois do serviço, a senhora volta para 

casa em qual horário? 

Mãe do José: Sete e meia da noite. 

Elbio: O pai do José não reside juntamente com vocês? 

Mãe do José: Não, o pai dele não assumiu ele.  

Elbio: Ele não tem contato com o pai? 

Mãe do José: Não.  

Elbio: Como é a rotina do José? Ele vai para a escola de manhã, que horas ele volta? 

Mãe do José: Ele volta às onze e quarenta. Aí vai para o projeto
30

 e volta às cinco horas.  

Elbio: Ele vai para o projeto todos os dias? 

Mãe do José: Todos os dias, de segunda à sexta. 

Elbio: Depois que ele retorna, o que ele costuma fazer? 

Mãe do José: Fica em casa, não vai para a rua não.  

Elbio: Ele fica em casa fazendo o quê? 

Mãe do José: Faz desenho, faz lição e fica assistindo TV. 

Elbio: Ele tem lição todos os dias? 

Mãe do José: Quase todos os dias.  

Elbio: A senhora ajuda ele a fazer a lição? 

Mãe do José: Às vezes, eu acompanho. Às vezes, é a irmã dele.  

Elbio: A senhora que escolheu a escola onde ele estuda, ou foi o governo que o 

encaminhou para lá? 

Mãe do José: Não fui eu que escolhi, foi o governo.  

Elbio: Como a senhora costuma acompanhar o desenvolvimento dele na escola? 

Mãe do José: Eu vou nas reuniões. 

Elbio: Reuniões de pais? 

Mãe do José: É. Elas pedem para ir nas outras reuniões, mas não dá porque eu trabalho, 

tenho hora de sair, né.  

                                                 
30 Há vários projetos de ONGs que atendem as crianças da Comunidade dos Sonhos. 
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Elbio: A senhora comentou que as vezes é a senhora que ajuda a fazer a lição e, às vezes, 

é a sua filha que ajuda. É isso? 

Mãe do José: É, e, às vezes, ele faz sozinho.  

Elbio: A senhora costuma participar das outras atividades da escola? 

Mãe do José: Só da reunião de pais.  

Elbio: A senhora já precisou ir na escola para resolver alguma coisa ou para fazer algum 

pedido? 

Mãe do José: Ah, briguinha dele com outra criança.  

Elbio: A senhora teve que ir muitas vezes lá por este motivo? 

Mãe do José: Não.  

Elbio: Quando a senhora foi lá, a senhora conseguiu resolver o problema? 

Mãe do José: Consegui.  

Elbio: Com quem a senhora falou? 

Mãe do José: A diretora.  

Elbio: Ela atendeu bem? 

Mãe do José: Atendeu.  

Elbio: A escola já chamou a senhora para conversar ou para resolver algum problema? 

Mãe do José: Às vezes, ela chama, mas eu não posso ir.  

Elbio: Chama para conversar sobre o quê? 

Mãe do José: Para falar que ele está ruim, né. Para ver se ele tem algum problema de 

saúde.  

Elbio: A senhora sente falta de conversar algum assunto com a escola? 

Mãe do José: Eu não sei. Eu acho assim que a professora deveria... Ele fala que a 

professora não dá muita atenção para ele, né.  

Elbio: Atenção, em que sentido? 

Mãe do José: Pra ensinar ele melhor.  

Elbio: O José é quem fala isso? 

Mãe do José: É.  

Elbio: Mas a senhora nunca conversou sobre isso com a escola? 
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Mãe do José: Não.  

Elbio: A senhora tem livros na residência de vocês?  

Mãe do José: Tenho.  

Elbio: Que tipo de livros? 

Mãe do José: Ah, tenho um bocado de livros lá. Da escola. 

Elbio: Que a escola deu? 

Mãe do José: É.  

Elbio: Cds, jornais e revistas, a senhora tem em casa? 

Mãe do José: Tem. 

Elbio: Que tipo? 

José: Alvim, o esquilo. 

Mãe do José: Livro da Turma da Mônica. 

Elbio: Gibis? A senhora compra ou a senhora ganha? 

