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RESUMO 

Esta pesquisa teve por tema a reconstituição das trajetórias de dois alunos matriculados 

na Educação Básica de uma escola pública municipal de São Paulo, inserida em território de 

vulnerabilidade social. Como objeto de estudo, tomamos os percursos de fracasso escolar de 

dois alunos-participantes que se encontravam em situação de defasagem idade-série e que, 

depois de longo período de escolarização, ainda não estavam alfabetizados. Nosso objetivo foi 

conhecer e reconstituir como se deu o percurso escolar de cada um deles, de modo que, para 

tanto, utilizamo-nos da observação participante da escola onde estudam e de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com eles e com as pessoas que os cercam no meio familiar e 

escolar. 

À luz de Lahire (1997) e Portes (2001), buscamos identificar nas trajetórias desses 

alunos os conhecimentos desenvolvidos por eles em relação à leitura e à escrita (SOARES, 

M., 2000a; MENDES, 2009).  Para observarmos de diferentes prismas quais são essas 

aprendizagens sobre o que sabem e fazem com a leitura e a escrita no contexto escolar e em 

outros âmbitos, tomamos como instrumentos metodológicos a coleta documental na escola, 

além de atividades de caráter diagnóstico com os dois alunos-participantes. Tratou-se de uma 

pesquisa com inspiração metodológica etnográfica e que teve como pressuposto a necessidade 

de compreender os fatores que intervêm nos percursos de fracasso (de alunos em situação de 

defasagem idade-série), nos quais não se efetivam o direito constitucionalmente garantido de 

escolarização básica e, consequentemente, o direito de aprender a ler e a escrever (BRASIL, 

2012).  

A relevância deste estudo residiu na necessidade de analisar e dar visibilidade ao modo 

como os próprios alunos, suas famílias e demais pessoas que os cercam vivenciam esses 

percursos de insucesso na escolarização básica. Além disso, este trabalho embasou-se na 

importância de compreender como se configuram os novos processos de exclusão escolar 

(BOURDIEU, 1992; ZAGO, 2007; FERRARO, 2014) e os fatores a eles relacionados. 

Assumimos que, ao sistematizar tanto essas trajetórias como os fatores intervenientes a elas, 

poderíamos colaborar para informar programas e projetos de ação das políticas públicas 

realizados com alunos que se encontram em territórios de vulnerabilidade social 

(KAZTMAN, 1999, 2001; SANT‟ANNA, 2009) e estão em situação de fracasso escolar 

(sinalizados pelas defasagens idade-série). Os resultados deste trabalho indicam, de modo 

resumido, que as trajetórias de insucesso são marcadas por uma combinação de fatores e 

disposições, uma vez que os alunos em situação de fracasso vivenciam uma conjugação de 



 

 

graves fatores sociais, familiares e escolares (BRASIL, 2007). As análises dessas 

combinações de questões, dos casos particulares aqui pesquisados, podem mostrar as 

generalizações das quais são função e colaborar na busca de soluções compartilhadas para as 

problemáticas do baixo desempenho dos alunos. 

 

Palavras-chave: Trajetórias. Percurso de fracasso escolar. Defasagem idade-série. 

Ensino da Língua Portuguesa. Educação em território vulnerável. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research theme was the reconstitution of the trajectories of two students enrolled in 

basic education of a public school in São Paulo, set in a territory of social vulnerability. As 

the object of study, we take the school failure paths of two students-participants who were in 

age-grade status and that after a long period of schooling, were not literate. Our goal was to 

understand and reconstruct how was the educational background of each of them, so, 

therefore, we use the school participant observation where they study and semi-structured 

interviews with them and with the people around them in the middle family and school. 

In light of Lahire (1997) and Portes (2001), we seek to identify the trajectories of these 

students the knowledge developed by them in relation to reading and writing (SOARES, M., 

2000a; MENDES, 2009). To observe different prisms what those learning about what they 

know and do with reading and writing in the school context and in other areas, we take as 

methodological tools in documentary collection in school, and diagnostic character of 

activities with the two students- participants. This was a survey of ethnographic 

methodological inspiration and had presupposed the need to understand the factors involved 

in the failure paths (students in a situation of age-grade), in which not actualize the 

constitutionally guaranteed right to education basic and consequently the right to learn to read 

and write (BRAZIL, 2012). 

The relevance of this study was the need to analyze and give visibility to how the 

students themselves, their families and other people around them experience these failure 

pathways in basic education. Moreover, this work has been based on the importance of 

understanding how to configure the new school exclusion processes (Bourdieu, 1992; ZAGO, 

2007; FERRARO, 2014) and factors related to them. We assume that to systematize both 

these paths as the intervening factors to them, we could collaborate to inform public policy 

action programs and projects conducted with students who are socially vulnerable areas 

(Kaztman, 1999, 2001; Santa`Anna 2009 ) and are in school failure situation (marked by age-

grade lags). The results of this study indicate, in brief, that the failure paths are marked by a 

combination of factors and provisions, since students in failure situation experience a 

combination of serious social, family and school (BRAZIL, 2007). The analysis of these 

combinations of issues of particular cases here surveyed, can show the generalizations of 

which are function and collaborate in the search for shared solutions to the problems of low 

student performance. 



 

 

 

Keywords: Trajectories. Route school failure. Age-grade. Teaching of Portuguese. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo os percursos de fracasso escolar 

estudados a partir da reconstituição das trajetórias
1
 de dois alunos que se encontram em 

defasagem idade-série
2
 em uma escola pública, inserida em território de vulnerabilidade 

social. Trata-se de trajetórias consideradas não exitosas, já que esses alunos não 

possuem a idade prevista para o ano/ciclo em que se encontram e ainda não são 

alfabetizados.  

De inspiração etnográfica, a pesquisa foi realizada em uma unidade escolar 

pública da zona leste de São Paulo, localizada na subprefeitura de São Miguel Paulista, 

contando com a participação de dois alunos estudados
3
, seus familiares, professores

4
 e 

representantes da equipe de gestão que tomaram parte na escolarização desses alunos. 

Para a geração de dados, combinamos diferentes instrumentos: a observação 

participante com registros em diários de campo e entrevistas semiestruturadas com os 

dois alunos, com a equipe de gestão da escola-campo e, ainda, com seus e familiares e 

professores. Além de se relacionar aos objetivos e perguntas desta pesquisa, tal escolha 

se fundamenta nas indicações de Rockwell (1989) sobre a pesquisa de caráter 

etnográfico na escola. Orientamo-nos também pela análise de dados secundários, 

gerados no âmbito da pesquisa Interdependência Competitiva entre Escolas e 

Qualidade das Oportunidades Educacionais, sob a coordenação da Profa. Dra. Claudia 

Lemos Vóvio
5
 e em parceria com o Cenpec

6
, ao qual este estudo está integrado. 

                                                 
1
 Tomamos por base o estudo de Bernard Lahire (1997), que se debruça sobre as trajetórias escolares – o 

que confere a esta pesquisa uma abordagem sociológica e educacional.  
2
 O sistema educacional no Brasil é organizado por meio de ciclos e anos escolares, sendo que a 

legislação educacional estabelece uma idade adequada para o ingresso e a conclusão em cada modalidade 

da Educação Básica, bem como determina o tempo de duração dessas modalidades (nove anos para o 

Ensino Fundamental, por exemplo). Segundo tal lógica organizativa, é possível identificar a idade 

adequada para cada ano/ciclo da escolarização. Deste modo, alunos em situação de defasagem idade-série 

são aqueles que frequentam ciclos/anos ou séries escolares com idade acima daquela prevista, com mais 

de dois anos de "atraso escolar". O cálculo desta distorção é realizado mediante dados coletados no Censo 

Escolar. 
3
 Cabe ressaltar que, mesmo entendendo a importância de explicitar, na escrita, a diferenciação de gênero, 

optamos por não elucidá-la em todos os momentos por uma questão de ordem prática. No entanto, vale 

dizer, em caráter antecipatório, que o estudo contou com dois participantes, um do sexo feminino e outro 

do sexo masculino, a fim de que também pudéssemos observar se existiriam especificidades quanto à 

condição de gênero no que diz respeito às aprendizagens. 
4
 Em conformidade com a escolha anterior assinalada na nota anterior, optamos por, em muitos momentos 

da escrita, não especificar os gêneros. 
5
 Esta pesquisa tem como foco a inter-relação entre a qualidade das oportunidades educacionais e a 

interdependência competitiva entre escolas em um território da metrópole de São Paulo classificado como 

região de alta vulnerabilidade. Tem como objetivo verificar se e como as oportunidades educacionais 

relativas ao processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, também relativas à formação de 
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No presente trabalho, por meio da reconstituição das trajetórias, buscamos 

compreender como se estabeleceram os percursos demarcados pelo fracasso escolar e 

quais capacidades e conhecimentos sobre leitura e linguagem escrita os dois alunos 

pesquisados tiveram a oportunidade de desenvolver. Para tanto, priorizamos a 

reconstituição das trajetórias de ambos os alunos como uma estratégia que tem o 

potencial de estabelecer relações entre os panoramas social, familiar e escolar, assim 

como indicado nos estudos de Lahire (1997) e Portes (2001). É possível que a 

associação entre esses panoramas se verifique a partir da evidenciação das relações e 

das disposições por meio das quais esses percursos se construíram, bem como mediante 

a identificação dos elementos da ordem social e familiar que se entrelaçaram, assim 

como por outros fatores intervenientes, a partir dos dizeres daqueles que os 

protagonizaram e de outros atores que tomaram parte desses processos. Consideramos 

ainda que, a partir dessa reconstituição, poderíamos inferir acerca de suas experiências 

com produções escritas e com a alfabetização e o letramento, vividas em uma sociedade 

crescentemente grafocêntrica como a nossa, que impõe inúmeras demandas sociais de 

uso da modalidade escrita da língua aos seus cidadãos (MENDES, 2009). 

Na expectativa de compreender essas experiências, observamos que alguns 

estudos
7
 têm demonstrado que o desempenho escolar dos alunos é afetado pelo nível 

socioeconômico e cultural de suas famílias, em razão das condições socioeconômicas e 

culturais dos territórios onde vivem, especialmente aqueles constituídos por 

vulnerabilidades e frágeis estruturas de oportunidades
8
. Sob essa perspectiva, 

procuramos, então, conhecer os percursos dos alunos em defasagem idade-série que 

vivem e estudam nesses territórios vulneráveis, haja vista que, de um lado, esses alunos 

correm o risco de não obter garantias em relação ao direito educacional 

constitucionalmente estabelecido e, de outro, de não progredirem no processo de 

escolarização – o que pode levá-los a não desenvolverem capacidades e conhecimentos 

                                                                                                                                               
sujeitos capazes de tomar parte de diversas práticas de uso da linguagem escrita, encontram-se afetadas 

pelas relações de interdependência competitiva entre escolas localizadas em território vulnerável. O 

projeto conta com financiamento do CNPq/MCTI – processo 462167/2014-3 –, com a pesquisadora 

responsável Profa. Dra. Claudia Lemos Vóvio (UNIFESP), e está sendo realizado em parceria com a 

Organização Não Governamental Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária), localizada em São Paulo. 
6
O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) é uma 

organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1987. 
7
 Referimo-nos a estudos tais como os de Érnica e Batista (2012), Brooke e Soares (2008) e Sant‟Anna 

(2009). 
8
Dado revelado em pesquisas como, por exemplo, aquelas empreendidas por Kaztman (2001); Érnica e 

Batista (2012) e Sant'Anna (2009). 
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sobre a modalidade escrita da língua, considerados fundamentais para a integração e a 

mobilidade social (BRASIL, 2007).  

Desta forma, este estudo se beneficiou das reflexões sobre a qualidade das 

oportunidades educacionais em territórios com vulnerabilidades para seus moradores
9
 e, 

por meio de seus resultados, visa colaborar para o desenho e a implementação de 

políticas públicas direcionadas aos programas que propiciem a justiça (RIBEIRO, 

Vanda, 2012) e a equidade educacional (DUBET, 2000). Além disso, este trabalho 

visou  contribuir com a construção de programas e projetos de intervenção com alunos 

que apresentam defasagens idade-série e se encontram em territórios de vulnerabilidade. 

Nosso propósito consistiu não somente em observar os direitos educacionais de modo 

amplo (acesso e permanência na escola com qualidade), mas, também, em observar os 

direitos de aprendizagens previstos pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (BRASIL, 2012) e pela Rede Municipal de Ensino de São Paulo – RMESP (SÃO 

PAULO, 2013). 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Acreditamos ser importante situar o leitor acerca das motivações desta pesquisa, 

uma vez que isto lhe permite depreendê-la para além de uma perspectiva 

exclusivamente teórica ou “técnica”, aproximando-o mais de nossas genuínas 

inclinações. Isto porque tanto o tema quanto o objeto configurado neste estudo são 

elementos que de vários modos estiveram presentes em minha vida e que, em seu 

conjunto, fizeram-me acreditar na necessidade de compreender as dinâmicas e os 

condicionantes a eles relacionados
10

. 

 Meu trabalho de conclusão de curso da graduação em Pedagogia
11

 apontou para a 

importância de uma Educação em Direitos Humanos que garantisse aos alunos uma 

formação com qualidade (BRASIL, 2009). À medida que o produzia, entendi que é com 

dignidade que a educação deve promover o desenvolvimento do indivíduo, a fim de que 

                                                 
9
 A partir das indicações de Érnica e Batista (2012); Vóvio e Ribeiro, Vanda (2014); Brooke e Soares, J., 

(2008). 
10

 Embora todas as etapas desta pesquisa tenham sido empreendidas em uma ação conjunta, entre a 

orientadora Cláudia Vóvio e a pesquisadora Thabita Lopes, em alguns momentos do texto se fez 

necessário o uso da primeira pessoa do singular para especificar situações ímpares, tais como algumas das 

motivações aqui narradas e, mais adiante, as diversas situações de contatos pessoais com os participantes, 

bem como os registros de impressões pessoais da pesquisadora. 
11

 Este trabalho baseou-se nas contribuições de Benevides (2004, 2008); Candau (2007); Chartier (1990); 

Tavares (2007); Vivaldo (2009); Schwarz (1972) e Silveira, et al. (2007). 
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ele possa, em plenitude, exercer sua cidadania na sociedade em que vive. Em seguida, 

tive a oportunidade de trabalhar na etapa-piloto do Projeto Interdependência 

Competitiva entre Escolas e Qualidade das Oportunidades Educacionais
12

, colaborando 

durante o processo de criação de instrumentos e de suas testagens. E, nessa etapa, a 

proximidade com as questões do território com vulnerabilidade social e cultural 

evidenciou a real importância de estudá-lo com mais detalhes e sob outros olhares 

(BATISTA e CARVALHO-SILVA, 2013). Decorrentes dessa experiência, juntamente a 

uma das escolas participantes, surgiram algumas inquietações, tais como: a 

escolarização dos alunos, prevista legalmente, promove, de fato, uma formação com 

qualidade, voltada à integração social? Essa educação – que deveria ter por base os 

Direitos Humanos – subsidia aprendizagens e recursos suficientes para que os sujeitos 

exerçam sua cidadania em sua plenitude? E mais: nos territórios vulneráveis – locais 

com poucos recursos financeiros, culturais e sociais – por que as pessoas têm menos 

oportunidades educacionais, contribuindo, assim, com o “efeito Mateus”
13

? 

Além disso, anterior e concomitantemente a esse período, as questões em torno do 

ensino da língua materna e do processo de alfabetização e letramento
14

 colocavam-se 

como um desafio para minha formação como docente e pesquisadora, de tal modo que 

esses questionamentos iniciais redundaram em outros: em que medida a língua – em sua 

modalidade oral e escrita – pode ampliar a participação do indivíduo na sociedade? E, 

ainda, a mais inquietante das questões: o que acontece com os sujeitos que passam 

longos anos dentro da escola, mas saem dela sem saber ler e escrever com autonomia?  

Mobilizados por essas reflexões foi que, nesta pesquisa, buscamos relacionar 

esses três eixos principais: o fracasso escolar e a defasagem idade-série como fenômeno 

relacionado aos novos processos de exclusão na escola (FERRARO, 2004) e que marca 

os alunos como excluídos do interior (BOURDIEU, 1992); o efeito território como um 

agravante das desigualdades que se constroem a partir da escolarização e decorrem de 

desigualdades sociais mais amplas (DUBET, 2001); e a qualidade das oportunidades 

educacionais de ensino da modalidade escrita da língua, letramento e alfabetização, bem 

                                                 
12

 Esse projeto, sob a coordenação da professora Dra. Claudia Lemos Vóvio e em parceria com o Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), está sendo desenvolvido 

desde 2013. 
13

 “Efeito Mateus”: expressão empregada de acordo com Ribeiro, Vera e Batista (2004), que afirmam 

que, quanto maiores os recursos de uma pessoa, maiores as chances de ela torná-los rentáveis. Os autores 

explicam que tal uso se deu em alusão ao termo de Merton (1985), em referência ao termo bíblico “a 

aquele que tem, tudo será dado; a aquele que não tem, tudo será negado”. 
14

 Fundamento em: Kleiman (1995) e Soares, M., (2000). 



19 

 

como sua efetivação enquanto direito educacional de aprendizagem (SOARES, M., 

2010). 

Entendemos, portanto, que seria importante verificar como se configuram (ou 

não) as garantias frente aos direitos educacionais de cidadãos inseridos em territórios 

vulneráveis. Para tanto, optamos por analisá-los sob a ótica da Língua Portuguesa e, 

mais especificamente, sob o prisma da defasagem idade-série (CORREA; BONAMINO 

e SOARES, T., 2015). Afinal, se vivemos em uma sociedade essencialmente letrada, é 

indiscutível a necessidade de o sujeito saber ler e escrever para que ele exerça sua 

cidadania com dignidade (ROJO, 2009; OLIVEIRA, Romualdo., 2007). 

Por fim – embora não menos importante – cabe apontar que há, ainda, outro fator 

que nos motivou na escolha do problema desta pesquisa. Acontece que, durante a etapa 

de testagem de instrumentos ao longo do projeto já mencionado anteriormente, alguns 

professores da escola participante comentaram a existência de “alunos impossíveis”. 

Essa denominação dirigia-se aos alunos em defasagem idade-série e com grandes 

dificuldades de aprendizagem da modalidade escrita da língua. A gestão e os 

professores da escola desenvolveram salas específicas para receber esses chamados 

“alunos impossíveis”, designando-os de forma a relacioná-los às suas (presumidas) 

impossibilidades de aprendizagem e comportamento. Diante dessa ocorrência, pareceu-

me de grande relevância procurar perscrutar a realidade desses alunos que, em seus 

percursos de fracasso, tinham sido de algum modo estigmatizados como “alunos 

impossíveis”. Assim, procuramos nos guiar em relação a essas situações a partir do 

seguinte questionamento: haveria mesmo “alunos impossíveis”, para os quais a 

aprendizagem é, efetivamente, impossível na escola?   

Desta forma foi que, a partir de um conjunto de motivações e questionamentos, 

originou-se esta pesquisa de inspiração etnográfica acerca das trajetórias escolares dos 

alunos com defasagem idade-série, matriculados em escolas de territórios com altas 

vulnerabilidades. Este estudo tem por pressuposto a necessidade de que os alunos 

aprendam a ler e a escrever, pois é procedente o fato de que todos têm direito à 

educação escolar, mas que, em grandes proporções, ambos os aspectos lhes são negados 

– o que configura, portanto, uma problemática a ser superada. Nesse sentido, podemos 

dizer que esta pesquisa buscou ainda compreender se e como o ensino da Língua 

Portuguesa, na Educação Básica, contribui ou não para o desenvolvimento dos alunos 

como cidadãos participantes, de modo que estes desenvolvam potencialidades, como 
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por exemplo, capacidade leitora, para conviver e participar autonomamente em nossa 

sociedade (ROJO, 2009; MENDES, 2009). 

Uma vez esclarecidos esses aspectos que concernem à justificativa deste trabalho, 

passamos ao nosso problema de pesquisa, que focaliza os casos de fracasso escolar dos 

alunos que se encontram em territórios vulneráveis e que, como designa Soares, M., 

(2000b), podem ser entendidos como casos do processo de marginalização cultural 

proveniente das diferenças entre a cultura valorizada pela escola, oriunda da classe 

dominante, e a cultura das classes populares. E, como a linguagem possui relação 

estreita com a cultura – posto que ela é “ao mesmo tempo o principal produto da 

cultura, e é o principal instrumento para sua transmissão” (SOARES, M., 2000b, p. 16) 

–, então, é nesse sentido que a utilizamos como lente de observação das questões do 

fracasso escolar. 

Para os fins a que nos propusemos, observamos especificamente os alunos de uma 

escola pública de território vulnerável e que, mesmo já tendo experiência escolar no 

Ensino Fundamental, encontram-se em defasagem idade-série e ainda não 

desenvolveram capacidades e conhecimentos que lhes possibilitem usar a modalidade 

escrita da língua em diferentes situações nas quais ler, compreender e produzir textos 

são ações essenciais para interagir na sociedade letrada. É também aí que esses alunos 

estão em desvantagem, já que se encontram imersos em uma sociedade regulada e 

ordenada pela escrita, que valoriza um conjunto de práticas sociais e que, paralelamente 

a essa valorização, classifica e qualifica os sujeitos a partir do que sabem e conseguem 

fazer com a modalidade escrita da língua (SOARES, M., 2010; KLEIMAM, 2001). 

Além disso, o fato de esses alunos não conseguirem avançar e concluir o Ensino 

Fundamental implica a negação do direito à Educação. Interessa-nos, portanto, conhecer 

como essas trajetórias foram construídas, quais fatores sociais intervêm e condicionam 

esses percursos e como a escola age em torno do direito de todos à Educação, assim 

como age diante de casos de insucesso no que diz respeito à alfabetização e ao 

letramento. 

1.2 JUSTIFICATIVA. 

Perseguimos os estudos dos direitos concernentes à escolarização, tendo em vista 

o fato já consagrado de que, nos últimos séculos, a Educação se tornou requisito 

imprescindível para que os sujeitos tenham acesso aos bens e serviços disponíveis na 
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sociedade – ou, dizendo de outro modo, tendo em vista que o direito à educação é 

indiscutivelmente entendido como um Direito Humano, consagrado nas legislações de 

todos os países (OLIVEIRA, Romualdo., 2007). Nossa atenção dirigiu-se também aos 

direitos educacionais concernentes aos brasileiros e às especificidades do nosso cenário 

socioeducativo, uma vez que há dados recentes indicando o número alarmante de jovens 

que estão fora da escola. De 2004 a 2014, o percentual de jovens (entre 15 e 17 anos) 

matriculados no Ensino Médio aumentou em proporção aos anos anteriores (IBGE, 

2012)
15

; porém, segundo os dados do PNAD (2011), em torno de 1,7 milhões de 

adolescentes brasileiros ainda estão fora da escola, sendo que em torno de 3,1 milhão de 

adolescentes em idade escolar para cursar o Ensino Médio ainda frequentam o Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2011). Consoante esses números, há, dessarte, um desafio 

urgente posto ao nosso cenário: melhorar o fluxo escolar, compreender os adolescentes 

(e as causas de terem sido) retidos no Ensino Fundamental, bem como buscar inserir os 

alunos que ainda estão excluídos do Ensino Médio, além de ampliar os investimentos 

nessa etapa do ensino e adequar o currículo
16

. 

O quadro educacional da atualidade apresenta graves desigualdades no acesso à 

cultura escrita, correlacionadas principalmente com as desigualdades sociais mais 

amplas e com a baixa taxa de escolarização e o fracasso escolar
17

. Essas desigualdades 

culminam em impedimento ou dificuldade em protagonizar uma cidadania ativa para 

milhões de brasileiros, que não tiveram oportunidades de se apropriar de práticas sociais 

e de aprendizagens fundamentais para agir de maneira reflexiva no mundo 

contemporâneo (ROJO, 2009).  

Com base nas conclusões de estudos como o de Batista e Ribeiro, Vera, (2004), 

que analisaram os dados divulgados pelo Índice Nacional de Alfabetismo Funcional 

(INAF) em 2001, constatou-se que as desigualdades no acesso à cultura escrita são 

resultado de desigualdades sociais, culturais e econômicas que caracterizam nossa 

sociedade. Em vista disso, procuramos, então, observar como se configuram e se 

distribuem as oportunidades educacionais em territórios vulneráveis, onde há 

fragilização social (SANT‟ANNA, 2009). Para tanto, buscamos nos apoiar em 

                                                 
15

 Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000001013570921201257222053065

9.pdf> 
16

 Essas questões foram expostas e afirmadas pelo professor Juarez Dayrell, da UFMG, em entrevista a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação –UNDIME, em 13/052015. Disponível em: < 

https://undime.org.br/noticia/cerca-de-17-milhao-de-jovens-estao-fora-da-escola-no-brasil-diz-unicef > 
17

 Como indicam: Batista e Ribeiro, Vera (2004); Soares, M., (2010); Patto (1988) e Brasil (2011). 
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pesquisas
18

 da área que apontam a contribuição direta do território na vivência escolar 

do indivíduo que ali habita. Essas pesquisas mostram ainda que as oportunidades 

educacionais – bem como o que se ensina e o que se aprende na sala de aula – também 

podem ser afetadas pelos fatores que dizem respeito ao território e pelo entorno de onde 

se encontra a escola.  

A par desses estudos, também buscamos observar os direitos educacionais dos 

alunos sob o prisma da alfabetização e do letramento, pois os resultados mensurados – 

tanto pelas avaliações estandardizadas, tais como ENEM, PISA e SAEB, quanto pelas 

experiências cotidianas das salas de aula – não apenas revelam que as capacidades para 

o uso da modalidade escrita da língua são insatisfatórias, como também atestam que os 

alunos não alcançaram as metas estabelecidas no campo educacional, mesmo no que diz 

respeito àqueles que estudaram por um período relativamente longo
19

.  

Percorremos, então, os caminhos de trabalho que se fundamentam na necessidade 

educacional de compreender tanto as desigualdades e seus efeitos sobre as trajetórias 

escolares quanto os próprios processos escolares, tendo em vista que a escola não é 

neutra e tem um papel na manutenção, na reprodução e até na criação de desigualdades 

sociais (DUBET, 2003). Desta maneira, a reconstrução das trajetórias dos dois alunos 

possibilitou nossa aproximação e percepção das questões próprias do processo histórico, 

familiar e social desses indivíduos que afetam e intervêm em suas experiências 

educativas e sociais (PORTES, 2001). Escolhemos reconstruir suas trajetórias por 

termos identificado que, por meio da narração de suas histórias e das entrevistas 

semiestruturadas, poderíamos captar seus percursos e vivências escolares (PORTES, 

2001) para, então, buscar compreender o percurso de escolarização – marcado por 

processos de fracasso – na vida desses sujeitos. 

 Mesmo que de modo microssocial (por meio das trajetórias), apreender os 

percursos escolares é um propósito que se justifica, ao se ter em vista que o caso 

particular pode nos mostrar as propriedades mais gerais das quais ele é função 

(BACHELARD, 1934). A partir dos esquemas interpretativos particulares – versão 

dobrada do mundo social –, podemos, com cuidado, ampliá-los para interpretações 

gerais – versão desdobrada – e mais complexas (LAHIRE, 2004). Sendo assim, nossos 

estudos podem ajudar a informar políticas públicas que incidem sobre a equidade 

educacional (RIBEIRO, Vanda, 2014), uma vez que nos propusemos a observar os 

                                                 
18

 Kaztman (2001, 1999); Érnica e Batista (2012); Marcucci (2015). 
19

 Como apontam os estudos de Rojo (2009); Batista (2007); Zago (2007) e Pereira, L., (2014). 
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direitos educacionais de modo amplo (a partir do acesso e permanência ao bem de 

todos), mas também buscamos analisar e compreender as garantias e efetividades dos 

direitos de educação previstos pela Rede de Ensino de São Paulo. 

1.3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Com esta pesquisa, buscamos investigar os percursos de fracassos escolares
20

 de 

dois alunos que se encontram em situação de defasagem idade-série
21

, matriculados em 

uma escola de território vulnerável
22

. Buscamos ainda compreender se, em suas 

experiências escolares, esses alunos se apropriaram de conhecimentos e desenvolveram 

capacidades relativas à modalidade escrita da língua e a seus usos sociais
23

. Deste 

modo, os objetivos específicos que advieram daí podem ser assim resumidos: 

 a) Conhecer, a partir da reconstituição de trajetórias, como se deu o percurso de 

fracasso escolar de dois alunos, identificando fatores internos à escola (oportunidades de 

aprendizagem construídas no contexto escolar) e também externos a ela, especialmente 

aqueles que dizem respeito às condições socioeconômicas e culturais a que estão 

submetidos no território que esses alunos habitam e que, supostamente, interfeririam em 

suas trajetórias (LAHIRE, 2004);  

b) Escutar a narrativa dos dois alunos-participantes acerca de suas trajetórias e 

saberes sobre a linguagem escrita construídos no processo de escolarização (o que 

sabem e o que fazem com a linguagem escrita); 

c) Escutar os familiares, professores e gestores sobre as descrições das trajetórias 

dos dois alunos, bem como em relação aos saberes e usos sobre a linguagem escrita 

construídos no processo de escolarização (e, ainda, escutá-los a respeito de suas próprias 

trajetórias, saberes e usos da língua); 

d) Analisar, por meio de instrumento de avaliação (feitos por nós e através de 

levantamento documental), as capacidades e os conhecimentos de Língua Portuguesa de 

ambos os alunos, bem como quais os usos da língua escrita que foram desenvolvidos 

nesses dois percursos de fracasso escolar (uma vez que se encontram em situação de 

defasagem idade-série); 

                                                 
20

 Lahire (1997, 2004) e Portes (2001). 
21

 Correa, Bonamino e Soares T., (2015); Ribeiro, Rosana., e Cacciamali (2012). 
22

 Kaztman (2001); Érnica e Batista (2012); Sant'Anna (2009) e Marcucci (2015). 
23

 Kleiman (1995); Soares, M., (2010) e Rojo (2015). 
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e) Observar se, de modo amplo, os direitos educacionais dos participantes e os 

direitos de aprendizagem previstos pela rede municipal de São Paulo para o Ensino 

Fundamental são realmente efetivados nessas trajetórias. 

Compilando esses objetivos, gerais e específicos, pretendemos, ao longo desse 

trabalho, apresentar, ponderar e analisar todas essas questões, interligadas 

dialeticamente. 

1.4 APRESENTAÇÃO DESTA DISSERTAÇÃO. 

Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, para além da 

introdução. Após a apresentação das motivações, dos objetivos, do problema e da 

justificativa de nossa pesquisa, apresentamos, no capítulo 2, o quadro teórico adotado, 

que tanto nos permitiu tomar decisões de ordem metodológica quanto tecer 

compreensões sobre nosso objeto. Tratamos dos estudos sobre o fracasso escolar e a 

defasagem idade-série, especialmente sobre o fracasso de alunos da rede pública que, 

embora com trajetórias alongadas na escola, não aprendem a ler e a escrever e, por 

conseguinte, não avançam/concluem a escolarização básica
24

. Procuramos também 

compreender as relações entre o fracasso escolar e as características e dinâmicas de 

territórios vulneráveis
25

, como aquele em que se inserem os alunos pesquisados e a 

escola participante do nosso estudo. Também nos apoiamos nos estudos da linguagem e 

do campo educacional que tratam do papel da escola, da necessidade e do direito à 

aprendizagem da modalidade escrita da língua e à participação em situação de uso da 

escrita. Desta forma, abordamos as necessidades de saber ler e escrever – dada a nossa 

sociedade crescentemente grafocêntrica (MENDES, 2009) – e procuramos refletir 

acerca das consequências sociais implícitas para os sujeitos que não dominam essa 

modalidade de língua escrita
26

, tomando por base o fato de que essas capacidades são de 

ordem educacional escolar e são previstas por lei (BRASIL, 1988, 2012).  

No capítulo 3, mostramos nossas opções metodológicas e discorremos sobre as 

escolhas e a maneira como usamos os instrumentos de pesquisa para gerar os dados que 

                                                 
24

 Para tanto, baseamo-nos em: Brasil (2011, 2014); Ribeiro, Rosana., e Cacciamali (2012); Correa, 

Bonamino e Soares, T., (2015); Patto (1988); Arroyo (2000) e Paula e Tfouni (2009). 
25

 A partir dos estudos de Kaztman (2001); Érnica e Batista (2012) e Sant'Anna (2009). 
26

 As reflexões sobre a modalidade da língua escrita foram guiadas por autores como Kleiman (2006); 

Oliveira, R., (2007); Soares, M., (2010) e Rojo (2015).  
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seriam analisados, tendo em vista a necessidade de nos valermos de procedimentos 

diversos para abordar nosso problema de pesquisa.  

No capítulo 4, expomos a conjuntura de pesquisa, a partir de descrições do 

contexto territorial e da escola-campo. Trazemos ainda as descrições sobre nossas 

entradas e observações em campo, bem com a caracterização dos participantes. 

No capítulo 5, inspirados na abordagem sociológica de Bernard Lahire (1997; 

2004), apresentamos as análises das trajetórias de Maria e João
27

. Para explicar e 

apresentar toda a extensão de nossas análises (feitas de modo semelhante, mas 

individualmente para cada um dos alunos), escolhemos dividi-las em cinco subtópicos. 

Inicialmente, retratamos os alunos com o objetivo de mostrar, a partir de nossas 

observações, quem são eles. Depois, com base em levantamento documental e nas falas 

dos próprios sujeitos, de seus familiares e da escola, delineamos como se deram os seus 

percursos escolares – que, em ambos os casos, foram marcados por dois momentos 

diferentes de vida e aprendizagem. Em seguida, indicamos as visões e as narrativas dos 

educadores que tomaram parte no processo de escolarização deles dois. Por fim, 

discutimos como se configura seu desempenho escolar. Cientes da possibilidade de 

haver diferenças entre as expectativas de aprendizagem e as avaliações feitas pela escola 

(CASTANHEIRA, 1990), propusemo-nos a observar, a partir da coleta documental, o 

desempenho dos resultados apresentados pela escola, bem como os resultados obtidos 

em uma avaliação diagnóstica que nós mesmos realizamos, fazendo emergir, assim, 

diferentes pontos de vista em relação ao desempenho escolar de Maria e João. 

No capítulo 6, encerramos esta dissertação com as considerações finais, nas quais 

são apresentadas nossas análises sobre as semelhanças e as particularidades dos 

percursos dos dois alunos, buscando compreender as possíveis causas e as regularidades 

de vida e aprendizagem que os alunos em situação de fracasso escolar apresentaram ao 

longo de seus percursos. 
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 Maria e João são os nomes fictícios dos dois alunos pesquisados. Assim como todos os nomes reais 

foram devidamente suprimidos para garantir o sigilo ético dos sujeitos pesquisados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A complexidade do nosso problema de pesquisa, investigar trajetórias de alunos 

que são demarcadas por percursos de fracasso escolar e que sofreram interferências de 

múltiplos aspectos socioeconômicos e culturais, demandou o uso de um quadro teórico 

que combinasse abordagens de diversas áreas de modo relacional. Usamos como aportes 

teóricos as contribuições da Sociologia Urbana
28

, da Sociologia da Educação
29

 e dos 

Estudos da Linguagem
30

, no intuito de compreender os conceitos e dinâmicas, já 

discutidos por outros autores, capazes de organizar a análise dos dados dessa pesquisa.  

 Considerando os alunos (com defasagem idade-série) participantes da pesquisa, 

tomamos por base os estudos da Educação e da Sociologia da Educação que tratam do 

insucesso no processo de escolarização de certos grupos sociais. Desde a clássica 

publicação de Patto (1988) sobre a problemática do fracasso escolar que o tema vem 

sendo investigado e discutido em suas causas e consequências. Os resultados desta e de 

outras investigações mostram os "condicionantes históricos de natureza política e social 

que têm marcado as concepções e práticas educativas em nossa sociedade" 

(CARVALHO, 2011, p. 569). Recorremos também aos estudos de Bernard Lahire 

(1997, 2002, 2004), para compreender como se engendram percursos de (in)sucesso 

escolar, e como o fracasso das camadas populares pode ser compreendido como 

resultantes de diferenças entre contextos culturais. Tomamos também os estudos de 

Soares, M., (2000b) que indicam ainda as questões de ordem sociolinguística 

relacionadas à exclusão escolar e à produção de fracasso na aprendizagem inicial da 

escrita, que a autora relaciona ao processo de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 Paralelo a esses estudos de fracasso escolar, evidenciados no final da década de 

1990, políticas de ampliação do acesso à escolarização e de garantia ao Ensino 

Fundamental para todos foram implementadas, e, decorrentes delas, emergiram novas 

preocupações no cenário educacional: a qualidade do ensino e os resultados de 

aprendizagem (OLIVEIRA, Romualdo., e ADRIÃO, 2007). Esse conjunto de 

preocupações resultou em novas políticas que incluíam ciclos de aprendizagem e 
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 Kaztman (1999, 2001); Brooke e Soares, F., (2008); Sant‟Anna, (2009); Érnica e Batista (2012); 

Bressoux (2003), Sammons (2008); Ribeiro, Vanda (2014); Marcucci (2015). 
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 Patto (1999); Lahire (1997, 2004); Mendes (2009); Dubet (2001, 2003, 20015); Zago (2007); Ferraro 

(2004, 2008); Carvalho (2011). 
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 Kleiman (1995, 2006); Soares, M. (2000, 2010); Lerner (2007); Ribeiro Vera; Vóvio e Moura (2002); 

Rojo (2009). 



27 

 

correção do fluxo, prevendo a diminuição da repetência – e, a possível, melhora da 

aprendizagem dos alunos (PRADO, 2000). Todavia, deparamo-nos com outros 

problemas: o fato de os alunos passarem vários anos dentro da escola e não 

desenvolverem competências linguísticas suficientes para enfrentar demandas sociais de 

uso da escrita em diversos âmbitos de convivência (ROJO, 2009; PEREIRA, G., 2011). 

Nesse sentido, buscamos compreender quais as implicações da faceta do fracasso na 

escola, a partir de seu interior (FERRARO, 2004). 

 Para compreendermos tais trajetórias nos debruçamos ainda sobre os estudos da 

Sociologia Urbana e da Educação que discutem o efeito do território sobre a 

escolarização de seus habitantes. Tais estudos asseveram que o isolamento sociocultural 

vivenciado por moradores de regiões periféricas, nas quais se observam a sobreposição 

de desigualdades sociais pode conduzir à “formação de um conjunto de valores e visões 

de mundo muitas vezes desconectado da cultura dominante” (SANT‟ANNA, 2009, p. 

168). Essa vivência inclui a escola que se encontra nessas localidades, mais ou menos 

distante dos centros urbanos, cuja condição socioespacial pode afetar o desempenho dos 

alunos. Nesse sentido, trabalhos como de Kaztman (2001) e o de Érnica e Batista (2012) 

colaboram para compreender que a segregação territorial interfere na qualidade das 

oportunidades educativas e no desempenho dos alunos (ÉRNICA e BATISTA, 2012), 

de modo tal que a escola enquanto esfera social pode gerar e acentuar essas 

desigualdades (KAZTMAN, 2001). Tal mecanismo interfere de modo negativo, 

impossibilitando ou obscurecendo “as aspirações educacionais e valores atribuídos à 

escolarização se manifestarem por meio dos comportamentos esperados pela escola e 

comuns às classes médias” (BATISTA e CARVALHO-SILVA, 2013, p. 15). Assim, 

Kaztman (1999) afirma que esses territórios com frágeis estruturas de oportunidade, que 

agrupam os pobres urbanos, acabam por definir a localização desses grupos na estrutura 

social da cidade, fazendo com que as possibilidades de mobilidade social, de trabalho e 

de escolarização estejam afetadas e tornem-se mais difíceis para indivíduos que vivem 

nessas regiões. 

 Ratificando a constatação de que há desigualdade na distribuição de 

oportunidades educacionais e de acesso às produções culturais para moradores de 

território vulnerável, as análises feitas por Batista, Vóvio e Kasmirski (2015) com base 

nos dados do INAF de 2001 a 2011, demonstram que o acesso (aos suportes de leitura) 
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e a intensidade da leitura relacionam-se diretamente ao capital cultural
31

 dos indivíduos. 

Os autores mostram que esse capital cultural é desigualmente distribuído, variando de 

acordo com a renda e a escolaridade, o que afeta, consequentemente, o nível de 

alfabetismo, e isso por sua vez interfere negativamente nas chances de participação em 

práticas culturais valorizadas que envolvem a leitura de livros, jornais e revistas. 

Discutem ainda que essa desigual distribuição de oportunidades correlaciona-se a certas 

condições de ordem social, tais como o local de moradia, nível de escolaridade, a 

condição de renda, raça e gênero dos sujeitos. Todas essas implicações afetam os 

projetos de vida e futuro, bem como as dignidades dos indivíduos que vivem em 

sociedades crescentemente grafocêntricas (MENDES, 2009), na qual as condições 

socioeconômicas estão vinculadas aos altos níveis de desigualdades escolares 

(SOARES, M., 2000b).  

Tendo como pano de fundo tais estudos, pareceu-nos imprescindível observar 

como se constituem as oportunidades relativas ao aprendizado da modalidade escrita da 

língua, à alfabetização e ao letramento (SOARES, M., 2013) dos alunos com defasagem 

idade-série e que vivem em territórios de alta vulnerabilidade. Para tanto, buscamos 

contribuições dos estudos da Educação, e dos Estudos da Linguagem e do Letramento 

para apreender o processo de aprendizagem e uso da linguagem escrita, como um direito 

do cidadão com consequências para os modos de participação social. Entendendo que as 

maneiras de falar, de escrever e de se comunicar, expressam a “posição, os poderes, os 

deveres, os valores e o habittus
32

 dos indivíduos” (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 59), e 

estas atuam em variadas esferas de atividades da nossa sociedade, percebe-se então que 

os conhecimentos da linguagem, oral e escrita, legitimam posições sociais. Todavia a 

escola, que está a serviço de padrões linguísticos das classes economicamente 

dominantes, acaba por censurar e estigmatizar a linguagem das camadas populares, de 

modo que os alunos pertencentes a essas camadas tendem ao fracasso em suas 

aprendizagens iniciais na escola (SOARES, M., 2000b). De forma que o insucesso do 

meio popular deve ser compreendido numa perspectiva social, por meio das relações de 

“forças materiais e simbólicas de uma sociedade estratificada em classes [...] o que 

demonstra que o fracasso é na verdade da escola” (SOARES, M., 2000b, p. 06). 
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 Os autores referem-se ao conceito Bourdieusiano de capital cultural. 
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 A autora se baseia nos conceitos de Bourdieu. Ela mostra que o “campo é garantido entre seus atores 

pelo habittus, que é uma competência prática adquirida na e para a ação no campo” (p.58). Sendo que 

campo é um conceito próximo de “esferas de atividade”, mas que na concepção Bourdieusiana se estende 

para “além dos valores e da ética, em especial para as relações de poder” (p.57).  
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 A escola que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
33

 (LDB), deveria 

promover aos alunos do Ensino Fundamental a capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura e da escrita, não está cumprindo de modo 

satisfatório com sua função e não sendo justa na distribuição de um bem social 

altamente valorizado como o é a educação escolar (RIBEIRO, Vanda, 2014). Para se 

discutir políticas públicas como um princípio de justiça é indispensável considerar a 

equidade como conceito de qualidade, assim como indicado por Ribeiro, Vanda, (2014, 

p. 03). É necessário pensar políticas que ampliem a igualdade para a Educação Básica 

de maneira que a meritocracia possa “ser um princípio libertador” e não apenas um 

princípio que “legitime as desigualdades, na medida em que atribui sua 

responsabilidade às próprias vítimas” (DUBET, 2001, p. 16). Uma vez que as 

singularidades, bem como as regularidades dos alunos transcendem o caráter individual 

de seus percursos escolares, e acabam por demarcar um problema social mais amplo, 

assinalado pelas novas desigualdades produzidas pela própria escola (DUBET, 2001), 

evidenciados nesta pesquisa como o fracasso escolar, e especificamente pela defasagem 

idade-série. 

É, pois, nesse sentido que vamos apresentar, a seguir, mais detalhadamente nossos 

estudos teóricos que repousam sobre três grandes eixos, assim resumidos: um novo tipo 

de fracasso escolar, demarcado pela defasagem idade-série dos educandos; as 

implicações do efeito território sobre a escolarização desses alunos; e o direito ao 

aprendizado da modalidade escrita da língua como meio de favorecimento da 

participação em nossas sociedades grafocêntricas. 

2.1 FRACASSO ESCOLAR E SITUAÇÃO DE DEFASAGEM IDADE-

SÉRIE. 

 No que diz respeito à importância e à necessidade da educação para os cidadãos, 

Oliveira, Romualdo., (2007, p. 15) afirma que houve um consenso “consagrado na 

legislação de praticamente todos os países” no decorrer dos dois últimos séculos, em 

torno da ideia de que, a educação constituiu-se como uma via necessária para que os 

sujeitos possam acessar bens e serviços disponíveis na nossa sociedade. A educação, 

nessa perspectiva, é necessária para o indivíduo usufruir de outros direitos constitutivos 
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 Lei de Diretrizes e Bases, instituída pela lei 9.394 de dezembro de 1996, que discorre a cerca do Ensino 

Fundamental na Seção III, art. 32º. 
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da cidadania. Além disso, o direito à educação tornou-se compulsório e gratuito, 

manifesto em várias legislações complementares, dentre as quais está a determinação 

dos níveis de ensino abrangidos. Nesse ponto, no que concerne ao Ensino Fundamental 

brasileiro, a compulsoriedade diz respeito a uma dupla obrigatoriedade: do Estado em 

garantir a efetivação de tal direito, e a do pai ou responsável em provê-la.  

Garantido pela Constituição de 1988, o direito à Educação foi declarado como 

primazia dentre os direitos sociais, inicialmente descrita no art. 6º, afirmando que 

são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição (BRASIL, 1988 – Grifo nosso) 

E depois reiterado em outros artigos como o art. 206º, que especifica o princípio 

do ensino com base na igualdade de condições de acesso e permanência. Este 

regulamento, como descrito por Oliveira, Romualdo., (2007, p. 23), avançou na forma 

de lei na garantia das vagas, mas não na garantia da permanência: 

Este dispositivo, se transformando em realidade, avança em termos da 

efetivação da igualdade de todos perante a lei, pois um dos mecanismos 

mais conhecidos de exclusão já não se produz no caminho até a escola 
(falta de vagas, por exemplo), mas na própria ação da escola, que reproduz 

e estigmatiza parcelas da população, levando-as ao abandono precoce da 

escola, por meio de múltiplas reprovações e, mais recentemente, 

colocando-as na inusitada situação de aceitar sua permanência e progresso no 

sistema de ensino, sem que isso signifique o aprendizado correspondente. 

(Grifo nosso). 

Nesse sentido, o Brasil atingiu a universalização escolar no Ensino Fundamental, 

entretanto, por diversos mecanismos, internos e externos à instituição escolar, não 

garantiu ainda a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Atualmente, 93,2% 

das crianças com idade escolar estão matriculadas no Ensino Fundamental (INEP/MEC, 

2013), mas 55% dos estudantes não terminam essa etapa da Educação Básica, devido 

aos processos de exclusão da escola e na escola (FERRARO, 2004). A escola, de 

acordo com Ferraro (2004, p. 63), processa a exclusão de dois modos: quando não 

permite o acesso, nomeado pelo autor de “exclusão da escola”; e quando não oferece 

oportunidades para o desenvolvimento e aprendizado, o que o autor chama daquela 

praticada “dentro da escola” e que denomina como uma “exclusão na escola”. A partir 

desses pressupostos, olharemos para os processos de exclusão que ocorrem na escola, 

ou seja, para os quais os alunos permanecem na escola, mas se encontram em “situação 

de fracasso”.  
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 Essas situações de fracasso na escola podem ser vistas a partir das taxas de 

distorção idade-série
34

 dos alunos matriculados, mas que como previsto pela legislação 

têm o direito ao estudo garantido. De acordo com a LDB (BRASIL, 2013), expressa no 

art.4º, o direito a educação prevê “o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Além disso, no que diz 

respeito especificamente aos alunos com defasagem idade-série, a LDB assegura a 

possibilidade de aceleração dos estudos e enfatiza a previsão nos Regimes Escolares de 

organização e funcionamento dos estudos paralelos de recuperação (OLIVEIRA, Paulo., 

e ADRIÃO, 2007). Portanto, já existem mecanismos instalados para a garantia legal de 

direitos à educação, aos alunos em situação de defasagem idade-série. 

 Como sinalizado pelos estudiosos do tema
35

 a defasagem idade-série é 

considerada um dos maiores problemas do Ensino Fundamental brasileiro, pois “as 

avaliações mostram que o estudante em atraso escolar (frequentando série não 

correspondente a sua idade) tem desempenho inferior aos alunos que estão em séries 

apropriadas” (SARAIVA, 2013
36

, p. ?). Vale lembrar que a defasagem idade-série 

“pode ser desencadeada por três fatores principais: a repetência; a entrada tardia na 

escola; abandono e retorno do aluno evadido” (SARAIVA, 2013, p. 56). O baixo 

rendimento e desempenho escolar divergente do que se espera são “denunciados pelas 

estatísticas geradas pelos programas de avaliação de qualidade do ensino em diversos 

níveis e iniciativas -Prova Brasil, Saeb, Enem, Saresp, Pisa, etc.
37

” (PEREIRA, G., 

2011, p. 66), mostrando que temos números alarmantes de alunos em situação de 

fracasso escolar. Desse modo, continuamos diante do antigo e ainda atual problema de 

fracasso escolar, que, como anunciado por Prado (2000, p. 49), gera ônus tanto para a 

qualidade do sistema escolar como “para o aluno, levado à perda da autoestima”. 

 Prado (2000, p. 50) demonstrou ainda que o problema da “repetência e dos seus 

desastrosos efeitos sobre o desempenho do aluno e da eficácia do sistema como um 
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 A proporção de alunos com idade fora da faixa normativa para a série cursada resulta na taxa 

denominada distorção idade-série e que é calculada segundo Azevedo e Aguiar (2001 apud COSTA, 
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todo”, vem sendo estudado há bastante tempo, mas que, até os anos 1980, poucos foram 

os impactos dos “resultados desses diagnósticos sobre a formulação de políticas 

públicas”. De acordo com autora, as mudanças efetivas nas políticas surgiram depois 

dos compromissos de melhora da eficiência do sistema educacional assumidos pelo país 

na Conferência Mundial sobre Educação para Todos
38

, e que culminaram em políticas e 

ações como: o Plano Decenal De Educação Para Todos (1993-2003); o Plano Político 

Estratégico (1995-1998), com a criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) e, 

posteriormente, o FUNDEB; a implementação da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

– Lei 9.394) prevendo a Década da Educação e a elaboração do Plano Nacional de 

Educação (PNE). Com essas ações percebeu-se, em meados da década de 1990, como já 

anunciamos acima, que a preocupação não era mais com a "cobertura relativa ao Ensino 

Fundamental para todos, mas a oferta de escola de qualidade para todos” (PRADO, 

2000, p. 51). Colocava-se, portanto, como problemática central as políticas 

governamentais centradas na "quebra de uma verdadeira cultura da repetência, visando 

à efetiva correção do fluxo escolar e à consequente eliminação da defasagem idade/série 

e de todos os problemas dela derivados" (PRADO, 2000, p. 51). 

 Nesse sentido, emergiram os programas de correção de fluxo que previam as 

seguintes possibilidades: aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

promoção automática; regime de ciclos; e as classes de aceleração da aprendizagem 

(PRADO, 2000). Todavia, mesmo com a implantação desses programas, percebemos 

ainda uma taxa elevada, a nível Brasil, de alunos que apresentam distorção idade-série 

entre os matriculados no Ensino Fundamental: em 2015, a taxa foi de 13, 2% para os 

anos iniciais e de 26,8% para os anos finais
39

.  

E, como mostram várias pesquisas, percebemos que há um conjunto amplo de 

questões interferindo nesses resultados, como por exemplo, a condição de renda, a 

situação de trabalho, a condição de gênero, a origem étnico-racial, local de moradia, e 

até mesmo questões decorrentes dos próprios programas.  
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 Podemos apontar alguns estudos que revelaram essas questões. Artes e Carvalho 

(2010, p. 41) indicam que o “trabalho prejudica o percurso escolar mais intensamente 

para os meninos e os afazeres domésticos de forma mais sutil para as meninas, com 

resultados piores para os negros de ambos os sexos". Pontili e Kassouf (2007) apontam 

para o fato de que os meninos tendem a estudar menos e reprovar mais, assim como os 

negros e pardos tendem a ter piores rendimentos em relação aos brancos, e também 

mostram que a infraestrutura da escola e escolaridade do professor influenciam no 

rendimento dos alunos. As últimas autoras demonstram ainda que os indicadores 

educacionais na área rural são mais graves do que os observados na área urbana. A 

partir dos resultados do Censo escolar e demográfico de 2000, essas autoras concluíram 

que as políticas de melhora do nível médio da escolaridade, para elevar a frequência e 

garantir o avanço nos estudos, devem "levar em conta a realidade econômica do estado 

ou região" (PONTILI e KASSOUF, 2007, p. 27), pois os dados levantados por elas 

mostraram que tanto a frequência, quanto o atraso escolar variam de acordo com a 

realidade socioeconômica dos estados e regiões.  

 Os resultados de pesquisas nos permitem inferir que o fracasso persiste de 

maneira aguda no contexto atual, e se mostra, por exemplo, nos preocupantes dados da 

distorção idade-série que até o momento não foram equalizados pela política de 

correção do fluxo escolar. Demonstram que “é preciso ainda equacionar devidamente o 

fracasso, a defasagem idade/série, e os estudos acelerados” (ARROYO, 2000, p. 05). 

Esse fracasso, também como anunciado pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014, p. 39), está relacionado à exclusão escolar, que no 

Brasil atinge os grupos predominantemente já excluídos, indicando que as 

"desigualdades ainda existentes na sociedade brasileira impactam diretamente no 

sistema educativo", de maneira que essa exclusão "tem cor, endereço, classe social, 

condição física e cognitiva". Desse modo, as altas taxas relacionadas ao fracasso escolar 

nos mostram claramente que só estar na escola não basta, “as crianças e os adolescentes 

precisam aprender os conteúdos correspondentes, se desenvolver e concluir a 

escolaridade na idade esperada” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014, p. 39). 

 Como decorrência destes fatos, tem-se que é imprescindível pensar nos estudos 

do fracasso escolar como uma temática que ainda se faz presente em nosso contexto 

educacional, e que, vinda de longa data, se tornou um tema clássico da Educação, como 

os estudos de Patto (1988, 1999). Os textos da autora ainda podem ser lidos como atuais 

porque ela revelou os "condicionantes históricos de natureza política e social que têm 
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marcado as concepções e práticas educativas em nossa sociedade" (CARVALHO, 2011, 

p. 569). Além disso, a realidade do fracasso persiste mesmo com todo o progresso 

urbano e tecnológico da nossa sociedade, nas últimas décadas, aliado aos “projetos e 

iniciativas dos governos no sentido de erradicar o analfabetismo, aumentar a 

escolarização da população e diminuir a repetência e a evasão escolar” (PAULA e 

TFOUNI, 2009, p. 119). 

 A obra de Patto (1999) coloca em evidência que a produção do fracasso escolar 

está permeada por aspectos estruturais e funcionais do sistema educacional, bem como 

pelos preconceitos e estereótipos sobre (e das) escolas que atendem as camadas 

populares. Contudo, a autora se recusa a observar o fracasso com "descrições 

burocráticas travestidas de 'verdades científicas' e ajuizamentos preconceituosos que 

vinculam origem étnica e socioeconômica à incapacidade mental e à carência cultural" 

(CARVALHO, 2011, p. 573). Patto (1999, p.24) procurou acompanhar o cotidiano 

desses sujeitos, e a partir da convivência com eles, para além dos estigmas de alunos 

reprovados, e conseguiu descobrir “inteligências vivazes das crianças”, demonstrando 

em sua pesquisa a busca pela singularidade dessas crianças e não os estigmas que lhes 

são atribuídos. Quanto aos estigmas cabe considerar os apontamentos de Dubet (2015, 

p. 159) sobre esses modos de conceber o indivíduo e classificá-lo. O autor indica que os 

estigmas estão “ancorado[s] na questão da classe social, em direção a um regime onde 

se veem as desigualdades a partir da questão da discriminação” (Grifos do autor) de 

modo que hoje a “discriminação torna-se uma grande figura das desigualdades”. Como 

defendido pelo sociólogo, é preciso uma reflexão sociológica para escutar os atores 

sociais e, por exemplo, nas pesquisas escolares perguntar “aos alunos como eles vivem 

a experiência da escola” (DUBET, 2015, p. 15). Em pesquisas desse tipo é importante 

considerar o entendimento de que a escola não é neutra e nem inocente, mas sim 

responsável por processos que produzem “desigualdades, que por sua vez reproduzem 

as desigualdades sociais” (DUBET, 2003, p. 34). Cabe, portanto aos sociólogos 

procurar restituir as experiências vividas, pelos sujeitos estigmatizados, na “escola 

ideológica”, e não apenas perguntar e olhar para “escola como ideológica” (DUBET, 

2003). 

Os estudos de Patto (1999) caminham nessa direção observando o fracasso sem 

isolá-lo de seus condicionantes históricos e sociais, buscando ainda compreendê-lo 

dentro das práticas sociais e escolares. A autora observou o conjunto dessas práticas e as 

apontou como as “responsáveis pela produção de "reprovados", “fracassados” e por toda 
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a sorte de estigmas que afirmam a incompatibilidade de certas crianças das classes 

populares para com a aprendizagem e a cultura escolar” (CARVALHO, 2011, p. 571).  

Podemos entender então, como elucidado por Paula e Tfouni (2009), que os estudos de 

Patto (1999), e também de outros pesquisadores como, por exemplo, Soares, M., 

(2000b), asseveram que há uma explicação para o fracasso escolar que se contrapõe a 

uma causa única. Esses pesquisadores advertem, portanto, que são diferentes aspectos 

que influenciam nesse fenômeno, alertando ainda para a necessidade de se observar as 

vertentes causais variadas e também compreender (sobretudo no que diz respeito às 

linguagens) as diferenças culturais existentes entre a camada popular e a escola, a qual 

valoriza a cultura da classe dominante (SOARES, M., 2000b).  

 Os estudos do fracasso denunciavam que o “desenvolvimento das crianças de 

classes dominantes lhes propiciavam características que lhes ajudavam na escola [... 

fato que] não ocorria com os pobres que não conheciam as formas de socialização da 

escola e isso dificultava as aprendizagens” (SOARES, M., 2000b, p. 13). Esse 

favorecimento das aprendizagens para as classes que são representadas pela cultura 

escolar denunciam que essas questões são na verdade advindas de uma diferença 

cultural, diferença e não de uma “carência/déficit de cultura”, como ressaltou M. Soares 

(2000, p, 13). Essa compreensão surge em oposição às teorias provenientes da década 

de 1970, de “reprodução social pela escola” que enxergavam o fracasso como uma 

patologia social. São estudos que consideravam a escola como responsável pelas 

reproduções das desigualdades sociais, e, de maneira geral, apontavam que “o fracasso 

escolar é funcional na sociedade capitalista, burguesa etc. Em outras palavras, o 

fracasso pedagógico é um sucesso social da classe dominante” (BRASIL, 2007, p. 31). 

Nessa perspectiva, entendemos que o fracasso escolar era/é decorrente de um “processo 

de marginalização cultural” (SOARES, M., 2000b, p. 15), advindo de problemas 

estruturais da sociedade, responsáveis pela (re)produção de desigualdades mais amplas. 

 Em oposição à teoria de reprodução para explicar o fracasso, “criticada por ser 

insuficiente” (BRASÍLIA, 2007, p. 35) foram desenvolvidas novas abordagens que 

ampliam as compreensões sobre o fenômeno. A partir de uma revisão teórica a respeito 

das visões e conceituações do sucesso e fracasso escolar, realizada pela pesquisa 

Repensando a Escola: um estudo sobre os desafios de aprender, ler e escrever 

(BRASIL, 2007, p. 35), torna-se evidente que “A desigualdade social diante e dentro da 

escola é um fato [... e] o fato permanece inegável”, mas que entre essas evidências há 

ainda outras questões para além da teoria de reprodução. Estudos qualitativos da 
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Sociologia da Educação, de cunho interacionista como as abordagens etnográficas, 

mostram que “a relação com o saber e com a escola” (CHARLOT et al. apud BRASIL, 

2007, p. 36), são também essenciais para pensarmos o fracasso. 

 São várias as causas que corroboram para o fracasso escolar de um aluno. 

Temos, de modo geral, uma convergência de estudos que indicam aspectos de 

mobilização em relação com o saber e com a eficácia da atividade como preponderantes 

nessas situações (BRASIL, 2007). A pesquisa Repensando a escola reafirmou que 

“diante e dentro da escola há desigualdades de classe, de sexo, de cultura, de etnia ou 

raça”, e ressaltou que “essa desigualdade origina-se em bases materiais, financeiras, 

Institucionais” (BRASIL, 2007, p. 37). Além do necessário trabalho de combate ao 

fracasso escolar a partir de “uma atuação contra a desigualdade social, a miséria, a 

fome, etc.”, o estudo assinala que é preciso compreender que a desigualdade escolar, 

com base nas desigualdades sociais, é “objetiva, mas produz seus efeitos por intermédio 

de processos subjetivos” (BRASIL, 2007, p. 38). Desse modo, enfatizam que o aluno 

fracassa não exatamente por ser pobre, mas devido às consequências que essa pobreza 

gera, sobretudo como forte empecilho ao estudo suficiente/eficiente. 

Não é por ser pobre que o aluno fracassa, é por não estudar o suficiente. 

Porém, isto não quer dizer que a pobreza pouco importa: se o aluno não 

estuda o suficiente, muitas vezes é porque é pobre e tem outras preocupações 

que não a escola. A cadeia completa é a seguinte: é pobre, luta para 

sobreviver, não estuda muito, fracassa.  (BRASIL, 2007, p. 38). 

 Nesse sentido, ressaltam que seria um erro desconsiderarmos a pobreza, mas 

também não podemos perder de vista que há implicações próprias do sujeito nesse 

processo de fracasso, pois “o aluno é, ao mesmo tempo, indissociavelmente, humano, 

social e psíquico” (CHARLOT, 2000 apud BRASIL, 2007, p. 37), portanto há várias 

questões permeando essa situação.  

 Quando se toma o sucesso/fracasso escolar das crianças provenientes das 

camadas populares como uma questão sem causa única, é preciso atentar-se para as 

contribuições de Lahire (1997) sobre configurações familiares e aspectos que 

influenciam nessa questão. Nesses estudos, o sociólogo demonstrou que ao nos 

“defrontarmos com os casos singulares” percebemos que as hipóteses para explicar a 

questão incidem sobre uma “interdependência” de elementos causais (LAHIRE, 1997, 

p. 30-31), que tendem a recair sobre uma combinação entre “dimensões moral, cultural, 

econômica, política, religiosa [que] podem ser múltiplas”. O fundamento desses 

elementos, que culminam no fracasso, pode ser entendido no processo de exclusão que 
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os alunos vivenciam no universo escolar, quando comparado ao universo de relações 

sociais familiares (LAHIRE, 1997): 

 [casos de ‘fracassos’ escolares] são casos de solidão dos alunos no 

universo escolar: muito pouco daquilo que interiorizam através da estrutura 

de coexistência familiar lhes possibilita enfrentar as regras do jogo 

escolar (os tipos de orientação cognitiva, os tipos de práticas de linguagem, 

os tipos de comportamentos próprios à escola), as formas escolares de 

relações sociais [...] Estão, portanto, sozinhos e como que alheios diante das 

exigências escolares. Quando voltam para casa, trazem um problema 

(escolar) que a constelação de pessoas que os cerca não pode ajudá-los a 

resolver: carregam sozinhos, problemas insolúveis (LAHIRE, 1997, p. 19 - 

Grifo nosso). 

 

 Podemos depreender por fim que o fracasso é uma questão que permeia a vida 

de muitos alunos, os quais em sua maioria são pertencentes às parcelas estigmatizadas 

da população pobre. Esse fenômeno dentro da escola é representado pelas alarmantes 

taxas de distorção idade-série, que preocupam o cenário educacional. Como anunciado 

pelo Relatório de Observação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – 

CDES - (BRASIL, 2014) sobre As desigualdades na escolarização do Brasil, os 

problemas geradores dessas desigualdades “estão relacionados ao acesso, permanência 

e sucesso na aquisição das aprendizagens ou proficiências” (p. 31 – Grifo nosso).  

2.2 EFEITO TERRITÓRIO E OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS EM 

TERRITÓRIO VULNERÁVEL 

 A partir da compreensão de que o fracasso escolar dos alunos que permanecem 

dentro da escola e encontram-se em situação de defasagem idade-série atinge de modo 

agudo parcelas da população em condição de pobreza
40

, depreendemos que é preciso 

entender também outras implicações dessa problemática social. Para tanto, amparamo-

nos em estudos da Sociologia Urbana e da Educação que tratam do efeito território 

sobre a escolarização dos habitantes de regiões periféricas e com vulnerabilidades 

socioeconômicas. Esses estudos têm apontado que a segregação do território contribui 

para o isolamento dos indivíduos de segmentos sociais em situação de vulnerabilidade e 

que esse isolamento “fragiliza os laços de integralização social desencadeando 

mecanismos sociais de reprodução da pobreza e das desigualdades” (SANT‟ANNA, 

2009, p. 170). Sendo necessário, então, observar as implicações de viver em um 
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 Nosso entendimento de situação de pobreza se baseia em Castro (2010, p.12) que definiu a situação 

como sendo aquele em que “a criança, o jovem ou a família não têm condições de efetivo acesso aos 

serviços e bens construídos pela sociedade – como, saúde, educação, lazer, habitação, cultura – nem de 

participação ativa na vida política do país". 
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território vulnerável e os efeitos que tal condição acarreta na escolarização dos 

indivíduos, especialmente para o fracasso escolar e para a defasagem idade-série. Como 

apontado por Sant‟Anna (2009), as características do local de moradia influenciam o 

comportamento dos indivíduos, a partir das condições de vizinhança, dos valores e 

visões de mundo dos familiares e das oportunidades sociais disponíveis. De maneira que 

o êxito escolar das crianças de um determinado território vulnerável torna-se mais 

difícil, pois a pobreza, nessas localidades se reproduz ciclicamente, de modo que a 

escola pode reproduzir e validar esse ciclo (SANT‟ANNA, 2009). 

 As pesquisas sobre a educação na periferia urbana apontam que a segregação de 

grupos populacionais em certos territórios distantes dos centros das metrópoles e com 

carência de equipamentos e serviços sociais acabam por isolá-los dos segmentos social, 

cultural e econômico (KAZTMAN, 2001). Dessa forma, os territórios que apresentam 

elevados índices de vulnerabilidade social
41

 “objetivam e reificam as desigualdades 

socioeconômicas” (ÉRNICA e BATISTA, 2012, p. 642) e trazem consequências sobre a 

qualidade das oportunidades socioeconômicas e culturais ofertadas a seus habitantes 

(MARCUCCI, 2015). 

 Esse isolamento territorial relaciona-se aos efeitos do território que agudizam as 

fragilidades dos moradores em relação ao acesso de serviços, bens e atividades 

disponíveis que integram os indivíduos na sociedade através das estruturas de 

oportunidades
42

 (KAZTMAN, 1999). Efeitos esses que podem impactar as “condições 

de vida e a mobilidade social dos habitantes” (MALOUTAS, 2011 apud Érnica e 

Batista, 2012, p. 642) e especificamente ainda podem impactar a escolarização das 

crianças. Para designar esse impacto do local de residência podemos usar, segundo 

Sant‟Anna (2009) e Érnica e Batista (2012), diferentes termos, tais como efeito de lugar 

a partir da perspectiva de Bourdieu, efeito de segregação ou de território conforme 

Maurin, e de vizinhança conforme estudos da Sociologia Urbana. Mas o que nos 

interessa é a compreensão comum a esses termos, pois mesmo com concepções 
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 Usamos a descrição de vulnerabilidade social trazida por Marcucci (2015) que se fundamentou em 

Kaztman (2001 apud Carvalho e Lacerda, 2013, p. 13) para definir vulnerabilidade como sendo a 

"situação de indivíduos ou grupos sociais expostos a condições de risco potencial de perda de seu bem-

estar social, que geralmente está associada à sua inserção precária no mercado de trabalho e à fragilidade 

de acesso a possíveis suportes ou oportunidades sociais, o que, por sua vez, dificulta ainda mais sua 

capacidade de enfrentar e superar sua condição de risco social e o potencial destes riscos deteriorarem 

ainda mais sua condição de sobrevivência e trazerem consequências importantes para sua vida".   
42

  O autor as define como “probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades. 

Estas oportunidades impeden sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque permiten o facilitan a los 

miembros del hogar el uso de sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos” (KATZMAN, 

1999, p. 09) 
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distintas, todos levam em consideração que os condicionantes socioeconômicos e 

culturais de onde se vive intervêm no processo educacional. Corroborando com Érnica e 

Batista (2012), Sant‟Anna (2009, p. 167) também sustenta que “morar em territórios 

pobres, isolados, contribui para que os indivíduos fiquem excluídos das principais 

correntes de influência da sociedade” e isso faz com que eles vivenciem “situações de 

fragilização social, tanto diante do mercado de trabalho, quanto diante da família, da 

escola e da moradia”. 

 Percebemos então, que a segregação socioespacial de grupos populacionais em 

território vulnerável, com sobreposição de desigualdades e frágeis estruturas de 

oportunidades para seus moradores, tem impacto negativo sobre a escolarização das 

crianças e jovens, porque esse isolamento não é apenas territorial, mas também 

sociocultural (KAZTMAN, 2001). Como mostrado por Sant‟Anna (2009, p. 168), essa 

segregação propicia um conjunto de valores e visões de mundo, por parte da família, 

que são muitas vezes desconectadas da cultura dominante. Para entender os valores 

dessas famílias acerca da escolarização de seus filhos e como suas disposições 

contribuem ou não para a experiência escolar, é importante considerar o conceito de 

Katzman (1999) sobre os ativos. O autor sugere que “os recursos sobre os quais as 

famílias possuem controle, se transformam em ativos à medida que permitem o 

aproveitamento das oportunidades, oferecidas pelo meio, através do mercado, Estado e 

sociedade” (KATZMAN, 1999, p. 08 – tradução livre). Deduzimos, assim, que os 

recursos que podem melhorar a situação de bem estar, e diminuir a condição de 

vulnerabilidade das famílias são ativos que funcionam como canais de mobilidade e 

integração social, sendo dependentes das estruturas de oportunidades as quais as 

famílias estão expostas no local onde vivem. Há, portanto, uma evidente relação entre o 

efeito território e a qualidade das oportunidades educacionais oferecidas aos estudantes 

pertencentes a segmentos da população expostos a maiores níveis de vulnerabilidade 

social (ÉRNICA e BATISTA, 2012). Contudo, há outros aspectos a serem considerados 

no caso das oportunidades educacionais. Como, por exemplo, a possibilidade de a 

escola inserida num entorno desfavorável aos seus habitantes, fazer a diferença, o que se 

denomina de efeito-escola (BESSOUX, 2003; SAMMONS, 2008). Além disso, é 

preciso considerar os esforços das famílias, que podem ampliar ou diminuir as 

desigualdades educacionais demarcadas pelos desempenhos dos alunos. 

 No tocante aos aspectos familiares, destacamos como afirmado por Sant‟Anna 

(2009) que a família tem sido estudada como instituição que estabelece esforços para o 
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acesso e a distribuição de bens simbólicos e materiais para seus membros. A autora 

evidencia que o contexto familiar de apoio aos estudos facilita o maior desempenho 

escolar dos membros dessa família, pois à medida que mudam “determinados arranjos 

de capitais
43

 (econômico, social e cultural)”, mudam também o “grau de mobilização da 

rede de apoio familiar” (SANT‟ANNA, 2009, p. 176). Nesse sentido, Batista e 

Carvalho-Silva (2013, p. 205) observaram os esforços empreendidos por mães, que 

habitam em um determinado território vulnerável, para o sucesso da escolarização de 

seus filhos, e concluíram que elas depositam grandes e positivas expectativas na 

educação, e buscam assegurar uma escolaridade de longa duração. Os autores destacam 

que o uso do termo esforço foi priorizado para caracterizar as ações da família como 

intensificação de um recurso, mas que difere dos recursos da classe média, normalmente 

denominados como “investimentos
44

”. 

 Tomando ainda como referência a pesquisa de Batista e Carvalho-Silva (2013), 

podemos perceber que os esforços realizados por essas famílias, sobretudo pelas mães, 

têm um caráter prático, pois não incluem estratégias de longo curso. São esforços 

realizados de acordo com as necessidades colocadas no cotidiano e que variam em 

função das condições de vida de cada família. Conforme observado pelos autores, são 

ações que buscam assegurar a frequência escolar e evitar a matrícula de seus filhos em 

certas escolas de menor reputação
45

. Sobre o apoio à escolaridade dos filhos, 

destacamos ainda as pesquisas de Resende (2008, p. 392) que tratam sobre as “diversas 

estratégias de apoio [...] identificadas tanto em famílias de camadas médias quanto em 

famílias de camadas populares”. A autora priorizou a análise das práticas e concepções 

acerca dos deveres de casa e pôde concluir que há “consenso entre as famílias 

investigadas quanto à importância dos deveres de casa e de seu acompanhamento pelos 

pais do aluno”, mas percebeu também que há “desigualdades de condições familiares 

para esse acompanhamento, bem como as desigualdades de ofertas educacionais das 

escolas” (RESENDE, 2008, p. 385). Diferenças essas que podem ser elucidadas, por 
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 A autora refere-se ao conceito de capitais Bourdieusianos. 
44

 Para elucidar a diferença os autores explicam que: “enquanto o termo investimento – utilizado para 

expressar modos de desenvolvimento das classes médias com a escola – designa o emprego de recursos 

para assegurar formas de rentabilidade e supõe, necessariamente, a existência mesma de recursos livres 

que possam ser investidos, a palavra “esforço”, diferentemente, expressa a intensificação de um recurso, 

energia ou capacidade não excedentes, que não estão acumulados, mas que são despendidos ou gastos” 

(BATISTA e CARVALHO-SILVA, 2013, p. 205).  
45

 Para esclarecer o termo os autores afirmam que “a reputação, conjuga a percepção de um conjunto de 

traços que constituem objeto de avaliação de um estabelecimento de ensino e que, ao mesmo tempo, 

manifestam aspirações maternas em relação à qualidade da escola no contexto em que vivem” 

(BATISTA e CARVALHO-SILVA, 2013, p. 208). 
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exemplo, pelo modo de compreender o dever de casa pelas famílias das camadas 

populares, que é visto como um benefício que ocupa “o tempo da criança de forma 

„útil‟, evitando que ela fique „solta‟ ou vá para a rua” (RESENDE, 2008, p. 389). Essas 

diferenças entre ações e valores das camadas populares e médias também se expressam 

nas diferentes “formas e níveis de acompanhamento” dos deveres.  

 Para além desses esforços despendidos pelas famílias é preciso, como apontado 

anteriormente, também observar o efeito-escola que permeia as questões relativas às 

oportunidades educacionais. Como discutido por Bressoux (2003), as necessidades de 

compreender o efeito-escola surgiram das indicações sobre as variações de aquisição 

dos conhecimentos dos alunos, em função da escola ou da sala de aula que estavam 

frequentando
46

. Nesse sentido, os pesquisadores da área buscaram elementos que 

explicassem essas variações, e chegaram assim à compreensão de que havia “certos 

atributos da escola – como sua organização funcional e instituição socializadora – que 

auxiliam na explicação dos diferenciais de desempenho escolar de crianças e 

adolescentes” (SANT‟ANNA, 2009, p. 177). E, portanto “por efeito-escola entende-se o 

quanto um dado estabelecimento escolar, pelas suas políticas e práticas internas, 

acrescenta ao aprendizado do aluno” (BRESSOUX, 2003, p. 11). 

 Considerando essa capacidade de a escola influenciar no desempenho dos 

alunos, “dada a sua organização institucional, de reduzir, pelo menos em parte, os 

efeitos das diferenças de posição social dos alunos” (SANT‟ANNA, 2009, p. 172), 

decorre então ainda a compreensão acerca dos aspectos que intervêm em escolas 

eficazes. Como definiu Sammons (2008), não existe um consenso sobre o que seria uma 

escola eficaz, mas sim um consenso sobre o que seria uma escola ineficaz, porém há 

interpretações como a de Mortimore (1991 apud SAMMONS, 2008, p. 343) que define 

a escola eficaz “como aquela onde os alunos progridem mais do que se poderia esperar, 

dada as suas características ao serem admitidos”, ou seja, a escola eficaz é aquela que 

garante melhores resultados se comparadas às outras escolas. Nesse sentido, as 

pesquisas sobre eficácia buscam verificar se a escola está cumprindo com seu papel e 

quais aspectos interferem no cumprimento ou não desse papel, já que há escolas 
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 Como demonstrou Bressoux (2003), essas variações são explicadas também pelo viés de outros efeitos 

importantes, como o efeito professor e o efeito sala de aula. Todavia mesmo compreendendo a relevância 

de todos eles, optamos por considerá-los, mas não explicitá-los, tendo em vista que eles desdobram em 

outras variáveis como, por exemplo, a expectativa do professor, a organização dos tempos de 

aprendizagens, os elogios e as críticas feitas/recebidas, etc, mas que na verdade todos esses efeitos só 

fazem sentido quando observados como uma combinação de fatores. 
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melhores que outras
47

, inclusive quando situadas em um mesmo território (SAMMONS, 

2008). Desse modo, os estudos sobre eficácia escolar (BROOKE e SOARES, F., 2008) 

entendem que as escolas que têm mais sucesso em promover o progresso do aluno, 

podem ajudar a promover a equidade e melhorar as oportunidades de vida do aluno no 

mundo adulto. 

 Tendo todas essas compreensões elucidadas acima como base, percebemos então 

que há variados e complexos aspectos influenciando nas oportunidades educacionais 

dos alunos, sobretudo daqueles pertencentes aos territórios marcados pelos mais 

variados tipos de vulnerabilidades, como a social, econômica e cultural. Dessa maneira 

entendemos, assim como explicado por Sant‟Anna (2009, p. 176-177), que a educação é 

“uma dimensão crucial para a compreensão dos processos sociais geradores de 

desigualdades sociais”, pois percebemos que “os resultados escolares são afetados não 

só pelo capital social (BOURDIEU, 1998) baseado na família, mas também pelo capital 

social baseado na escola e na comunidade mais ampla (vizinhança)”. 

2.3 APRENDIZAGEM DA LINGUA PORTUGUESA COMO DIREITO 

Dada a incontestável dimensão social da linguagem e as decorrências culturais das 

nossas capacidades essencialmente comunicativas, reitera-se a importância de olhar para 

a apropriação da linguagem e suas implicações na constituição dos sujeitos. Como 

indicado por Benevides (2007, p. 05) “somente o ser humano pode desenvolver suas 

virtualidades no sentido da cultura”, pois enquanto ser único e histórico, ele pode viver 

em sociedade e expressar-se através de capacidades essencialmente comunicativas, 

podendo assim, através da “memória e consciência de sua própria subjetividade” 

conseguir por meio da comunicação uma “perpétua transformação pela memória do 

passado e pelo projeto do futuro”. Essa comunicação do homem e suas transformações 

do passado e projeções do futuro, possíveis graças à linguagem são explicadas, por 

exemplo, por Perrota (1995), ao afirmar que a linguagem tem seu fundamento na vida 

em sociedade, e sua construção é uma “tentativa de assemelhar palavras e vivências, 

não de maneira fixa, mas com fluidez de movimento” o que é característico da 
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 De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo INEP em 2007, 

as escolas tem seu fluxo escolar e notas de desempenho medidos através de avaliações como o SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica) e da Prova Brasil, além dos dados do Censo Escolar 

(Informações disponíveis no site do INEP: http://portal.inep.gov.br/s).  Dessa maneira percebemos que há 

a formação de um ranking classificatório do desempenho das escolas.  
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linguagem, pois “ao dizer, evocamos nossas experiências ao mesmo tempo em que as 

transformamos” (PERROTA, 1995, p. 37). Assim, o desenvolvimento da linguagem, 

para nós, é entendido em dois sentidos: enquanto processo histórico com fundamento na 

vida em sociedade e ligado à construção de nossas experiências e subjetividades. De 

ambos os pontos de vista, esse desenvolvimento está essencialmente ligado “à realidade 

de vida das pessoas, às suas motivações para escutar e dizer, aos conhecimentos que 

constroem, às funções que exercem, e às questões que elaboram” (PERROTA, 1995, p. 

27).  

 Além disso, temos as concepções de linguagem em seu papel cultural e político, 

como afirmado a título de exemplo, por Smolka (1988) e Freire (2001) respectivamente. 

A linguagem escrita, assim como afirma a autora, constitui-se hoje como um “aspecto 

de habitus da nossa sociedade, na medida em que integra, articula e produz um conjunto 

de práticas sociais” (SMOLKA, 1989, p. 25), e isso se mostra tão evidente que como 

lembrado por ela “quem lê, lê até mesmo sem querer”. Também reiterando o caráter 

cultural da linguagem, Paulo Freire (2001) mostrou que ela é um dos temas mais 

importantes da cultura, pois “a linguagem tem a ver com a gente mesmo, com a 

identidade cultural, enquanto indivíduo, e enquanto classe” (FREIRE, 2001 p.15), 

antecipando assim as discussões do caráter político que permeiam a linguagem e seus 

processos de ensino.  A linguagem é contemplada como aspecto cultural humano que é 

legitimado pela sociedade e, dessa forma, tanto a linguagem quanto suas especificidades 

de aprendizagem (ROJO e BARBOSA 2015) são direitos genuínos do cidadão 

(OLIVEIRA, Romualdo., 2007). O direito à educação escolar e ao ensino da leitura e 

escrita são previstos no Brasil em documentos magnos como a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996, e reforçados em outros acordos mundiais do qual o país faz parte como a 

Declaração Mundial da Educação
48

 para todos de 2015, além dos acordos legais mais 

recentes tal qual o Plano Nacional de Educação
49

 de 2014, e suas derivações como a 
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 O Brasil compõe a cúpula mundial de Educação Para Todos (EPT) desde sua primeira conferência em 

1990 realizada em Jomtien que definiu as necessidades básicas de aprendizagens. Depois o acordo foi 

renovado em 2000 - em Dakar – e eram considerados os desafios do milênio. No ano passado a EPT 

estabeleceu novos compromissos de desafios que implicam em melhorias – como, por exemplo, 

especificamente no nosso caso- da qualidade da Educação Básica (BRASIL, 2014). 
49

 O Plano Nacional de Educação, previsto desde 1996 como decenal, e iniciado em 2001, recentemente 

foi aprovado em 2014, com vigor até 2024. Assim como afirmado pelo site do MEC, diferente dos 

anteriores esse plano constitui-se atualmente como “decenal por força constitucional, o que significa que 

ultrapassa governos” marcando assim seu caráter democrático iniciado com “o amplo processo de debate, 

que começou na CONAE 2010 e culminou com sua aprovação pelo Congresso Nacional”. Informações 

disponíveis em: < http://pne.mec.gov.br/> 
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implementação da Base Nacional Comum Curricular
50

 (2015). Esses fundamentos 

legais englobam a prerrogativa do direito (e do dever) ao ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita. Não apenas ao direito a aprender, mas, sobretudo, o direito de 

aprender em um tempo determinado pela escolarização básica. No que concerne ao 

direito brasileiro de ler e escrever, e introduzir-se em usos da modalidade escrita da 

língua, o tempo previsto é até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, como acordado 

legalmente com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC 

(BRASIL, 2012). O documento prevê como direitos gerais de aprendizagem da Língua 

Portuguesa, a compreensão e a produção de “textos orais e escritos de diferentes 

gêneros, veiculados em suportes textuais diversos”, visando assim que a criança ao fim 

do 3º ano consiga “atender a diferentes propósitos comunicativos, considerando as 

condições em que os discursos são criados e recebidos” (BRASIL, 2012, p. 32).  