Mãe do José: Eu ganho da minha patroa. Que eu faço bico. Sempre manda revistinha para 

ele.  

Elbio: Tem algum outro tipo além dos gibis? 

Mãe do José: Não.  

Elbio: A senhora tem computador em casa? 

Mãe do José: Não.  

Elbio: A casa da senhora é de alvenaria? 

Mãe do José: É, construído, de tijolo.  

Elbio: É de vocês ou é alugada? 

Mãe do José: É meu mesmo, é pequenininho, mas é meu.  

Elbio: O José está indo bem na escola? 

Mãe do José: Ele está meio fraco nos estudos. 

Elbio: Mas neste ano? 

Mãe do José: Ele falou, assim, que a professora do ano passado era muito brava com ele. 

Elbio: Ano passado, ele não tinha reforço, não é? 
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Mãe do José: Não.  

Elbio: Tem lição de casa? Quantas vezes?  

Mãe do José: Quase todos os dias. 

Elbio: Mas no ano passado também? 

Mãe do José: Não.  

Elbio: O que a senhora acha que a escola pode fazer para ajudar o José? 

Mãe do José: Eu queria que ela ensinasse mais ele, né. Sei lá, ele já repetiu. Como eu não 

sei muito ler. Eu já passei para ela. Eu não estudei muito para passar para ele. E não posso 

também pagar uma escola particular, né.  

Elbio: No ano passado, a escola tinha um caderno vermelho para enviar bilhetes para os 

pais dos alunos. A senhora tem este caderno do ano passado? 

Mãe do José: Não tem mais.  

Elbio: A senhora lembra se tinha muitos avisos escritos à mão ou eram mais aqueles 

avisos colados? 

Mãe do José: Eram colados.  

Elbio: Então é isso só. Muito obrigado. 
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 5 - Conteúdo das agendas dos alunos. 

 Na primeira página, temos as regras destinadas aos alunos e aos pais. Seguem 

abaixo as mesmas: 

"Aos Alunos: 

- frequentar a escola regular e pontualmente; 

- trazer e manter adequadamente o material escolar; 

- ser respeitoso para com os professores, funcionários, diretor e colegas; 

- respeitar e cuidar dos prédios e equipamentos escolares; 

- não sair da sala de aula sem autorização do professor; 

- utilizar o crachá para ir ao banheiro; 

- proibido o uso de telefone celular ou qualquer aparelho que perturbe o ambiente 

escolar; 

- trazer a agenda diariamente; 

- evitar brincadeiras que possam machucar os colegas. 

 

Aos Pais: 

- quando convocados, deverão comparecer a escola na data determinada, ou entrar em 

contato com a Direção; 

- quando o filho(a) faltar trazer atestado médico ou justificar para a Direção; 

- comparecer nas reuniões de pais e mestres; 

- participar da vida escolar de seu filho(a), verificando o caderno e os materiais 

necessários (lápis, borracha, apontador, livros); 

- não é permitida a saída dos alunos antes do término das aulas sem o 

acompanhamento dos responsáveis; 

- os responsáveis deverão aguardar a saída dos alunos no portão externo da escola." 

 

Na segunda página, temos as seguintes informações: 

" Sr. Pais, 

Favor respeitar  os horários da escola: 

 

MANHÃ 

O portão será aberto às 6:50h 

Horário de Aula: 7:00 às 11:30h 
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TARDE 

O portão será aberto às 12:50h 

Horário de Aula: 13:00 às 17:30h" 

 

 Infelizmente, algumas famílias já se desfizeram das suas agendas assim que 

acabou o ano. Das quatro crianças que entrevistamos, conseguimos apenas de duas 

delas. Também conseguimos a agenda de outro aluno da mesma escola, mas que não foi 

entrevistado por nós.  

 

 Na agenda da aluna Lourdes, aluna do segundo ano, da turma da profa. 

Orquídea, encontramos os seguintes comunicados: 

 

22/07/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 23/07 não haverá aula para os 

segundos anos devido ao conselho de classe e no dia 25/07 não haverá aula para todos. 