 Temos como pano de fundo incontestável, portanto, a concepção de que o ensino 

e a aprendizagem, sobretudo de Língua Portuguesa, é um direito legal para que o sujeito 

possa se apropriar de fato das suas potencialidades enquanto cidadão na nossa cultura 

letrada e crescentemente grafocêntrica
51

 (MENDES, 2009). Assim, o direito à 

aprendizagem escolar da modalidade escrita da língua, bem como o desenvolvimento e 

domínio de seus usos, pode propiciar uma cidadania protagonista (ROJO, 2009).  

Releva-se ainda em nosso contexto cultural a necessidade de saber ler e escrever de 

maneira competente e profícua, que implica em “habilidades que viabilizam o acesso a 

qualquer emprego regular, além de ser uma condicionante, em uma sociedade 

grafocêntrica como a nossa, para o acesso mínimo aos postulados da cidadania” 

(MENDES, 2009, p. 20). Como apontado por Ferreiro (2001, p. 21), “a escrita é 

importante na escola porque é importante fora dela”. Mediante a essas constatações, 

perguntamo-nos como ficaria a cidadania dos sujeitos que não tiveram aprendizagens de 

leitura e de escrita garantidas, mesmo quando estiveram por um período alongado 

dentro da escola? Se vivemos em uma sociedade crescentemente grafocêntrica, que 
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Ainda em construção, esse documento, previsto para ser entregue até Junho de 2016, visa uma 

construção coletiva de “propostas de direitos e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento” previstos 

para o território nacional, para que a educação atinja todas as pessoas de forma igualitária, com respeito 

às autonomias estaduais, municipais e escolares. Ele é decorrência das exigências do PNE (2014). 

Informações disponíveis no site do MEC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/video 
51

 A autora define a linguagem como uma manifestação da nossa cultura grafocêntrica. Quanto ao termo 

ela explica-o da seguinte forma: “Na contemporaneidade, os apelos ininterruptos das múltiplas 

linguagens, sobretudo da linguagem escrita e os seus muitos meios de expressão, em especial a internet, 

têm modificado nossa forma de ver, de sentir, de nos comportarmos e de aprendermos. A cultura 

grafocêntrica se faz sentir nos teatro, nas bancas de jornal e de revistas, nos cinemas, bem como na mídia 

em geral”. (MENDES, 2009, p. 20) 
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legitima a (e é legitimada pela) linguagem escrita, quais são as implicações sociais para 

aqueles que não dominam conjuntos de habilidades voltadas às práticas de leitura e de 

produção de textos? 

 Dessa maneira, procuramos observar quais as implicações para o cidadão 

quando seu o direito à educação escolar e à aprendizagem da Língua Portuguesa no 

tempo previsto não são garantidos. No que concerne ao caráter propedêutico da 

educação e particularmente ao domínio da modalidade escrita da língua, os novos 

apontamentos dos estudiosos, como Tedesco (1995 apud MENDES 2009), indicam que 

há uma nova demanda educacional oriunda do mundo do trabalho. O autor realizou um 

estudo promovido pela Europe Round Table ou Industrialists (ERT), que discute 

questões pertinentes ao desenvolvimento econômico, e apontou que a atual exigência 

educacional originária do mundo de trabalho cobra uma finalidade da educação que não 

seja apenas a de formar trabalhadores, mas cidadãos com capacidades abrangentes como 

o domínio da modalidade escrita da língua, pensamento crítico, análise de problemas 

dentre outras habilidades, assim como é explícito no excerto retirado do documento, “a 

finalidade da educação não é apenas formar trabalhadores, mas também formar cidadãos 

com capacidades como o domínio da língua” (TEDESCO, 1995 apud MENDES, 2009, 

p. 16).  

 Nessa direção, a educação escolar tem um “papel político na luta contra as 

desigualdades sociais” (SOARES, M., 1989 apud MENDES, 2009, p. 20), pois como 

elucidado pela autora, a escola deveria funcionar como uma prática de intervenção 

social à medida que provê, “através de um ensino eficiente, os instrumentos” 

necessários para que se possa “conquistar mais amplas condições de participação 

cultural e política e de reivindicação social”. É, pois, com esse entendimento que 

buscamos analisar as trajetórias
52

 de crianças de meios populares, que vivem em um 

território vulnerável e que não tiveram oportunidades de desenvolver tais aprendizagens 

e instrumentos de participação social a partir da escola. Em seus percursos de fracasso 

escolar, marcados pela defasagem idade-série, procuramos ver quais as implicações 

causadas pelo fracasso na e da escola (FERRARO, 2004) que, como denunciada por 

Mendes (2009, p. 20) acaba favorecendo as desigualdades. 

A razão para que a escola se encontre na arena do fracasso escolar com todos os 

holofotes voltados sobre ela justifica-se pelo fato de que a educação de um povo, 
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 Nossas escolhas pelas trajetórias dos alunos são fundamentadas nos estudos sociológicos de Lahire 

(1997, 2004) que serão detalhados posteriormente, no capitulo metodológico. 
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fenômeno por certo multifacetado, deveria constituir-se como prática de intervenção na 

realidade social, possibilitando o desenvolvimento ético, moral, profissional e 

intelectual dos cidadãos, entretanto, termina por servir à reprodução de desigualdades, 

sobretudo as sociais, já que muito pouco contribui para que os sujeitos modifiquem a 

realidade em que estão inseridos. 

  Há também outros estudos pioneiros, como de Bourdieu (1977 apud SOARES, 

M., 2000b) que já indicavam a escola como mantenedora da desigualdade social, sem 

possibilidades de redimir suas consequências. A diferença entre o capital cultural 

disponível nas diferentes classes sociais acaba por gerar uma estratificação, sobretudo 

por meio da linguagem, já que a escola toma para si a variante preponderante nas 

classes dominantes (SOARES, M., 2000b). Essa análise serve, neste momento, não 

exatamente para pensarmos a função social da escola, mas sim para percebermos a 

importância de observar as implicações da linguagem nos percursos escolares das 

crianças das classes populares. Segundo Soares, M., (2000b), na escola há um conflito 

entre a linguagem da escola, que está a serviço dos padrões linguísticos socialmente 

aceitos, e a linguagem das camadas populares, que a escola censura e estigmatiza. Para 

a autora, o confronto entre as variantes linguísticas levaria ao fracasso na aquisição do 

saber escolar. Desse modo, podemos compreender, de acordo com as indicações de 

Soares, M., (2000b, p. 6), que na situação de fracasso escolar há uma “perspectiva social 

das relações de força materiais e simbólicas” representadas pela linguagem que acabam 

por gerar não “apenas o fracasso do aluno na escola, mas um fracasso da escola”. 

 Todas essas implicações sobre a importância do ensino e da aprendizagem da 

língua contribuíram para desencadear programas avaliativos dos mais diversos tipos e 

níveis com intuito de mensurar as experiências educacionais (ARROYO, 2000; 

SARAIVA, 2013). O país, a partir da década de 1990, se viu imerso em um cenário 

amplo de mudanças nas políticas educacionais (PRADO, 2000) que visavam melhorias 

na qualidade da Educação, “anunciadas desde a Constituição de 1988, referendadas pela 

LDB e todo um arcabouço legal que institucionaliza um ciclo de reformas sem 

precedentes na história educacional do País” (BRASIL, 2014, p. 16). A partir deste 

ponto de vista que vimos nascer o SAEB
53

, responsável por “introduzir uma cultura de 

avaliação de larga escala, seguindo o exemplo dos países vinculados à Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)” (BRASIL, 2014, p. 16). Nesse 
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 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi instituído em 1990, com objetivo de realizar 

um diagnóstico da educação básica brasileira. (informações disponíveis no site do MEC- INEP, 2013). 
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contexto emergiram ainda vários outros tipos de exames e índices de verificação das 

aprendizagens dos alunos, como: ENEM
54

; PISA
55

; INAF
56

; IDEB
57

 e ENADE
58

.  

 O SAEB é constituído atualmente por várias avaliações. Em 2005, o sistema foi 

reestruturado, passando a ser composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica 

(ANEB), que manteve de maneira geral “as características, os objetivos e os 

procedimentos da avaliação da Educação Básica, que até então eram realizados pelo 

próprio SAEB” (INEP, 2011). A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC), conhecida também como a Prova Brasil, foi “criada com o objetivo de 

avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas
59

”
 
(INEP, 2011). 

Em 2013, foi ainda incorporada a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), com o 

objetivo de aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura 

e escrita) e Matemática dos estudantes matriculados no ciclo de alfabetização da rede 

pública. Especialmente a ANA foi implementada acreditando-se que seus resultados 

pudessem “apoiar os sistemas públicos de ensino na concretização do compromisso 

firmado” através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
60

.  

 No que diz respeito aos resultados da ANA no ciclo de 2013 e 2014, observa-se 

ainda uma grande parte dos estudantes do 3º do Ensino Fundamental, 66% deles, que 
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  Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado pelo MEC em 1998 com o objetivo de avaliar os 

estudantes de escolas públicas e particulares do Ensino Médio <Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem> 
55

 O Programme for International Student Assessment (PISA) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos. Está 

presente no Brasil desde 2000, e sob coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ele visa produzir indicadores que contribuam para a discussão da 

qualidade da educação nos países participantes. <Disponível em: http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-

internacional-de-avaliacao-de-alunos> 
56

 Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) é uma pesquisa realizada em parceria com a ONG Ação 

Educativa e com o IBOPE, que mensura o nível de alfabetismo funcional da população brasileira entre 15 

e 64 anos, avaliando suas habilidades e práticas de leitura, de escrita e de realização de cálculos aplicadas 

ao cotidiano. Disponível em: http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/Paginas/default.aspx) 
57

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo INEP, que visa medir a 

qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

(http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb) 
58

  Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) avalia o rendimento dos alunos dos cursos 

de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que 

estão matriculados. Também coordenado pelo INEP, ele vem sendo realizado desde 2004 nas instituições 

ou cursos do Ensino Superior. 
59

 Descrição retirada do site do INEP. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc 
60

 Criado por meio da Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, o  Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC) foi instituído como instrumento pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e as 

secretarias estaduais, distrital e municipais de educação reafirmaram e ampliaram compromissos 

anteriores de alfabetizar as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2015). 
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estão ainda nos níveis
61

 de leitura 2 ou 3, e ainda uma variação negativa quando 

focalizamos resultados por região/estados. Ao olhar, por exemplo, para o Norte e o 

Nordeste, observamos 72% dos alunos com leitura diagnosticada no nível 1. 

(BRASÍLIA, 2015). Em relação às competências da língua escrita, os resultados 

também não são promissores. De acordo com os dados divulgados pela Folha de São 

Paulo (2014), sobre os resultados da ANA de 2013, podemos observar que dentre os 

educandos que cursaram o terceiro ano do Ensino Fundamental no município de São 

Paulo, 28,05% deles encontravam-se nos níveis 1 e 2 da proficiência escritora. Essa 

porcentagem quase triplica quando olhamos para o Maranhão, que apresenta 61,13% 

dos alunos nesses estágios. De modo geral o que se observa, a partir dos dados da ANA 

por estado (FOLHA DE SÃO PAULO, 2014) é que em 11 deles
62

, temos mais de 50% 

dos alunos que frequentam o 3º ano nos níveis mais baixos de leitura e escrita.  

 Em relação aos níveis de proficiência observados pelo PISA 2012, notou-se uma 

pequena melhora nos níveis de leitura
63

 dos alunos de 15 anos, matriculados na 

Educação Básica. Os relatórios indicam que houve uma diminuição no nível abaixo de 1 

e aumento dos níveis 1 e 2 (OCDE, 2012). Com isso, percebe-se que os alunos estão 

avançando, mas indica, todavia que os resultados ainda se encontram abaixo daqueles 

considerados desejáveis. Como demonstrado pela publicação dos Indicadores da 

Qualidade na Educação (2006) um dos problemas detectados pelo PISA, e também pelo 

SAEB, é o fato de que “muitos alunos até chegam se alfabetizar, mas não desenvolvem 

adequadamente suas habilidades de leitura e escrita ao longo do ensino fundamental” 

(AÇÃO EDUCATIVA, 2006, p. 15). Os resultados dessas avaliações, no geral, 

evidenciam “enormes dificuldades em promover o desenvolvimento das habilidades 

básicas de leitura, escrita e raciocínio” (MENDES, 2009, p. 17), e embora esses 

resultados não mostrem as causas das dificuldades, eles apontam para a existência do 

fracasso, que por sua vez indica a real preocupação com a necessidade de melhoria da 

qualidade da educação. Com base nesses resultados que autores da área analisaram 

alguns dos dados das provas de larga escala e inferiram as possíveis causas para esses 

resultados.  
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 A Prova conta com quatro níveis de leitura, sendo que resumidamente o primeiro seria ler palavras com 

base em imagens; o segundo seria identificar, localizar e inferir informações de textos curtos; o terceiro 

acrescentaria inferências de elementos não verbais e expressões de linguagens figuradas de tirinhas; e o 

quarto seriam as inferências de sentidos de textos verbais.  
62

 Os 11 estados mencionados são: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
63

 A escala do Pisa é composta por oito níveis de proficiência, que são: abaixo do nível 1; nível 1a e 1b; 

nível 2; nível 3; nível 4; nível 5; e nível 6. 
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Em relação às capacidades de leitura podemos ver, como apontado por Pereira, L., 

(2014), que assim como outras capacidades escolares, os maus resultados tendem a se 

agravar para certos segmentos da população, mesmo que estes estejam estudando ou 

tenham passado por longos períodos de escolarização. A autora aponta que esse cenário 

configura-se por números expressivos de “analfabetos e analfabetos funcionais, por 

baixas taxas de escolarização, bem como pelo insucesso escolar, que afeta grupos 

sociais em condição de vulnerabilidade social; ambas problemáticas correlacionadas à 

exclusão social” (PEREIRA, L., 2014, p. 02). Há também outros estudos recentes como 

de Correa; Bonamino e Soares, T., (2015) que atestam o fracasso escolar presente 

dentro da escola, em especial com os alunos que apresentam defasagem idade-série 

decorrente de reprovações. Os autores afirmam que “reter alunos em uma mesma série 

não acrescenta a eles maiores benefícios em relação aos seus pares promovidos”, e nos 

mostram que, “em alguns casos, inclusive, a repetência pode ter um impacto negativo 

para o seu desenvolvimento acadêmico, social ou emocional, estando também 

fortemente associada ao abandono escolar” (CORREA; BONAMINO e SOARES, T., 

2015, p. 19). 

 Com relação aos percursos de atraso, temos também os resultados mensurados 

pela pesquisa Repensando a escola (BRASIL, 2007, p. 225) que evidenciam o fato de 

que os alunos do Ensino Fundamental sem “percalços e na idade apropriada, tendem a 

ler e a escrever bastante”, e que esta proporção diminui para os alunos com “idade mais 

elevada”, nos mostrando que os resultados de aprendizagem dos alunos com defasagem 

idade-série são piores e confirmando-se assim 

o que é sugerido por outras pesquisas a respeito do fato de que reprovações e 

quebras no percurso escolar não favorecem, de modo algum, a aquisição de 

competências cognitivas; ao contrário, tendem a afetar a autoestima e a 

desestimular a aprendizagem (BRASIL, 2007, p. 226).  

 Adensando essas constatações, e tomando como os “pífios resultados obtidos nas 

avaliações em leitura e escrita” (MENDES, 2009, p. 18), temos os estudos que 

indicaram que “boa parte das dificuldades enfrentadas pelos alunos tem sua origem nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental” (FERREIRO, 2001 apud MENDES, 2009, p. 19). 

Esse cenário e o conjunto de pesquisas mobilizadas indicam a necessidade de se tomar 

as trajetórias de insucesso dos alunos pela lente do ensino da Língua Portuguesa. Apesar 

de o domínio da modalidade escrita da língua ser entendido como essencial para a 

participação cidadã (RIBEIRO, Vera; VÓVIO e MOURA, 2002; ROJO e BARBOSA 
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2015), há muito tempo e de diversas maneiras esse objeto de ensino tem se relacionado 

com os percursos de fracasso na escola (PATTO, 1988 SOARES, M., 2000b). 

 Nesse sentido, a educação escolar necessita de um ambiente em que ler e 

escrever tornem-se instrumentos poderosos para os sujeitos que a frequentam, como 

indicado por Lerner (2002) e Kleiman (1995). Ao legitimar a modalidade escrita da 

língua e certos usos, a escola ratifica e amplia as necessidades de desenvolvimento de 

habilidades e apropriação de conhecimentos sobre ler e escrever, e, ainda, constitui-se 

como principal agência de letramento (KLEIMAM, 1995). Consequentemente, a 

escolarização deveria se ocupar dos letramentos emancipatórios e críticos (ROJO e 

BARBOSA, 2015), propiciando o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades 

voltadas à formação de "comunidade(s) de leitores e escritores, a fim de que consigam 

ser cidadãos da cultura escrita” (LERNER, 2002, p. 18). Assim, ler e escrever seriam 

tarefas que, como referido por Lerner (2002), transcendem amplamente a alfabetização, 

pois dizem respeito à participação dos indivíduos na cultura escrita. Ler e escrever 

implica a apropriação de práticas sociais e “supõe assumir uma herança cultural que 

envolve o exercício de diversas operações com os textos e a colocação em ação de 

conhecimentos sobre as relações entre os textos” (LERNER, 2002, p. 17). 

 Quanto às concepções de alfabetização e letramento cabe ainda 

contextualizarmos os termos. Até a década de 1980, o termo alfabetização, no Brasil, 

era usado para designar aprendizagem da língua escrita de maneira genérica e sem 

distinção entre a aprendizagem inicial; “a tecnologia da escrita e sua aquisição” 

(SOARES, M., 2010); bem como o uso da escrita em práticas sociais. Essas 

considerações nos diferenciavam de outros países (SOARES, M., 2010). Foi, então, 

após a vinda
64

 do termo letramento a partir de estudos da Linguística, da Linguística 

Aplicada e da Educação, que um novo cenário foi configurado
65

. O termo letramento 

ganhou destaque em diferentes áreas do conhecimento e para diversos fins. Soares, M. 

(2010) aponta pelo menos quatro abordagens sobre as quais repousam nossas lentes de 

observação para a apropriação e práticas de uso da escrita: 

 Letramento Antropológico: trata das práticas sociais de leitura e escrita e dos 

valores atribuídos a essas práticas em determinadas culturas e, portanto, seriam 

analisadas culturas letradas e não letradas, identificando-se assim o caráter 

ideológico.  
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 Conceito chegou ao país, sobretudo com a obra de Street (1984), inaugurando novos estudos do 

letramento (NEL/NLS), e que foram divulgados pelas autoras citadas. 
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 Cenário configurado por autoras como Kato (2009); Tfouni (1995); Kleiman (1995); Soares M., (1998). 
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 Letramento Linguístico: designa o estudo de aspectos da modalidade escrita da 

língua, que a diferenciam da modalidade oral, de maneira que nessa perspectiva 

a tradução nos remete a aspectos linguísticos, sociolinguísticos e 

psicolinguísticos das práticas da escrita.  

 Letramento Psicológico: entende letramento como habilidades cognitivas 

necessárias para compreender e produzir textos escritos.  

 Letramento Educacional e Pedagógico: designa habilidades de leitura e escrita 

de crianças, jovens e adultos em práticas sociais que envolvam a modalidade 

escrita da língua.  

 

 Apesar do nosso interesse em torno das capacidades de leitura e de escrita de 

alunos da Educação Básica em defasagem idade-série, residentes em territórios 

caracterizados pela intensa vulnerabilidade social, filiamo-nos a perspectiva 

antropológica dado que buscamos compreender a familiaridade desses alunos com a 

leitura e escrita. Nessa abordagem torna-se importante identificar os usos da leitura e da 

escrita nas camadas populares, procurando entender, respectivamente, as causas e os 

determinantes dos baixos níveis de alfabetização e letramento desse grupo, as práticas 

de leitura e escrita (letramento) presentes e desenvolvidas na escola; e a natureza do 

material escrito disponível, os valores atribuídos à escrita e os usos que são feitos da 

escrita e da leitura. 

 Apesar de há pelo menos 30 anos o termo letramento ter sido incorporado no 

campo educacional e pedagógico, por meio de documentos curriculares, sistemas de 

avaliação, livros didáticos e programas de formação docente, a compreensão do termo e 

suas implicações para as atribuições do professor alfabetizador ainda é discutida. Com 

base em conceituações como de Ferreiro (1995), a alfabetização seria mais que uma 

aprendizagem da tecnologia da escrita e, referindo-se a inserção na cultura escrita, para 

essa autora e para muitos pesquisadores da corrente construtivista, o termo letramento é 

desnecessário. Para Soares, M., (1998), alfabetização e letramento dizem respeito a 

processos distintos, cada qual com suas especificidades, porém, na educação escolar, 

são tomados como processos indissociáveis. A diferença entre os processos consiste nas 

demandas de ordem cognitiva e culturais e implicariam formas distintas de 

aprendizagem, mas tidos, pela autora, como processos simultâneos e interligados. É 

sobre este entendimento de letramento, diferenciando-o da alfabetização, mas sem 

dicotomização, que acreditamos estar a compreensão mais plausível do conceito.  

Repousamos assim, condensadamente, nosso entendimento de letramento sobre a 

conceituação de Soares (1998) e Kleiman (1995). 
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Letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 

individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em 

que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. (SOARES, 1998, p. 

72). 

 

Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, 

preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo 

de prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico), processos geralmente percebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já 

outras agências de letramento, como a família, a igreja, aruá como lugar de 

trabalho, mostram orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN 

1995, p. 20). 

 

 Não obstante, cabe apontar que compreendemos a alfabetização como a “ação de 

alfabetizar, de ensinar a ler a e a escrever, que leva o aprendiz a conhecer o alfabeto, a 

mecânica da escrita/leitura, a se tornar alfabetizado” (ROJO, 2009, p. 44). Já o 

alfabetismo, trata-se de um termo que disputa espaço entre os conceitos de alfabetização 

e letramento, entendemos como “o estado ou condição de quem sabe ler e escrever” 

(SOARES, M., 2003 apud ROJO, 2009, p. 96). Ainda de acordo com Rojo (2009), 

podemos resumir as capacidades envolvidas no conceito de alfabetismo da seguinte 

maneira: 

 Ler: decodificar, compreender, interpretar, estabelecer relações, situar o 

texto em seu conceito, criticar, replicar e etc. 

 Escrever: codificar, normatizar (ortografia, notações), comunicar, 

textualizar, situar o texto em seu contexto, intertextualizar e etc. 

 Desse modo, o conceito de alfabetização é também bastante complexo e sócio-

historicamente determinado. Na atualidade, não basta apenas codificar e observar as 

normas da escrita do português padrão do Brasil. Como afirmou Jenny Cook (1991 

apud Mendes, 2008, p. 15).  

A alfabetização não é somente a simples capacidade de ler e escrever: 

possuindo e manejando esta habilidade exercitamos talentos socialmente 

aprovado e aprováveis. Em outras palavras a alfabetização é um fenômeno 

socialmente construído. 

 Nossas discussões tratadas nessa seção indicam a posição privilegiada do 

aprendizado da modalidade escrita da língua na educação escolar e na sociedade de 

modo amplo. Apontam também como esse aprendizado correlacionam-se de modo 

fundamental com os casos de fracasso escolar. Devido à isto estamos olhando para as 

implicações do ensino da linguagem tanto “no plano instrumental, de domínio do 

sistema de escrita”, quanto “no plano funcional, no âmbito do uso social da língua” 

(MENDES, 2009, p. 27), pois ao observar os estudos da área, percebemos que as 
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dificuldades de uso e domínio (KLEIMAN, 1995) da linguagem estão associadas com 

os percursos de fracasso, e que relacionam-se, por sua vez, com as situações de exclusão 

social (SOARES, M., 1988). De maneira geral, enxergamos a evidência de que quando 

há desigualdades sociais as oportunidades mudam, sobretudo em relação à 

escolarização, e isso afeta as práticas de leitura e escrita (BRASÍLIA, 2007), de maneira 

que essas geram mudanças nas vivências dos sujeitos em nossa sociedade, que valoriza, 

e é valorizada pela cultura crescentemente grafocêntrica (MENDES, 2009). 

 Portanto, entendemos que os direitos relativos à alfabetização e ao letramento 

precisariam ser garantidos e efetivados em tempo hábil, tal como previstos por 

documentos legais como o PNAIC (2012), que foi adotado pela maioria dos municípios 

brasileiros, incluindo a RMESP, onde se deu esta pesquisa. Quando os direitos legais 

são desrespeitados, assim como explica Ribeiro, Vanda, (2014), o princípio de justiça 

escolar não está sendo cumprido. A autora argumenta com base nos conceito de 

igualdade de base de Dubet (2008 apud RIBEIRO, Vanda, 2014) e igualdade de 

conhecimento adquirido de Crahay (2000 apud RIBEIRO, Vanda, 2014) que são 

necessárias medidas que valorizem a justiça distributiva e igualitária. Como defendido 

pelos teóricos citados pela autora, seria preciso que todos os alunos dominassem uma 

base de conhecimento comum, para que assim, então, a escola fosse compreendida 

como um bem social comum. Quando isso não ocorre temos situações em que são 

necessárias ações de correção
66

. Por exemplo, quando “crianças filhas de operários” 

entram na escola e não dispõem de “bens e recursos escolares capazes de lhes assegurar 

igualdade de base” (RIBEIRO, Vanda, 2014, p. 1102) temos então uma situação que 

necessita de medidas corretivas, como meio de ampliação da igualdade ao acesso, da 

garantia de permanência e da aprendizagem escolar. Essas medidas são importantes para 

que a meritocracia não se coloque como uma incongruência do direito obrigatório de 

escolarização que “pressupõe perdedores na competição” (RIBEIRO, Vanda, 2014, p. 

1103). 
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 Termo usado aqui com alusão aos princípios de justiça corretiva de Crahay (2000 apud RIBEIRO, 

Vanda, 2014, p. 10). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA. 

Esta pesquisa adota uma metodologia de natureza qualitativa e interpretativa, de 

inspiração etnográfica, considerando, de acordo com Rockwell (1989, p. 45), o processo 

educacional como “parte integrante de formações sociais” e, portanto, em relação com o 

contexto sócio-histórico e cultural mais amplo. Esta opção implicou a reconstituição das 

trajetórias
67

 de dois alunos matriculados em uma unidade escolar pública, localizada na 

subprefeitura de São Miguel, zona leste do município de São Paulo. O foco na 

reconstituição dessas trajetórias teve o intuito de compreender os percursos de fracasso 

escolar traçados por ambos e demarcados pela sua permanência na escola em situação 

de defasagem idade-série.  

Acreditamos também que, ao recompor seus percursos escolares, poderíamos, tal 

como demonstrado por Lahire (2004), acessar o mundo social de forma real e 

comprimida em cada uma dessas histórias, ao observar aspectos de seus cotidianos 

familiares e escolares e outras questões vividas por eles. Tendo como suposto que os 

sujeitos vivem imersos em diferentes esferas/campos
68

 e se relacionam dialeticamente, 

com base em certos princípios éticos e em um conjunto de valores, o foco em suas 

trajetórias dirige-se também para a observação desses conjuntos a partir dos dois alunos-

participantes
69

.  

Entendemos ainda que, ao acessarmos suas trajetórias, poderíamos também 

observar como se deu a sua apropriação de conhecimentos sobre a modalidade escrita 

da língua e de seus usos, já que vivemos em uma sociedade crescentemente 

grafocêntrica (MENDES, 2009). Nos casos desses percursos, em vez de franquear 
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 Nossa inspiração para o uso de “trajetórias” baseou-se nos estudos de: Lahire (1997, 2004); Portes, 

(2001); Nogueira (2000); e Costa, Lopes e Caetano (2014). Salientamos que, de acordo com nosso 

levantamento bibliográfico, não há ainda um amplo estudo sobre o tema nas camadas populares, 

destacando-se na área somente poucos pesquisadores e obras, tais como: Clark (1983); Lahire (1997); 

Zago (2007); Viana (2007); Portes (2001, 2006); Nogueira, Romanelli e Zago (2000); e Sousa (2007). 
68

 Consoante a proposta de Rojo (2005), usamos os dois termos, já que ambos compõem as práticas 

sociais. As esferas remetem ao conceito de Bakhtin para explicar o lócus da atividade humana, no qual se 

dão as interações sociais, tomadas não como estáticas e estanques, e em relação a outras esferas de 

atividade humana. As esferas “se caracterizam como esferas de comunicação verbal, o que lhes confere 

sua qualidade propriamente humana” (ROJO, 2015, p. 59). Quanto ao uso da noção de “campo”, o 

conceito, segundo a autora, acresce as relações de poder, fazendo referência à sociologia de Bourdieu 

para explicar os espaços estruturados da sociedade que “se regem por leis próprias, as quais determinam a 

posição, os poderes, os deveres, os valores e o habittus dos indivíduos que atuam nesses campos” 

(ROJO, 2015, p. 59 – Grifos nossos).  
69

 Esses “valores” foram compreendidos com base nos aspectos disposicionais de Lahire (2004), que 

serão esclarecidos mais à frente, no tópico 3.2.1 “Trajetórias”.  
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oportunidades, a língua escrita constituiu-se um evidente obstáculo para a continuidade 

dos estudos, pela condição de não alfabetização desses alunos.  

De acordo com Portes (2001, p. 73), as trajetórias permitem olhar para a herança 

cultural
70

 e econômica dos sujeitos, bem como para a “carga de sentimentos que 

acompanha as experiências escolares da família e aquilo que essa carga de sentimentos 

desperta no sujeito investigado no decorrer de sua trajetória”. E esta possibilidade foi 

um dos aspectos centrais de nossas escolhas metodológicas para refletir sobre percursos 

de fracasso escolar. Nesse sentido, como demonstrou Lahire (1997, p. 154), as 

transmissões de uma geração a outra são um agrupamento de fatores que se relacionam 

dialeticamente, de modo que aquilo que se transmite é maior que o capital cultural. Nas 

palavras do autor (LAHIRE, 1997, p. 154), é “um conjunto feito de relações com a 

escola e a escrita, de angústias e de vergonhas, de reticências e rejeições, de sistema de 

defesa diante de julgamentos externos, de relações com a autoridade e com o tempo”. 

A reconstituição das trajetórias visou mais – e principalmente – à compreensão e à 

descrição do processo, e menos à análise de seus comportamentos. Nesse sentido de, a 

partir do particular poder compreender e descrever o todo, foi que pautamos nossas 

perguntas de pesquisa em “como?” e “por quê?” (YIN, 1988 apud ANDRE, 1995). 

Assim, como são as aprendizagens e os usos de escrita dos alunos com defasagem 

idade-série? E por que certas crianças não têm seus direitos de aprendizagem garantidos 

no tempo determinado pelo sistema escolar? 

Tomamos as trajetórias escolares dos dois alunos-participantes como evidências 

de uma análise microssociológica de um fenômeno contemporâneo: o novo fracasso 

escolar sob o prisma da defasagem idade-série. Para Laurens (1992 apud PORTES 

2001, p. 222), reconstituir as “trajetórias extravagantes é também um processo histórico, 

familiar e social” que nos permite “colocar em evidência o comportamento estratégico 

dos atores sociais” e ainda observar como esses atores “utilizam a margem de ação que 

lhes deixa a indeterminação social”. Nesse estudo, os casos não são inesperados ou 

improváveis: o fenômeno da defasagem idade-série atinge de maneira aguda os alunos 

pertencentes às camadas populares, e daí nossa insistência em observá-los de modo 

aproximado e atento. Com abordagem qualitativa, não objetivamos generalizar os dados 
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 Assim como ressaltado pelo autor, é importante lembrar que a escolha desse termo se deu porque ele 

alude ao efeito perverso e complexo, dado que “converter o capital cultural familiar em capital pessoal 

demanda mobilização de ambas as partes: da parte dos jovens, bem como da parte dos pais” (PORTES, 

2001, p. 73). 
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recolhidos nem estabelecer leis universais, mas, sim, "compreender uma determinada 

realidade social" (KLEIMAN, 2001, p. 270).  

Diferentemente da pesquisa quantitativa, que produz padrões gerais de análise, 

identificando e categorizando processos, a abordagem das trajetórias com análises feitas 

a partir de inferências nos permitiu o exame mais aprofundado das percepções e da 

trajetória de vida dos indivíduos (PORTES, 2006). Nosso esforço interpretativo 

caminhou com a metodologia de análise de conteúdo, a qual lida com dois polos: o rigor 

da objetividade e a fecundidade da subjetividade (BARDIN, 1977).  

Desse modo, podemos afirmar que nossa metodologia fundamentou-se nos 

pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem, entendida como 

expressão da existência humana, como uma construção efetiva de toda a sociedade, 

dado que, em diferentes momentos históricos, a sociedade elabora e desenvolve 

representações sociais no “dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 

pensamento e ação” (FRANCO, 2005, p. 17). 

A seguir, apresentaremos detalhadamente nossas escolhas metodológicas 

divididas em três tópicos: a pesquisa de inspiração etnográfica, os instrumentos 

utilizados e os procedimentos de análise. 

3.1 A PESQUISA DE INSPIRAÇÃO ETNOGRÁFICA 

Nossa pesquisa é de inspiração etnográfica em Educação porque usamos técnicas 

associadas típicas desse modelo, tais como a observação participante, entrevistas 

(intensivas: semiestruturadas e conversas informais) e, ainda, a análise de documentos. 

Fizemos uso da observação participante entendendo-a como situações nas quais o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, “afetando-a e 

sendo afetado por ela” (ANDRÉ, 1995, p. 24). As entrevistas foram escolhidas com a 

finalidade de aprofundar questões e esclarecer problemas observados, além de 

contextualizarem os fenômenos e completarem as informações coletadas com outras 

fontes provenientes da coleta documental (ANDRÉ, 1995). 

No uso das técnicas descritas, compreendemos que, conforme já indicado por 

André (1995), o pesquisador está em interação constante com o objeto pesquisado, 

compondo ele mesmo parte importante na coleta e na análise dos dados. Assim, 

mediante nosso julgamento, pudemos alterar percursos e caminhos durante a pesquisa, 

como, por exemplo, no que diz respeito à aplicação das fichas diagnósticas de 
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capacidades de alfabetização. Acerca disso, cabe adiantar que foi necessária uma 

adaptação do material inicialmente previsto, pois, dado o tempo de permanência dos 

participantes na escola, supúnhamos que seria possível avaliar as suas capacidades de 

leitura e escrita mais avançadas. No entanto, a partir do contato com os participantes, 

compreendemos que seria preciso uma avaliação de aprendizagens iniciais da 

modalidade escrita da língua. De forma semelhante, a entrevista semiestruturada e seu 

modo de condução precisaram ser revistos e alterados com um dos participantes, dado 

seu não comparecimento aos encontros previamente agendados. Neste caso, adotamos 

as conversas informais para obter as informações e os depoimentos, abrindo mão do 

ambiente e dos recursos necessários em uma situação de entrevista formal. Todas essas 

situações peculiares serão descritas mais adiante. 

A partir da aplicação dos instrumentos, pudemos reunir os dados observados e, 

então, descrevê-los de acordo com as situações, com o ambiente e com os depoimentos 

(ANDRÉ, 1995). Buscamos as singularidades na observação limitada de dois alunos 

com defasagem idade-série, matriculados em turmas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, em uma escola inserida em território 

de alta vulnerabilidade social. Todavia, cabe ressaltar, tal como destacou Portes (2006, 

p. 226), que as pesquisas no Brasil sobre “trajetórias escolares dos estudantes pobres” 

são ainda muito recentes, o que implica dificuldades metodológicas e teóricas.  

Por meio dessas trajetórias e do delineamento de percursos escolares, entendemos 

que podemos contribuir para a compreensão de problemáticas do campo educacional e 

pedagógico – especificamente da alfabetização –, bem como para a busca de soluções 

desses problemas. Contudo, é evidente que a reconstituição de trajetórias tem certos 

limites, conforme alertou Bourdieu (1996 apud PORTES, 2001, p. 13). 

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o 

relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e 

direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação 

comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa 

de reforçar. 

Mesmo com seus limites inevitáveis, o estudo das trajetórias traz benefícios, 

como, por exemplo, o de valorizar as histórias de sujeitos “invisibilizados e 

desvalorizados” (PORTES, 2001). De maneira geral, os benefícios se sobrepõem aos 

limites, como bem aponta Lahire (1997) e Portes (2001). A importância de evidenciar as 

histórias desses alunos refere-se a pôr em questão, juntamente a outras pesquisas, “uma 

prática histórica de pesquisa em educação no Brasil: a prática de não valorizar, na 
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linguagem de Snyders, a história de um João Ninguém” (PORTES, 2001, p. 74 – 

Grifos do autor).   

De acordo com o que já sinalizamos, para a reconstituição das trajetórias escolares 

desses alunos previmos não apenas observá-los, mas também realizar entrevistas 

semiestruturadas e reunir informações por meio de conversas informais e da coleta em 

fontes documentais. Esse conjunto de instrumentos metodológicos mostra-se coerente 

com nossas perguntas de pesquisa, pois, dada a complexidade do fenômeno em questão, 

é preciso se valer de variados instrumentos. Nossa imersão no campo deu-se em um 

período relativamente curto, de aproximadamente dois meses e meio, e contou com dias 

e situações alternados (não consecutivos). Não obstante, esse tempo compacto – mas 

intenso – propiciou-nos um amplo leque de dados coletados com o olhar etnográfico. 

3.2 OS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

Conforme já explicitado, os dados decorrem de um conjunto de instrumentos 

previamente selecionados: entrevistas semiestruturadas, o diagnóstico de leitura e 

escrita, a coleta documental e, ainda, conversas informais com os sujeitos e demais 

atores de seu convívio familiar e escolar. Consoante a proposta de Bardin (1977), esse 

conjunto foi tratado a partir das indicações da análise de conteúdo de modo articulado, o 

que nos propiciou inferências e a compreensão a respeito de quais os sentidos e/ou 

significados expressos nas narrativas, bem como de outras manifestações nas diferentes 

situações de aplicação da pesquisa (ANDRÉ, 1995; FRANCO, 2005). Inspirados em 

Lahire (2004) e em sua pesquisa Retratos Sociológicos, buscamos ainda aproximar e 

singularizar as situações e os casos. Nossa preocupação fundamental consistiu em reunir 

um conjunto variado de informações que nos aproximasse da realidade dos participantes 

em relação ao seu contexto sócio-histórico mais amplo, de seus saberes, incluindo 

aqueles relativos à língua escrita e a seus usos, à autopercepção sobre o processo de 

escolarização, aos seus valores e disposições (LAHIRE, 2004), bem como aos 

condicionantes que interferem nas possibilidades de ser e estar no mundo.  

3.2.1 TRAJETÓRIAS 

Tomamos as trajetórias como um instrumento metodológico para reconstruir e 

observar os percursos de fracasso escolar traçados pelos alunos-participantes. 
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Compreendemos que essa reconstrução dar-se-ia por meio das narrativas produzidas a 

partir das entrevistas semiestruturadas, de conversas informais e complementadas pelas 

notas de campo, advindas da observação participante dos dois alunos na escola e da 

situação de aplicação do diagnóstico de leitura e de escrita. A partir desse conjunto de 

dados reconstruímos essas trajetórias, nas quais a pesquisadora tornou-se um narrador, 

aquele que conta sobre outro a partir dos elementos que lhe foram ofertados, tecendo 

elos entre eles. Tais construções podem ser compreendidas como sínteses parciais 

desses atores sociais produzidas a partir de “relatos de si” (LAHIRE, 2002, p. 23), nas 

quais eles se colocam em cena e podem dar coerência às suas ações, valores, 

sentimentos e pensamentos. 

Desse modo, procuramos ouvir as narrativas dos sujeitos a partir de certas 

dimensões que compõem suas vidas e o mundo social desses indivíduos (LAHIRE, 

2004). Nosso principal esforço foi o de tentar, como indica Lahire (1997), reconstruir 

uma rede de interdependências familiares e escolares, dado que estas possuem relações 

sociais específicas. 

Só podemos compreender os resultados e os comportamentos escolares da 

criança a partir da reconstrução da rede de interdependências familiares da 

qual ela constitui seus esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, e 

a maneira pela qual estes esquemas podem “reagir” quando “funcionam” em 

formas escolares sociais (LAHIRE, 1997, p. 19). 

Com base no autor, depreendemos ainda que os capitais e recursos disponíveis 

para o indivíduo são realidades materializadas em seres sociais concretos, pois as 

propriedades características que coexistem na pessoa permitem que ela se correlacione 

com o mundo. Sendo assim, procuramos escutar as narrativas daqueles com os quais os 

dois alunos convivem a fim de reconstituir seus percursos na escola.  

A apresentação dessas trajetórias será feita com base nos aspectos disposicionais 

da vida de cada um dos dois alunos. Para Lahire (2004), as disposições são um conjunto 

de esquemas de ação constituído em processos de socialização em diferentes esferas da 

vida social, podendo ser contraditórias e heterogêneas e, ainda, serem compreendidas 

como inclinações constituídas a partir de experiências recorrentes e incorporadas. Tais 

esquemas seriam mobilizados e colocados em ação pelo sujeito a depender do contexto, 

dando-lhe pistas para agir em situação. Com isso, a incorporação de uma disposição 

seria dependente da repetição de experiências relativamente semelhantes, que conferem 

certo repertório aos sujeitos. A aquisição de determinada disposição é condicionada, 



60 

 

portanto, por sua duração na experiência social e por variação. Em suas próprias 

palavras: 

Não se adquire uma disposição por meio de uma conversão brutal e 

miraculosa e, portanto, as disposições não são todas equivalentes do ponto de 

vista da precocidade, da duração, da sistematicidade e da intensidade de sua 

incorporação (LAHIRE, 2004, p. 28).  

Além disso, há outra característica imputada às disposições, que é o seu caráter 

flexível e móvel. Elas podem permanecer adormecidas, em “stand-by”, caso as 

situações das quais os sujeitos participam não lhes permitam mobilizá-las. Para o autor 

(2004, p. 30), não se trata de “uma resposta simples e mecânica a um estímulo, mas uma 

maneira de ver, sentir ou agir que se ajusta com flexibilidade às diferentes situações 

encontradas”. As disposições também podem ser transferidas de uma situação a outra, 

adaptadas, modificadas e, como já dito, permanecer em estado de vigília.  

Portanto, optamos por focalizar os aspectos disposicionais na reconstituição das 

trajetórias, uma vez que este plano nos possibilitaria, em um segundo momento, 

compreender as (in)variações ocorridas no percurso de fracasso de cada um dos 

participantes. Dessa forma, esse movimento de análise permitiu-nos, em um primeiro 

momento, compreender cada percurso em sua condição singular, demarcando uma 

observação vertical dos sujeitos para, posteriormente, encontrar pontos de aproximação 

entre eles, construindo, assim, uma observação transversal a partir das duas narrativas 

objetivadas. 

3.2.2  ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

A escolha pelas entrevistas deu-se pelo fato de que elas possibilitam a interação 

entre o pesquisador e os sujeitos, permitindo uma abordagem pessoal e abrindo fontes 

de informação (EZPELETA, 1989). As entrevistas semiestruturadas permitem, 

potencialmente, a produção de narrativas de si, mobilizando os sujeitos a selecionarem 

acontecimentos que consideram preponderantes em suas trajetórias, a apresentarem 

pessoas que tomaram parte nesses acontecimentos, a refletirem sobre determinados 

eventos, comportamentos, sentimentos e valores articulados aos fatos marcantes 

relatados (EZPELETA, 1989; ANDRÉ, 1995). Priorizamos, assim, as entrevistas 

semiestruturadas a fim de que, de um lado, conseguíssemos levantar dados que nos 

interessavam obter e, de outro, para abrir possibilidades dos sujeitos introduzirem temas 

e relatos considerados importantes por eles e imprevistos por nós. Nosso foco 



61 

 

concentrou-se na recomposição de narrativas que tematizavam a escolarização e os 

ciclos de vida nos quais os participantes se encontravam, bem como nas relações que 

estabeleceram nesses períodos. E, especialmente, buscamos apreender os resultados e 

comportamentos escolares singulares dos alunos que são relacionados a uma situação de 

conjunto, com a interação das redes de interdependência – familiares e escolares 

(LAHIRE, 1997). 

No que concerne à seleção dos sujeitos, procuramos dois alunos matriculados em 

uma escola que estivesse situada em território em condição de vulnerabilidade social, 

econômica e cultural. Alunos que estivessem cursando as séries iniciais do Ensino 

Fundamental regular ou da modalidade da Educação de Jovens e Adultos, no ciclo I, e 

necessariamente em estado de defasagem idade-série. As entrevistas semiestruturadas e 

as observações participantes foram feitas por meio da adesão voluntária do sujeito à 

pesquisa
71

. Conforme esperado nesse tipo de estudo, procuramos resguardar suas 

identidades e lhes assegurar o pleno conhecimento das nossas intenções de trabalho, 

esclarecendo-os quanto ao uso dos dados voltar-se exclusivamente à produção e 

divulgação acadêmica. Priorizamos esses cuidados
72

 e a garantia dos sigilos dos 

participantes, pois, em conformidade com as considerações de André (1995), mantê-los 

sob proteção propicia a geração de dados mais fiéis. 

Para realmente obter os dados necessários, ele terá, sem dúvida, que garantir 

aos informantes o sigilo das informações e provavelmente o controle sobre o 

conteúdo e a publicação dos dados. Garantir o sigilo muito provavelmente 

significará obtenção de dados mais fidedignos, já que se mantém o 

informante sob proteção (ANDRÉ, 1995, p. 49). 

Além de entrevistas com os alunos, realizamos também entrevistas com o gestor e 

com os professores que tomaram parte dos percursos escolares desses sujeitos. Todas as 

entrevistas foram realizadas na escola-campo em horários previamente agendados, de 

acordo com a disponibilidade dos participantes, bem como a observação da escola e do 

entorno. As entrevistas dos alunos e de suas famílias ocorreram nos locais indicados por 

eles, tendo sido realizadas somente após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e do Termo de Assentimento. Tanto as entrevistas quanto a observação 
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 Como decorrência prevista, as entrevistas e as observações só foram realizadas após a assinatura do 

Termo de Assentimento pelos alunos-participantes e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por 

seus responsáveis. Esta pesquisa foi protocolada no Comitê de Ética e Pesquisa sob o número de 

identificação 49343015.0.0000.5505, tendo sido aprovada. 
72

 Achamos por bem destacar aqui que um dos cuidados que tivemos com os participantes foi o de 

combinar com eles uma devolutiva dos resultados obtidos neste trabalho. Esperamos ainda a conclusão 

dessa defesa a fim de que possamos construir uma apresentação viável de nossas análises, tanto para os 

alunos e seus familiares quanto para a escola. 
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participante e as conversas informais (que serão ainda detalhadas) possibilitaram 

"formas de interação entre o pesquisador e os sujeitos, permitindo uma abordagem 

pessoal e abrindo fontes de informação” (BRANDÃO; CAMPOS e DEMO, 1984 apud 

EZPELETA, 1989, p. 83) que, de acordo com o quadro teórico adotado, não seriam 

possíveis a partir de outros instrumentos ou técnicas.  

Realizadas a partir de roteiros que elaboramos previamente, as entrevistas 

semiestruturadas foram gravadas em áudio, viabilizando nosso acesso a um aglomerado 

de informações que interessam neste estudo. Consideramos que as entrevistas 

semiestruturadas poderiam mobilizar os alunos a produzirem narrativas de si, a 

selecionarem acontecimentos que consideravam preponderantes em suas trajetórias e, 

também, a apresentarem pessoas que tomaram parte nesses acontecimentos (PORTES, 

2001, 2006), permitindo-nos, assim, a obtenção de dados a respeito da avaliação de seus 

processos escolares, de suas histórias e de suas potencialidades de aprendizagens, como 

já mencionado anteriormente. 

O roteiro foi organizado em torno de eixos temáticos
73

, como, por exemplo, 

“ordem moral familiar”, “as reminiscências da escolarização”, “mantenedor financeiro” 

e mais 20 outros temas. Compusemos esses eixos temáticos compreendendo-os como 

questões tramadas nas “redes de relações de interdependência entre a escola e a família” 

(LAHIRE, 1997, p. 38). Alertados pelo autor (1997), ainda procuramos tomar as 

informações cedidas nas entrevistas de maneira articulada, a fim de que pudéssemos 

observar o ponto de cruzamento da configuração familiar e do universo escolar: 

Cruzamos as informações sobre as crianças [...] sobre as famílias [...] e sobre 

a vida escolar. Cuidamos de não separar as informações. Ou seja, tratamos de 

não privilegiar as variáveis em relação às configurações sociais. Podemos 

considerar que o interesse de tal estudo é o de realizar perfis de configurações 

sociais complexas que mostrem crianças no ponto de cruzamento de 

configuração familiar e do universo escolar, com a finalidade de 

compreender como resultados e comportamentos escolares singulares só se 

explicam se levarmos em consideração uma situação de conjunto como 

interação de redes de interdependência (familiares e escolares), tramadas por 

formas de relações sociais mais ou menos harmônicas ou contraditórias 

(LAHIRE, 1997, p. 38). 

Tomando ainda os eixos temáticos indicados pelo autor, tais como as informações 

pessoais do sujeito, da sua família e da sua vida escolar, buscamos entrevistar os 

gestores, os professores da escola e também os familiares de cada aluno. Com essas 
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 Ao todo, são 23 eixos temáticos que estão descritos no Quadro 19 e apresentados no apêndice E, na 

página 228. A forma como eles foram reproduzidos aos participantes pode ser vista nos roteiros de 

entrevistas que estão disponíveis nos apêndices de A até E (p. 217-226). 
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informações, compusemos as redes de interdependências que resultam em 

comportamentos escolares singulares – os quais, no nosso caso de pesquisa, 

correspondem às trajetórias de fracasso dos alunos com defasagem idade-série que 

vivem em territórios vulneráveis. 

3.2.3 CONVERSAS INFORMAIS 

Consideramos como conversas informais todos os momentos em que obtivemos 

alguma informação (prevista ou não de nossa parte) dos participantes da pesquisa sobre 

questões relativas aos objetivos deste estudo. Elas ocorreram em um quadro informal da 

pesquisa e, portanto, não dispunham de um roteiro prévio ou gravações. 

Para sistematizar esse instrumento de pesquisa, usamos as explicações de Van 

Lier (1988), que diferenciou situação informal das situações formais. Para o autor, a 

situação formal precede de relações “desiguais”, com “hierarquias” demarcadas. Nesse 

tipo de situação formal, a relação e as posições do pesquisador e do pesquisado ocupam 

funções delimitadas, hierarquizadas, e um envolvimento afetivo não (necessariamente) 

demarcado. Segundo Van Lier (1988, p. 136), “we can draw a contrast between formal 

and informal situations, acording to their typcal tenor dimensions. A formal situation is 

chacacterised by inequal, hierarchic power, infrequent or one-off contact and low 

affective envolviment
74

”. 

Já as situações informais são tomadas como eventos que ocorrem sem 

“hierarquias” demarcadas – em nosso caso, em circunstâncias assinaladas por 

coleguismo, afeto e cumplicidade entre a pesquisadora e os participantes –, em relações 

conquistadas no decorrer do contato e da criação de vínculos, características estas da 

pesquisa de inspiração etnográfica. Nesses momentos de diálogos, pudemos escutar os 

participantes de uma maneira mais “fácil”
75

. Acreditamos que esse fato – referente às 

pessoas se mostrarem mais abertas ao diálogo na conversa informal – pode ser 

entendido de acordo com a característica apontada por Kaufmann (1996 apud PORTES, 

2001, p.20): “o sujeito se sente valorizado por possuir um saber que lhe é particular e 

                                                 
74 “Podemos estabelecer um contraste entre situações formais e informais segundo suas dimensões 

típicas. Uma situação formal é caracterizada pelo contato desigual, o poder hierárquico, pouco frequente 

ou pontual, e pelo baixo envolvimento afetivo” (tradução livre). 
75

 Usamos o termo para remeter à fala da mãe de um dos alunos pesquisados: “Assim [em conversa 

informal] é mais fácil falar da gente, né?”. Essa mãe demonstrava não querer ceder uma entrevista 

formal, de forma que, nas situações de conversa informal, ela nos respondia com facilidade e liberdade de 

expressão.  
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único”. Nesse contexto, a interação informal entre o pesquisado e o pesquisador só se 

torna efetiva porque “ele não é interrogado sobre sua opinião, mas porque ele possui um 

saber precioso, que o pesquisador não tem” (KAUFMANN, 1996 apud PORTES, 2001, 

p. 12).  

No propósito de não perdermos as informações obtidas nessas situações, 

realizamos anotações de campo posteriores. Ao sairmos do território pesquisado, 

tomávamos as notas que julgávamos importantes e, em sua maioria, foram essas notas 

que nos permitiram planejar e buscar outras situações de coleta de dados essenciais para 

a reconstituição dos percursos escolares dos alunos. 

3.2.4 COLETA DOCUMENTAL 

De acordo com André (1995), as técnicas que embasam um estudo etnográfico 

são compostas para além da observação participante e das entrevistas intensivas, de 

técnicas características da análise de documentos. Cientes disso, previmos a coleta e a 

análise documental dos alunos, pois elas complementam informações sobre o percurso 

escolar dos alunos-participantes. Por meio dos documentos escolares, especialmente dos 

prontuários escolares, pudemos acessar fatos importantes que compõem suas trajetórias 

a partir da visão dos representantes da escola, responsáveis por produzir essa 

documentação.  

De início, previmos a coleta documental, mas esperamos a imersão na escola-

campo a fim de que pudéssemos decidir especificamente quais os documentos que 

seriam solicitados à escola. Essa decisão, conforme afirma André (1995, p. 52), decorre 

de situações de observação e coleta que só são delineadas dentro das especificidades do 

campo. Segundo ele, 

Existem sugestões gerais na literatura e a experiência de outros pesquisadores 

que sempre podem ser úteis, mas de qualquer maneira há uma série de 

definições que dependem de cada situação em particular. Decidir o que 

constitui realmente o caso, como os dados serão coletados, quem será 

entrevistado ou observado, que documentos serão analisados é uma 

atividade que pode ser apenas esboçada num primeiro momento, mas 

terá que ser repensada, redefinida, modificada ao longo da pesquisa. Ela 

dependerá de como vão ser os contatos iniciais do pesquisador, de sua forma 

de entrada em campo, de sua aceitação ou não, de sua interação com os 

participantes e só então é que poderá ir sendo mais especificada (ANDRÉ, 

1995, p. 52 – Grifos nossos). 

A partir da imersão no campo e de conversas com a coordenadora da escola-

campo onde empreendemos esta pesquisa, compreendemos que uma boa opção seria 
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observar os prontuários dos alunos-participantes. A equipe de gestão e as secretárias 

disponibilizaram os prontuários dos dois alunos, desde que não fossem retirados de 

dentro da escola. Com base nos registros encontrados, estabelecemos conexões entre 

informações que haviam ficado incompletas ou difusas nas entrevistas e conversas com 

os participantes (familiares, alunos, representantes da escola, por exemplo). 

Observamos desde dados cadastrais dos alunos, passando por avaliações e relatórios de 

acompanhamento, até o rendimento escolar a cada série/ano cursado
76

.  

3.2.5 DIAGNÓSTICO DE ESCRITA 

O diagnóstico de escrita foi utilizado a fim de identificar conhecimentos e 

capacidades dos alunos-participantes em relação à modalidade escrita da língua e seus 

usos. Observamos tanto os instrumentos utilizados pela escola quanto o prescrito no 

documento curricular adotado na RMESP
77

. Nesse documento, as avaliações ou 

sondagens diagnósticas são tomadas como necessárias porque possibilitam "[a]os 

profissionais da escola desenvolverem uma prática de ensino da leitura e da escrita" que 

esteja relacionada com a "proposta pedagógica da escola", a qual deve contemplar "os 

direitos de aprendizagem assegurados a cada ano do ciclo" (BRASIL, 2012, p. 27).  

Em decorrência desse entendimento, procuramos identificar o desempenho dos 

participantes atestados em diagnósticos (que nós mesmos realizamos) e nas avaliações 

escolares (registrado nos prontuários escolares). Além desses resultados, aplicamos um 

instrumento de avaliação diagnóstica utilizando itens e metodologia proposta pelo 

Centro de Alfabetização da Leitura e da Escrita da UFMG – Universidade Federal de 

Minas Gerais (Ceale), Instrumentos da Alfabetização (BATISTA et al., 2005). Nesse 

material, os autores desenvolveram um volume tratando da avaliação diagnóstica da 

alfabetização, no qual apresentam diferentes itens e estratégias de diagnóstico, além de 

um encarte com questões que podem ser reproduzidas na montagem de atividades 

diagnósticas. Esta escolha deve-se à problemática discutida por Sammons (2008), de 

que a percepção dos professores sobre seus alunos e familiares pode influenciar no 
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 Também acessamos outros documentos, tais como o caderno de ocorrências, atestados dos pais 

justificando falta(s) do aluno, comprovantes de residência e anotações das secretárias. 
77

 Na rede municipal de São Paulo, o documento apresentado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) tornou-se o currículo oficial, delineando as aprendizagens que devem ser 

desenvolvidas por todas as crianças matriculadas nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, 

conforme a portaria n° 3.008, de 19 de maio de 2014, que orienta o Ciclo de Alfabetização do Programa 

de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo, Programa Mais Educação São Paulo. 
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julgamento sobre o desempenho escolar, inviabilizando aprendizagens, conhecimentos e 

capacidades recém-adquiridos por eles.  Sendo assim, buscamos observar se os 

resultados trazidos pelos professores condiriam com os resultados obtidos a partir da 

aplicação dos itens selecionados ou, se por serem muito diferentes, demonstravam as 

influências advindas de outros pontos de vista sobre esses alunos, como os relativos à 

condição de classe, por exemplo. Nesse sentido, Sammons, com base em Mortimore 

(1988a apud SAMMMONS, 2008, p. 367), reitera que os professores podem ter 

expectativas mais baixas em relação à aprendizagem de alunos das camadas populares. 

Nas palavras de Mortimore citado por Sammons (2008, p. 367), “expectativas mais 

baixas em relação a alunos mais novos na sala e àqueles de classes sociais mais baixas, 

mesmo quando o desempenho das crianças em áreas tais como leitura e matemática é 

levado em consideração”. 

Desse modo, a análise sobre o desempenho dos alunos em língua escrita foi 

composta a partir de um conjunto de informações: os resultados obtidos na aplicação do 

instrumento de pesquisa e os resultados expressos pela escola, tanto os registrados nas 

documentações do aluno quanto os verbalizados nas narrativas dos professores. De 

posse disso, procuramos ainda compreender por que os direitos de aprendizagem em 

relação à leitura e à escrita previstos para todos os alunos matriculados na RMESP, a 

partir do princípio da igualdade de conteúdos, são parcialmente ou não efetivados para 

uma parcela significativa dos estudantes
78

, resultando no fenômeno da defasagem idade-

série ou, simplesmente, na produção de analfabetos funcionais.  

Para elaborar a avaliação diagnóstica, contamos com um material extenso que, por 

diversos ângulos, tanto abordou as capacidades leitoras como as capacidades escritoras 

desses alunos. A avaliação consistiu em analisar, a partir de tarefas específicas, 

capacidades cognitivas sobre três questões: Aquisição do sistema de escrita; Leitura; e 

Domínios da leitura e da produção de texto. Essas capacidades com seus respectivos 

descritores, bem como a indicação de atividades, possibilitariam conferir em quais 

níveisdas capacidades apreciadas se encontravam os dois alunos avaliados
79

. 
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 De acordo com o Anuário Brasileiro de Educação Básica (2014), a taxa de distorção idade-série, em 

2012, representava 22% dos alunos matriculados Ensino Fundamental. 
79

 Tanto as capacidades avaliadas, os descritores e as atividades indicadas, como os níveis adotados, 

podem ser observados Anexo B, na página 249. 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Devido à natureza diversa dos instrumentos e dados obtidos, a análise de 

conteúdo, proposta por Bardin (1977), colaborou para tratá-los e responder às nossas 

perguntas de pesquisa referentes a aspectos que extrapolam o conteúdo manifesto pelos 

participantes. Para o tratamento dos dados em sua totalidade, construímos, então, 

categorias de análises
80

 baseadas nos temas da pesquisa tratados nas entrevistas
81

 e no 

modo como os participantes formularam suas respostas. Elaboramos um modelo 

elucidativo dessas categorias, disponível no apêndice E
82

 deste trabalho.  

Esforçamo-nos por compreender, igualmente, a constelação familiar e as 

vivências escolares dos alunos para, a partir daí, tecer análises apoiando-nos nos 

aspectos disposicionais desses sujeitos, uma vez que o indivíduo pode ser definido por 

sua possível (provável) complexidade disposicional, que se manifesta na diversidade 

dos domínios de práticas ou cenários nos quais esse indivíduo insere suas ações 

(LAHIRE, 2004, p. 9). Para tanto, como já explicitado e conforme proposto por Lahire 

(2004), inspiramo-nos na construção de retratos sociológicos, a fim de compreender 

como se constroem, na educação escolar, percursos nos quais o momento de vida em 

que o aluno se encontra não coincide com a idade prevista e determinada pela 

organização escolar – os casos de defasagem idade-série. Evidentemente, devido aos 

limites desta pesquisa, nosso estudo não se caracteriza pela complexidade dos esquemas 

interpretativos desse autor; no entanto, foi com base em suas indicações e nas 

orientações sistematizadas por Lima Junior e Massi (2015) que produzimos a análise 

das narrativas dos dois alunos-participantes desta pesquisa e das apreciações sobre 

ambos, tecidas por pessoas que compõem sua constelação familiar, amistosa e 

educacional. Além dessa inspiração, também nos fundamentamos em conceitos e 

categorias destacados pela pesquisa realizada pela UNESCO em parceria com o 

Ministério da Educação e INEP (BRASIL, 2007), referente aos processos de sucesso e 

fracasso escolar de alunos brasileiros. Na referida pesquisa, o conjunto de pesquisadores 

buscou compreender as faces desse processo por meio de depoimentos de alunos, pais e 

                                                 
80

. Foi a partir das categorias de análises (advindas dos temas pesquisados nas entrevistas) que 

compusemos as categorias dos aspectos disposicionais, usados para depois reconstituir as trajetórias. 
81

 É oportuno indicar que a transcrição das entrevistas reproduz fielmente a coloquialidade característica 

da linguagem oral, além de manter expressões singulares de alguns participantes, que denotam uma 

apropriação e uso da língua oral peculiar por esses sujeitos e decorrem de seus processos de socialização e 

grupos sociais de pertença. 
82

 O apêndice E está disponível na página 228. 
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educadores. Assim, a partir dessas orientações, chegamos à definição de que 

observaríamos como se deu a produção desses percursos de defasagem idade-série 

consoante o olhar do próprio sujeito acerca de si e desse processo, bem como a partir do 

que dizem as pessoas que fazem ou fizeram parte de sua escolarização básica. 

Os percursos de defasagem idade-série não são construídos em um vazio social, 

mas têm origem em articulações entre o contexto escolar e o contexto social mais 

amplo, pois os sujeitos encontram-se imersos no mundo social. Para procurar entender o 

mundo social, é preciso buscar entender aquilo que é compartilhado por todos, e que 

também se faz presente nos chamados “problemas pessoais”. Esses problemas, que 

parecem ganhar contornos singulares, são produtos de “incompatibilidades dos 

investimentos em diferentes esferas de atividade – familiares, profissionais, amistosas, 

culturais”, de acordo com o que postula Lahire (2004, p. 12).  

Desse modo, procedemos a análise dessas trajetórias a partir de três eixos:  

a) As narrativas, sobre a trajetória de vida, produzidas pelos participantes;  

b) As narrativas do percurso escolar e usos da linguagem escrita de cada participante – 

tanto aquelas produzidas pelos próprios alunos quanto aquelas produzidas pelos 

sujeitos envolvidos em suas vidas familiares e escolares;  

c) Os aprendizados demonstrados por esses participantes em situação de avaliação 

diagnóstica. 

A partir desses eixos, buscamos, então, extrair os tópicos que investigamos e o 

exame aprofundado das informações obtidas de variadas fontes: das narrativas a 

respeito das trajetórias de vida e escolar dos alunos e do modo como esses percursos e 

as aprendizagens de língua escrita ocorreram em determinados contextos. Reiteramos 

que as descrições dessas histórias de vida estão, inevitavelmente, permeadas por nossas 

inferências. Todavia, tentamos, na medida do possível, demarcá-las ao longo de nossa 

escrita, apesar de compreendermos o fato, já ratificado, do papel do pesquisador na 

pesquisa qualitativa. Por mais cuidado que tenhamos procurado nutrir no que tange a 

essa questão, valendo-nos, inclusive, de instrumentos que minimizam a subjetividade 

aliada às posturas “cêntricas” (tecnicocêntrica, adultocêntrica, etc.), sabemos que nada é 

neutro. As observações e a escrita estão sempre envolvidas em olhares e escutas 

carregados de bagagens teóricas que constituem esquemas conceituais da disciplina 

formadora de nossa maneira de compreender a realidade (ZAGO, 2003; OLIVEIRA, 

Paulo., 1998). 
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3.3.1 COMO E POR QUE ESCUTAR OS ALUNOS 

Procuramos escutar os alunos para observar como eles relacionam as estruturas 

familiares com as estruturas escolares, pois aspirávamos a verificar se essas estruturas 

se aproximavam ou não. Essa aproximação (ou distanciamento) de estruturas nos 

interessa, pois, segundo analisou Lahire (1997), os alunos designados como casos de 

“fracasso” (devido a suas repetências escolares) podem representar casos de solidão no 

universo escolar – “casos de solidão” porque não conseguem compreender as exigências 

escolares a partir de suas experiências familiares. 

A diferença entre as estruturas familiar e escolar também são indicadas por Patto 

(1999) e Soares (2000b), que mostraram como pode haver abismos sociais na relação 

com a cultura escrita da escola e da família. Essas diferenças podem ser constatadas nas 

práticas, nas modalidades de uso, nos modos de representação e “sociabilidades em 

torno do texto escrito” (LAHIRE, 1997, p. 20). 

Nesse sentido, procuramos compreender o modo como os alunos percebem a si 

mesmos em seus processos de escolarização e de apropriação e uso da linguagem 

escrita. Além disso, tal como alertou Charlot (BRASIL, 2007, p. 38), por meio das 

narrativas dos dois alunos pesquisados procuramos compreender a produção do fracasso 

como “objeto de pesquisa”, e não apenas como um “objeto sociomidiático”. Buscamos 

escutar e tecer compreensões acerca das possíveis relações que eles estabelecem com “o 

saber e, de modo mais geral, com o aprender, quer fora da escola quer dentro”, para que 

assim seja possível compreender “as relações do aluno com o mundo, com os outros, 

consigo mesmo, com a linguagem, com o tempo, etc.” (BRASIL, 2007, p. 38). 

3.3.2 COMO E POR QUE ESCUTAR AS FAMÍLIAS 

Buscamos ouvir a família para entender o universo em que o aluno vive, mas 

principalmente para observar quais os esforços
83

 (investimentos) pedagógicos familiares 

e as formas como eles se dão, haja vista que, como já apontado por Lahire (1997), os 
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 Assim como já havíamos explicitado no capitulo teórico (p. 40), optamos pela escolha do termo 

“esforços” em detrimento do termo “investimento”, de acordo com as indicações de Batista e Carvalho-

Silva (2013, p. 205).   
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“investimentos escolares”
84

 feitos pela família podem ocorrer de diversas maneiras e 

produzir efeitos nos desenvolvimentos do aluno
85

. 

Para olharmos os esforços familiares, embasamo-nos nas indicações dos 

estudiosos trazidos em nosso capitulo teórico, como, por exemplo, no apontamento de 

que os esforços empreendidos pela família como suporte na escolarização dos filhos 

podem ser observados a partir das “diversas estratégias de apoio” (RESENDE, 2008, p. 

392). Então, olhamos para essas “estratégias” que se dão, a título de exemplo, nos 

auxílios que disponibilizam para o dever de casa de seus filhos, e também nas 

concepções que apresentam acerca da importância desses deveres (RESENDE, 2008). 

Compreendemos também que é possível observar esses esforços nas disposições dos 

valores familiares, que demonstram suas contribuições na experiência escolar das 

crianças (BATISTA e CARVALHO-SILVA, 2013). No mais, a partir da indicação de 

Sant‟Anna (2009, p. 176), foi possível entender que é preciso olhar para a família como 

uma “instituição que estabelece esforços para o acesso e a distribuição de bens 

simbólicos e materiais para seus membros”.  

Além disso, buscamos ouvir a família porque consideramos os habittus
86

 

familiares “como princípios geradores de práticas” (BOURDIEU, 1996, p. 22), os quais, 

a partir da convivência, podem influenciar nas ações da “identidade social” da criança 

(LAHIRE, 1997, p. 20). 

3.3.3 COMO E POR QUE ESCUTAR A ESCOLA 

Entendemos que a compreensão da produção do fracasso escolar deve-se amparar 

também nas visões que os representantes da escola têm desse fenômeno e do modo 

como ele se constrói na vida dos alunos. As narrativas dos profissionais envolvidos 
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 Para o autor, os investimentos escolares podem variar de acordo com a forma “mais ou menos 

rigorosa” com que se operam, e também dependem dos modos como a família “incita a criança a ter 

„sucesso‟ ou estudar para ter „sucesso‟”, bem como variam conforme a capacidade familiar de ajudar as 

crianças a realizarem os objetivos incitados (LAHIRE, 1997, p. 22). 
85

 A respeito desses investimentos, Lareau (2008) explica também que eles só são possíveis se os pais 

tiverem informações/conhecimentos capazes de serem transformados em ganhos para seus filhos. Por 

exemplo, pais da classe trabalhadora que não possuem informações ou conhecimentos sobre o sistema de 

Ensino Superior não poderão traduzir esse desejo (de estudos em nível superior) em ganhos concretos 

para seus filhos. 
86

 A exemplo de habittus, podemos tomar a seguinte citação: “O fato de ver os pais lendo jornais, revistas 

ou livros pode dar a esses atos um aspecto „natural‟ para a criança, cuja identidade social poderá 

construir-se sobretudo através deles (ser adulto como seu pai ou sua mãe significa, naturalmente, ler 

livros...)” (BOURDIEU, 1996, p. 22), 
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direta ou indiretamente nesses percursos nos permitem observar divergências e 

convergências nas disposições e modelos de ação dos alunos e como estes se associam 

aos resultados dos processos de socialização e aprendizagem ordenados pela escola. Por 

isso a importância de ouvir os representantes da escola, uma vez que, conforme 

demonstrou Lahire (1997), os julgamentos que a escola faz a respeito de determinados 

alunos não são necessariamente produtos da imaginação profissional, mas de uma ótica 

escolar específica. Os professores (profissionais da escola) percebem seus alunos a 

partir de categorias escolares de compreensão, factual e gestual, que lhes são pertinentes 

(ou não). 

Nesse sentido, para compreendermos a escolarização e as apropriações das 

crianças, incluímos necessariamente os critérios escolares como objeto de estudo. 

Estamos observando características pertinentes à instituição escolar (linguagem e 

escolarização), características estas que, nas narrativas dos representantes da escola, 

podem possuir variações subjetivas (diferentes para cada aluno), além de variações 

históricas e sociais (LAHIRE, 1997). 

Buscamos ouvir dos educadores e agentes escolares as noções e percepções que 

eles têm do percurso de escolarização dos alunos pesquisados, mas também realizamos 

uma coleta documental escolar dos dois alunos a fim de que pudéssemos verificar as 

categorias e os registros guardados pela escola em relação a seu percurso na instituição. 

A seguir, no capítulo 4, “Contexto de pesquisa”, apresentaremos a conjuntura de 

pesquisa, um território de alta vulnerabilidade social que é o local de moradia e de 

estudo dos dois jovens participantes deste estudo. Apresentaremos o modo como se deu 

nossa imersão nesse contexto, bem como o contato e a abreviada descrição dos 

participantes. 
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4. CONTEXTO DE PESQUISA 

Nossa relação com a escola Luz já havia sido construída em uma oportunidade 

anterior, referente a quando participávamos da pesquisa Interdependência Competitiva 

entre Escolas e Qualidade das Oportunidades Educacionais
87

, durante os meses de 

outubro a dezembro de 2013. À época, pudemos estabelecer contato e relação de 

confiança com dois colaboradores que foram de especial importância para o andamento 

e desenvolvimento de nosso trabalho: a coordenadora Emília e a professora Marta, do 

Ensino Fundamental I, que nos facilitaram a aproximação com os participantes. Além 

do apoio de ambas, descobrimos também que o diretor Paulo nos conhecia, e todos 

esses fatores em conjunto simplificaram a nossa entrada e permanência em campo, o 

levantamento e consulta a documentos da escola, bem como o contato com os alunos, 

suas famílias e o reconhecimento dos arredores. A disposição dos participantes, a 

confiança e o vínculo entre nós (pesquisadora e participantes) foram aspectos cruciais 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

A partir de uma conversa inicial, na qual apresentamos nossos objetivos e 

instrumentos à escola, a coordenadora Emília nos indicou alguns alunos com percursos 

de defasagem idade-série para que pudéssemos estabelecer um primeiro contato e 

conversar sobre a possibilidade de eles participarem de nosso estudo. Foram indicados 

três alunos do Ensino Fundamental I, todos eles matriculados no período matutino e 

com histórico escolar com mais de três episódios de reprovação. Na busca pelo contato 

com esses alunos, identificamos um fato recorrente a todos os casos: sua baixa 

frequência às aulas. Esta constatação pode estar correlacionada com os apontamentos de 

Correa, Bonamino e Soares, T., (2015, p. 19), quando alertam para o impacto negativo 

que a repetência pode ter nos alunos, uma vez que ela afeta o “desenvolvimento 

acadêmico, social ou emocional”, além da possibilidade de que ela também esteja 

associada ao gradativo “abandono escolar”, relacionado às faltas. 

 Não obstante nosso empenho, encontramos muitas dificuldades para contatar os 

alunos indicados. Após as tentativas anteriores frustradas, obtivemos êxito com João – 

aluno de 12 anos matriculado no terceiro ano do Ensino Fundamental na época em que 

aderiu voluntariamente a esta pesquisa – e com sua família – que se mostrou bastante 

receptiva em cooperar. Outra participante foi Maria. No momento em que 
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 A referida pesquisa foi explicada e sinalizada no capítulo introdutório deste trabalho, na página 15. 
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empreendemos tal etapa desta pesquisa, a jovem tinha 15 anos e estava matriculada no 

período noturno nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Marta, sua 

professora no ciclo I da EJA, indicou-nos Maria após conversarmos acerca dos 

objetivos deste trabalho, informando que a aluna já havia estudado na escola Luz, no 

Ensino Fundamental I, por vários anos consecutivos. E, apesar da disponibilidade da 

jovem, encontramos muitos obstáculos para promover uma aproximação mais efetiva e 

viabilizar os diálogos necessários, sobretudo em razão das adversidades quanto ao 

acesso à sua família.  

A seguir, apresentamos o local onde se deu a pesquisa, os participantes e, por fim, 

narramos como se desenrolou a geração de dados 

4.1 . O TERRITÓRIO 

Maria e João são moradores de um território considerado de alta vulnerabilidade 

social
88

, e é nessa localidade que se encontra a escola Luz, onde ambos estudam.  Dada 

a inspiração etnográfica deste estudo, o território que abrange tanto a escola quanto a 

moradia dos alunos e seu entorno foi considerado para além da complexidade histórica e 

moldura social que o constitui. Conforme Rockwell e Ezpeleta (1989), esse território foi 

tomado por nós como uma construção local e singular. Com base em nossas notas de 

campo, procuramos apresentá-lo contando com as contribuições de Batista, Carvalho-

Silva e Alves (2016).  

Maria e João moram e estudam na região leste do município de São Paulo, mais 

especificamente na subprefeitura de São Miguel Paulista, a qual é composta por três 

distritos municipais
89

. O bairro onde estão situados a escola Luz e as moradias dos dois 

alunos pesquisados pertence ao distrito Jardim Helena
90

. Esse bairro possui um centro 

comercial próprio e se localiza próximo a uma rua de grande comércio desta 
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 Nossa concepção de território vulnerável baseia-se na conceituação feita por Batista e Carvalho-Silva 

(2013, p. 31): “[...] espaços criados nas metrópoles pelas desigualdades socioespaciais e que conjugam, 

no caso da cidade de São Paulo, localização periférica, isolamento espacial e grande concentração de 

baixa renda e escolaridade, implicando, desse modo, segregação socioespacial, bem como reduzido 

acesso da população a direitos básicos. Essas características que têm por consequência a reprodução das 

desigualdades e da pobreza”.  
89

 O mapa das regiões, das subprefeituras e dos distritos municipais de São Paulo pode ser consultado no 

anexo C, página 252, subprefeituras. A título de informação extra, apresentamos a densidade demográfica 

da subprefeitura de São Miguel a partir de seus três distritos (em 2010): Jardim Helena – 148; São Miguel 

– 122, Vila Jacuí – 184.  Esses dados estão disponíveis no site 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia. 
90

 O bairro, pode ser visto, por imagem Street view, no anexo D, página 253. 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia
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subprefeitura de São Miguel. Apesar dessa proximidade, uma fronteira que recorta esse 

bairro é a linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 

Recentemente reconstruída, essa estação de trem
91

 permite que as pessoas que vivem no 

Jardim Helena tenham acesso ao centro comercial de São Miguel por meio de uma 

passarela e com requisitos de acessibilidade.  

A linha de trem é a principal via de mobilidade dos moradores do Jardim Helena 

para outras localidades. Isto porque, devido às ruas estreitas e vielas, as linhas de ônibus 

que servem à região realizam muitos desvios para chegar a outros bairros e ao centro do 

município de São Paulo. Cerca de 30 quilômetros separam esse bairro do centro da 

capital paulista, e seus habitantes se encontram a sete quilômetros de distância da região 

central da subprefeitura. 

A escola Luz é bem localizada, fixando-se em frente à estação de trem e na 

principal avenida do bairro em questão. Ao passar pelas catracas dessa estação, avista-se 

do lado direito um grande prédio cercado por muros pintados de azul, com grafites 

produzidos por alunos e o nome da escola. De cima, é possível observar a quadra de 

esportes, o portão do estacionamento, o portão para a entrada de visitantes e os demais 

andares do prédio (dois no total). Também se vê uma calçada estreita que circunda toda 

a escola, que abarca praticamente um quarteirão inteiro. Ainda do alto da estação, 

observa-se um trecho de comércio local: em um dos polos encontra-se uma padaria; no 

outro, uma delegacia policial. Em frente a essas construções, do outro lado da avenida, 

embaixo da passarela que dá entrada para o trem, um grande conjunto de vendedores 

ambulantes, com os mais diversos produtos – de alimentos a artigos elétricos –, 

amontoa-se em meio aos transeuntes. A avenida estreita abriga um tráfego intenso de 

carros, bicicletas, ônibus, caminhões de entrega e ciclistas, além de pedestres. 

Adentrando um pouco mais nos arredores da escola, observa-se um córrego, no 

qual o esgoto sem tratamento – a céu aberto – margeia ruas e vielas, com algumas 

pontes e pinguelas para a passagem dos moradores. A propósito, este se constitui um 

grande desafio para eles. As enchentes e a perdas de objetos pessoais, móveis, 

documentos e – em alguns casos – até mesmo das próprias casas
92

, tudo em decorrência 

dessas inundações, são recorrentes. Quando as enchentes ocorrem, o deslocamento das 
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 Essa estação ferroviária da CPTM funciona desde 1926. O prédio foi inaugurado em 2008, e suas 

dependências foram reconstruídas entre 2006 e 2007. Mais informações disponíveis em 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/i/itaim.htm. 
92

 Via de regra essas casas são moradias precárias, construídas com madeiras e/ou outros materiais menos 

resistentes, como portas e grandes madeiras velhas, pequenos muros de alvenaria, tapumes e lonas. Além 

disso, no geral, elas se localizam próximo às margens do rio e de córregos. 
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pessoas fica dificultado por causa de pontes caídas e passagens obstruídas – situação 

que se agrava pela demora dos reparos pelo serviço público. Como meio de solucionar 

ou minimizar essas dificuldades, a população faz uso de recursos próprios, tais como a 

intensa utilização de bicicletas
93

/motocicletas e a implementação de comportas e 

tampões improvisados nas entradas das casas e comércios para frear as águas da chuva, 

além da construção de pequenas pontes de madeira, improvisadas para a travessia dos 

córregos. 

Há um contraste bem demarcado entre as moradias do bairro. As casas mais 

próximas da estação de trem e da escola Luz
94

 estão em melhores condições. Ali 

encontram-se pequenas edificações de alvenaria mais bem-acabadas e em melhores 

condições, pequenos prédios (de até dois andares) com acabamento externo de pintura, 

portões, quintal e até garagem para carros. Em geral, não há telhado, mas apenas uma 

laje de concreto, insinuando a possibilidade de ampliação vertical dessas moradias. 

Nesses trechos, notam-se as ruas asfaltadas, há iluminação pública, há serviço de 

transporte, semáforos, faixas de pedestres, comércios e ações de policiamento presente. 

Já as moradias que se encontram mais distantes da estação (“dentro do bairro”) são 

mais simples, muitas delas improvisadas, compostas por placas de madeira, folhas de 

zinco e de alumínio, alguns tijolos à vista, sem acabamento. Essas casas localizam-se 

em ruas não asfaltadas e marcadas pela falta de saneamento básico. 

Aquelas mais próximas dos córregos são as mais precárias. Nessas localidades 

acumula-se lixo, que não é recolhido pelo poder público – o que, somado à poluição das 

águas, causa odor desagradável, favorecendo a proliferação de insetos e pequenos 

animais. Essas residências também parecem mais inseguras, perpassadas por vielas 

estreitas e com pouca iluminação pública. No local, chamado pelos moradores de 

“miolinho”, o tráfico de drogas é mais intenso, sobretudo nas proximidades de um 

terreno baldio, conhecido como “campinho”. 
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 O intenso uso de bicicletas é reconhecido pela prefeitura e pelas instâncias locais. Esse reconhecimento 

pode ser visto, por exemplo, no mercado central do território, que pertence a uma rede de supermercados 

e dispõe de um amplo espaço para guardar as bicicletas (espaço que sempre está cheio). Outra 

demarcação desse reconhecimento se dá na estação de trem, que possui um galpão grande para ser 

utilizado como um armazém/estacionamento de bicicletas. Em parceria com a subprefeitura de São 

Miguel, a CPTM disponibiliza o espaço, chamado de bicicletário, para guardar 400 bicicletas. Cabe 

lembrarmos que os espaços urbanos e elitizados promovem bicicletários semelhantes como pontos de 

empréstimo e locação de bicicletas para minimizar o trânsito de carros; no caso do território observado, 

porém, o bicicletário serve para diminuir o número de bicicletas deixadas acorrentadas nos muros e 

grades da estação. Pela manhã, o local tem sua lotação máxima por volta das 6h30min, começando a ser 

esvaziado por volta das 19 horas. Esses horários de uso correspondem ao horário de serviço dos usuários. 
94

 Basicamente, a saída da estação e a entrada da escola se dão uma em frente à outra. Ambas estão 

localizadas em uma mesma rua, mas em lados opostos da calçada. 
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A subprefeitura de São Miguel abriga “107.773 domicílios, sendo 17.734 desses 

em áreas subnormais e 25.514 com renda per capita de até ½ salário mínimo” (SÃO 

PAULO, 2015, p. 97). A renda também é um importante indicador de vulnerabilidade 

social da população local, pois “o número de domicílios com renda de até ½ salário 

mínimo é 70% maior do que a média municipal” (SÃO PAULO, 2015, p. 97). Ainda em 

relação às moradias, segundo a Secretaria Municipal de Habitação, 14,86% são 

consideradas favelas, sem rede de esgoto e com concentração de migrantes de outras 

regiões brasileiras, que se alojaram nas áreas periféricas e desassistidas de serviços e 

equipamentos públicos (MARQUES, 2010, p. 59). 