 

30/07/14 - Aviso impresso colado informado que no dia 06/08 haverá reunião de pais 

das 7h 00 às 8h 00. 

 

19/08/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 20/08 não haverá aula, pois os 

professores discutirão os resultados do SARESP. O bilhete também diz que os pais e 

alunos estão convidados. 

 

22/08/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 23/08, sábado, haverá o 

evento: Um dia na escola do meu filho das 9h 00 às 11h 30. 

 

27/08/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 29/08 não haverá aula para 

replanejamento escolar.  

 

16/09/14 - Aviso impresso colado pedindo que os pais olhem diariamente a cabeça dos 

filhos para verificar a presença de piolhos. 
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26/09/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 01/10 não haverá aula para os 

segundos anos e no dia 03/10 não haverá aula para todos devido a preparação da escola 

para a eleição. 

 

09/10/14 - Aviso impresso colado informando que do dia 13/10 ao dia 17/10 não haverá 

aula devido ao recesso escolar. 

 

22/10/14 - Aviso impresso colado informando que nos dias 24/10 e 31/10 não haverá 

aulas devido a preparação da escola para a eleição e feriado, dia do funcionário público, 

respectivamente. 

 

04/11/14 - Aviso impresso colado informado que no dia 06/11 haverá reunião de pais às 

7h 15. 

 

06/11/14 - Aviso impresso colado informado que do dia 10 ao dia 13 de novembro 

haverá a rematrícula dos alunos. 

 

19/11/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 20/11 não haverá aula devido 

ao feriado da Consciência Negra e avisando que no dia 21 haverá aula normalmente.  

 

28/11/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 01/12 não haverá aula para os 

segundos anos devido ao conselho de classe. 

 

 Na agenda do aluno Carlos, aluno do segundo ano e da turma da profa. 

Orquídea, encontramos os seguintes comunicados: 

 

22/07/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 23/07 não haverá aula para os 

segundos anos devido ao conselho de classe e no dia 25/07 não haverá aula para todos. 

 

30/07/14 - Aviso impresso colado informado que no dia 06/08 haverá reunião de pais 

das 7h 00 às 8h 00. 

 

13/08/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea informando que o Carlos está 

indisciplinado e não faz todas as lições.  
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15/08/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea pedindo para a mãe verificar o 

material do Carlos diariamente, pois ele esqueceu o caderno de classe. 

 

05/09/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea pedindo para a mãe não fazer a 

lição do Carlos, mas apenas auxiliá-lo. Também pede para conversarem com o Carlos, 

pois anda indisciplinado e respondão. 

 

16/09/14 - Aviso impresso colado pedindo que os pais olhem diariamente a cabeça dos 

filhos para verificar a presença de piolhos. 

 

26/09/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 01/10 não haverá aula para os 

segundos anos e no dia 03/10 não haverá aula para todos devido a preparação da escola 

para a eleição. 

 

09/10/14 - Aviso impresso colado informando que do dia 13/10 ao dia 17/10 não haverá 

aula devido ao recesso escolar. 

 

22/10/14 - Aviso impresso colado informando que nos dias 24/10 e 31/10 não haverá 

aulas devido a preparação da escola para a eleição e feriado, dia do funcionário público, 

respectivamente. 

 

28/10/14 - Aviso escrito à mão pela coordenadora informando o pai que o Carlos 

rabiscou a mesa, ficou emburrado e ofendeu a professora quando a mesma estava 

corrigindo a sua lição. Também pede para que o Carlos estude todos os dias leitura, 

escrita de palavras e numerais. Por fim, informa que o Carlos emburra e ofende os 

outros quando não consegue realizar uma tarefa na classe. Pede para conversar com o 

filho, pois a escola terá uma prova muito importante.  

 

29/10/14 - Aviso escrito à mão pelo pai do Carlos pedindo desculpas pelo mau 

comportamento do filho. Diz que conversa com o filho todos os dias, mas que parece 

que o filho não entende. 
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30/10/14 - Aviso escrito à mão pela profa. Orquídea pedindo para a mãe do Carlos 

acompanhar as lições do Carlos, pois ele não fez toda a lição. 