Outro ponto de vista sobre a heterogeneidade do território é obtido por meio do 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS
95

). Nesta subprefeitura há grupos 

sociais em condição de alta e de muito alta vulnerabilidade, correspondendo a 24% do 

total de domicílios (SÃO PAULO, 2015). No distrito Jardim Helena, a porcentagem de 

domicílios cujo IPVS é alto é de 34%
96

. De modo geral, o IPVS nos indica que se trata 

de um território ameaçado pela alta exposição ao risco social, com sobreposições de 

desigualdades. No estudo Família, Escola, Território Vulnerável, Batista e Carvalho-

Silva (2013) assim definem essas localidades: 

Trata-se de espaços ameaçados pela insalubridade, pelas más condições de 

moradia, saúde, segurança e acesso a serviços de mobilidade urbana, e em 

que os próprios laços sociais, apesar dos esforços dos moradores e de 

diferentes organizações presentes no território se encontram esgarçados 

(BATISTA e CARVALHO-SILVA, 2013, p. 13). 

Ainda caracterizando o território, nele há 64 escolas públicas de Educação 

Básica
97

, sendo que 23 são municipais e 41 são do Estado. Juntas, elas recebem mais de 

52 mil alunos
98

. Em relação à taxa de matrícula por estabelecimento da rede municipal 
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 O IPVS é calculado pela Fundação Seade para todos os setores censitários do Estado de São Paulo. Os 

dados apresentados pelo índice são baseados no Censo de 2000, que considera dimensões 

socioeconômicas (que incluem variáveis de renda e escolaridade do domicílio) e o ciclo de vida familiar 

(composto por variáveis que permitem avaliar se a família é jovem, adulta ou idosa). Dados disponíveis 

em: < http://www.seade.gov.br/analises_estudos/ipvs-subprefeitura-de-sao-miguel/>. 
96

 De acordo com a descrição analítica do IPVS, esse grupo representa setores censitários com as 

seguintes características: rendimento nominal médio dos responsáveis pelo domicílio de R$ 340, sendo 

76,5% deles com renda de até três salários mínimos. Em termos de escolaridade, os chefes de domicílios 

apresentam, em média, 4,3 anos de estudo, sendo que 81,7% deles são alfabetizados e 19,4% 

completaram o Ensino Fundamental. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios é de 38 anos, sendo que aqueles com menos de 30 anos representam 26,0%. 

As mulheres chefes de domicílios correspondem a 24,1%, e a parcela de crianças de 0 a 4 anos equivalia a 

13,8% do total da população desse grupo. Dados disponíveis em: < 

http://produtos.seade.gov.br/projetos/ipvs/analises/mspsaomiguel.pdf>. 
97

 Algumas dessas escolas também possuem Ensino Médio. 
98

 Os dados são referentes ao ano de 2010 (BATISTA; CARVALHO-SILVA e ALVES, 2016). 
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de ensino, os dados no distrito Jardim Helena em 2015
99

 eram: no Ensino Fundamental, 

do primeiro ao quinto ano, havia 18 estabelecimentos escolares públicos com 9.849 

matrículas registradas; já na Educação de Jovens e Adultos, havia dois estabelecimentos 

de ensino municipal que, juntos, registravam 54 matrículas.  

De acordo com as informações da prefeitura de São Paulo
100

, a taxa de 

analfabetismo jovem e adulto no bairro é superior aos números da subprefeitura de São 

Miguel: 5,3%, contra 4,7%. Comparando essa taxa com outros distritos do município de 

São Paulo, observamos uma disparidade ainda maior, pois, em distritos localizados em 

áreas com renda per capita mais elevada, como Moema e Perdizes, as taxas de 

analfabetismo são da ordem de 0,2% e 0,3%, respectivamente. 

Em relação às taxas de reprovação no Ensino Fundamental público, a 

subprefeitura de São Miguel tem números próximos aos do município de São Paulo: a 

primeira apresenta uma taxa de 5,10%; o segundo, de 5,29%. O mesmo acontece com as 

taxas de distorção idade-série: São Paulo tem 8,8% de alunos do Ensino Fundamental 

público em defasagem idade-série, enquanto São Miguel tem 7,46%.  

Em 2009, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da 

subprefeitura de São Miguel Paulista era de 4,1; no município de São Paulo, nesse 

mesmo período, era de 4,7 para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Como já 

atestado pela pesquisa de Érnica e Batista (2012), o IDEB das escolas de território mais 

vulnerável obtém menor índice.  

4.2 A ESCOLA  

A escola Luz foi fundada em 1975 como parte do desenvolvimento urbano do 

distrito e, desde então, passou por algumas reformas estruturais, sendo que a última 

ocorreu em 2009
101

. De acordo com os dados do IDEB (2015) disponibilizados pelo site 

do INEP
102

, a escola possui um total de 984 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental I e II e na EJA, distribuídos em 38 turmas existentes em três períodos. Ao 
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 Dados retirados do site da prefeitura de São Paulo. Disponível em: < 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=8&titulo=Educa%E7%E3o>. 
100

 Informações disponíveis no site: < 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=8&titulo=Educa%E7%E3o>. 
101

 Desenhamos dois croquis sobre a estrutura da escola, eles estão disponíveis no Apêndice G e H, nas 

páginas, 223 e 224. 
102

 Dados disponíveis em: <idebescola.inep.gov.br>. 
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todo, são 18 salas de aula, 38 turmas e 55 docentes
103

 que compõem um conjunto de 

108 funcionários. 

A construção da escola conta com uma estrutura de piso térreo, outra de primeiro 

andar e mais um anexo recente, que compõe um pavimento de segundo andar.  Há áreas 

verdes na parte externa, com árvores e um pequeno jardim gramado ao redor da 

edificação. No primeiro andar há 14 salas de aula e, no terceiro andar, outras três. No 

piso térreo há três quadras poliesportivas e um parque (playground), além de refeitório, 

secretaria, salas de usos diversos, apoio pedagógico e instrucional. De acordo com 

relatos da direção, essas 18 salas de aula são suficientes para sua quantidade de alunos e 

turmas, tendo em vista que a escola só realiza a matrícula da quantidade de alunos que 

ela comporta. 

Em sua maioria, as salas são amplas, arejadas e bem iluminadas, devido às janelas 

laterais de vidros grandes. No entanto, vale destacar que, provavelmente em decorrência 

da proximidade das copas das árvores, há muitos insetos que sobrevoam intensamente 

os cantos das salas que se encontram no primeiro andar. O mobiliário, em geral, 

encontra-se em boas condições de uso, mesmo sendo antigo. Todas as portas das salas 

podem ser fechadas, assim como as janelas. Todavia, um fato recorrente durante nossa 

imersão foi a dificuldade de abrir e passar pelos acessos (portas e portões) da escola, 

pois todas as fechaduras não possuem maçaneta externa; elas são abertas, portanto, 

somente mediante o uso da chave. Também pudemos notar que não há acabamento nos 

tetos das salas com forros isolantes. Com exceção das salas localizadas no anexo novo 

(terceiro andar), todas as outras são cobertas por telhas, sem isolamento acústico no teto. 

Em razão disso, esses ambientes possuem uma péssima acústica: o som das aulas 

vizinhas mistura-se aos ruídos externos à escola; o tom de voz das crianças e 

professores é muito elevado, o que causa uma sensação de grande zoada e bagunça.  

As dimensões das salas, aliadas à quantidade de cadeiras para os alunos, não 

permitem, por exemplo, reorganização do espaço físico: não é possível formar rodas ou 

semicírculos com as mesas e cadeiras. As salas podem ser descritas como ambientes 

simples e minimalistas; em sua maioria, são compostas por mesas individuais com 

suporte para livros, cadeiras escolares e armários – normalmente, um por sala. Dentro 
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 Consoante a classificação do INEP sobre as Categorias de Adequação da Formação Docente, de 

acordo com a disciplina que lecionam, todos os docentes do Ensino Fundamental I da escola Luz são 

classificados na escala 1. Já os docentes da EJA, aproximadamente 85%, foram classificados na escala 1 

e, mais que 10%, na escala 3. As escalas vão de 1 a 5, onde 1 seria a formação mais adequada e, 5, a 

menos adequada. Dados disponíveis em: <idebescola.inep.gov.br>. 
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dessas salas de aula não há recursos pedagógicos coletivos disponíveis; todos os 

materiais que o professor pode usar (caixas de livros, materiais escolares, dicionários, 

mapas, jogos pedagógicos, entre outros) ficam em uma sala localizada próximo ao 

balcão dos agentes escolares, situado no primeiro andar. Nesta sala, os materiais 

permanecem disponíveis sem agendamento prévio – diferentemente do que se verifica 

em relação aos recursos tecnológicos, como rádio, TV e DVD, cuja utilização carece de 

consulta à direção. 

Há ainda dez salas de apoio instrucional, sendo seis delas distribuídas no piso 

térreo: Artes, Sala de Leitura, Fanfarra, Informática, Sala de Jornada Especial Integrada 

de Formação (JEIF
104

) e Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI), além 

das salas de professores e da gestão. No primeiro andar, há mais três salas de apoio: 

Brinquedoteca, Mediação de Leitura e Jogos. Por fim, existe mais uma sala de Ciências 

no segundo andar. Os usos dessas salas são de características diversas, desde o previsto 

pela sua natureza (como a sala de JEIF para as reuniões dos professores que cumprem 

essa jornada) até o além do previsto em usos de atividades extraescolares
105

. 

Esse porte estrutural da escola Luz, que inclui grande número de alunos, três 

turnos de funcionamento e elevada quantidade e modalidade/etapas de turmas 

oferecidas colaborou para que a instituição obtivesse uma gestão classificada pelo INEP 

2016 como complexidade nível 6
106

.   

Quanto às nossas observações acerca da estrutura da escola, destacamos as portas 

e portões como um fator que nos chamou atenção, dado permanecerem fechados com 

chaves que ficam em poder de apenas alguns funcionários. A passagem dos alunos e 

funcionários é feita em horários predeterminados e, caso haja necessidade para além 

desses momentos, é preciso primeiramente localizar um funcionário que tenha uma 
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 De acordo com a resolução da Portaria nº 647, DOC de 25/01/2008, a Jornada Especial Integrada de 

Formação (JEIF) é oferecida aos professores da Rede Municipal de Ensino. A escolha pela jornada de 

trabalho implica 40 horas/aula semanais, sendo 25 horas/aula de regência e 15 horas adicionais. Destas 15 

horas, 11 devem ser obrigatoriamente cumpridas na escola e, 4, em local de livre escolha. 
105

 Como exemplo, podem ser mencionadas as reuniões de mães do projeto da Ação Educativa, vinculado 

à Fundação Tide Setubal. No período de observação da prática de estágio desta pesquisadora, de 2013 a 

2014, pudemos acompanhar essa experiência de projeto que visava a reunir mães para abordar temas do 

cotidiano. Elas se inscreviam no começo do ano, após uma apresentação do programa na reunião de pais, 

e os encontros aconteciam a cada 15 dias, ministrados por uma psicóloga do projeto que trabalha com 

temas como drogas, doenças sexualmente transmissíveis, relacionamentos afetivos do âmbito familiar, 

etc. Cada participante possuía uma pasta de portfólio, na qual armazenava os textos trabalhados nas 

reuniões para expor ao final do ano na reunião de pais. 
106

 Esse nível, mensurado pelo INEP, possui uma escala de 1 a 6, que compreende da menor até a maior 

complexidade. O nível 6 corresponde a uma escola com porte superior a 500 matrículas, operando em três 

turnos, com quatro ou mais etapas. A efeito de comparação cabe indicar que, no Estado de São Paulo, 

menos de 5% das escolas são classificadas nessa escala (6). 
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cópia da chave para que a pessoa possa se deslocar pelos ambientes. As salas possuem 

um tipo de fechadura que abre apenas pelo lado interno, fazendo com que pessoas do 

lado externo não consigam acessar o ambiente, a não ser que estejam de posse das 

chaves. 

No que concerne ao ambiente e às relações entre todos os atores que o constituem 

– como alunos, professores, equipe de gestão, funcionários e familiares –, Marcucci 

(2015), em pesquisa sobre a qualidade das oportunidades educacionais nesta mesma 

escola, explica que os alunos apontam as brigas entre eles como “a pior coisa da 

escola”. Segundo a autora, os alunos do terceiro ano que participaram de sua pesquisa 

relataram que, no recreio e em momentos fora da sala de aula, acontecem brigas entre os 

estudantes, apontando ainda que os “gritos ou xingos” são atitudes das quais não gostam 

no ambiente escolar. Das respostas desses alunos, 35% apontaram como problemáticas 

“questões ligadas à disciplina e às regras de convivência”, o que lhes causa incômodo 

(MARCUCCI, 2015, p. 99). Ao serem indagados sobre o que há de melhor na escola 

que frequentavam, destacaram as aulas de matérias específicas, tais como Educação 

Física, Informática e Matemática. A respeito das relações de convivência, a pesquisa da 

autora indicou que 78% dos alunos afirmaram já ter recebido elogios de seus 

professores, mas apenas 12,96% relataram receber ajuda de seus professores nos casos 

de problemas que trazem de fora da escola. Quanto aos problemas internos à escola, 

22% afirmaram contar com ajuda dos professores. Quem mais se solidariza com os 

problemas dos alunos são os “amigos” (os próprios discentes): quase 80% dos alunos 

com problemas externos à escola contam com apoio de seus amigos, sendo que, quando 

há problemas na escola, 37% contam com esses amigos (MARCUCCI, 2015). 

Em relação à percepção das crianças sobre seu processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita, Marcucci (2015) indica que os participantes de sua pesquisa, alunos 

do terceiro ano da escola Luz, possuem uma avaliação positiva acerca de suas próprias 

capacidades: 77% afirmaram que sabem escrever sozinhos e 10% disseram que ainda 

estão aprendendo; 48% deles declararam que gostam muito de ler e somente 6% 

revelaram que não gostam; 65% afirmaram que leem sempre e, 13%, que nunca leem. 

Em relação à lição de casa, 49% deles costumam levar tarefas para realizar em casa e 

53% afirmam que seus professores as corrigem.  

A respeito das oportunidades educacionais em Língua Portuguesa e dos modos 

como elas são ofertadas nessa escola, a autora demonstra, com base em dados de 

observação participante, que há uma variação entre o tempo oficialmente previsto para o 
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ensino, o tempo de aula e aquele efetivamente empregado para isso. Ela notou muitas 

“interrupções”, caracterizadas por momentos em que a atividade deixa de acontecer 

“por alguma motivação interna ou externa” à aula (MARCUCCI, 2015, p. 136)
107

. E 

outros aspectos como absenteísmo docente (que gera dispensas de turmas), reuniões (de 

pais e pedagógicas), jornadas pedagógicas e confraternizações escolares são fatores que, 

juntos, geram menor tempo de aprendizagem para o aluno durante o ano. Além disso, a 

organização das aulas possui “certo desequilíbrio” que “pode afetar a qualidade das 

oportunidades educacionais” (MARCUCCI, 2015, p. 147). A pesquisa de Marcucci 

aponta que, em muitas aulas, as propostas não são contextualizadas, não há ações dos 

professores no sentido de introduzir os alunos em temas, de relacionar aulas e conteúdos 

previamente trabalhados, de concluir e sistematizar aprendizados – o que, segundo a 

autora, denota certo desequilíbrio das etapas de organização durante as aulas (abertura, 

desenvolvimento e fechamento). 

Por fim, quanto à organização da aula em Língua Portuguesa, os resultados 

indicam que o objeto de ensino privilegiado é a leitura, em detrimento de outros 

conteúdos, previstos como fundamentais ao ciclo de alfabetização. Marcucci (2015) 

aponta que são raras as atividades de produção de textos e que muitos conteúdos não 

previstos para o ciclo de alfabetização ocupam espaço nos cadernos dos alunos e das 

aulas observadas, tais como exercícios gramaticais (MARCUCCI, 2015, p. 139).  

As relações estabelecidas pelos atores da escola podem ser classificadas como 

complexas, posto que, de acordo com nossas observações, o conjunto de relações entre 

alunos, funcionários e comunidade é bastante tenso. No convívio na escola, 

observamos, por exemplo, relações assimétricas entre docentes e equipe de funcionários 

terceirizados (as merendeiras e o pessoal responsável pela limpeza). Conforme descrito 

por uma das coordenadoras e pela antiga diretora da instituição, muitas vezes a relação 

entre esses dois grupos de trabalhadores da escola precisa ser mediada pela gestão 

escolar para evitar desentendimentos entre eles e “abusos” dos docentes em relação aos 

funcionários da cozinha e da limpeza. Quanto aos exemplos das relações 

estigmatizadas, podemos citar alguns comentários do corpo docente, dos gestores e 

funcionários que, de modo geral, descrevem os alunos como “indisciplinados”, 

justificando tal descrição com a ocorrência comum de brigas e discussões constantes 

envolvendo os alunos. Eles apontam também que a indisciplina dos estudantes é um 
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 Como informação aditiva sobre as estruturas das salas, vale apontar que é 30 a média de alunos por 

turma no Ensino Fundamental da escola Luz (Fonte: INEP, 2014). 
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traço que estes “trazem de casa” e que influencia em seu rendimento escolar. De 

acordo com a opinião de uma professora durante uma conversa informal, “a 

indisciplina gera falta de compromisso com a escola”. Além disso, como fator 

interveniente no rendimento dos alunos, muitas vezes elucidam o fato de eles 

pertencerem a famílias consideradas ausentes e omissas na escolarização dos filhos. 

Alguns professores consideraram a família “do bairro, em geral” como “o maior 

problema a ser enfrentado pela escola”. 

Quanto aos resultados educacionais dos anos iniciais da escola Luz, cabe destacar 

que, nos anos de 2007 e 2009, a escola atingiu e superou suas metas em relação ao 

IDEB. Em 2007, o resultado da escola foi de 3,5, sendo que a meta era 3,4 percentuais. 

De modo semelhante e ainda melhor, em 2009 a escola atingiu 4,1, sendo que a meta 

era 3,8. No ano de 2011, porém, a escola não apenas não atingiu sua meta de 

crescimento (que seria 4,2), como ainda decaiu em relação aos anos anteriores, 

registrando um resultado de 3,7.  

As taxas de aprovação da escola e as notas de proficiência em Português e 

Matemática (mensuradas pela prova Brasil) cresceram de 2007 para 2009, mas caíram 

em 2011, conforme pode ser verificado abaixo: 

Quadro1: Indicadores educacionais da escola Luz. 

INDICADOR 2007 2009 2011 

IDEB alcançado 

 

3,5 4,1 3,7 

Meta do IDEB 

 

3,4 3,8 4,2 

TAXA DE APROVAÇÃO 
Indicador de rendimento baseado na taxa 

de aprovação dos alunos do primeiro ao 

quinto ano. 

0,9 0,92 0,87 

PROFICIÊNCIA NA PROVA 

BRASIL 

Média padronizada em Língua 

Portuguesa e Matemática. 

3,91 4,50 4,27 

Fonte: INEP, 2016. 

 

Ainda sobre a escola, é necessário contemplar os dados sobre a distorção idade-

série. No período entre 2007 e 2009, a escola tinha um alto índice de alunos em 
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defasagem nos anos finais do Ensino Fundamental: em 2007 somavam-se 21%; em 

2008, 18%; em 2009, 19%. A mudança mais brusca desses índices ocorreu em 2010 e 

em 2011, decaindo para 12% e 10%, respectivamente. Apesar de nos anos seguintes a 

taxa ser mantida próxima a esses números, é importante destacar que ela ainda sofreu 

um pequeno aumento: em 2012 subiu para 11%; em 2013; para 14%; e em 2014 sofreu 

uma pequena queda, totalizando 13%. 

Os últimos dados sobre a taxa de distorção idade-série da escola Luz 

disponibilizados pelo INEP são de 2014. Quando comparada com as taxas do Estado de 

São Paulo e do município de São Paulo, observamos que a escola em questão possui 

porcentagens de alunos em defasagens maiores que as do Estado e do município
108

, 

como consta no quadro 2 a seguir:  

 
Quadro 2: Distorção idade-série da escola Luz em comparação com os resultados do Estado de SP e os 

resultados nacionais. 

DISTORÇÃO IDADE-

SÉRIE EM 2014: 

  

 Anos iniciais do Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º 

ano) 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental I (6º ao 9º 

ano) 

Escola Luz 10% 13% 

Município de São Paulo 4% 10% 

Estado de São Paulo 5% 11% 

Fonte: INEP, 2014. 

Esses dados nos indicam que a escola Luz possui um grande número de alunos 

com defasagem idade-série, mesmo quando comparada com o município e o Estado em 

que está inserida, mostrando que há necessidades reais de olhar para os percursos 

escolares de boa parte dos alunos que estuda nessa instituição. 

4.2.1  “ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA” E “OS ALUNOS IMPOSSÍVEIS”: DOIS PROJETOS DE 

2012 A 2013 PARA LIDAR COM A INDISCIPLINA E A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS. 

Os maus resultados da escola Luz frente às metas estabelecidas para o ano de 

2011 foram motores para a criação de dois projetos voltados a minimizar seus possíveis 
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 Para outros detalhes referentes às taxas de distorção da escola, bem como de outras regiões por cada 

ano do Ensino Fundamental e Médio, pode-se consultar o site da Fundação Lemann, disponível em: 

<http://www.qedu.org.br/brasil/distorcao-idade-

serie?dependence=0&localization=0&stageId=final_years&year=2014>. 
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impactos, ambos idealizados pela gestora da instituição nos anos de 2012 e 2013, 

Margarete
109

. Nesse período, foi elaborado e implementado o projeto Além dos muros 

da escola, cujo objetivo consistia em “conhecer as reais necessidades e a realidade das 

famílias da comunidade”
110

 a fim de que, desta forma, pudessem ser providenciados os 

“encaminhamentos necessários” para a “melhoria da qualidade do processo de 

aprendizagem” (SILVA; OLIVEIRA, Leni.; e SANTOS, 2012). Tal projeto contou com 

a participação de professores voluntários e o apoio do grupo de mães da escola. Os 

alunos que seriam visitados pelo grupo voluntário eram selecionados a partir da 

indicação de seu professor. Normalmente, as casas visitadas eram de alunos com baixo 

rendimento, que participavam de atividades de “recuperação paralela” e que, na opinião 

dos professores, demandavam um acompanhamento mais próximo – aqueles que 

tomavam parte de episódios de indisciplina. O projeto teve duração até o ano de 2013.  

Procurando incrementar o processo de aprendizagem de alunos com dificuldades, 

outra iniciativa da gestora foi a criação da sala dos chamados “alunos impossíveis”. De 

acordo com os relatos de Margarete
111

 (em gestão à época em que a entrevista foi 

realizada) e da professora Joana
112

, uma das responsáveis por essas salas, sua criação 

deu-se em 2012. Segundo a professora, o foco estava nos alunos matriculados no quinto 

ano que ainda não sabiam ler e escrever; assim, o intuito de alocar todos eles em duas 

salas de aula foi o de “impulsionar” a aprendizagem desses discentes. A professora 

Joana ficou responsável por uma turma e, o professor Osvaldo, por outra. Os alunos 

eram descritos como “impossíveis” devido a seus problemas de comportamento e de 

aprendizagem. Apontados pelos professores e gestores, encontravam-se em defasagem 

idade-série decorrente de reprovações e também apresentavam um histórico de 

indisciplina e violência na escola. 

As turmas foram criadas inicialmente por um mês (de agosto a setembro), mas, ao 

término desse prazo, os professores Osvaldo e Joana pediram à gestão para continuar 

com o projeto, tendo em vista que os alunos ainda não tinham aprendido o necessário 

                                                 
109

 As iniciativas da diretora Margarete foram relacionadas por ela em entrevista cedida ao projeto 

Interdependência Competitiva entre Escolas e Qualidade das Oportunidades Educacionais, ao qual este 

estudo encontra-se integrado. 
110

 Como informação adicional, cabe indicar que, de acordo com a Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo/Fundação SEADE, a localização da escola Luz a classifica como pertencente ao grupo 5 do 

IPVS, o que seria um grau de “vulnerabilidade alta (urbanos)”. 
111

 Esses relatos foram obtidos em observações e entrevistas do projeto-piloto Redes de Interdependência 

entre as Escolas, do Cenpec (entre 2013 e 2014). 
112

 A professora Joana cedeu entrevistas não somente ao projeto Interdependência Competitiva entre 

Escolas e Qualidade das Oportunidades Educacionais, ao qual este estudo encontra-se integrado, como 

também a esta pesquisa, pois, em 2015, lecionou para um de nossos alunos pesquisados. 
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naquele curto intervalo de tempo. A solicitação foi aceita, e as turmas duraram até o 

término do ano letivo, quando 40 deles ficaram retidos. Em 2013, foram criadas duas 

salas permanentes que receberiam especificamente esses alunos designados como 

“impossíveis”, novamente sob os cuidados dos mesmos professores, Joana e Osvaldo
113

.  

Joana contou que notou progressos cognitivos relevantes na maioria dos alunos, e 

destacou que não enfrentou problemas de indisciplina ou violência com eles. A 

professora contou que, em geral, lidava com estudantes com histórico de violência e 

indisciplina, conhecidos por suas brigas na escola e nos arredores do bairro. No entanto, 

realçou que, dentro da sala de aula, na presença dela, havia um convívio relativamente 

bom, sem grandes percalços. Não obstante, mesmo com algumas melhoras de 

aprendizagem observadas nesses alunos, boa parte deles continuou retida ao final do 

ano de 2013, sendo indicada a participar de um projeto específico para esses alunos 

reprovados. Em 2014, porém, não houve continuidade do projeto e, em 2015 (ano em 

que se deu nossa pesquisa), a professora Joana afirmou que a escola gostaria de 

continuar com as salas, mas que ela mesma não sabia explicar exatamente os motivos da 

interrupção, tampouco definir com precisão a volta ou não dessas salas. 

4.3 OS PARTICIPANTES: ALUNOS, SUAS FAMILIAS E OS PROFISSIONAIS DA 

ESCOLA. 

Para participantes de nossa pesquisa, buscamos contar não somente com os dois 

alunos cujos percursos de fracasso escolar estão em foco neste estudo, mas também com 

seus familiares e os agentes escolares (funcionários, professores e equipe gestora) que 

trabalham na escola Luz, para que pudéssemos reunir informações variadas e relacioná-

las. Consoante André (1995), essa opção justifica-se pela possibilidade de escuta dessas 

histórias por meio de diferentes fontes. Nas palavras da autora, o “pesquisador tem certa 

obrigação de apresentar as interpretações diferentes que diferentes grupos ou indivíduos 

têm sobre uma mesma situação e deve fazê-lo de tal forma que possibilite uma 

variedade de interpretações por parte do leitor” (ANDRÉ, 1995, p. 48). 

Assim, buscamos reconstituir os percursos escolares a partir do que dizem os 

próprios alunos e também aqueles que tomaram parte ou conviveram com eles no 
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 Quanto à nomeação desses professores para a sala dos “alunos impossíveis”, é importante destacar que 

eles eram professores novos na escola e com pouca pontuação na carreira. Então, na verdade, foram 

“designados” para as salas, e não exatamente as escolheram. 
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processo escolar, no ensino e aprendizagem, nos usos que fazem da modalidade escrita 

da língua, etc. Para acessar esses percursos, focalizamos suas trajetórias, pois, de acordo 

com Lahire (2002), esse recurso pode nos trazer um panorama social, familiar e escolar 

e, a partir dele, é possível estabelecer relações com os fatores relativos a essas ordens. O 

sociólogo mostrou que as estruturas sociais são incorporadas em diferentes modos de 

ação, e se dão nas relações sociais com outros atores e seus modos de apropriação e 

aprendizado.  

[as crianças, os adolescentes e depois os adultos] Interiorizam modos de 

ação, de interação, de reação, de apreciação, de orientação, de percepção, de 

categorização, etc., entrando pouco a pouco nas relações sociais de 

interdependência com outros atores ou entretendo, pela mediação de outros 

atores, relações com múltiplos objetos, cujo modo ou modos de uso, modo ou 

modos de apropriação, aprendem (LAHIRE, 2002, p. 173). 

Entendemos que, para o autor, a criança (adolescente ou adulto) não incorpora 

propriamente as “estruturas sociais”, mas sim os “esquemas de ação” que são adaptados 

aos contextos sociais específicos, decorrentes de sua socialização em múltiplos âmbitos 

de convivência. Sob esta perspectiva, buscamos, então, apreender não apenas as 

estruturas sociais que permeiam o mundo desses alunos, mas também seus “esquemas 

de ação, maneiras de fazer, de pensar, de sentir e de dizer adaptadas (e, às vezes, 

limitadas) a contextos sociais específicos” (LAHIRE, 2002, p. 173 – Grifos do autor). 

Para tanto, escutamos a família e os educadores que convivem com esses sujeitos para 

que pudéssemos compor a rede de interação, as estruturas sociais e os esquemas de ação 

que perpassam suas trajetórias. Além de querer compor as trajetórias de vida escolar 

desses sujeitos, objetivamos ainda observar como eles usam e se apropriam da 

linguagem escrita e de seus diversos usos na sociedade letrada. Isto porque, conforme 

apontou Lahire (2002), as crianças incorporam funções e representações de escrita dos 

familiares.  

As crianças incorporam as funções, as representações e certos efeitos 

cognitivos e organizacionais específicos da escrita por impregnação 

indireta e difusa, isto é, através de todo um clima mais familiar do que 

através dos atos de escrita e leitura (solicitados ou explicados, realizados a 

título de colaborados, observados e imitados) (LAHIRE, 2002, p. 181 – 

Grifos nossos). 

Ao escutarmos as famílias desses alunos, pretendíamos acessar como se deu sua 

escolarização e qual a implicação desses atores nesse processo. Também demos atenção 

aos profissionais da escola que acompanharam esse percurso e que constituem esse 

contexto específico de socialização dos dois alunos.  
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4.3.1 MARIA E SUA FAMÍLIA
114

 

A jovem Maria é aluna da escola Luz desde o primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Na época em que se deu nossa pesquisa, ela estava matriculada no ciclo I 

da EJA. Sua família tem um perfil bastante diferente do perfil familiar de João, 

sobretudo no que diz respeito aos recursos financeiros, que são bem mais limitados. 

Maria e sua família residem em uma das moradias que se localizam na região mais 

empobrecida do território, às margens de um dos córregos. Sem receber qualquer 

auxílio financeiro social do Estado, a renda familiar advém do comércio de balas que a 

mãe realiza nas ruas. Apenas recentemente a mãe conseguiu emitir seus documentos 

pessoais, e ela se encontrava em conflito com a lei até pouco tempo antes da realização 

da nossa entrevista
115

.  

O contato com a família dessa jovem foi permeado por inúmeros desencontros. 

Para elucidar essas dificuldades e as experiências de minha imersão no campo, é 

importante apresentar como estabeleci contato com a jovem e sua mãe.  

Maria aderiu com grande envolvimento à pesquisa, e acreditamos que isso se deva 

ao fato de ela nos ter sido indicada por sua professora, Marta
116

. Maria mantinha uma 

relação de afeto com essa professora, o que possivelmente a tenha influenciado na 

criação de uma boa empatia comigo. Marta apresentou-me à Maria tecendo-me elogios 

a seu respeito e dizendo que, para a aluna, seria importante participar da pesquisa. Após 

o aceite de Maria, procurei estabelecer contato com sua mãe. 

A primeira aproximação com Bete ocorreu sem grandes percalços, pois ela foi até 

a escola Luz encontrar-me voluntariamente. O convite para esse encontro se deu por 

intermédio de Maria, que concordou em pedir à mãe que fosse até a instituição de 

ensino conversar comigo: “Pode deixar... Eu falo com ela [a mãe Bete]... Na terça
117

 

ela vem, e a senhora fala com ela”.
118

  

No encontro com Bete, estabeleci uma conversa privada em uma sala cedida pela 

escola Luz, expliquei-lhe a pesquisa e o processo da coleta de dados. Ao solicitar sua 

participação, expliquei sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que 
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 Neste trecho, usaremos a primeira pessoa do singular para narrar a vinculação dos participantes com a 

pesquisadora e os episódios vividos na realização do campo. 
115

 A situação de Maria e de sua família será mais bem elucidada no capítulo 5 – “Análise”. 
116

 Professora de Maria no ciclo I da EJA na escola Luz. 
117

 Estávamos no dia 4 de novembro de 2015 (quarta-feira), e a „terça” referida seria na semana seguinte, 

dia 10 de novembro. 
118

 Como já indicado, a transcrição das entrevistas reproduz fielmente a coloquialidade característica da 

linguagem oral, além de manter expressões singulares de alguns participantes. 
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Maria pudesse tomar parte do estudo, e Bete mostrou-se simpática e disponível. 

Todavia, reavaliando os fatos
119

, percebemos que, mesmo predisposta a contribuir, ela 

teve receio a partir do momento que foi esclarecida a respeito da necessidade de assinar 

esse documento: “Posso falar
120

 sim pra senhora... Nós pode conversar...”, mas, por 

várias vezes, ela perguntou: “Tem que mesmo assinar
121

, né?”. Como naquele momento 

ela já havia relatado sua passagem pelo sistema prisional, foi possível entender seus 

receios quanto à garantia do anonimato no estudo. As explicações que havia lhe dado 

pareceram ser suficientes para tranquilizá-la; entretanto, com o decorrer dos inúmeros 

desencontros que se sucederam depois disso, pude constatar que ela permaneceu um 

tanto desconfiada, “ressabiada” com a cessão de entrevistas. 

Para que a entrevista efetivamente acontecesse, foi preciso marcar por quatro 

vezes o dia e horário. Nas duas primeiras datas agendadas, Bete não compareceu e não 

deu qualquer justificativa para essas faltas. Essas intercorrências demandaram novas 

idas até a escola Luz a fim de solicitarmos a mediação de Maria para estabelecer novos 

encontros. Maria solicitava à sua mãe os dias e horários em que Bete estaria disponível, 

e eu retornava à escola no propósito de conferir e acertar as agendas e o local para 

gravar a entrevista.  

 Na terceira e quarta tentativas, Maria justificou a ausência de Bete, mas foi 

preciso reagendar o encontro. A família não possuía telefone fixo ou móvel, e também 

não disponibilizou nenhum número telefônico de parente ou vizinho para a entrega de 

recados. Nessa circunstância, nossos agendamentos se davam pela intervenção de 

Maria, quando ela chegava à escola para assistir às aulas. Todos os acordos que fiz com 

Maria foram cumpridos devidamente, contando somente com pequenos atrasos da parte 

dela; porém, sem maiores problemas. Todavia, os encontros com a mãe, intermediados 

por Maria, não eram efetivados.  

Para uma descrição mais detalhada sobre as dificuldades do nosso encontro com 

Bete, vale dizer que, no primeiro encontro agendado, fui até a escola no dia e horário 

combinados, mas ninguém apareceu para justificar a ausência da mãe. Depois de esperá-

la por mais de uma hora, as secretárias da escola “me consolaram” (em tom de 

desdenho), dizendo: “Vixe, você vai esperar a vida toda aí... Aquela nunca apareceu 

por aqui”. E, na dúvida de que eu realmente havia combinado o encontro com Bete, 
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 Reavaliação dos fatos segundo a análise do conjunto dos acontecimentos – reavaliação possível graças 

às anotações do caderno de campo. 
120

 Referindo-se às entrevistas que ela concordava em ceder. 
121

 Referência ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, exigido pelo Comitê de Ética. 
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questionavam-me: “Mas você chegou mesmo a conversar com ela [Bete]? Ela disse que 

viria?”.  

No dia seguinte, voltei à escola no horário de aula de Maria e a interperlei sobre o 

motivo da ausência da mãe no dia anterior. Então, ela justificou que a irmã menor 

(Rogéria) tinha sofrido um acidente, e que houve a necessidade de que a mãe a levasse 

até o hospital para atendimento médico. Compreendi a situação e remarquei. Essa 

segunda tentativa ocorreu de forma exatamente igual à anterior: compareci no horário e 

local combinados e aguardei, mas ninguém foi até mim. Saí da escola ouvindo os 

comentários de desprezo e inconformidade das secretárias: “Não acredito que você 

ainda bota fé que ela vai vir mesmo...”. Mais uma vez procedi da mesma maneira: fui 

até a escola em outro momento encontrar-me com Maria para tentar entender a ausência 

da mãe. Ela justificou dizendo que a mãe precisou “ir lavar roupa” e pediu desculpas, 

ao que reagendei o terceiro encontro (que ocorreria depois de oito dias). 

Nesse meio tempo, procurei encontrar alternativas para que a entrevista fosse 

concretizada, pois percebi que, na escola, o encontro não seria possível. De acordo as 

secretárias, Bete não comparecia aos eventos da instituição, e concluí que o melhor seria 

ir pessoalmente à casa da família
122

.  

Com base em descrições anteriores dadas por Maria, eu já sabia onde se 

localizava sua casa, próximo à escola. Todavia, quando aventei com a coordenadora a 

possibilidade de ir pessoalmente até o local, ela questionou com as secretárias
123

 se seria 

prudente. As secretarias alertaram, dizendo: “Aquele pedaço é tenso demais”, muito 

embora nenhuma delas soubesse ao certo onde ficava a casa de Maria. Procurei o 

endereço que constava em seu prontuário escolar
124

, mas ele era dado como inexistente 

no Google Maps
125

; as imagens do programa indicavam apenas as margens de um 

córrego. Sendo assim, não apenas concordei com as indicações dadas pelas secretárias a 
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 Nossa metodologia previa as duas situações de entrevistas, que tanto poderiam ocorrer na casa da 

família ou na escola. A escolha ficava a critério da própria família. No primeiro contato com Bete, 

expliquei isso para ela, ao que ela me respondeu que achava melhor fazermos na escola. No entanto, ela 

pontuou a possibilidade de que eu fosse até sua casa: “Se a senhora querê, pode ír lá em casa também”. 
123

 As secretárias da escola trabalham lá há bastante tempo e, em sua maioria, são moradoras do local. Por 

isso ocorrem essas constantes referências a elas como “guias locais”, pois, normalmente, sabem onde os 

alunos moram. 
124

 Na documentação de Maria havia dois endereços: um marcado à mão na ficha cadastral (que era este 

acusado pelo Google Maps como sendo apenas um córrego sem moradias) e um segundo endereço que 

constava em uma carta da prefeitura de SP notificando penalidade de multa de infração de trânsito, em 

nome da mãe biológica, Bianca. Contudo, eu sabia que não adiantava consultar esse endereço porque 

Maria não morava com Bianca. 
125

 Google Maps é um serviço on-line de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra 

desenvolvido e fornecido pelo Google. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_de_sat%C3%A9lite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
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respeito dos cuidados de eu não ir sozinha até o local, como também desconsiderei essa 

possibilidade, uma vez que eu não sabia a localização exata da casa de Maria. 

No dia seguinte, eu tinha um encontro marcado com a jovem antes do horário de 

sua aula. Quando a encontrei na entrada da escola, ocasionalmente, ela me contou que 

havia esquecido um objeto em casa e que precisaria voltar para buscá-lo. 

Oportunamente, ofereci-me para ir junto. Aproveitaria, assim, para conhecer um pouco 

mais do lugar e ter alguma facilidade para acessar Bete. Chegando às proximidades de 

sua casa, deparamo-nos com um grupo de jovens. De modo bastante desconfiado e com 

um tom agressivo, um deles questionou minha presença no local. Nesse episódio, senti-

me insegura e compreendi que, ali, a entrada de um estranho não era algo considerado 

“natural”; percebi minha ingenuidade e falta de preparo para lidar com a situação. 

Maria, rapidamente, tranquilizou-os, dizendo: “Ela tá comigo, é professora...”.  

Ao adentrar as vielas e atravessar uma ponte improvisada, deparei-me com 

moradias construídas em uma estreita faixa de terra às margens do córrego. Essa faixa é 

apinhada de pequenos barracos que, em um plano mais geral, parecem sobrepostos. 

Resta um precário trecho de terra para se caminhar, no qual somente bicicletas, 

motocicletas e pedestres conseguem se mover. O espaço para locomoção é muito 

apertado e há muitas pessoas circulando, o que faz com que todos fiquem extremamente 

próximos uns dos outros. A impressão é a de que o lixo acumulado, os animais e insetos 

também disputam os poucos espaços que restam entre as moradias e o córrego. O ar 

parece úmido e carregado, com um forte odor que agride aqueles que circulam no local 

pela primeira vez. 

Ao passar pelo grupo de garotos que questionaram minha presença, em um rápido 

e confuso momento, eles realizaram uma espécie de revista em mim. Um deles apalpou 

minha cintura, remetendo-me a uma revista policial, mas, imediatamente, Maria interviu 

e puxou-me pela mão para prosseguirmos até sua casa. A situação deve ter demorado 

apenas poucos minutos, ou mesmos alguns segundos, mas meu medo diante do 

ocorrido, bem como minhas variadas e rápidas tentativas de ponderar minha melhor 

reação, deixaram-me bastante confusa e insegura diante da minha fragilidade como 

estranha no local. Ponderei que, nessa situação, eu deveria agir com “ares de 

normalidade” (cumprimentando os garotos e tentando agindo “tranquilamente”); 

entretanto, fiquei extremamente constrangida e, a partir daí, entendi que não seria 

possível retornar sozinha ao local. Meu medo e também a ponderação de outras pessoas 
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sobre os perigos iminentes de situações como essas fizeram-me recuar frente ao projeto 

de caminhar sozinha pelo território e visitar Maria e sua família.   

Depois desse episódio, achei por bem manter o acordo de conversar com a mãe de 

Maria na escola e, então, mais uma vez deixei acertado com Bete outro encontro. No dia 

combinado cheguei à escola e era Maria quem estava me esperando. Ela avisou que 

novamente a mãe não poderia ir porque estava lavando roupas, e aproveitou para me 

contar sobre a dificuldade que eles têm com a distribuição de água, dizendo que “o dia 

que a água chega, tem que aproveitar”. Além disso, a jovem me contou com muita 

alegria o fato ocorrido no dia anterior: ela havia ganhado um celular. Comemoramos 

essa “conquista”, que para mim também resultava entusiasmante, tendo em vista que 

nosso contato poderia ser facilitado. Combinamos que eu ligaria no dia seguinte para 

falar com sua mãe por telefone e marcar novamente o encontro, e assim prosseguimos 

nossas tentativas de encontro para efetivar a entrevista com Bete.  

Nas primeiras ligações, Bete pediu-me para eu esperar alguns dias até decidirmos 

a quarta possibilidade de encontro, pois havia feriados próximos, o que tornou difícil 

combinarmos nossas agendas. No entanto, as ligações foram proveitosas: Bete se 

mostrava simpática e acabava me contando situações rotineiras, o que me ajudou a 

compor suas percepções e concepções acerca dos temas de nosso interesse, como, por 

exemplo, quando me falou sobre as idas de Maria à igreja, referindo-se a ela como uma 

“filha muito boa... de Jesus... vai na igreja e na escola”. Por fim, em uma dessas 

ligações, combinamos mais um dia em que Bete prometeu ir “sem falta” até a escola. 

Na data que Bete combinara comigo, eu também tinha acertado um encontro na 

escola com a coordenadora Emília. Cumpri meus compromissos com a coordenadora e, 

com o passar do tempo, notei que novamente Bete não havia aparecido. Tentei contatá-

la por intermédio do celular com Maria, mas não conseguia efetivar a ligação, pois o 

telefone dela estava fora de área. Então, ciente dos últimos acontecimentos, a 

coordenadora sugeriu que eu fosse até o local com alguém da escola. O diretor Paulo se 

prontificou em me acompanhar. Avisou-me que não conhecia o lugar, mas conhecia a 

maioria dos alunos que morava “ali perto”. Como ele é uma figura bem quista pelos 

alunos e pelas famílias, imaginei que não haveria problemas. Além disso, eu queria 

finalmente realizar a entrevista com Bete; portanto, fui sem hesitar.  

Chegando ao local, Bete recebeu a mim e ao diretor Paulo com espanto inicial, 

avisando que havia acabado de acordar (realmente, a aparência era de quem estava 

dormindo). Conversamos amistosamente à porta, e ela me disse que não se esquecera do 
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encontro marcado. Já estávamos a mais de três horas do horário combinado, mas a 

reação de Bete não foi a de se justificar; ela apenas afirmou que “estava se lembrando”. 

Essa cena, gerou-me dúvidas sobre a compreensão dela acerca do que conversamos e 

combinamos anteriormente, mas preferi não investigar. Em vez disso, a minha 

prioridade estava em encontrar uma maneira de finalmente efetuar a entrevista, cuja 

concretização parecia se adiar indefinidamente. Assim, perguntei à Bete se ela poderia 

me acompanhar até a escola para realizarmos a entrevista; Bete, porém, perguntou-me 

se nosso diálogo não poderia se dar ali mesmo. Respondi-lhe que, de minha parte, não 

havia problemas, e pedi apenas que me aguardasse alguns instantes, pois meu material 

(roteiro de entrevista e gravador) estava na escola. Bete disse que me esperaria, mas 

avisou que eu deveria me apressar, pois ela precisaria “ir  vender as balas” em outro 

bairro próximo. Estávamos muito perto das comemorações natalinas
126

, e ela justificou: 

“precisei levantar um dinheiro pra comprar a roupa de natal dos meninos...”. E, 

mesmo com suas indicações de pressa e sem qualquer demonstração de vontade quanto 

a empreendermos a entrevista, fui insistente e agilizei a busca do material para que 

enfim conseguíssemos fazer algumas perguntas essenciais para compor a trajetória de 

Maria.  

Quando voltei à casa de Bete, encontrei-a arrumada para sair, com uma bolsinha 

pendurada no ombro e ares apressados – o que, obviamente, fez com que a entrevista 

fosse reduzida e diferente das outras realizadas de maneira formal. Estávamos de pé, nas 

margens do córrego, à frente da casa de Bete, com pessoas, cachorros, motos e toda 

sorte de movimentação e barulho ao nosso redor
127

. Ainda assim, a entrevista foi 

importante para que pudéssemos compor os dados.  
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 Era dia 18 de dezembro de 2015, por volta das 14 horas. 
127

 Como informação elucidativa, complementar aos acontecimentos do campo, cabe relatar que, em um 

determinado momento, no início da entrevista, o diretor Paulo deixou-me mais à vontade com Bete, 

enquanto ele foi brincar com as crianças pequenas, Roger e Rogéria. As crianças corriam, brincavam e 

queriam intensamente conversar conosco. Em umas das brincadeiras que estavam ocorrendo ali, na beira 

do córrego, umas das crianças esbarrou no diretor Paulo, que escorregou no “barranco” e, por sorte e com 

nossa ajuda, não caiu por completo dentro das águas sujas do córrego. A situação causou completo 

alvoroço nas pessoas ao redor, e demorou para conseguirmos reestabelecer a “calma” e prosseguir com a 

entrevista. 
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4.3.2 JOÃO E SUA FAMÍLIA
128

 

Quanto a João e sua família, podemos descrevê-los, resumidamente, como 

migrantes nordestinos que se estabeleceram na zona leste de São Paulo em busca de 

melhores oportunidades de trabalho e de moradia. Os tios de João constituíram 

comércios e vivem no bairro há aproximadamente 30 anos. Hoje, consideram-se 

afortunados em relação à situação financeira da família, especialmente se comparada 

com os outros moradores da região. João vive sob a responsabilidade de Laura, sua tia-

avó paterna, que cuida dele desde que o menino veio morar em São Paulo. Até então, 

ele morava no município de Pedra, em Pernambuco, sob os cuidados de Luana, sua avó 

paterna, e foi em 2013 que se mudou para a capital paulista. Seus pais, que vivem na 

Região Nordeste, encontravam-se privados de liberdade. 

Na época em que se deu a pesquisa (2015), João morava com Laura e seu esposo, 

Dito. A família convivia sob o mesmo terreno (quintal) com outros parentes.  

Laura e o marido não sabem escrever e leem com dificuldade, conquanto façam 

contas com facilidade. Essa facilidade com os cálculos matemáticos tem relação direta 

com a atividade profissional que exercem: eles possuem comércios no bairro. Seus 

filhos cursaram o Ensino Fundamental completo na escola Luz e, segundo contam, 

concluíram o Ensino Médio. João estuda nessa escola desde 2014 e, de acordo com ele, 

será o local onde continuará estudando nos próximos anos para poder aprender a ler e 

escrever. 

As informações que obtivemos acerca da vida de João (desde o seu nascimento), 

bem como aquelas referentes à sua família, foram relatas por sua tia-avó Laura, com 

quem ele residia na ocasião de nossa pesquisa. Como já esperado, as descrições do 

período em que ele já se encontrava em São Paulo – período este que, em sua maior 

parte, foi vivido sob os cuidados da família dela – são mais densas e mais detalhadas 

Além disso, as respostas proferidas por João sobre nossas questões temáticas
129

 também 

foram, em sua maioria, relativas às disposições e crenças da família de Laura.  

A respeito dos acontecimentos que se seguiram depois da saída de João do 

“Norte”, soubemos que ele, sua avó Luana e o marido dela chegaram primeiramente à 
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 Cabe lembrar que, como já dito anteriormente, há trechos do texto que considerando a especificidade 

da pesquisa e do método, não nos sobra opção, a não ser alternar o narrador no singular e no plural 

conforme a necessidade. 
129

 As questões temáticas que constituíram nossos roteiros de entrevistas já foram explicadas no Capítulo 

Metodológico, e podem ser vistas compiladas no quadro 19 “Os 23 temas pesquisados”, que está 

disponível no apêndice E na página 228.  
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Maringá, na casa de Kelma (filha de Luana), mas tiveram uma rejeição quanto à 

hospedagem. Eles “não puderam ficar muitos dia”, pois o marido de Kelma não aceitou 

hospedá-los em sua casa, afirmando que isso implicaria aumento nas despesas da casa: 

“Eles comem demais... Não vou ficar sustentando todo esse povo”.  

Desse modo, Luana recorreu à Laura, que, já ciente da situação, tentou ajudá-los e 

“arrumar um emprego pra eles
130

”. Laura havia conversado com sua filha Gilda, que 

conseguiu um empregou “de bico” para o marido de Luana. Pedro, o pai dos filhos de 

Gilda – com quem ela tem um relacionamento “de idas e vindas, mas que tem amizade” 

–, fez contato com um antigo amigo seu na cidade de Itaquaquecetuba, com quem ele já 

havia trabalhado em anos anteriores. Esse amigo era dono de uma pequena porção de 

terra voltada ao plantio de frutas e verduras e, naquela ocasião, estava precisando de 

alguém para ajudar na colheita e também para auxiliar no cuidado das terras; alguém 

para atuar como “caseiro”. Foi então que Pedro indicou o marido de Luana. 

No primeiro contato que fiz com Laura para lhe explicar a pesquisa e perguntar se 

ela concordava em participar, a primeira coisa que ela me respondeu foi que participaria 

sim, pois acreditava que a oportunidade que teria em me relatar sua vida e a de João era, 

na verdade, “uma bênção de Jesus”. Assim, ela sinalizou sua disposição em contribuir 

com este estudo e disse que sua participação consistiria em uma ocasião que lhe fora 

dada para narrar as últimas maravilhas que lhe tinham acontecido: a cura de sua doença 

e o “recebimento” de João como filho. 

 Laura contou que, aproximadamente dois anos antes (em 2013), ela havia sido 

infectada pelo vírus da dengue durante o período em que tinha ido visitar seus familiares 

na cidade da Pedra. Desde então, quando retornou a São Paulo recuperada, ela passou a 

acreditar que Deus tinha lhe dado uma segunda chance de viver: “Foi Deus, minha 

filha. Só por Ele que eu tô viva... Era pra eu ter morrido... Mas vivi, e agora Deus me 

deu essa bênçã, de te poder relatar todas maravilha que Ele, o Deus poderoso, fez na 

minha vida”. A partir desse relato, não houve nenhuma outra situação em que Laura me 

contasse algo sem se referir a Deus. Em outras oportunidades, quando indagada 

explicitamente sobre sua fé e religião, ela respondeu que frequenta a igreja católica; no 

entanto, sua constante referência a Jesus e a Deus, sem menção a santos, levou-me a 

entender que sua inclinação religiosa é católica com raízes carismáticas. 
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 Laura cita o pronome “eles”, mas se refere especificamente ae o marido de Luana, que se encontrava 

desempregado.  
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 Em diversos momentos, Laura e sua família justificaram situações da vida como 

permissões divinas. Acerca da vinda de João, por exemplo, alegaram: “Só veio mesmo 

pra aqui [referindo-se à sua casa] porque Deus quis”. Eles também narraram outros 

tipos de situação cujas causas não compreendiam, atribuindo a Deus a possível 

explicação para esses fatos – como quando mencionaram a situação financeira de 

Ismael, o irmão caçula de Laura. Ela e sua filha descreveram que, apesar de ser um 

“home trabalhador”, Ismael vive com poucos recursos financeiros. Segundo elas, ele é 

uma pessoa que “luta também, assim igual a gente”, mas que, “mesmo assim” , ele não 

possui nenhum bem material – “nem casa ele tem pra morar”. E, em tom de tristeza, 

concluíram o relato considerando que “deve ser porque Deus quis, né? Porque eu 

[Laura] não entendo tudo isso, não!”
131

.  

Por fim, cabe dizer que, com João e sua família, os instrumentos metodológicos 

escolhidos foram bastante eficientes, tendo em vista a participação e cooperação da 

família. Pudemos visitar sua casa, a casa de alguns parentes próximos e, ainda, alguns 

amigos. Convivemos com o menino e sua família em diversos âmbitos (na escola Luz, 

no bairro, na casa da família), além de estabelecer contatos por telefone e redes sociais – 

o que ajudou a ampliar conhecimentos a respeito das informações que desejávamos 

obter para reconstituir o percurso de fracasso escolar de João. 

4.3.3 OS EDUCADORES DA ESCOLA 

Os quatro profissionais da educação da escola Luz que participaram de modo mais 

engajado na pesquisa foram o diretor Paulo, a coordenadora Emília – do Ensino 

Fundamental I –, a professora Marta – que, à época, era responsável pelo ciclo I da EJA 

– e a professora Joana – responsável pelo terceiro ano do Ensino Fundamental. 

Paulo é um homem de meia idade, casado e pai de duas moças. Ele possui 

licenciatura em língua estrangeira e leciona em uma escola particular de outro bairro há 

aproximadamente 15 anos. Em 2013, candidatou-se à direção da escola Luz, depois de 

ter vivenciado a experiência de substituição do cargo em 2010. Mostrou-se um educador 

com inclinações positivas às especificidades e subjetividades dos alunos, e isso foi de 
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 Ismael vive em São Paulo desde meados de 1988, que foi quando Laura se casou com Dito e, então, o 

casal o ajudou a vir para a capital paulista. “Trouxemos ele [Ismael] pra morar perto da gente”. Laura 

contou que, atualmente, ele tem um filho de 25 anos com “problema de mente”, que “vive fugindo, já 

deu mais de 16 vezes. A última vez, foram pegar ele em Juazeiro do Norte”. Sobre essa situação, ela 

também afirmou que fica “triste”, mas se conformou dizendo que “tudo é no tempo de Deus, né?”. 
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grande valia em certas ocasiões específicas deste estudo – como, por exemplo, 

conseguir entrevistar a mãe de Maria. 

Uma participante crucial foi a coordenadora Emília, que tanto possuía 

informações fundamentais acerca do percurso escolar de João quanto do percurso 

escolar de Maria. Solteira, com quase 50 anos, formada em Pedagogia há 25 anos, ela 

me auxiliou durante todo o processo. Funcionária da RMESP há 20 anos, assumiu em 

2010 o cargo precário na coordenação do Ensino Fundamental I, tendo sido efetivada 

nessa mesma função em 2011, na escola Luz. De acordo com seu depoimento, é 

descendente de nordestinos migrantes e pobres. Quando perdeu o pai, ainda criança, fez 

da escola um espaço de “salvação de vida”. Emília contou que, apesar das dificuldades 

financeiras enfrentadas em sua trajetória escolar, essas dificuldades corroboraram para 

suas compreensões atuais de como a escola pode ser “salvadora”. Em nossas 

conversas, ela declarou que não se “perdeu no mundo das drogas” porque esteve o 

tempo todo dentro da escola. Essa sua crença vai ao encontro do discurso de que “toda 

criança é possível”; a coordenadora entende que “a escola deve encaminhar os alunos 

para um processo de alfabetização por meio dos letramentos”, e que ao professor cabe 

“trazer o universo letrado e as questões textuais para os alunos que não têm esses tipos 

de experiências anteriores advindas das famílias”. Emília insiste em que “a escola 

pode e deve alfabetizar o aluno”. Contudo, ressalta que as famílias da região têm 

marcas de “registro oral”, remetendo à ideia de que a oralidade marcante na 

socialização das crianças e famílias converte-se em problema frente às práticas de 

leitura e de escrita demandadas na escolarização: “[as famílias] não possuem práticas 

de leitura, como, por exemplo, contar histórias para os filhos antes de dormir, ou levar 

o filho ao metrô e dizer: „Olha, ali está escrito metrô‟”. Nesse sentido, ela afirma que o 

papel da escola consiste em “promover acessos e incentivar a leitura”. 

Em nossas observações a respeito da escola e dos educadores, pudemos notar que 

Emília se mostra como uma figura de inegável influência no interior da instituição, 

tanto em razão de sua atuação em questões específicas do ensino quanto por seu 

desempenho nas resoluções de problemas disciplinares e atendimento das famílias. 

Identificamos a influência de Emília, por exemplo, no reconhecimento por parte dos 

funcionários da escola, conforme assinalou a professora Marta. Quando lhe 

perguntamos a quem ela se reportava como sua coordenadora, Marta contou-nos que se 

reportava à Emília, devido à sua competência pedagógica junto ao processo de 
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aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Marta destacou que, como seus 

alunos do ciclo I da EJA precisam de se alfabetizar, ela pede auxílio à Emília. 

Marta é uma mulher de aproximadamente 30 anos, com formação pedagógica 

relativamente recente e com cinco anos de atuação na RMESP. Em seu depoimento, ela 

enfatizou que ainda possui muitas dúvidas e dificuldades no que concerne à sua atuação 

em sala de aula. Quando a entrevistamos, a professora de Maria explicou que trabalhava 

na escola Luz desde 2012, mas que havia assumido uma sala de EJA apenas naquele 

ano – 2015. Marta ainda acrescentou que, apesar de sua formação pedagógica ter sido 

realizada em uma faculdade “renomada” (privada, de São Paulo), teve lacunas 

“preocupantes” quanto aos conhecimentos de ordem prática, relativos à docência e a 

didáticas específicas, como a de alfabetização. Em vista disso, ao iniciar sua atuação em 

uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental, ela não sabia “o conteúdo que tinha 

que ensinar”, e precisou recorrer a suas colegas de profissão a fim de que estas lhe 

indicassem manuais e guias – como, por exemplo, o chamado Guia Rosa
132

.  Marta 

reiterou que precisa “bastante do apoio pedagógico” da coordenadora Emília – que, de 

acordo com ela, é quem a auxilia, sobretudo nas atividades e nas avaliações de 

alfabetização dos alunos. A professora destacou suas dificuldades quanto aos processos 

de alfabetização, afirmando que possui dúvidas sobre o conceito de letramento e o modo 

de implementar práticas de letramento em sala de aula. 

Esses relatos de Marta corroboram com os resultados de pesquisas acerca da 

relação entre a escolaridade do professor e o rendimento dos alunos. Pontili e Kassouf 

(2007) mostraram que a melhoria na escolaridade do professor influencia, 

proporcionalmente, na melhora do rendimento e na frequência dos alunos. As autoras 

mostraram que melhorias na escolaridade e na formação do professor “representam 

investimentos na qualidade do ensino” (PONTILI e KASSOUF, 2007, p. 32). 

Com 35 anos de idade e mãe de dois meninos, Joana era casada no momento em 

que se deu este estudo. Ela possui magistério e formação pedagógica e psicopedagógica 

recente. Assim como Marta, Joana também atua na rede há pouco tempo (desde 2010), 

tendo sido contratada como professora da escola Luz em 2012, quando entrou pelo 

processo de transferência – processo este que, coincidentemente, ocorreu junto ao da 

professora Marta. A primeira atribuição de Joana nessa instituição foi a de professora 
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 Marta se refere ao Projeto toda força ao 1º ano (São Paulo, 2006). Apesar de, legalmente, este 

documento não ser mais usado como referencial curricular na RMESP, ela o menciona como sendo seu 

apoio para consultar os conteúdos a serem ensinados. 
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responsável pela turma de “aceleração”, criada pela coordenação para os chamados 

“alunos impossíveis”, como já descrevemos anteriormente.  

A professora contou que escolheu a carreira pela “beleza da profissão” e por 

gostar de “assuntos polêmicos e de formar opinião”. Contou ainda que, dos cursos de 

formação oferecidos pela escola, faz aqueles que são de seu “interesse” e que estão 

dentro de suas “possibilidades pessoais”. Joana se mostra confiante em relação à sua 

prática pedagógica, mas se ressente muito pela realidade social das crianças do bairro. 

Ela compõe seu método de ensino a partir de uma “mescla de concepções”, pois 

entende que “cada criança é atingida de uma forma”. Joana acredita “no 

construtivismo no sentido de ser uma proposta que ajuda a entender o processo de 

etapas da criança, até [a criança] chegar à concepção da palavra”; porém, não 

desconsidera, por exemplo, o “método fonológico”, usando cada um conforme a 

necessidade da criança. 

Joana relatou que realiza atividades específicas para os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, mas que executa essas tarefas apenas em “alguns 

momentos, porque eles [os alunos com dificuldades] também se sentem excluídos por 

não estarem fazendo o mesmo que o resto do grupo”. Ela ainda explicou que costuma 

enviar essas atividades como tarefas para casa, mas que isso é “algo complicado”, pois 

“normalmente crianças não alfabetizadas não têm apoio em casa; então, não adianta 

mandar atividades diferentes”. Devido a esse contexto, sua estratégia de avaliação 

consiste em provas bimestrais, porque é “preciso avaliar a todos igualmente”, e 

também em avaliações feitas por ela “durante o bimestre”, para que possa compreender 

o “processo da aprendizagem de cada um”. 

Com um discurso semelhante ao da professora Marta, Joana nos disse que uma 

das maiores dificuldades que ela encontra na aprendizagem dos alunos da escola Luz 

advém da “relação familiar”. Joana foi enfática ao afirmar que a causa dos problemas 

enfrentados pela escola na aprendizagem dos alunos é decorrente da condição 

sociocultural das famílias – problema acentuado por ela com um tom depreciativo. Para 

ela, a dificuldade está “na comunidade não saber lidar com seu filho”, de modo que 

isso prejudica as crianças, haja vista que “o aluno apresenta uma série de problemas e, 

quando chama a família pra conversar, percebe-se o mesmo tipo de problema ou pior”. 

Joana verbalizou que fica em dúvida quanto aos benefícios de se chamar a família do 

aluno na escola, já que, muitas vezes, a família tem mais dificuldades com ele em casa 

do que o professor que está com ele em sala de aula.  



99 

 

Eu penso: „Pra que chamá-los [a família]?‟... Se a mãe diz que não sabe o 

que fazer com ele, alegando que, na casa, o comportamento é pior... Então, a 

mãe não traz solução e nem se propõe a ajudar o professor, e deixa você 

[professor] de mãos atadas. (Trecho da entrevista com a professora Joana. 

gravada em áudio). 

Semelhantemente aos discursos de outros professores, Joana considerou que “a 

pior coisa [do ambiente escolar] é a relação familiar”, pois, de acordo com ela, “isso 

desemboca na indisciplina, desemboca na falta de compromisso”. E exemplificou: 

Se você [professor] pede uma atividade, e essa atividade não retorna... Se 

você [professor] cobra, mas a mãe não cobra, então a criança entende que ela 

não precisa fazer, porque a mãe não vai ter aquela cobrança; a cobrança é só 

da escola. (Trecho da entrevista com a professora Joana. gravada em áudio). 

 

A professora considera que existem alunos diferentes, que “mesmo que o pai não 

ligue, eles acabam se comprometendo”, mas estima que isso é “uma minoria, porque 

ele [o aluno] é uma criança, que precisa de exemplos, precisa de modelo”. Essas 

concepções indicam que há expectativas que o professor deposita sobre os resultados 

dos alunos e que, apesar das ressalvas feitas pelas professoras, em um panorama geral, 

trata-se de expectativas negativas articuladas à origem social desses alunos e às suas 

disposições familiares. Essa visão negativa e as baixas expectativas contribuem para o 

declínio no nível de sucesso desses discentes, como aponta Bressoux (2003, p. 31): “as 

expectativas elevadas sobre os alunos vão conduzi-los a níveis de sucesso elevados, 

enquanto o nível de sucesso dos alunos dos quais o professor espera pouco, vai 

declinar”. 

As concepções da professora Marta e da coordenadora Emília são semelhantes no 

que dizem respeito aos papéis que a escola deveria desenvolver – em especial, na 

região. Marta acredita que “a escola precisa assegurar conhecimentos para os alunos”, 

justificando que “eles já são marginalizados e, se não tiverem conteúdos equalizados, 

estarão sempre em desvantagem”. As falas da coordenadora Emília também seguem 

nesse sentido, quando ela afirma que “muitos alunos não têm como ter apoio e 

incentivo em casa; por isso, cabe à escola promover esse estímulo e ensino”. Ainda 

nesse entendimento, no qual elas compreendem a escola como “meio de incentivar os 

alunos a lerem mais” (Marta), essas educadoras fundamentam suas crenças em relação 

à possibilidade de os alunos “aprenderem a ler” (Emília) e, “mesmo em condições 

familiares precárias, aprenderem a gostar de ler” (Marta).  

Tanto Emília quanto Joana e Marta são educadoras que veem a comunidade local com 

limitações para lidar com as questões da aprendizagem escolar de seus filhos. Marta e 

Emília caminham em um posicionamento de que essa “carência” pode e“deve” ser 
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suprida pela escola. Os posicionamentos dessas duas educadoras vão ao encontro dos 

resultados de pesquisa, como a de Soares, M., (2000b), que apontou questões de ordem 

sociolinguística de crianças do meio popular articuladas à produção de fracasso na 

aprendizagem inicial da escrita. A autora mostrou ainda que essas questões estariam 

pautadas em relação às condições socioeconômicas, uma vez que há diferenças culturais 

existentes entre a camada popular e a escola, entre modos de falar típicos de 

determinados extratos sociais que são dissonantes ao esperado pela escola. A variante 

linguística valorizada na escola correlaciona-se com a cultura da classe dominante em 

detrimento da cultura popular (SOARES, M., 2000b). 

Todavia, o pensamento de Joana caminha em sentido diferente, posto que ela 

acredita não haver sentido em uma criança “aprender a leitura e escrita na escola”, 

mas não ter “opinião formada sobre nada que aconteceu lá fora”. Este registro elucida 

a crença de alguns professores para os quais as crianças inseridas em território 

vulnerável têm opiniões e formações [familiares] “piores” do que outras crianças – o 

que, consoante essa perspectiva, exige outro currículo escolar, adaptado para aqueles 

que possuem “carências” culturais e sociais. De um lado, trata-se de uma visão sobre o 

fracasso relacionado ao déficit cultural das crianças e de suas famílias; o atributo de 

ordem pessoal relativo ao pertencimento a determinada classe social explicaria o mau 

desempenho desses alunos. De outro, estudos acerca da segregação socioespacial nas 

grandes metrópoles apontam que o isolamento de segmentos da população e a 

homogeneidade típica dessas localidades levariam à constituição de um conjunto de 

valores e visões de mundo, por parte dos moradores, que são muitas vezes 

desconectados da cultura dominante (SANT‟ANNA, 2009, p. 168). O que observamos é 

que essas indicações de pesquisa são percebidas, mas compreendidas de modo negativo. 

Para além dos pontos de vista das educadoras ouvidas, verificamos que os grupos 

populacionais que vivem sob vulnerabilidade social e que são socioespacialmente 

segregados, com sérias fragilidades e graves desigualdades quanto à manutenção de 

suas vidas e ao acesso à estrutura de oportunidades que promovam mobilidade social 

(KAZTMAN, 2001), sofrem impactos negativos em sua escolarização, muitas vezes por 

julgamentos (pré-concebidos ou não) dos educadores que atuam nesse local. O efeito 

território impacta a qualidade das oportunidades educacionais oferecidas aos estudantes 

pertencentes a segmentos da população expostos a maiores níveis de vulnerabilidade 

social (ÉRNICA e BATISTA, 2012) – fenômeno que, nesta pesquisa, é evidente. 
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Joana ainda afirmou acreditar que a incumbência da escola é conseguir inserir a 

criança no mundo, fazendo alusão ao mundo “letrado”. Para ela, “letramento é inserir a 

criança no mundo”, e nisto estaria a “diferença entre crianças letradas e 

alfabetizadas”: 

[A pessoa letrada] entende que aquela leitura faz parte do mundo, que ele 

precisa daquilo. Ele tem conhecimento de mundo, mas ele ainda não 

consegue registrar. Então, é o oposto da criança que ela até sabe, mas não 

conhece nada do mundo, não foi apresentado nada pra ela. (Trecho da 

entrevista com a professora Joana, gravada em áudio). 

Joana entende que letramento “é quando o mundo entra na sala de aula”, e que 

isso ocorre quando “a criança consegue lidar com todos os aspectos do que está 

acontecendo ao redor”, pois, assim, “a escola não fica estanque do mundo”. A 

professora acrescentou que, sem essa percepção, “a escola não tem função”, 

demonstrando seu entendimento de que a família também “desempenha papel no 

letramento das crianças”. 

Quanto aos sujeitos ouvidos na escola, cabe ainda pontuar que os agentes 

escolares – secretários, inspetores e funcionários terceirizados – também foram ouvidos 

como participantes da pesquisa, mas por meio de conversas informais. Eles são, em sua 

maioria, moradores do próprio local, e enxergam na atuação profissional escolar do 

bairro uma realização pessoal, já que se sentem próximos (“para o bem ou para o mal”) 

das histórias de vida dos alunos. Proximidade entendida “para o bem”, pois há “casos 

que a escola consegue ajudar... eles [os alunos ]melhoram”, mas há também o lado 

contrário em que “nem a escola sabe como ajudar”, assim como confidenciado por 

duas secretárias e um inspetor: “eles [professores] tem vergonha de falar, mas a 

verdade é que tem casos que a escola não sabe o que fazer”. 
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5. ANÁLISE 

Neste capítulo de análise apresentaremos a reconstituição das trajetórias dos dois 

alunos pesquisados, primeiro Maria e depois João. Ambas as análises foram divididas 

em cinco tópicos semelhantes: os três primeiros mostram quem são eles, e os descrevem 

a partir de dois momentos marcantes de suas vidas, e os dois últimos mostram a visão 

da escola sobre eles como alunos, e o desempenho deles segundo a escola e também 

mediante aos resultados da avaliação diagnóstica realizada. 

5.1 QUEM É MARIA 

Maria é uma garota de 15 anos que se descreve como uma pessoa tranquila e que 

gosta de estudar. Entre suas preferências, ela destaca a música gospel e os sapatos da 

marca “Melissa”. Já seu prato predileto é “carne de panela”. É uma adolescente comum, 

quando comparada às demais que moram na mesma localidade. Usa roupas mais justas 

– normalmente calça jeans ou legging e blusinha tomara que caia (ou short e regata, 

quando não está na escola) –, como tantas outras do bairro. Com um modo de andar 

introspectivo, aliado a uma simpatia despretensiosa, conversa e cumprimenta as pessoas 

pelas ruas, sempre ajeitando seu cabelo curto, amarrado com elástico e arrumado com 

“chapinha”. Maria afirma que nunca gostou de brincar e que, em seu tempo livre, 

prefere ficar “na rua com as amiga”. Além da igreja evangélica que frequenta três 

vezes por semana, seu lugar favorito é o bar próximo à sua casa, onde “vende 

churrasquinho” e, aos finais de tarde e início da noite, as pessoas de seu convívio se 

reúnem – “o pessoal vai pra lá” para conversar e “passar o tempo”. 

No decorrer desta pesquisa, pude
133

 conhecê-la melhor, sendo que a entrevista foi 

a primeira oportunidade na qual a jovem contou sua vida em um panorama geral. Iniciei 

esse diálogo pedindo-lhe que se apresentasse, informando seu nome, idade, local de 

nascimento e outros dados pessoais. Maria falou seu nome completo, indicou a idade – 

15 anos – e se autodeclarou “preta”; em seguida, fez um grande esforço para se lembrar 

do local onde havia nascido. Este, a propósito, foi um dos primeiros esforços de muitos 

outros que aconteceriam ao longo da entrevista, em tentativas de rememorar 

determinados fatos de sua vida. O esquecimento ou as lembranças relatadas de modo 

                                                 
133

 Como já sinalizamos, em alguns momentos do texto usaremos a primeira pessoa do singular para 

narrar situações de contato pessoal dos participantes com a pesquisadora. 
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confuso e sucinto caracterizaram a entrevista com Maria e com sua família, assim como 

também marcaram as fontes documentais sobre sua trajetória escolar, conforme 

veremos mais adiante.  

Ao longo da entrevista, houve dois momentos marcantes que elucidam esse 

esforço para que a adolescente se lembrasse de fatos de sua vida. O primeiro diz 

respeito ao local do seu nascimento: Maria não conseguia recordar o nome do bairro
134

, 

e somente ao final da entrevista foi que lhe ocorreu essa informação, quando a jovem 

fez alusão à certidão de nascimento perdida em uma das enchentes que acometeram sua 

primeira moradia
135

. Já o segundo momento diz respeito às lembranças da escola na 

qual ela cursou a Educação Infantil, antes de se matricular na Escola Luz. Maria 

localizou onde ficava sua antiga escola de Educação Infantil, mas sem se remeter ao 

nome dessa unidade – um Centro de Educação Unificado da Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo (CEU da RMESP). 

Quando indagada sobre o número de pessoas que vivia em sua casa, Maria 

respondeu com os nomes de cada um. Esse modo de produzir a resposta causou-me 

certa confusão, levando-me a questionar quantos irmãos ela tinha, ao que a menina 

respondeu: “Meus irmãos?... É, cinco irmão”. Contudo, os (4) nomes elencados por 

Maria não correspondiam ao número indicado por ela (5). Seriam cinco, se ela estivesse 

contando a si mesma. Dada essa circunstância, fizemos aí uma pequena interrupção e, a 

fim de que pudéssemos chegar a uma resposta mais precisa sobre a composição de sua 

família, fui registrando os nomes à medida que a jovem foi elencando quem era cada um 

dos moradores. Eles vivem em oito pessoas em sua casa: Maria, seus quatro irmãos
136

, a 

sua mãe Bete, o “ex-padrasto
137

 usuário de droga que vive de favor”, conhecido pelo 

apelido de “Paraíba”, e Érica, sua cunhada. 

Não apenas nesse episódio, mas também em outras situações ao longo da 

entrevista, houve dificuldades de comunicação e mal-entendidos. Em alguns momentos, 

Maria não compreendia as perguntas e, normalmente, era preciso tecer explicações, dar 

exemplos ou usar sinônimos para que ela entendesse o que estava sendo dito ou 

perguntado. Por exemplo, quando questionada sobre sua professora dar ou não liberdade 

                                                 
134

 Ela queria lembrar o nome do bairro onde está localizada a maternidade onde nasceu. Trata-se de um 

bairro diferente daquele no qual Maria reside atualmente.  
135

 Maria contou que sempre morou “no mesmo lugar”, mas que, devido aos estragos provocados por 

enchentes, sua moradia precisou ser reconstruída algumas vezes. 
136

 São três meninos e uma menina: Carlos, de 17 anos; Jonas, de 13; Roger, de 6; e Rogéria, de 4 anos de 

idade. 
137

 Maria contou que não sabia o nome de seu “ex-padrasto”; lembrou-se apenas de que o chamam de 

“Farinha”; porém, sempre que se referia a ele, dizia: “meu ex-padrasto”. 
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para os alunos se expressarem, ela perguntou: “Como assim „liberdade‟?”. A expressão 

foi elucidada com mais detalhes, mas a feição da jovem ainda não demonstrava um 

entendimento a respeito. Diante disso, a pergunta lhe foi refeita nos seguintes termos: 

“A professora deixa vocês perguntarem? Ela deixa vocês falarem?”. Então, ela 

respondeu: “Ah, isso sim... Ela deixa sim”, acrescentando que a professora “é um amor 

de pessoa” e complementando, por fim: “Nossa, num sabia disso aí, da liberdade”.  

Em outros momentos, Maria utilizou termos e expressões desconhecidos ou que me 

pareceram estranhos. Não se tratava de gírias ou palavras de baixo calão, mas de 

expressões como: 

 “minha mãe me teu” para “minha mãe me teve”;  

 “desdi quando eu nasceu, eu moro aqui” para “desde quando eu nasci, eu 

moro aqui”; 

 “vou no dia que faz de quinta... ou no dia que se faz de domingo” para 

“vou às quintas-feiras...” ou “vou aos domingos”.  

Nessas passagens, Maria se apropriou de outras formas gramaticais, de léxico 

diferenciado, além de uma pronúncia nem sempre clara das palavras. Dado o tempo de 

escolarização e sua frequência em outros âmbitos de socialização, como o da religião, 

esse modo particular da fala de Maria era estranho, pois parecia referido a contextos 

mais privados de comunicação, como o de seu grupo familiar. 

Ainda buscando depreender o universo em que vive Maria, procuramos acessar 

informações acerca de sua família. Em nossas conversas com ela, quando se referia à 

figura materna, designava-a de Bete; porém, com a análise documental, descobrimos 

que Bete não é sua mãe biológica: ela é, na verdade, sua tia paterna. Maria é filha 

biológica de Bianca e Francisco (irmão mais velho de Bete). A fim de que pudéssemos 

melhor compreender essas relações, construímos esquematicamente uma árvore 

genealógica da família, apresentada a seguir
138

: 

                                                 
138

 Por motivos de formatação a imagem esquemática da árvore genealógica de Maria será apresentada na 

página (105) a seguir. 
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Legenda da árvore genealógica de Maria: 

 

  

Traços 

-setas: filiação 

-inteiros: relacionamento sanguíneo 

-pontilhados: relacionamento temporário 

com geração de filhos 

Formas: 

-Circular: mulher 

-Quadrangular: homem 

-Nuvem: João 

 

-Emotions: sinalizam com 

quem conversamos. 

Cores: 

-laranja: 1ª geração 

-verde: 2ª geração 

-roxo:  3ª geração 

 

Tonalidade escura: geração direta 

Tonalidade clara: geração indireta 
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Na ocasião de nossa pesquisa, seu pai, Francisco, encontrava-se privado de 

liberdade por “venda de carro roubado”. De acordo com Maria, ele teve várias 

passagens pelo sistema prisional (“vive mais na cadeia que solto”). Em tom de 

“vergonha”, ela ainda relatou que todos os “homens”
139

 de sua família estavam 

“preso”: “Hoje tudo os homens tá preso... Meu pai também... Ele já é normal”. 

Enquanto narrava essas situações, Maria fazia expressivas alusões de repulsa, revelando 

sua reprovação em relação a essa situação e afirmando que “trabalhar com coisa errada 

não pode dar certo”, querendo dizer que reprovava condutas ilegais, porque não são 

produtivas.  

No que tange aos trabalhos e serviços da família, Maria contou que a mãe sempre 

trabalhou, mas pontuou que, antigamente, Bete “mexia com muita coisa errada”. Em 

uma aparente necessidade de justificar a ação da mãe, Maria contou que era para “dá o 

que comer” a eles, embora manifestasse a todo instante sua discordância quanto às 

práticas ilegais da mãe para obter dinheiro, por meio do comércio de drogas ilícitas. 

De acordo com as descrições de Bete, ela mora com os filhos e não tem marido. 

Bete declarou que é a responsável financeira pela sua casa e que não recebe nenhum 

tipo de auxílio financeiro do governo. Apesar de demonstrarem uma vida muito pobre e 

com visíveis limitações de recursos de moradia, Bete afirma que seu meio de geração de 

renda – o comércio de balas em semáforos e a lavagem de roupas – é o suficiente para 

ela e sua família sobreviverem. Ela se refere a essa ocupação com otimismo, afirmando 

que houve uma “melhora” na condição de vida e que, atualmente, pode ajudar outras 

pessoas, tal como Paraíba e Érica, que vivem de favor em sua casa.  

Depois de entender as complexidades da ocupação de Bete, perguntei à Maria 

como era a situação financeira de sua casa. Ela relatou que a família já vivenciou 

inúmeras dificuldades, que “passaram” fome em determinadas épocas da vida. Contudo, 

em vários momentos, em descrições não alongadas, ela fazia questão de enfatizar que, 

para suprir as necessidades dos filhos, sua mãe Bete “sempre dava um jeito”.  

Maria e sua família não dispõem de qualquer ajuda financeira vinda de terceiros 

ou do Estado. Em situações de muita necessidade, apenas sua avó Ismália é quem os 

ajuda “com uma mistura... salsicha ou frango... coisa assim”. Maria não recebe pensão 

de seu pai Francisco, e seus irmãos também não recebem recursos de seus respectivos 

pais. Ela complementou dizendo que, antigamente, o Paraíba (pai de Carlos) não tinha 
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 Maria se referia a seu pai Francisco e a seu tio Joel, irmão de Francisco. 
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condições de ajudá-los, que Mouro (pai de Jonas) havia falecido quando eles eram ainda 

pequenos, e Farinha (pai de Roger e Rogéria) “é um coitado... usuário de droga”.  

Maria nos contou que quem cuida dela é apenas Bete (“Só minha mãe mesmo pela 

gente... Só de vez em quando que minha vó
140

 ajuda com uma mistura ou coisa assim”). 

Alegou também que Bete é a única que se responsabiliza por ela (e por seus irmãos). 

Todavia, com base na análise das fontes escolares, verificamos que há três responsáveis 

que assinaram documentos por Maria: Bete, Bianca e Francisco. No prontuário escolar 

de Maria, por exemplo, temos os seguintes documentos: 

 Um comprovante de endereço que está no nome de Bianca, assim como 

algumas assinaturas de “acompanhamento escolar
141

”;  

 Fichas médicas e justificativas de falta (alegando motivo de enchentes) de 

Maria e de seus irmãos (Carlos e Jonas) preenchidas e assinadas por 

Francisco;  

 E, ainda, termos de responsabilidade (sobre o acompanhamento da 

frequência de Maria), bem como outras assinaturas de “acompanhamento 

escolar” que foram efetivadas por Bete. 

 

O motivo de Maria viver com sua tia Bete não é esclarecido completamente, pois 

o assunto parece não agradá-las. Maria fez um breve relato sobre sua mãe biológica, 

Bianca, somente quando indagada explicitamente sobre esta situação. Porém, de acordo 

com ela, não há convivência entre mãe biológica e filha (“não tem muito contato, 

não”). Não obstante, a adolescente salientou que “às vezes” ela vai visitar Bianca, pois 

moram perto, a uma distância de três ou quatro ruas. Maria não sabe ao certo quantos 

irmãos ela possui por parte de sua mãe biológica, mas acredita que sejam “12, 11 

irmão”. Quando se refere aos filhos de Bete, considerados por ela como seus irmãos, 

também não os quantifica, apenas os nomeia: “Meus irmãos que moram comigo são 

Rogéria, Roger, Jonas e Carlos”. 

Bete contou que não é casada, e um das poucas passagens em que ela relatou sua 

dificuldade em viver sozinha, “sem homem nenhum”, foi quando conversamos a 

respeito das faltas escolares de seus filhos. Ela disse que os via “cabulando aula”, mas 

pontuou que, sozinha, não tinha o que fazer para impedir, devido à pouca autoridade 

para lidar com eles. Em seu relato, a mãe pareceu valorizar a frequência escolar; 

entretanto, ponderou que, no cotidiano familiar, ela não tinha, em sua opinião, como 
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 Maria se refere à sua avó Ismália, que é mãe de Bete, Francisco e Joel. 
141

 “Acompanhamento escolar” é o nome dos documentos que a escola apresenta aos pais e/ou 

responsáveis e que são referentes às entregas das notas e à situação final do aluno (aprovado ou não) no 

término do ano escolar. 



108 

 

impedir aquela situação. Falou que conversava com eles, mas que não podia fazer nada 

além disso.  

Maria contou que seus irmãos (Carlos e Jonas) pararam de estudar porque não 

gostavam de ir à escola e preferiam “ficar” na rua. Segundo relato dela, eles sabem “ler 

e escrever só um pouco só”. De acordo com os relatos da coordenadora Emília, 

sabemos que Jonas
142

 também estudou na escola Luz, e cursou até a antiga segunda 

série (atual terceiro ano do Ensino Fundamental). Com uma trajetória de defasagem 

idade-série semelhante à de Maria, ele frequentou a escola até o ano de 2013 (também 

com faltas constantes, assim como ela). 