  

04/11/14 - Aviso impresso colado informado que no dia 06/11 haverá reunião de pais às 

7h 15. 

 

05/11/14 - Aviso impresso colado informado que estão enviando uma pesquisa sobre 

nível de estresse que deve ser respondido pelo pai ou pela mãe até o dia 07 de 

novembro. 

 

06/11/14 - Aviso impresso colado informado que do dia 10 ao dia 13 de novembro 

haverá a rematrícula dos alunos. 

 

19/11/14 - Aviso impresso colado informando que do dia 20/11 não haverá aula devido 

ao feriado da Consciência Negra e avisando que no dia 21 haverá aula normalmente.  

 

28/11/14 - Aviso impresso colado informando que no dia 01/12 não haverá aula para os 

segundos anos devido ao conselho de classe. 

 

 Na agenda de um aluno do quarto ano do vespertino que não foi entrevistado, 

encontramos os seguintes comunicados
31

: 

 

1
32

. Aviso impresso colado informando que o uniforme escolar já está disponível na loja 

XXXX. 

 

2. Aviso impresso colado informando que no dia 22/02, sábado, haverá reunião dos 

pais. 

 

3. Aviso impresso colado informando que o aluno foi selecionado para participar do 

"Programa Mais Educação". Neste, haverá atividades de xadrez, tênis de mesa, leitura, 

                                                 
31 Nesta agenda, não havia data na colocação dos recados, havia somente os mesmos colados na 
agenda.  
 
32 Na agenda deste aluno não há datas indicando os dias em que os recados foram enviados. Assim, 
apenas numeramos os avisos por ordem sequencial. 
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oficina de fotografia e meio ambiente de quarta e sexta das 10h 15 às 12h 20. Os 

participantes também receberão alimentação. 

 

4. Aviso impresso colado informando que nos dias 3 a 5 de março não haverá aula por 

causa do carnaval. 

 

5. Aviso impresso colado informando que chegaram as tintas guaches e pedindo para os 

pais colocarem os nomes do aluno e a série e devolver para a escola. O material ficará 

na escola para ser usado na aula de artes. 

 

6. Aviso impresso colado informando que no dia 09/04 não haverá aula. Neste dia, os 

professores analisarão os resultados do IDESP, e os pais estão convidados.  

 

7. Aviso impresso colado informando que no dia 15/04 não haverá aula para o período 

da tarde por causa do conselho de classe.  

 

8. Aviso impresso colado informando que no dia 25/04 por causa do dia do índio que 

será no dia 19/04 haverá uma comemoração, para tanto, a escola pede a colaboração da 

família enviando: pipoca no dia 22/04, mandioca no dia 23/04, batata doce no dia 24/04 

e banana no dia 25/04. 

 

9. Aviso impresso colado informando que não haverá aula nos dias 18/04 e 21/04 por 

causa dos feriados de Sexta Feira Santa e Tiradentes respectivamente. 

 

10. Aviso impresso colado informando que não haverá aula nos dias 01/05 e 02/05 

devido ao feriado do Dia do Trabalhador e ponto facultativo respectivamente. 

 

11. Aviso impresso colado informando que no dia 09/05 haverá reunião dos pais e uma 

homenagem ao dia das mães às 16h 00.  

 

12. Aviso impresso colado pedindo autorização da participação do aluno nos ensaios da 

Festa Junina.  
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13. Aviso impresso colado informando que no dia 06/06 os alunos sairão mais cedo, às 

15h 30, para a organização da festa junina que acontecerá no dia 07 das 10h 00 às 16h 

00.  

 

14. Aviso impresso colado informando que as férias serão dos dias 12/06 ao dia 13/07.  

 

15. Aviso impresso colado informando que no dia 28/07 não haverá aula por causa do 

Conselho de Classe. No dia 25/07, também não haverá aula.  

 

16. Aviso impresso colado com os seguintes dizeres: 

 "Srs. Pais, 

 Aqui vão algumas dicas úteis para orientar seus filhos. 

 Um filho é como um tela de pintura em branco. Quando tralhamos esta tela, 

vamos criando formas, que poder ser admiradas ou rejeitadas.  