Em 2014, Jonas e Maria iniciaram o ano letivo em turmas especiais de reforço, 

mas as frequentaram apenas por poucos dias, desistindo em seguida. Quando perguntei 

à Bete sobre Maria ter ficado um ano sem estudar
143

, ela respondeu com dúvidas quanto 

ao tempo que a filha ficou fora da escola (“Deu um ano, será?... Foi é?”). E, quando 

indagada acerca das séries cursadas por Maria e por seus irmãos, ela não sabia dizer 

quais os anos de estudo dos filhos. O percurso escolar relatado por Bete foi feito sempre 

a partir de aspectos burocráticos que ela parecia não compreender bem como 

funcionam: “Não sei disso [das séries cursadas por Maria] direito não... Quando ela 

[Maria] saiu do CEU, mandaram o papel, e aí ela ficou lá na [escola]  Luz”.  

A respeito de suas lembranças da escolarização, Maria afirmou que não se 

recordava de nada da escola de Educação Infantil. Não conseguiu se lembrar de suas 

professoras, nem mesmo por seus nomes ou por alguma outra característica que tivesse 

lhe marcado. Pouco contou das sucessivas reprovações na primeira série, por quatro 

anos. Também não conseguiu reconstituir os anos de estudo no Ensino Fundamental, 

tampouco os anos em que não foi aprovada. Maria afirmou que não se lembrava e que 

não sabia falar ao certo sobre isso. 

Entrevistadora: Eu queria entender... Quais os anos que você repetiu? 

Quando você foi pra EJA? Quando você parou? Como foi? Você me 

conta? 

Maria: Ai... Já repeti muitos anos. 

E: Você lembra? Pode me dizer a ordem?... Assim, mais ou menos? 

M: Como assim? Ordem? 

E: Os anos que você repetiu? Quais foram?... Qual foi a primeira vez 

que repetiu; você lembra? O ano que você passou, ou o ano em que 

parou? ... 

M: Ah, não me “alembro”... Isso não sei, não! 

E: Você estudou até que ano sem parar? 

                                                 
142

 Jonas, na época da pesquisa, tinha 13 anos. 
143

 Referente ao ano de 2014, período no qual Maria não frequentou a escola. 
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M: Até a quarta série, porque foi assim: minha mãe foi presa... [e, 

então, ela passa a descrever essa ocorrência].  

(Trecho da entrevista com Maria, , gravada em áudio). 

No que concerne à sua conduta na escola Luz, Maria descreveu-se como uma 

jovem tranquila, “de boa”, mas contou que antes
144

 era “meio esquentada”, e que teve 

algumas brigas com colegas de sala. Contudo, ressaltou que foram situações passageiras 

e que se resolveram com conversas na secretaria ou, conforme aconteceu em um caso, 

com “advertência”. 

Em casa, Maria se mostra afetuosa com seus irmãos e com Bete, sua “mãe de 

verdade”, como ela diz. No entanto, ela se retrai diante da mãe, falando pouco, 

diferentemente de quando estamos somente nós duas conversando – momentos em que 

ela produz discursos mais efusivos. Na presença de sua mãe, Maria fala menos, 

realizando gestos mais fechados, próximos ao corpo – por exemplo, segurando suas 

próprias mãos e apoiando-se no muro ao seu lado, ou encostando-se nas costas da mãe, 

olhando-me por cima dos ombros dela.  

O lugar onde a família mora é muito pobre, e causa espanto para uma metrópole 

rica como São Paulo. Mesmo conhecendo as faces da pobreza existente no bairro, o 

trecho onde se localiza a moradia de Maria apresenta condições muito precárias. Ela 

vive em um barraco muito pequeno, composto por um “cômodo” com um “puxadinho” 

menor à frente, fechado com uma “porta” que se resume a um pedaço de madeira velha 

e desgastada, com um buraco na lateral à esquerda por onde passa uma corrente, que 

parece servir de “fechadura” durante a noite. Dentro, há duas paredes laterais de tijolos 

assentados de modo bastante desnivelado, com pouco cimento entre eles, deixando 

alguns buracos entre os tijolos, que permitem ver o lado de fora através deles. O teto é 

composto por tapumes de madeira e pedaços de telhas de amianto. A altura é bastante 

baixa
145

, o que causa certo desconforto e dá a sensação de opressão. No “puxadinho” à 

frente há uma parede menor. Ao fundo dele encontra-se um tanque de cimento à direita 

(que possui um cano ligado ao encanamento de água de um vizinho, de modo 

clandestino) e, à esquerda dele, há bacias, baldes e uma pequena passagem que liga ao 

único “cômodo” da casa. Nesse espaço há uma pia. Juntos, a pia e o tanque contêm as 

duas únicas torneiras de água da casa. Ao lado da pia, vê-se um fogão, algumas 
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 Maria se refere aos anos anteriores a 2014. 
145

 Para mensurar as medidas do local, notei que ele corresponde a aproximadamente três passos meus de 

profundidade e dois de largura. A altura do teto é praticamente a minha (1,68 metros), pois minha cabeça 

quase batia nas telhas. 



110 

 

prateleiras de madeira com utensílios domésticos, duas beliches, um sofá, dois 

banquinhos e uma cadeira, uma estante e uma televisão. Todo o mobiliário é muito 

velho e bem desgastado, com exceção da televisão, que é relativamente nova (de tela 

plana) e ornamentada com dois vasinhos de flores artificiais ao lado. Há ainda colchões 

empilhados ao canto e caixotes de papelão com roupas e calçados encostados nas 

paredes. Não há janelas, mesa ou banheiro
146

. A iluminação é feita por uma lâmpada 

amarela no centro deste cômodo que é muito abafado e sem ventilação.  

Maria é a responsável pelas tarefas domésticas em sua casa e, às vezes, alterna 

essa função com Érica, sua cunhada (de 14 anos) que morava com a família naquele 

momento porque estava grávida de Carlos, o irmão mais velho
147

 de Maria.  

Além da aparência muito pobre de sua residência, os odores pouco agradáveis do 

local chamavam atenção. O barraco onde vivem fica às margens de um córrego, que 

abriga várias outras moradias semelhantes a essa. Nas águas e margens desse córrego 

são depositados o lixo e restos de mobílias, sendo que ali também crescem tufos de 

capim e mato. Quando aumenta o índice de chuvas, ou quando elas ocorrem com mais 

força, o córrego costuma invadir as moradias e ruas, e sua população corre sérios riscos 

de saúde.  

Os barracos são muito próximos, aparentando estarem “sobrepostos”. 

Visualmente, o local se diferencia negativamente de outros no bairro, com elevada 

condição de vulnerabilidade e risco à integridade física e à dignidade. De acordo com os 

relatos, a família vive nesse mesmo local há pelo menos 15 anos. Maria contou que a 

avó Ismália
148

 ajudou sua mãe Bete a construir sua “casa” (é desta maneira que Maria 

se refere à sua moradia), mas ela não sabe precisar em que ano isso aconteceu; informou 

apenas que mora nesse local desde que nasceu. 

Bete é uma mulher de 39 anos com aparência muito sofrida. Negra como a filha, 

ela possui algumas características físicas marcantes, tais como sua tosse úmida e 

constante, a falta de dentes e o tom escuro de sua gengiva exposta quando ela fala e 

sorri, a magreza (com estatura média), o amarelo dos olhos e a voz rouca – o que sugere 

que ela seja fumante. Tal como Maria, ela fala sem constrangimento sobre o fato de ter 
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 Percebendo o constrangimento de Maria em relação a algumas situações, decidi não perguntar 

explicitamente sobre a ausência de banheiro em sua moradia. Mas, ao longo das conversas com ela, 

compreendi que o banheiro usado por ela e por sua família é um sanitário que fica na casa de sua avó 

Ismália. Trata-se de uma casa que não cheguei a visitar pessoalmente; avistei-a apenas por fora, e pude 

perceber que, externamente, é muito semelhante à de Maria. 
147

 Na época da entrevista, Carlos tinha 17 anos. 
148

 Ismália é mãe de Bete, Francisco e Joel. 
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estado “escondida” da justiça por quase 15 anos, em decorrência de sua fuga da prisão. 

Bete foi condenada por tráfico de drogas; entretanto, durante o cumprimento de sua 

sentença, ela fugiu do sistema penitenciário e, depois de 14 anos, foi recapturada
149

. O 

período em que ficou privada de liberdade foi narrado de modo confuso. A propósito, 

outra característica dessa família é relatar de maneira muito sucinta os acontecimentos 

de suas vidas. Mas fato é que, de acordo com Bete, nessa segunda vez em que foi presa 

(recapturada), ela ficou aproximadamente três
150

 meses no sistema prisional. Depois 

desse período lhe foi concedida liberdade, pois sua pena teria “caducado”. 

Um dos motivos pelos quais ela se mostra muito orgulhosa foi a conquista de seus 

documentos – carteira de identidade, CPF e título de eleitor. Tanto Bete quanto Maria 

relataram que ela não possuía nenhum documento, mas que “atualmente”
151

 havia 

conseguido emiti-los no “Poupatempo
152

”. Sobre sua carteira de trabalho, Bete nos 

relatou que ainda não a possuía, pois reiterou que trabalha no mercado informal, 

vendendo balas no semáforo, e não sabia se desejava procurar outro tipo de ocupação. 

Assim como relatado por Maria, Bete também contou que sua família não possui 

nenhum tipo de ajuda financeira do Estado e que ela não recebe pensão alimentar pelos 

filhos. A mãe relatou ainda que não trabalha todos os dias da semana, pois precisa lavar 

roupas
153

 e, segundo seus cálculos, os dias de trabalho (de três a quatro dias) são 

suficientes para conseguir “tirar” o dinheiro para comprar comida e roupas para as 

crianças. 

Conforme já contamos na descrição do campo, a geração de dados a respeito de 

Maria foi bastante difícil. Para que obtivéssemos todas essas informações foi necessário 

um esforço de investigação e de busca de contato para além do previsto inicialmente, 

uma vez que a comunicação com a família se deu de maneira árdua. Todavia, a partir de 
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 Esse evento acerca de sua recaptura foi promovido por conta de uma denúncia. O fato de Bete ser 

foragida do sistema prisional era conhecido pelos vizinhos e parentes; porém, em certa ocasião, houve 

uma denúncia feita por um dos vizinhos como meio de “vingança” em razão de uma briga com Bete e sua 

família. O motivo da briga foi o uso do varal de roupas coletivo do bairro. 
150

 Esse número varia: no relato de Maria, teriam sido aproximadamente cinco ou seis meses; na narrativa 

da mãe, o número se reduz para três meses. 
151

 Quanto à data de emissão do RG de Bete, consta o registro de 27 de outubro. Nosso contato com a 

família começou em novembro, ou seja, o fato de Bete possuir documentação de identificação pessoal era 

ainda muito recente. 
152

  O Programa Poupatempo, do Governo do Estado de São Paulo, foi implantado “para facilitar o acesso 

do cidadão às informações e serviços públicos”. Ele reúne, em um único local, diferentes “órgãos e 

empresas prestadoras de serviços de natureza pública”. Informações disponíveis no site 

<https://www.poupatempo.sp.gov.br/ > 
153

 A questão de lavar roupas é algo complexo, pois não há água disponível todos os dias. Os moradores 

do local conseguem água a partir de uma ligação clandestina de outros vizinhos e precisam andar até a 

ponta do córrego para estender as roupas em uma espécie de varal coletivo. 
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diversos instrumentos, como entrevistas e conversas informais, logramos reunir as 

informações necessárias para reconstituir a trajetória de Maria e, a partir dela, conseguir 

analisar seu percurso escolar. 

Para efeitos de apresentação deste trabalho, optamos por expor a análise do 

percurso escolar de Maria dividido em dois momentos que acreditamos ser dois marcos 

importantes: um primeiro momento referente a seu processo de escolarização – de 

quando ela era menina (criança) –, marcado pela reprovação nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; e um segundo momento caracterizado pela vontade da jovem de estudar 

para aprender a ler e escrever. O primeiro caracteriza-se pela impossibilidade de lidar, 

na infância, com uma série de condicionantes – o que gerou impactos na vida escolar. Já 

no segundo, Maria apresenta-se como capaz de tomar conta de si e de seu processo de 

escolarização, marcado pela intensa vontade de estudar e aliado às possibilidades de 

lidar com a efetivação de seus estudos com maior autonomia. 

5.1.1 MARIA E O HISTÓRICO DE REPROVAÇÕES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Um dos momentos mais impactantes da entrevista com Maria foi quando ela 

tentou se recordar de seu percurso escolar e teve inúmeras dificuldades para elucidá-lo 

temporalmente. Inicialmente, essa dificuldade parecia relacionada ao modo como o 

relato oral se organizava, o que me gerou a necessidade de recorrer a tomada de notas, 

de organizar esquemas, etc. Maria parecia confusa ao contar os acontecimentos de sua 

vida. Por exemplo, ela não tinha clareza quanto aos anos escolares que já havia cursado 

e quais deles repetira. Em passagens posteriores, a partir de outras conversas com 

Maria, de conversas informais com representantes da escola e da análise de seu 

prontuário escolar, foi possível reconstituir linearmente os anos cursados e os resultados 

obtidos no final de cada ano.  

Vale ressaltar que os documentos disponíveis não apresentam um registro 

detalhado do percurso escolar de Maria. Por exemplo, não constam as medidas de apoio 

ao aprendizado da aluna ou encaminhamentos, sendo que há períodos de sua 

escolarização sem qualquer informação. Seu percurso escolar nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental resume-se a reprovações em todas as séries cursadas. Cada uma 

delas foi realizada pela jovem ao menos duas vezes seguidas, chegando a até quatro 

reprovações na primeira série. Essa situação nos chamou atenção e, a fim de que 
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pudéssemos compreender como esse histórico foi construído, recorremos a aspectos e 

fatos de sua vida no âmbito familiar e em outros espaços de socialização.  

De certa forma, as reprovações de Maria parecem relacionadas, de um lado, às 

suas condições de vida durante a infância, enquanto sua mãe se encontrava privada de 

liberdade; de outro, estariam associadas ao não seguimento de condutas escolares, 

incluindo-se aí suas faltas constantes às aulas. Durante a entrevista, ora Maria aponta as 

faltas constantes como razão de seu insucesso, ora aponta o fato de não saber ler e 

escrever, ora relaciona os motivos de modo causal: “Eu não sabia direito porque eu 

faltava muito, aí não aprendia as coisas direito”. A adolescente analisa o elevado 

número de faltas como um impedimento para que ela se apropriasse do “conteúdo” 

escolar e “aprendesse a ler”.   

Segundo a jovem, suas faltas recorrentes deviam-se à sua impossibilidade de 

consultar o horário, dado que em sua casa não havia relógio ou qualquer outro 

equipamento (como televisão, telefones, despertadores, etc.) que a ajudasse a acordar 

cedo e ir para a escola no período da manhã. Nesse sentido, ela dependia de vizinhos e 

de outras pessoas que passavam em frente à sua casa para levar seus filhos à creche ou à 

escola e que acabavam por alertá-la sobre o horário de ir para a aula. Maria não 

comentou sobre o apoio de sua mãe para levantar cedo e não perder o horário. Na 

impossibilidade de contar com um adulto que a apoiasse ou com uma infraestrutura em 

casa, ela simplesmente não comparecia à escola.  

Além de não ser pontual e assídua, Maria relatou que não conseguia fazer as 

tarefas escolares, pois tinha muitas dificuldades para realizá-las. Na condição de filha 

mais velha, ela ajudava nos cuidados da casa e de seus irmãos, enfrentando desde muito 

cedo, ainda na infância, uma situação bastante precária – o que a impedia de, durante os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, atender aos modos de organização do tempo e de 

ensino da escola. Vale lembrar que, quanto à frequência às aulas, os esforços 

empreendidos por Bete em relação a seus filhos são de ordem moral, indicando que eles 

não deveriam faltar ou “cabular as aula”; porém, diante dessa realidade, ela se colocou 

como uma mãe sem outros recursos para persuadir os filhos a serem pontuais e a não se 

ausentarem das aulas. As condições de ordem material também aparecem como 

impeditivos nesse caso. 

Com uma rede frágil de proteção e colaboração, Maria contava com uma ajuda 

esporádica em sua aprendizagem, vinda de uma prima da mesma idade, Karina, que 

frequentava a mesma escola. A jovem relatou que a prima a ajudou algumas vezes com 
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as tarefas escolares; no entanto, à medida que Maria reprovava, Karina avançava para 

outros anos, o que fez com que se afastassem. Além disso, o fato de seu tio Joel (pai de 

Karina) ter sido preso fez com que as garotas se afastassem ainda mais: “Vixe, depois 

que meu tio [Joel] foi preso, aí que ela [Dita
154

] não quis mesmo conversar com a 

gente... Aí só às vezes mesmo que eu falava com a Karina”.  

Como um “caso de solidão” (LAHIRE, 1997) em relação à escola, sua forma e 

exigências, Maria não tinha à época a quem recorrer ou solicitar ajuda. Sua mãe não é 

alfabetizada e, em alguns momentos da escolarização de Maria, ela se encontrava 

privada de liberdade. Os irmãos mais velhos também não gostavam de ir à escola e 

tiveram um histórico de muitas reprovações e faltas. O contexto familiar mantinha, 

então, relações sociais específicas, dissonantes das formas de relações sociais da escola, 

fazendo com que a rede de interdependência entre família e escola corroborasse com o 

“fracasso” escolar de Maria. 

Se a família e a escola podem ser consideradas como redes de 

interdependência estruturadas por formas de relações sociais específicas, 

então o “fracasso” ou “sucesso” escolares podem ser apreendidos como 

resultado de uma maior ou menor contradição, do grau mais ou menos 

elevado de dissonância ou de consonância das formas de relações sociais de 

uma rede de interdependência a outra (LAHIRE, 1997, p. 19). 

Outro forte condicionante do percurso escolar de Maria relaciona-se às 

responsabilidades domésticas que ela assumiu ainda na infância, sobretudo no período 

em que sua mãe estava vivendo sob o regime do sistema penitenciário. Os resultados de 

pesquisas como de Artes e Carvalho (2010) apontam que, de maneira sutil, as tarefas do 

lar corroboram particularmente nas reprovações das meninas. Na situação de Maria, 

porém, isto não se deu de maneira sutil, mas de modo bastante agudo, pois ela ficou um 

ano sem estudar (2013) em decorrência de sua responsabilidade
155

 com os afazeres da 

casa e os cuidados com os irmãos.  

Essa sobreposição de obstáculos para que Maria conseguisse se vincular à escola e 

desenvolvesse aprendizagens condiz com os apontamentos da pesquisa Repensando a 

escola (BRASIL, 2007, p. 38). Segundo os autores, o aluno pobre fracassa não devido à 

sua pobreza, mas pelas consequências impeditivas de “estudar o suficiente”. Ocorre a 

seguinte cadeia: “é pobre, luta para sobreviver, não estuda muito, fracassa”. 
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 Dita é esposa de Joel, mãe de Karina. 
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 De acordo com Maria, a responsabilidade doméstica era inteiramente dela nesse período. Ela contou 

que sua avó Ismália não podia ajudar devido à deficiência visual, e que a própria avó precisava de 

auxílios para executar algumas tarefas. Assim, Maria não apenas cuidava de sua casa e de seus irmãos, 

como também ajudava a avó em alguns afazeres. 
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Observamos, assim, que o fracasso de Maria é construído ao longo de sua “história 

institucional, cultural, social, relacional e pessoal” (BRASIL, 2007, p. 12).  

 Nesse sentido, vemos mais uma vez que as disposições, esquemas de percepção, 

valores e modos de organização familiar de Maria não condiziam com as “regras do 

jogo escolar” (LAHIRE, 1997), com seu modo de funcionamento, regras, valores 

implícitos e modelos de ação, colaborando para que ela não conseguisse “reagir” a esses 

condicionantes. 

Só podemos compreender os resultados e os comportamentos da criança se 

reconstruirmos a rede de interdependências familiares através da qual ela 

constituiu seus esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, e a 

maneira pela qual estes esquemas podem “reagir” quando “funcionam” em 

formas escolares de relações sociais. De certo modo, podemos dizer que os 

casos de “fracassos” escolares são casos de solidão dos alunos no universo 

escolar [...] quando voltam para casa, trazem um problema (escolar) que a 

constelação de pessoas que os cerca não pode ajudá-los a resolver: carregam, 

sozinhos, problemas insolúveis” (LAHIRE, 1997, p. 19). 

Não apenas Maria, mas também seus irmãos têm trajetórias demarcadas pelo 

fracasso escolar, com reprovações e desistências. Ela assinalou que, em sua família, 

“repetir, todo mundo já repetiu”, fazendo alusão a si própria e a seus irmãos. A 

autopercepção de Maria sobre seu aprendizado (ela se vê como alguém que sabe ler e 

escrever “só bem
156

 pouco”), o histórico escolar de seus irmãos e suas atitudes 

introspectivas estão em estreita relação com o estigma de “fracassados” que lhes foi 

atribuído e acatado.  

O estigma de indivíduos “fracassados” é construído com e a partir da escola, uma 

vez que ela não é neutra nem inocente, mas responsável por processos que produzem 

desigualdades escolares diretamente relacionadas às desigualdades sociais, mais amplas 

(DUBET, 2003, p. 34). Nesse sentido é que Maria enfatiza o “bem pouco” de suas 

aprendizagens, uma vez que sua experiência escolar reforçou a percepção de si como 

uma aluna que fracassou em aprender a ler e a escrever e a se desenvolver em um tempo 

determinado pela forma escolar, pois afirma que “ainda” não aprendeu. 

Sociólogos da Educação como Dubet (2003), Lahire (1997) e Resende (2008), 

entre outros, indicam que é preciso refletir acerca de como os alunos vivem a 

experiência escolar. Assim, é por meio da observação do passado composto por muitas 

faltas e poucas aprendizagens dos três irmãos (Carlos, Maria e Jonas) que observamos 

também que não houve um processo de aprender com “prazer em conquistar o domínio 
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 Optamos por dar ênfase à palavra “bem” por considerar que, sempre que Maria a pronunciava, ela 

assim o fazia de modo alongado e com uma expressão de “angústia/tristeza/vergonha”, demonstrada por 

seus olhos fechados e a testa franzida. 
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das competências cognitivas” (BRASIL, 2007, p. 217). Isto porque, conforme a 

narrativa de Bete, nenhum dos filhos gostava de ir à escola quando criança; eles 

preferiam “cabular as aula”. Parece-nos, então, que nenhum deles chegou a alcançar o 

chamado “prazer das conquistas da aprendizagem”, e isso pode ter colaborado para 

desmotivá-los a frequentar a escola. Afinal, alcançar esse “prazer nas aprendizagens” é 

importante, haja vista que, tal como indicou Charlot (2007), o sucesso é também 

decorrente do prazer que se extrai daquilo que se faz. O autor salienta que 

aprender requer, além do processo formal de orientação docente/escola para 

aquisição das habilidades correspondentes, sobretudo o empenho em dedicar-

se a este processo e o desfrute do prazer em conquistar o domínio das 

competências cognitivas. [...] alguém bem-sucedido é aquele que extrai 

prazer daquilo que faz (CHARLOT, 2007, p. 217).  

No que tange aos anos de estudo de Maria, Bete não tem lembranças. Tampouco 

Maria consegue descrever em ordem cronológica seus anos de estudo. Ao comentar 

sobre as reprovações, Maria confidenciou que ficava triste por ver suas amigas sendo 

aprovadas, e ela não. E, justificando as reprovações, completou: “por falta e porque [eu 

não] sabia ler e escrever muito...”. Nas conversas que tive com Bete referentes às 

reprovações de Maria, ela afirmava que estava ciente das faltas da filha e que, por essa 

razão, não ficava surpresa com as reprovações: “Eu via ela saindo daqui [da casa] e 

indo pra lá do rio [apontando para o lado contrário à escola]... Aí já sabia que ia 

cabular aula... Mas eu não tinha o que fazer”. Bete contou que sempre foi “sozinha” 

para cuidar dos filhos, e que não conseguia ajudá-los na vida escolar.  

Em relação aos problemas de assiduidade de Maria, Bete reforçou que conversava 

com a filha: “Eu falava pra ela... tem que ir pra escola, ou você não vai conseguir 

aprender”. Ao contar sobre suas ações limitadas para assegurar a frequência de Maria à 

escola, Bete comentou ainda que não ficava espantada com as reprovações da filha, pois 

estava ciente de que ela não frequentava a escola: “Já sabia que ela [Maria] tava 

faltando” [...] “Não tinha como [Maria ser aprovada]”. Contou que seu apoio escolar 

consistia em dizer para os filhos sobre a importância da escola: “Isso é bom... mas não 

pode bagunçar lá... Tem que estudar lá na escola”.   

É interessante notar que os “esforços” feitos por Bete consistiam em conselhos, 

que se configuravam nas possibilidades de ações depreendidas pela mãe para buscar 

assegurar a escolaridade e o comportamento dos filhos. Nesse sentido, é incontestável a 

necessidade do uso da palavra “esforço” para o diferenciarmos dos recursos das mães de 

classe média, normalmente denominados como “investimentos” (BATISTA e 
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CARVALHO-SILVA, 2013, p. 205). Interessante ainda frisar que nem Maria nem 

tampouco Bete mencionaram indicações advindas de representantes da escola no 

sentido de ajudá-las a conduzirem o processo de escolarização, a encontrarem 

alternativas para lidar com as dificuldades e problemas de frequência e com o próprio 

aprendizado. De certo modo, a solidão não é só de Maria, mas de toda a constelação 

familiar que em seu modo de vida distancia-se muito do que é esperado pela escola. 

Sobre os aspectos comportamentais, Maria relatou que na quarta série brigou com 

uma colega no pátio e que as duas ficaram uma semana “de advertência [suspensas]”, 

sem poder comparecer à escola. Perguntei se a escola havia convocado sua mãe ou 

responsável para conversar sobre essa ocorrência, mas ela disse que não, ratificando que 

“só teve advertência mesmo”. A esse respeito, não há informações que esclareçam o 

motivo da advertência e a ausência de conversa por parte da escola com os familiares. 

Não conseguimos saber se a mãe não foi convocada ou se, simplesmente, não 

compareceu quando solicitada pela escola. Segundo relato da coordenadora Emília
157

, a 

família é sempre chamada para conversar com a coordenação, conquanto ela alegue ser 

“muito difícil” um contato pessoal com eles. 

A partir dessa situação, indagamos à Maria se houve outros momentos em que sua 

mãe ou responsáveis teriam sido convocados pela escola, e ela respondeu que sua mãe 

foi chamada por diversas vezes devido às suas faltas constantes; porém, Bete “acabava 

não indo”. Nas conversas com Bete em relação a esse tema, ela se mostrou evasiva, 

declarando apenas que, quando a convocavam, ela comparecia; todavia, a mãe não 

descreveu de modo elucidativo situações nas quais tivesse ido até a escola para 

acompanhar a trajetória de Maria ou de seus outros filhos.  

A reconstituição do percurso de escolarização de Maria foi produzida a partir de 

pequenos fragmentos de lembranças dela e dos de sua mãe, bem como das informações 

obtidas em documentos escolares e de algumas informações dadas pela coordenadora, 

pelo diretor e por algumas secretárias da escola Luz. 

Em 2004 e 2005, dos 4 aos 6 anos de idade, Maria cursou a Educação Infantil do 

Centro Educacional Unificado – CEU Vila Cruz
158

. Em 2006, ingressou no Ensino 
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 As narrativas dessa coordenadora Emília referem-se à sua gestão na escola (de 2012 até o momento da 

pesquisa – 2015), mas também remetem a situações das quais ela se recordava mediante relatos que teria 

ouvido da gestão anterior. 
158

 Usamos um nome fictício para indicar o CEU frequentado por Maria durante a Educação Infantil. No 

prontuário da escola Luz não há menção sobre essa etapa cursada por Maria. Nos relatos da jovem, houve 

a menção, mas não houve a lembrança do nome da instituição. Por isso, para que conseguíssemos 

localizá-lo, foi preciso um levantamento dos CEUs, com Educação Infantil, próximos à moradia de Maria 
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Fundamental porque, de acordo com ela e sua família, o CEU não possuía essa etapa de 

ensino; portanto, ela foi “transferida” para a escola Luz. Aqui, no entanto, havia uma 

discrepância entre as informações que nos foram transmitidas por Maria e Bete e as 

informações oficiais relativas ao CEU. Ambas alegaram que na referida escola não 

existiam turmas de Ensino Fundamental, e daí a necessidade de Maria estudar na escola 

Luz. Contudo, segundo consta, essa unidade inaugurada em 2003 possuía vagas em 

Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental desde sua inauguração
159

. Diante 

disso, acreditamos que a mudança de escola pode estar relacionada ao local de moradia 

de Maria: a escola Luz fica a aproximadamente 5 minutos de sua casa, ao passo que o 

CEU está a aproximadamente 15 minutos. Então, é possível que essa escolha tenha 

resultado da setorização de matrícula na rede municipal. 

O prontuário escolar de Maria, elaborado pela escola Luz, indica que ela foi 

matriculada por meio de reclassificação. No ano de 2006 consta a aluna descrita como 

reclassificação
160

 (por meio de prova classificatória), sem registro de estudo anterior em 

EMEI. No entanto, esse procedimento relacionado ao desempenho das crianças em 

provas diagnósticas não é relatado pela coordenadora e nem é admitido como 

procedimento comum às escolas da RMESP. Desde 2006, Maria encontra-se 

matriculada nos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola Luz. Manteve-se na 

mesma unidade, exceto no ano de 2014 – quando não há qualquer registro de seus 

estudos – e em 2015 – quando ingressou na modalidade da EJA.  

As informações referentes ao processo de escolarização de Maria ficaram difusas 

e dispersas nas entrevistas realizadas. Segundo a jovem, “é difícil” elencar os anos de 

estudo devido às repetições e às interrupções (“É difícil porque, tipo assim, eu repeti 

todos os anos e parei outros”). Deste modo, a consulta aos documentos escolares e as 

conversas com a equipe da escola foram fundamentais para a reconstrução de seu 

percurso no Ensino Fundamental, sintetizado abaixo no Quadro 3
161

. 

                                                                                                                                               
e que atendiam desde 2004. Usando filtros de características semelhantes às descrições do CEU feito por 

Maria, conseguimos chegar à possibilidade do CEU Vila Cruz e, a fim de que pudéssemos obter 

confirmação, ligamos para Maria sugerindo o nome e checando o local, que se confirmou nas lembranças 

da garota. 
159

 Dados disponíveis em <http://maps.mootiro.org/organization/1594>. 
160

 De acordo com as informações cedidas pelas secretárias da escola, essa reclassificação é procedimento 

padrão para os alunos que vão ingressar no Ensino Fundamental. Segundo elas, “para a escola [Luz] não 

importa se frequentaram a CEI ou não... Isso é escolha do aluno... Aqui [na escola] importa o nível que 

ele [o aluno ] vai entrar”. 
161

 Construído com base na nossa coleta documental, que possível graças aos prontuários escolares de 

Maria do Ensino Fundamental, todos eles na escola-campo Luz. De 2006 até o momento da realização da 

pesquisa (2015), Maria esteve matriculada nessa mesma unidade escolar. 
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Quadro 3 – Percurso cronológico da escolarização (no Ensino Fundamental) de Maria: 

Ano

162
 

Idade Etapa do 

Ensino 

Série Cursada Resultado 

Anual 

2006 6 anos EF
163

 1ª série E - 

2007 7 anos EF 1ª série C - 

2008 8 anos EF 1ª série B - 

2009 9 anos EF 1ª série A 

 

 

Reclassificada 

para 2º série B 

Retida 

2010 10 anos EF 2ª série B Promovida 

2011 11 anos EF 3ª série B Retida 

2012 12 anos EF 3ª série/4º 

ano
164

 

Retida 

2013 13 anos EF 3ª série/4º ano Desistente 

2014 14 anos - - - 

Fonte: Levantamento documental. 

O quadro ajuda a constatar como se construiu o percurso de Maria, marcado por 

reprovações sucessivas em todas as séries/anos do Ensino Fundamental. Não houve 

nenhum ano cursado sem que ela tenha precisado refazê-lo por ao menos duas vezes, 

chegando a três reprovações em um mesmo ano – a primeira série, início do ciclo de 

alfabetização.  

No prontuário escolar não são apresentadas as notas obtidas ou os dados a respeito 

de seu desempenho ao final de cada ano cursado; entretanto, observando que Maria 

permaneceu na primeira série nos anos de 2006, 2007 e 2008, compreende-se, então, 

que foram três reprovações seguidas. Em 2009, ela deveria cursar novamente a primeira 

série, mas foi reclassificada, passando para a segunda série. Para a coordenadora Emília, 

tal reclassificação é decorrente da condição de defasagem idade-série do aluno e de sua 
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 Para uma cronologia mais específica de idade e anos, vale acrescentar a data de nascimento de Maria: 

15 de dezembro de 1999.  
163

 Siglas usadas: Ensino Fundamental (EF). 
164

 Essa descrição “3ª série /4º ano” foi retirada dos prontuários de Maria. De acordo com as secretárias, 

essas marcações foram feitas por elas mesmas, pois a documentação estava confusa e, em decorrência 

disso, elas a reescreveram – à mão –, compondo, assim, uma “cronologia dos anos escolares” de Maria. E, 

ainda de acordo com elas, a marcação em 2012 e 2013 corresponde às novas nomenclaturas das etapas do 

ensino, que eram em “séries” e passaram a ser designadas por “anos”. 
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assiduidade. Nesses casos, a escola considera que a frequência às aulas é um fator 

favorável ao aprendizado; por isso, a promoção do aluno se torna uma prática comum, 

acreditando-se que esse processo lhe servirá de incentivo. Além disso, Emília, a 

coordenadora, afirmou que, devido à defasagem idade-série, os alunos mais velhos não 

se sentem “enturmados” em uma série com crianças muito menores que eles; portanto, 

em sua opinião, a sua reclassificação pode ser benéfica. Com base nessas explicações da 

escola e em considerando os relatos que ouvimos de Maria e de sua família, ela sofreu 

reprovações nos quatro primeiros anos em decorrência de sua baixa frequência, tendo 

sido reclassificada em 2009 devido à condição de defasagem idade-série e também por 

sua (provável) assiduidade.  

Ao fim de 2009, Maria foi novamente retida na segunda série, e só foi promovida 

para a terceira série em 2011. No ano seguinte, ela frequentou a terceira série (já com 12 

anos), mas também foi retida. Em 2013, a descrição de sua situação escolar consta como 

matriculada na terceira série, mas, no resultado anual, consta como “desistente”. 

Comparando esses dados dos prontuários com os relatos de Maria e de sua 

família, identificamos que o ano de 2013 corresponde ao período em que sua mãe esteve 

(pela segunda vez) privada de liberdade e que, como consequência, Maria deixou de 

frequentar a escola para cuidar da casa e dos irmãos. Não há registros do ano de 2014; 

sobre ele, inferimos que foi um período “de espera” para Maria. Também ponderamos 

que, aos 14 anos, cursar uma turma na qual as crianças têm, em média, 8 anos poderia 

ser algo bastante constrangedor para uma jovem.  

Esse período de intermitência na escolarização de Maria aparece na entrevista 

como algo confuso para ela mesma. No que concerne ao ano de 2014, a jovem conta 

que “aí, foi passando... e já vim só no outro ano”. Quando retomou, ela já tinha idade 

para cursar a EJA – que, nessa escola, contava com alunos jovens com características 

etárias e percursos escolares mais próximos aos dela. 

Conforme já esboçamos e demonstramos parcialmente, para a reconstituição do 

percurso escolar de Maria propusemo-nos a organizá-lo em dois grandes momentos. O 

primeiro é anterior aos seus 15 anos, no qual a adolescente não contava com apoio 

familiar e nem com uma rede de proteção social e de colaboração para atender aos 

requisitos escolares, tais como frequentar as aulas e realizar as tarefas e aprendizagens 

previstas. Trata-se de situações para as quais Maria não contava com disposições e/ou 

competências para lidar (tal como procuramos descrever até aqui), tampouco de 

condições socioeconômicas que lhe fossem favoráveis. Além disso, ela não dispunha de 
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estratégias efetivas para solucionar circunstâncias que estavam fora da possibilidade de 

governança de sua família e de si própria. Seus relatos permitem entrever sua 

consciência sobre o aprendizado da leitura e da escrita e de suas capacidades para uso 

da escrita: “Eu nunca sabia ler e escrever”. Todavia, após seus 15 anos, quando Maria 

passou a frequentar a EJA, ela se apresenta com um novo perfil de aluna, com um pouco 

mais de recursos para lidar com seu cotidiano escolar e mais motivada a aprender a ler e 

escrever para “ser alguém na vida”, representando o segundo momento de sua vida, 

conforme veremos a seguir. 

5.1.2 MARIA A JOVEM QUE DESEJA LER E ESCREVER PORQUE “SEM ESTUDO, NÓS NÃO É 

NADA”. 

Foi a partir dos 15 anos que Maria começou a delinear outro perfil de aluna, 

quando passou a frequentar as aulas na Educação de Jovens e Adultos, no início de 

2015. Na entrevista, ocorrida final do mesmo ano (de 2015), ela se apresentou como 

uma jovem que, hoje, gosta e pode ir à escola por conta própria. Ela afirmou que, 

naquele momento, ela acreditava ser possível aprender a ler e escrever, mesmo 

reconhecendo suas dificuldades: “Eu sou muito lenta pra escrever, mas acho que vou 

aprender ainda”. Nesses novos contornos, Maria se mostrou como uma aluna jovem 

que sabe escrever “algumas coisas”, mesmo que de modo inicial: “Até hoje [eu não 

sei]... sei só umas coisas bem, bem fácil ainda”.  

Maria ressaltou que, devido à sua assiduidade, acreditava ser possível aprender 

naquele momento (por volta de 2015), que já correspondia à sua juventude: “Eu venho 

mais, e sempre copio as lições da lousa... Aí, dá pra aprender, né?”. Sobre a presença 

regular, a garoto considerou que ir à escola à noite é mais fácil, porque ela “não perde 

horário
165

”, e descreveu que sua frequência é maior (em relação aos anos anteriores), 

acrescentando que só falta às aulas nos dias de culto em sua igreja: “É muito difícil eu 

faltar... Só às vezes de quinta, que eu vou pra igreja”. Maria não depende mais de 

outras pessoas para frequentar a escola, e evidencia que tomou para si essa 

responsabilidade. No entanto, destacamos que, no primeiro semestre de 2015, a 

adolescente acabou desistindo de frequentar as aulas da EJA, alegando que a turma 
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 Acerca dessa questão, Maria ressaltou dois pontos: disse que, no período noturno, consegue chegar no 

horário das aulas, pois não depende do horário que desperta de seu sono pela manhã; e disse ainda que 

controlar as horas atualmente (2015) é fácil devido ao aparelho de televisão a cabo de sua casa, que 

possui relógio em seu visor. 
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tinha poucos alunos e que ela ainda “faltava algumas vezes”. Foi somente no segundo 

semestre, após o período de férias, que ela retomou os estudos com outra disposição: 

“Voltar certinho depois da férias”. No segundo semestre, Maria teve uma boa 

frequência escolar e, de acordo com ela e com sua professora Marta, conseguiu um bom 

desenvolvimento na escrita e na leitura. A professora contou que, apesar de a aluna 

“ainda ter muita dificuldade”, ela já conseguia “ler algumas coisas sozinha”, 

justificando que “ela [Maria] é muito esforçada”. Ainda sobre os esforços de Maria, a 

professora exemplificou que ela começou a escrever com letra cursiva por vontade 

própria. 

Ela [Maria] é muito esforçada... Aí ela faz todas as atividades, ela pergunta, 

ela tenta fazer, mas ela não consegue ler, escrever com autonomia ainda [...] 

Ela melhorou... Por exemplo, tem coisa que ela consegue ler sozinha... Aí eu 

dei uma reguinha para eles começarem a consultar assim, todos os tipos de 

letra... Então, ela foi tentando migrar pra letra cursiva sozinha, porque ela via, 

ela gostava... Ela queria fazer letra cursiva; eu falava „não, fica na bastão por 

enquanto‟... Aí teve um dia que eu tava passando alguma coisa na lousa, não 

lembro o que era, e aí ela leu a palavra e eu nem tava me ligando que era essa 

a palavra que ela tava lendo, e eu pensei que ela tava conversando comigo... 

E eles [os alunos]: „não, professora, ela tá lendo‟...  

Então, alguma coisa ela já consegue ler, mas, se eu der um texto pra ela, ela 

não lê... E, antes, ela não conseguia ler praticamente nada.  

(Trecho da entrevista com a professora Marta, gravada em áudio). 

Para Maria, a frequência às aulas tornou-se um valor, e a atividade de copiar 

tarefas transformou-se em estratégia para aprender. Na atualidade, a jovem descreve de 

modo esparso como se organiza para os estudos, deixando pouco explícitas suas 

estratégias relativas à aprendizagem, mas ressaltando que é organizada com seu material 

escolar (caderno e estojo). A esse respeito, ela comentou que, ao chegar em casa, 

pendura sua bolsa no beliche (com os materiais dentro): “Coloco lá pra ninguém 

mexer”. Esta sua atitude denota cuidado com seus materiais e o valor que atribui a eles.  

Maria também contou que procura fazer todas as lições pedidas pela professora; 

no entanto, destacou que é muito lenta para copiar (da lousa) e que, então, demora para 

realizá-las. De modo reincidente, ela salientou o ato de copiar a tarefa como um 

parâmetro de que está realizando aprendizagens. Interessante como os anos de escola 

não lhe trouxeram outras estratégias para o enfrentamento do processo de ensino, como, 

por exemplo, ler diversos materiais escolares ou impressos, procurar escrever e rever 

seu próprio texto ou refazer tarefas escolares a fim de se apropriar delas. A passagem 

pela escola parece ter lhe reiterado que, para aprender, é preciso copiar as tarefas, 

simplesmente – aspecto que se assemelha aos resultados obtidos na pesquisa 

Repensando a Escola (BRASIL, 2007), que constatou que os alunos não têm “seu 
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próprio juízo” sobre a importância de estudar e aprender a ler e escrever. A partir dos 

depoimentos de alunos de segundas e quartas séries, os pesquisadores verificaram que 

[...] as escolas não estariam conseguindo demonstrar aos seus alunos as 

possíveis finalidades (e utilidades) da leitura e da escrita. E, com isto, 

mobilizá-los para adquiri-las além de cumprir uma rotina, de fazer sua 

obrigação Há poucos exemplos explícitos de que o aluno tem seu próprio 

juízo de para que servirá ler e escrever (BRASIL, 2007, p. 235).  