 Vamos cuidar de nossos filhos como se estivessem desenhando uma obra de arte 

para a vida. 

 O caráter e o comportamento que seu filho assumirá no futuro dependem de 

como você o está motivando agora! 

 - Cuide bem de seu maior tesouro - seus filhos. 

 - Não transfira a responsabilidade pela educação de seus filhos para outras 

pessoas. É tarefa dos pais, em conjunto.  

 - Ao chegar em casa, cumprimente-os com um alô carinhoso, comportamento 

que alegrará a todos. Existem algumas palavras que são indispensáveis: "Dê-me 

licença, por favor e obrigado" 

 - Ensine seu filho a respeitar as pessoas. 

 - Não discuta na presença de seus filhos. 

 - Não tome partido do seu filho quando este estiver errado. 

 - Não minta. 

 - Não apanhe tudo o que seu filho deixar desarrumado. Faça-o manter seus 

pertences organizados. 

 - Dê a seus filhos orientação religiosa - fé, trabalho, esperança e realização. 

 - Quando seus filhos disserem palavrões ou nomes feios, não ache graça. 

 - Defina limites para seus filhos: não os deixe fazer tudo o que quiserem. 
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 - Estabeleça normas, horários para tarefas e fazeres, estudos, saídas, esportes, 

televisão, etc.  

 - Ensine seus filhos a valorizar o dinheiro e indique formas honestas de adquiri-

lo. 

 - Faça o possível para conhecer o máximo da personalidade de seus filhos. 

 - Aproveite, ouça seus filhos, procure saber o que eles pensam, fazem e com 

quem andam. 

 - Quando for necessário, repreendê-osm faça-o com firmeza, sem gritos. Gritos 

dos pais com os filhos demonstra falta de autoridade. 

 - Educação e comportamento são hábitos adquiridos desde os primeiros anos de 

vida. Seus filhos devem ser educados para o mundo que existe dentro e fora do lar. 

 - Se seus filhos adquirirem dinheiro, objetos, procure sempre saber a 

procedência deles. 

 - Não exija de seus filhos comportamento que não condiga com o seu. A 

palavra, às vezes, convence, mas o exemplo arrasta." 

 

17.  Aviso impresso colado informando que no dia 20/08 não haverá, pois os 

professores discutirão os resultados do SARESP. O bilhete também diz que os pais e 

alunos estão convidados. 

 

18. Aviso impresso colado informando que no dia 23/08, sábado, haverá o evento: Um 

dia na escola do meu filho das 9h 00 às 11h 30. 

 

19. Aviso impresso colado informando que no dia 29/08 não haverá aula para 

replanejamento escolar.  

 

20. Aviso impresso colado pedindo que os pais olhem diariamente a cabeça dos filhos 

para verificar a presença de piolhos. 

 

21. Aviso impresso colado informando que no dia 02/10 não haverá para os quartos 

anos por causa do Conselho de Classe e no dia 03/10 não haverá aula para todos devido 

a preparação da escola para a eleição. 
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22. Aviso impresso colado informando que do dia 13/10 ao dia 17/10 não haverá aula 

devido ao recesso escolar. 

 

23. Aviso impresso colado informando que nos dias 24/10 e 31/10 não haverá aulas 

devido a preparação da escola para a eleição e feriado, dia do funcionário público, 

respectivamente. 

 

24. Aviso impresso colado informado que no dia 06/11 haverá reunião de pais às 16h 

30. 

 

25. Aviso impresso colado informado que do dia 10 ao dia 13 de novembro haverá a 

rematrícula dos alunos. 

 

26. Aviso impresso colado informando que do dia 20/11 não haverá aula devido ao 

feriado da Consciência Negra e avisando que no dia 21 haverá aula normalmente.  

 

27. Aviso impresso colado informando que no dia 03/12 não haverá aula para os quartos 

anos devido ao conselho de classe. 

 

28. Aviso escrito à mão pela professora informando que no dia 09/12 haverá uma 

confraternização e pedindo que enviem um refrigerante. 