Na EJA, nova etapa de sua escolarização, Maria contou que gosta de ir às aulas e 

que aprecia o ambiente, pois “o pessoal é muito gente boa”. Ainda sobre essa nova 

experiência, a jovem estabeleceu algumas diferenças relativas a seu comportamento, 

dizendo que, antes (nos primeiros anos do Ensino Fundamental), ela era uma aluna 

“esquentada”, mas que, com o tempo, tornou-se uma aluna “mais de boa”. A mudança 

etária, a conversão religiosa e o tempo vivido na escola parecem ter colaborado para que 

Maria incorporasse “perfis [mais] harmoniosos de comportamentos e qualidades morais 

escolares” (LAHIRE, 1997, p. 142), fazendo com que ela se tornasse uma aluna 

“escolarmente suportável”. Consoante a assertiva de Lahire (1997, p. 55), é mais 

comum encontrar alunos com comportamentos aceitáveis no plano comportamental e 

em “fracasso” do que o contrário – alunos insuportáveis no plano comportamental e 

com sucesso. Para o autor, o bom comportamento escolar, considerado positivo, parece 

ser mais acessível aos alunos de meios populares do que o bom desempenho, com 

especial ênfase de gênero, pois é mais comum as meninas serem qualificadas como 

“boazinhas”. 

Apesar de o mau comportamento ser considerado comum, expresso por meio da 

violência e da indisciplina como resposta de alunos que fracassam na escola (DUBET, 

2001), percebemos que, ao longo dos anos, Maria abrandou certas disposições 

comportamentais (“mais esquentada”) características do aluno que fracassa e 

incorporou outras desejáveis (“mais de boa”) ao ambiente escolar, evidenciando que 

algumas de suas disposições familiares – tais como a falta de gosto pela escola – 

acabaram sendo adormecidas, ao passo que outras condutas se sobressaíram – tais como 

a valorização do estudo como meio de mobilidade social (“ir à escola para ser 

alguém”
166

) e, ainda, os cuidados com os materiais escolares
167

.  

Nosso contato com Maria ocorreu em meados de 2015, período em que ela estava 

frequentando “firme” a EJA. Nessa ocasião, notamos que, nas ruas, a jovem se 
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 Essa questão, em especial, será retomada mais detalhadamente a seguir. 
167

 Em relação às condutas escolares de Maria, Bete declarou que a filha é muito “caprichosa” e disse 

que ela “faz tudo direitinho”, tem “os cadernos e bolsa tudo certo”. 



124 

 

mostrava bastante expansiva, “conversadeira” (qualidade que deu a si mesma) e muito 

simpática com as pessoas com as quais se deparava e que passavam por ela. Com seus 

irmãos, revelava-se afável, conversava sobre acontecimentos do cotidiano, dava-lhes 

ordens, estabelecia horários e solicitava a realização de tarefas. Por exemplo, mandava-

os colocarem chinelos, que voltassem logo para casa, ou pedia para que tomassem 

cuidado com os carros na rua
168

. Essa personalidade mais “descontraída” e confiante era 

bastante diferente daquela que se configurava nas proximidades da escola, onde Maria 

se apresentava mais introspectiva. 

Encontramos respaldo para as explicações dessas diferenças de comportamento 

nas indicações de Ceccheto e Farias (2007, p. 236), que indicam como a 

“territorialidade de uma pessoa modifica a condição de sua interação”. Dessa 

perspectiva, observamos que, quando Maria está perto de sua casa – nas vielas que se 

aproximam das margens do córrego –, ela tem uma maior desenvoltura. De forma 

semelhante (mas invertida), quando eu me aproximo de onde ela mora, quem acaba 

mudando o comportamento e ficando “sem saber como agir direito” sou eu. Nessa 

relação, explicada por Barbosa, F., (2007), vemos a alternância dos papéis dos grupos 

representados por ela e por mim. Em certos momentos, ela parece ser uma outsider; em 

outros, sou eu quem desempenha esse papel de “estranha no território”. Conforme o 

autor esclarece, as dinâmicas dos sujeitos se determinam pelas suas circulações no local, 

de modo que “a sociodinâmica da relação entre grupos interligados na vinculação 

estabelecidos e outsiders é determinada por sua circulação e não por qualquer 

característica que os grupos tenham” (BARBOSA, F., 2007, p. 362). Nossas vivências e 

circulações em determinados territórios se relacionam com o nível de nossa 

legitimidade no local e, por conseguinte, com a condição de pertencimento ou não ao 

lugar – o que pode explicar o desconforto e retraimento de Maria na escola e sua 

expansividade e alegria nos arredores de sua casa. 

No ano em que estabelecemos contato com Maria e sua família, ela vivia, como já 

dissemos, sua primeira experiência na EJA, mas também novas experiências em seu 

cotidiano doméstico. Devido ao vício, seu “ex-padrasto” Paraíba, que ainda é usuário 

de drogas, ficou sem ter onde morar e, compadecida com a situação, a família de Maria 

decidiu acolhê-lo. Alguns meses depois, sua cunhada Érica engravidou de Carlos (irmão 
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 Essa situação elucidativa ocorreu no primeiro dia em que fui à casa de Maria. Na rua asfaltada, 

próximo ao córrego, os irmãos menores estavam descalços e andando de triciclo – um brinquedo já 

bastante velho e que não tinha o apoio dos pedais. 
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mais velho de Maria) e, devido a uma briga com os pais, ela saiu de casa, ficando sem 

ter onde morar, abrigando-se também na casa de Maria. Desse modo, a configuração e a 

dinâmica de sua casa se modificaram com a chegada de mais moradores. Esse fato é 

relatado por Bete e Maria de modo positivo, pois a família se sente bem em conseguir 

ajudá-los. Ambas se mostram satisfeitas em abrigar Érica e demonstram compaixão para 

com a situação de Paraíba, ponderando: “É bom ajudar, né? É preciso...”.  

À parte essa demonstração, porém, não observamos reciprocidade em relação a 

outros membros de sua família mais ampla – aspecto este que ficou evidente quando foi 

solicitado um número de telefone para recados de alguém próximo à casa, e Maria me 

contou que não havia nenhum número disponível para isso. Ela explicou que “Lá é só 

nós mesmo pela gente”, referindo-se a uma falta de ajuda dos familiares e conhecidos 

ao redor e indicando que, assim como nos anos anteriores, ela e sua família ainda 

vivenciam uma rede de proteção e cooperação enfraquecida pelos elos de parentesco ou 

vizinhança.  

No que diz respeito a esse assunto, Maria destacou ainda que todos os homens de 

sua família continuavam “presos”, assinalando um apagamento de referências 

masculinas e um protagonismo feminino – em especial, da mãe Bete e da avó Ismália – 

na manutenção da família e filhos. Maria verbalizou que suas referências são sua mãe e 

a avó: “Só elas mesmo”. Nesse mesmo sentido, Bete também salientou que não 

conheceu seu pai (“Nunca tive pai, não”) e que nunca teve “marido”, afirmando que 

sua vida é guiada por si própria: “Só [vivo] eu mesmo, não vivo com homem nenhum”.  

Em relação à rede familiar, é importante retomar que a família de Maria não 

dispunha de fontes de renda provenientes de outras pessoas que não fossem a mãe Bete 

ou a avó Ismália. A mãe é a única responsável financeira pelas despesas da casa e, de 

acordo com os relatos de Maria, apesar de antes serem atividades ilícitas, era a partir 

delas que Bete conseguia prover as necessidades familiares. Ao mencionar as atividades 

ilícitas da mãe com o comércio de drogas ilegais, Maria fez questão de sinalizar que 

considerava isso errado: “Ela mexia com muita coisa muito errada... de drogas assim... 

Mas hoje, graças a Deus, não mexe mais com isso”.  

O ano de 2015 também marcou a vida de Maria por ter correspondido ao ano em 

que ela se converteu à religião pentecostal, acontecimento este bastante valorizado por 

ela e sua mãe, já que, para ambas, a frequência à religião lhes possibilitou 

consequências positivas na vida. Como se estivesse estabelecendo uma relação de causa 

e efeito, Bete pontua que Maria é uma boa filha, pois vai à escola e também “é de 



126 

 

Jesus”, fazendo alusão à sua fé. Tanto Maria quanto Bete acreditam que sua conversão 

e fé contribuem para que  Maria se torne uma pessoa “melhor”. A jovem valoriza sua 

crença, e sempre referencia as vontades divinas como ordenadoras dos acontecimentos 

de sua vida. Ela acredita que pode aprender a ler e escrever “se Deus ajudar, né?”. As 

proximidades de moral valorizada pela esfera religiosa e escolar contribuem para que 

Maria tenha comportamentos disciplinares mais resignados e conformados. Além disso, 

os usos da escrita e da oralidade no âmbito religioso também coincidem com requisitos 

escolares, de modo que a experiência religiosa lhe propicia incentivos em sua 

escolarização.   

 Maria acredita que é preciso estudar “pra ser alguém na vida”; todavia, mesmo 

indagando-a explicitamente acerca de seus desejos profissionais futuros, ela não 

especificou suas vontades – embora tenha ponderado inúmeras vezes seus desejos de 

estudar para “ser alguém na vida”, fazendo alusão às questões profissionais e também 

de mobilidade social. Essas afirmações de Maria podem ser ancoradas nas percepções 

que os sujeitos têm de que, sem os conhecimentos escolares, eles serão excluídos da 

sociedade. Em outras palavras, 

Na medida em que o aluno não consegue desenvolver, ao longo de sua 

trajetória escolar, determinadas habilidades que lhe permitam enfrentar as 

tarefas e exigências da sociedade e do mundo do trabalho contemporâneos, 

ele provavelmente será excluído da sociedade (BRASIL, 2007, p. 20 - 

Grifos nossos). 

O entendimento de que o bom desempenho escolar condiciona a vida “além dos 

muros da escola” (BRASIL, 2007, p. 20) encontra-se evidenciado não apenas nas 

pesquisas acadêmicas, mas também na própria assimilação já feita pelos indivíduos. 

Conforme demonstrado na pesquisa Repensando a Escola (BRASIL, 2007), esses 

desejos expressos por Maria em “aprender pra ser alguém” relacionam-se a um senso 

utilitário, sobre o qual os autores destacam:  

Uma derivação desse senso utilitário [da escola] tem um significado mais 

sutil, de resistência aos riscos do exercício de papéis subalternos na sociedade 

em que os letrados adquirem melhores condições de vida e de supremacia 

sobre os não-letrados (BRASIL, 2007, p. 226). 

Nas análises dos autores, a partir da investigação com grupos focais de alunos do 

Ensino Fundamental em 10 Estados do País, percebeu-se que os alunos apresentam uma 

vontade de aprender como forma de obter melhores condições de vida. Ao expressar seu 

desejo de estudar para ser “alguém” – alusão a alguém com condições de vida melhores 

do que as suas atuais –, as alegações de Maria parecem alinhadas a esse propósito, 
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indicando um entendimento de que, na sociedade, as melhores condições de vida são 

aquelas obtidas pelas pessoas “letradas/escolarizadas”. 

Seguindo nessa abordagem, quando questionada sobre gostar de estudar, Maria 

respondeu: “Gosto de estudar... com certeza! Sem estudo pra nós, nós não se é nada. 

Com certeza, tem que gostar de estudar”, assegurando que “gosta”, conquanto sem 

uma justificativa específica. Sua resposta caminhou no sentido da reprodução dos 

discursos produzidos por sua mãe: “Eu falo pra eles, têm que ir pra escola... É bom, 

né?”. E a própria Maria relembrou os alertas e conselhos que sua mãe e tias lhe davam: 

“Elas falam pra mim, „não parar de estudar porque sem estudo nós não se é nada”. 

Desta forma, Maria acredita que a escola é muito “importante pra vida”, alegando que 

“sem estudo e sem profissão nós não se é nada na vida”. Durante nosso contato, ela 

repetiu essa ideia diversas vezes (foram quatro vezes, além de algumas variações, mas 

sempre remetendo ao mesmo entendimento).  

Interpelando Bete sobre essa temática, ela demonstrou que valoriza o “aprender”; 

contudo, esboçou uma fala menos enfática acerca da importância da escola, declarando 

apenas que “escola é bom porque aprende.. É bom saber ler”. Ela disse que incentiva 

seus filhos a estudarem explicando-lhes que “isso é muito bom”. Vemos, assim, que os 

esforços empreendidos por Bete para a escolarização dos filhos eram e continuam sendo 

de ordem moral, relacionando-se a conselhos para não pararem de estudar. A mãe 

comentou que pede para os filhos “si comportar” na escola, mas enfatizou que ela não 

tem como agir quando eles não desejam estudar: “Quando eles num quer ir estudar, eu 

num posso fazer nada”. Ainda em relação aos apoios pedagógicos que ela oferece para 

seus filhos, contou-nos que não tem como ajudá-los com as tarefas ou exercícios, 

justificando sua falta de domínio em relação às necessidades das tarefas escolares: 

“[Eu] num sei as letra”. Bete ressaltou que reconhece a importância de fazer as tarefas 

e complementou informando que, quando sua filha tem dificuldades com os exercícios, 

ela pede para sua nora Érica ajudá-la: “Aí eu falo pra Érica... vai lá ajudar ela [a 

Maria]”. Com isso, identificamos um “consenso entre as famílias quanto à importância 

do dever de casa”, mas, apesar desse “consenso”, observamos também que há 

“desigualdades de condições familiares para esse acompanhamento” (RESENDE, 2008, 

p. 385).  

Bete declarou ainda que incentiva Maria, dizendo que os estudos são importantes 

para se obter um bom serviço, embora não tenha revelado o que compreende por “bom 

serviço”. Ao falar sobre esse tema, pudemos perceber como suas pretensões no mundo 
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do trabalho diferem de certos valores de grupos inseridos no mercado de trabalho 

formal e que gozam de outras condições de trabalho e renda. Quando indagada sobre a 

razão para não buscar outras ocupações ou cadastrar-se num posto de atendimento a fim 

de tentar um serviço “melhor”, ela respondeu com certa timidez, mas com bastante 

clareza: “Mas não sei se eu quero não... Seria até que bom, mais tem que querer, né?... 

Vou ver ainda”.  

Essas falas de Bete remetem às descrições de Kaztman (1999) sobre os moradores 

que sofrem com o isolamento socioespacial em territórios nos quais se sobrepõem 

desigualdades e há risco de perda de bem-estar social. Nas palavras do autor, essa 

população acaba por desistir de 

invertir en lós esfuerzos que demanda la incorporación y tránsito por las vías 

institucionales de mejoramiento del nivel de vida. Se trata de personas y 

hogares que encuentran dificultades para satisfacer sus necesidades básicas 

(KAZTMAN, 1999, p. 15). 

Além disso, Bete parece não possuir outros parâmetros e recursos para inserção 

no mercado de trabalho, ficando à mercê da precariedade e da instabilidade do mercado 

informal, sem qualquer garantia ou direitos trabalhistas. Essa situação de Bete remete 

aos apontamentos de Kaztman (1999) ao mostrar que quando as famílias de territórios 

vulneráveis alcançam “empregos de boa qualidade”, elas têm acesso a diferentes 

oportunidades de bem-estar, e isso tende a ampliar a probabilidade de os membros da 

casa incorporarem as atividades valorizadas pelo mercado. Todavia, pelos relatos que 

ouvimos, ficou evidente que não há membros da família de Maria que estejam ou que 

alguma vez já tenham sido inseridos no mercado de trabalho “valorizado”. Com isso, 

para Bete não haveria, então, “estruturas” que lhe propiciassem incorporar outras 

atividades e desejar outras possibilidades, sendo que o termo “estruturas” refere-se ao 

fato de as rotas de bem-estar estarem intimamente ligadas ao acesso a determinados 

bens e serviços.  

El término "estructura" alude al hecho que las rutas al bienestar están 

estrechamente vinculadas entre sí, de modo que el acceso a determinados 

bienes, servicios o actividades provee recursos que facilitan a su vez el 

acceso a otras oportunidades. Em la mayor parte de los casos, la obtención de 

niveles socialmente aceptables de bienestar pasa por el logro de empleos de 

buena calidad, por lo que la secuencia en el acceso a distintas oportunidades 

de bienestar tiende a organizarse de modo de maximizar la probabilidad que 

los miembros Del hogar se incorporen a actividades valoradas por el 

mercado. Para ello deben atender, principalmente, a los cambios en los 

requerimientos de calificaciones (KAZTMAN, 1999, p. 9). 

Para além dos relatos, pudemos constatar in loco algumas situações vivificadas 

por Maria e sua família, tais com sua rotina na escola. Maria segue algumas condutas 
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com regularidade. Por volta das 19 horas, a jovem chega à escola Luz vestindo uma 

blusinha amarela de mangas curtas e uma calça jeans bordada com pedrinhas brilhantes. 

A adolescente carrega consigo uma bolsa de pano “Hollister”
169

 no ombro direito, usa 

maquiagem nos olhos e tem as unhas pintadas com uma esmaltação desgastada. Ela se 

dirige ao balcão do refeitório e pega seu jantar, assim como todos os outros alunos. Com 

um prato bem servido, senta-se a uma das várias mesas compridas e come, conversando 

com duas ou três pessoas mais próximas. Quando termina, busca as frutas de sobremesa 

e sobe para a sala de aula ainda comendo-as.  

Na sala, a aluna senta-se em uma carteira localizada próxima à porta. Enquanto a 

professora organiza o início da aula, ela coloca o lápis na parte superior de sua mesa – 

sempre na posição horizontal, apoiado pela borracha – e, na parte central, seu caderno. 

Então, com a cabeça apoiada nos braços, ela aguarda a professora Marta começar. 

Segundo a professora, Maria é bastante quieta durante a aula, e só conversa com os 

colegas mais próximos quando precisa fazer as atividades ou quando é incitada para 

responder a alguma questão colocada na aula
170

.  

Apesar de expressar seu desejo de aprender a ler e escrever, Maria tem 

consciência de que o que sabe não é suficiente. Seu comportamento escolar parece 

combinar-se com sua baixa autoestima e seu constante “medo de fracassar” nas 

propostas escolares (BOIMARE, 1999 apud BRASIL, 2007, p. 23). Essa percepção em 

relação ao que sabe tornou-se mais evidente durante a aplicação do instrumento de 

avaliação, efetivado por nós neste estudo. Diante de diversas atividades, ela afirmava 

não saber fazer o exercício, e se justificava dizendo “Eu ainda não consigo [fazer isso] 

direito”. Durante a realização das propostas, o “medo de fracassar” era explicitado em 

suas respostas, proferidas em  tom de dúvida, requerendo a confirmação sobre estarem 

certas ou erradas. Ao ser indagada sobre o que sentia quando a professora ou alguém lhe 

pedia para ler ou escrever algo, ela respondeu de modo enfático: “Sinto a maior 

vergonha... Acho que vou errar toda vez”. Maria tem com ela a compreensão de “ainda” 

precisar “aprender muita coisa pra lê e escrever direito” e, para aproveitar melhor as 

aulas, ela afirma que não gosta de bagunçar. 
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 “Hollister” é uma marca americana muito desejada e usada pelos adolescentes (não apenas da região). 

No caso da bolsa de Maria, trata-se de uma réplica da marca. 
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 Nossa observação de Maria na sala de aula se deu em dias alternados e somente nos inícios das aulas. 

A metodologia não previu análise do cotidiano das aulas, mas as decorrências do campo nos permitiram 

observar essas situações de início de aula. 
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Bete considera a filha “esforçada”, e acredita que Maria “ainda vai escrever as 

letras direitinho”. Ao proferir esta frase em uma de nossas conversas, Maria estava 

junto da mãe, que acariciava sua mão de modo afetuoso. A cena se fechou com um 

sorriso e a seguinte frase da mãe: “Essa aqui... acho que vai ser alguém na vida...”. 

Diante disso, constatamos que o apoio afetivo e moral dado pela mãe é o esforço que ela 

pode despender na escolarização de seus filhos, especialmente em relação à Maria. 

Assim como as mães da pesquisa de Batista e Carvalho-Silva (2013, p. 205) 

depositavam “grandes e positivas expectativas na educação de seus filhos”, também 

vemos Bete confessando suas expectativas a respeito da escolarização de Maria. 

Outro aspecto importante da ação da mãe na escolarização de Maria é a maneira 

como ela concebe o comportamento de sua filha na escola. Para ela, “as criança têm 

que obedecer nós [referindo-se aos pais] e vocês [referindo-se aos educadores], 

professor que lá [na escola] é igual eu”, evidenciando aí seu entendimento de que as 

crianças precisam obedecer aos mais velhos e também aludindo à posição do professor 

“no lugar de pai e de mãe”.   

Ainda sobre as valorizações familiares em relação à afetividade dos professores, 

Bete e Maria declararam que “a professora Marta é um amor...” e contaram que isso 

contribuiu para que Maria retomasse “certinho” as aulas da EJA no segundo semestre 

de 2015. Maria acrescentou que resolveu ir porque a professora Marta a incentivava: 

“Ela falava que eu ia conseguir aprender ler e escrever”. A partir desse relato, fica 

evidente como as expectativas do professor, tal como já anunciado por Bressoux (2003), 

podem sancionar efeitos positivos nas motivações dos alunos. Nesse sentido, também 

temos as indicações de Becker (1963 apud BRASIL, 2007, p. 38), ao mostrar que o 

comportamento dos alunos pode estar relacionado às suas rotulações, pois “quem é 

rotulado acaba por adaptar o seu comportamento ao que se espera dele e, assim, por 

participar do processo de rotulação”. Deste modo, acreditamos que o discurso 

motivador e esperançoso da professora Marta contribuiu para que Maria acreditasse que 

é capaz de aprender a ler e escrever, crenças estas características desta fase nova de 

escolarização de Maria como jovem na EJA. 

Nos diálogos com Maria, pedi para que ela me contasse também sobre a 

escolarização de seus pais. A jovem teve dificuldade em quantificar as séries que Bete e 

Francisco cursaram, mas afirmou que a mãe não sabe ler nem escrever. Todavia, mesmo 

sem saber ao certo, Maria acredita que Bete tenha estudado até “a primeira série”. Em 
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relação a seu pai, ela disse que ele sabe ler e escrever
171

; porém, ela não tinha a 

informação sobre ele ter ou não frequentado a escola.  

Quanto à apresentação escolar de seus antepassados, Bete diz que desconhece 

qualquer assunto relacionado a seu pai. Ela relembra que foi apenas sua mãe quem a 

criou, relatando que, tal como Bete, ela também estudou “só a primeira série”. 

Aproveitando essa descrição escolarizante, pedi que me contasse sobre sua 

escolarização, ao que ela relatou: “Tenho estudo, não... Fiz só a primeira série só... A 

gente vivia que nem cigano... Fui morar pra tudo que é canto...”.   

Com ar de orgulho, dirigindo-se ao diretor Paulo – que estava comigo –, Bete 

comentou que seus irmãos, assim como ela e seus filhos, estudaram na mesma escola 

Luz: “Você vê, né, Paulo... tudo nós estudou lá”. Bete afirmou que não sabe ler e que 

escreve somente seu nome; já seus dois irmãos (Francisco e Joel) estudaram somente os 

primeiros anos. Diferentemente dela, porém, eles sabem ler e escrever – mas sabem 

“um pouco só...”, enfatizou a mãe de Maria. 

Ainda conversando com Bete acerca de questões da ordem escolar, perguntei se 

ela costumava ver Maria lendo ou escrevendo, ao que ela respondeu que observava a 

menina lendo, mas que não sabia do que tratavam as leituras. Disse-me que acreditava 

serem “as coisa da escola”. Quanto às práticas de escrita da casa, ela declarou, rindo: 

“Aqui não tem disso, não... Essa coisa de escrever no papel pra lembrar... [...] É, 

então... que falam assim „coloca na geladeira pra lembrar‟... Aqui num tem disso, 

não...”. No entanto, ao término dessa passagem, a mãe fez a seguinte ressalva: “Mas 

tenho gosto de ver quando ela [Maria] tá lendo”. 

Quanto às preferências de Maria a respeito das disciplinas escolares, a adolescente 

afirmou gostar mais de Matemática, pois “se distrai mais” (querendo dizer que tem 

mais prazer nessa aprendizagem), e contou que gosta menos de Português porque “é 

muito difícil de entender”. Maria disse também que não escreve e nem lê “nada” em 

casa porque não sabe. Em relação às práticas de escrita, soubemos – por meio de um 

relato dela proferido em tom de “segredo” – que a jovem gosta de “escrever coisas” 

quando está sozinha em seu beliche. Interpelada sobre o motivo dessa preferência, da 

escrita em solidão e segredo, ela respondeu: “Porque ninguém fica vendo”. 

Com esses relatos, verificamos que os anos de reprovação escolar trouxeram 

impactos negativos para o desenvolvimento de Maria quanto aos usos da leitura e da 
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 Maria exemplificou esse fato contando que, esporadicamente, seu pai envia cartas para a família. “Às 

vezes ele escreve pra nós lá da cadeia.” 
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escrita. Conforme indicado pelos recentes estudos de Correa, Bonamino e Soares, T., 

(2015, p. 19), o fracasso escolar – especialmente o dos alunos que apresentam 

defasagem idade-série – pode gerar impactos negativos para o “desenvolvimento 

acadêmico, social ou emocional”. Vemos traços dessas consequências emocionais 

negativas na fala de Maria, quando acredita que não sabe ler nem escrever “nada”, 

além de confessar seus constrangimentos acerca de certas situações de uso da escrita na 

presença de outras pessoas. 

Ao término de 2015, as expectativas de aprovação de Maria na EJA não eram 

positivas, tanto por parte da jovem quanto por parte de sua mãe. Durante a entrevista 

com Bete, ocorrida em meados de dezembro, ela relatou que as duas (ela e Maria) já 

sabiam do resultado escolar daquele ano de 2015: “É, não deu... A professora disse que 

ela precisa aprender um pouco mais ainda...”. Maria contou que, em sua fase como 

aluna jovem da EJA, percebeu progresso em sua leitura e escrita, mas acreditava que 

ainda precisaria “aprender mais coisas”. Não obstante, tanto a mãe quanto Maria se 

mostraram esperançosas: “A professora é um amor... No outro ano, ela [Maria] aprende 

certinho”.  

Maria contou-nos também suas projeções de estudos, e revelou que deseja estudar 

“até o [Ensino] Médio” na mesma escola Luz (mesmo que esta seja uma escola de 

Ensino Fundamental, apenas). Disse ainda que almeja fazer faculdade. Repetiu por 

diversas vezes que é importante estudar para “ser alguém na vida”; no entanto, quando 

questionada a respeito do seu projeto de futuro, ela não parecia ter opções claras, 

afirmando somente: “Ah... Sei lá... Quero ser alguém na vida”. Essas afirmações de 

Maria nos indicam que, assim como sua mãe, ela não possui “estruturas” que lhe 

permitam acessar (ou desejar) diferentes estruturas de oportunidades (KAZTMAN, 

1999), em decorrência da condição de elevada vulnerabilidade e isolamento social da 

localidade em que habita. 

De modo geral, Maria e sua família vivem situações de precariedade tão intensas, 

com necessidades tão urgentes de sobrevivência diária, que não conseguem se organizar 

sob o ponto de vista da ordem familiar. Não há um planejamento de longo prazo ou a 

organização do cotidiano. A família também não dispõe de recursos que sejam 

suficientes para lidar com essas situações e está suscetível aos “vícios sociais”, de modo 

que todos esses “fatores se conjugam para reduzir as expectativas em relação à boa 

qualidade de vida” (KAZTMAN, 1999, p. 15).  
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Malas condiciones habitacionales, insuficientes activos en recursos humanos 

dentro de las familias, alimentación escasa y de poca calidad, alta 

permeabilidad a los vicios sociales, precario control y atención de la salud y 

una baja autoestima son algunos de los factores que se conjugan para reducir 

sus expectativas de buena calidad de vida. Al dictado de la inmediatez de sus 

necesidades, los escasos activos de esos hogares se organizan para responder 

a la sobrevivencia cotidiana. Si bien los apremios que experimentan dejan 

objetivamente poco espacio para la acumulación de los activos que 

permitirían reducir esa vulnerabilidad (KAZTMAN, 1999, p. 15). 

Além disso, as dificuldades que a família experimenta não favorecem o acúmulo 

de “ativos que permitam reduzir a vulnerabilidade” em que vivem. Pode-se dizer ainda 

que a escola não colabora para que esse quadro se desenvolva em uma outra 

configuração; a escola não consegue fazer a diferença, incrementando processos de 

ensino-aprendizagem que façam frente às condições de elevada vulnerabilidade de sua 

aluna, criando alternativas para sua trajetória, apesar de reconhecermos que o 

desempenho dos alunos no Brasil encontra-se correlacionado com o nível 

socioeconômico dos alunos e suas famílias (BROOKE e SOARES, J., 2008). 

5.1.3 MARIA NA VISÃO DA ESCOLA 

A fim de que pudéssemos compor esse tópico, recorremos às descrições de Maria 

como aluna sob a perspectiva de suas educadoras, igualmente entrevistadas: a 

professora Marta e a coordenadora Emília. Ambas concordam em que Maria é uma 

aluna que tem “dificuldade de aprendizagem”. A professora Marta justificou dizendo 

que a aluna tem “muita dificuldade... tanto pra aprender quanto pra fazer as coisas... 

as atividades mesmo”. Emília contou que Maria é uma aluna com “uma certa lentidão” 

para aprender o conteúdo da sala de aula, e completou pontuando ainda que percebe isso 

“há um tempo”: “Ela [Maria] já tem há um tempo essa... como posso dizer?... lentidão, 

dificuldade mesmo”. Aqui, é interessante notar que o termo “dificuldade de 

aprendizagem” nos diz bem pouco sobre os aspectos que interferem no processo de 

apropriação de conhecimentos e no desenvolvimento de capacidades visadas pela 

escola. 

A coordenadora Emília informou que sabia do histórico de reprovações de Maria, 

e que vivenciou o período de 2013, quando a aluna iniciou o ano letivo e não o 

concluiu: “Eu tava aqui quando ela [Maria] tentou voltar para a escola”. A 
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profissional contou que houve uma tentativa da instituição em direcioná-la
172

 para uma 

turma de reforço paralelo, mas que, com poucos dias de aula, ela “cabulou” e não 

voltou para a escola desde então. Emília relatou, com certa resignação, que tentou 

chamar a família para conversar; contudo, não conseguiu, e “aí, então, ela [Maria] 

deixou de frequentar a escola”.  

A coordenadora relatou também que, de acordo com o que sabe a respeito da vida 

de Maria, a aluna é “uma menina criada pela avó”. Destacou que a avó “é uma 

senhora [que] possui limitação visual e pouco entendimento do que a gente [pessoal da 

escola] fala”, adensando, assim, as dificuldades da escola em se comunicar com a 

família. Consoante suas percepções, Emília disse que “não há outras pessoas para 

ajudar [Maria] com as lições de casa”, o que dificultaria seu rendimento escolar. Ela 

acredita que a garota “precisa ajudar nos serviços domésticos... o que não lhe permite 

fazer as tarefas escolares levadas para casa”. A coordenadora também contou que não 

sabia ao certo se a mãe de Maria
173

 ainda estava presa ou se já havia sido solta. Esse 

desconhecimento da atual situação de Bete devia-se ao fato de ela não comparecer à 

escola: “Ela [Bete] nunca aparece aqui na escola... mesmo com a gente [a 

coordenação] chamando”.  

Diante dos problemas relacionados – tanto os de ordem social e familiar como os 

de ordem escolar –, não houve outras sugestões ou alternativas de ação por parte da 

escola, exceto a tentativa tardia de, após sucessivas reprovações, direcionar Maria para 

o grupo de recuperação. Não há menção a serviços públicos ou organizados pela 

sociedade civil para os quais tanto a família quanto a jovem pudessem ser encaminhadas 

por meio de contatos da escola. Esta constatação no permite supor que a escola também 

se encontra em situação de isolamento no território, sem poder contar com apoio para as 

suas ações junto às crianças e famílias em condição de maior vulnerabilidade por ela 

atendidas. 
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 Emília informou que essa tentativa de adequar Maria em uma turma com alunos de sua idade também 

foi feita com seu irmão Jonas – que, tal como ela, estava com idade-série defasada e “tentou voltar a 

estudar”. Nas palavras de Emília ocorreu o seguinte: “A coordenação procurou adequá-los [tanto Maria 

quanto seu irmão Jonas] em turmas paralelas... mas, em certo episódio, a Maria pulou o muro e cabulou. 

[...] Depois disso, nenhum dos dois voltou mais”. 
173

 A coordenadora Emília costuma se referir às pessoas pelos seus nomes e apresenta características 

pessoais desses indivíduos – o que, de certo modo, demonstra suas lembranças a respeito deles. Todavia, 

Emília não citou a mãe de Maria, a avó ou outro familiar da menina pelo nome. Aparentemente, o único 

sujeito de quem ela se lembrava – e que descreveu com propriedades – era Jonas, o irmão de Maria, que 

também havia estudado na escola Luz. 
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Emília mencionou que, “em momentos anteriores [a 2015], ela [Maria] cabulava 

as aulas, mas agora na EJA ela é uma aluna presente”. Na concepção da coordenadora, 

Maria “conta só com sua vontade, e não tem apoios para estudar e frequentar as 

aulas”. Acerca disso, a professora Marta também contemplou a “força de vontade” de 

Maria quando nos contou que a aluna tem “muita dificuldade de ler e escrever”, mas 

que ela “tem bastante vontade...”. 

Ah, tem sim [bastante vontade]... Por exemplo, quando ela quis começar a 

escrever com letra cursiva, foi por vontade própria... Eu dei uma régua com o 

alfabeto para os alunos e, vendo a letra, ela começou a copiar... Quando eu 

percebi, fiquei surpresa e elogiei... Ela me contou que queria escrever com 

aquela letra... E, a partir de então, ela vem tentando escrever só com a letra de 

mão. (Trecho da entrevista com Marta gravada em áudio), 

Na percepção da professora Marta, Maria é uma aluna “muito esforçada”, embora 

a docente acredite que “ela deve ter muitos problemas em casa”. Marta comentou que 

gostaria de conversar com a mãe de Maria, para “entender melhor a situação”, mas 

relatou que a chamou diversas vezes e que ela não compareceu à escola
174

. A professora 

aproveitou para assinalar que, em geral, “as famílias participam pouco ou quase nada” 

da vida escolar dos alunos, acrescentando que ela gostaria de que “eles [os familiares] 

estivessem mais presentes para saber do desempenho e das faltas dos alunos”. Marta 

disse que normalmente tenta chamá-los “com recados pelos alunos e nos cadernos, mas 

eles não comparecem”, e ressaltou que, a seu ver, a “ausência da família” na escola 

pode ser generalizada para todo o bairro. Disse ainda que o distanciamento familiar da 

vida escolar dos alunos “se intensifica ainda mais na EJA, porque a maioria dos jovens 

não se remetem mais aos pais”. 

Quanto às aprendizagens de leitura e escrita de Maria, a professora comenta a 

hipótese de escrita em que a aluna se encontra com base nos estágios de aquisição da 

escrita sistematizados por Emília Ferreiro e colaboradores: “Ela tá silábico-alfabética, 

mas ainda tem muita dificuldade pra ler e escrever”. Marta afirma que provavelmente 

não teria como promovê-la naquele ano (2015), anunciando, assim, mais uma 

reprovação no percurso escolar de Maria: “É uma pena, mas ela ainda precisa aprender 

a ler com mais autonomia... Ela é esforçada... Acho que [a reprovação] é o melhor no 

momento”. 
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 Ao contar sobre as tentativas de chamar Bete (a mãe de Maria), a professora Marta enfatizou sua 

surpresa ao vê-la participando da pesquisa, pois contou que, de diversos modos, empenhou-se para 

estabelecer um diálogo com a família, mas nunca havia conseguido uma aproximação efetiva. 
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5.1.4 DESEMPENHO ESCOLAR DE MARIA 

Nos tópicos a seguir, apresentaremos o desempenho escolar de Maria. Essa 

apresentação será realizada primeiramente a partir da descrição dos prontuários 

disponíveis na escola e, depois, a partir de seu desempenho segundo os resultados 

observados na avaliação diagnóstica. 

5.1.4.1 Desempenho segundo coleta documental 

Na escola, inicialmente tivemos acesso a quatro fontes documentais que dizem 

respeito ao desempenho de Maria:  

 Duas “fichas de acompanhamento escolar do processo de ensino e 

aprendizagem” (uma de 2008 e outra de 2009);  

 Uma prova classificatória de Matemática, aplicada em 2015; 

 Um relatório da Escola Online (EOL
175

) datado de 2009, com informações 

sobre o “rendimento escolar” do aluno.  

A “ficha de acompanhamento escolar do processo de ensino e aprendizagem” é 

um relatório preenchido pelo professor – com a anuência da coordenação pedagógica da 

escola – que contém questões predeterminadas, com duas alternativas de resposta (sim 

ou não) e uma lacuna para a avaliação do professor. Nos registros relativos a 2008, ano 

que correspondente à primeira série cursada por Maria, há uma única observação final 

da professora dizendo que “a aluna é faltosa, já é retida do ano anterior”. Abaixo, no 

quadro 4, reproduzimos as informações preenchidas nesse documento, tal como elas se 

encontram originalmente registradas: 

Quadro 4: Reprodução da ficha de acompanhamento escolar do processo de ensino e aprendizagem de 

Maria do ano de 2008. 

 Sim Não Avaliação 

1 – o aluno frequenta regularmente as aulas  x  

2 – quanto à leitura:    

a) O aluno lê  x  

b) Lê com dificuldades  x  

 3 – Quanto à escrita:    

                                                 
175

 EOL refere-se ao site “Escola Online”, da prefeitura de São Paulo, a partir do qual as secretárias das 

escolas têm acesso ao cadastro e a documentações dos alunos. 
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a) O aluno é alfabético  x  

b) Escreve com pouco domínio das convenções x   

c) Escreve com controle satisfatório das 

convenções 

 x  

d) Escreve com bom controle das convenções  x  

4 – o aluno apresenta dificuldades de aprendizagem? 

Qual? 

x   

4 – é aluno com necessidades especiais? 

Qual? 

x   

5 – faz acompanhamento fora da unidade? 

Quais? 

 x  

6 – toma alguma medicação? 

Qual? 

 x  

7 Em relação aos responsáveis:    

a) Estabelece limite com relação à disciplina  x  

b) Acompanha a vida escolar do seu filho  x  

c) Conduz a rede de saúde quando encaminhado 

pela escola 

 x  

8 – observações que o professor julga necessárias com 

relação ao aluno e à família. 

 

“A aluna é faltosa, já é retida no ano 
anterior”.176 

   

Fonte: Prontuário escolar de Maria. 

Com esse quadro 9, podemos depreender que, após a permanência por dois anos 

no primeiro ano escolar, a compreensão da professora acerca do desempenho de Maria 

não é muito positiva. Não há descrições adensadas que possam complementar 

alternativas escolhidas pela professora, e os indicadores são muito genéricos para 

entendermos quais problemas e dificuldades a aluna enfrenta na alfabetização. Todavia, 

também podemos notar que, nesse momento de sua escolarização, Maria foi descrita 

como uma aluna que não sabia ler e escrever. Segundo a professora, ela se encontrava 

em um estágio de aquisição da escrita inicial, sem o domínio do princípio alfabético do 

sistema de escrita.  

Chama atenção o entendimento da professora em relação ao processo de 

aprendizagem de Maria: o de que ela teria “dificuldades de aprendizagem” e o de que 

fosse uma aluna que tivesse “necessidades especiais”. No entanto, em seu prontuário 

não constam laudos, tampouco qualquer encaminhamento para diagnóstico com 

                                                 
176

 O uso da cor azul e o tachamento itálico indicam a reprodução de anotações que estavam escritas à 

caneta. 
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especialistas. Não há ainda qualquer menção às condições de vida da menina e de suas 

dificuldades para frequentar as aulas. A visão sobre a relação da família com a escola é 

avaliada de modo insatisfatório, já que todas as questões que remetem aos cuidados e 

atenções familiares são assinaladas negativamente (com a alternativa “não”). As 

informações do prontuário de Maria retratam uma aluna que não atende às expectativas 

preestabelecidas no que diz respeito à leitura, à escrita e às suas capacidades para 

aprender, bem como no que concerne à capacidade de sua família quanto a apoiar seus 

estudos.  

Em outra ficha datada de 2009, ano em que Maria havia sido reclassificada para a 

segunda série, o entendimento da nova professora acerca do processo de aquisição da 

escrita não se mostra diferente. O documento se distingue da ficha anterior (de 2008) e 

contém, por exemplo, mais uma lauda com indicações para o professor registrar 

observações descritivas dos alunos em cada um dos quatro bimestres. Maria é 

classificada como “pré-silábica” no primeiro bimestre do ano e como “silábica sem 

valor sonoro” no segundo bimestre, de acordo com os estágios de aquisição da 

escrita
177

. Nos dois últimos bimestres não houve descrição do estágio em que Maria se 

encontrava. Havia outras informações nessa ficha, tais como: no primeiro bimestre, a 

aluna “escreve seu próprio nome” e, nos outros períodos, “escreve letras do seu 

próprio nome ou outras letras para [grafar] qualquer palavra”. Durante todo o ano, a 

aluna foi indicada para tomar parte da “recuperação contínua”, com justificativas de 

que “aluno não consegue se concentrar nas atividades dificultando assim seu 

aprendizado”, além de indicações como “falta maior empenho nas realizações das 

atividades – muitas vezes as faz pela metade e outras nem a realiza”.  

Na “ficha de acompanhamento escolar 2009”, podemos observar também que, nos 

quatro bimestres, em relação às disciplinas previstas para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Português, Matemática, Ciências, Geografia, História, Artes e Educação 

Física), em todas elas atribui-se o conceito não satisfatório, registrado por meio da sigla 

“NS”.  Semelhante ao documento de 2008, nessa ficha não há, igualmente, qualquer 

menção aos problemas de ordem socioeconômica pelos quais Maria e seus familiares 

passam.   

Ainda em relação ao ano de 2009, pudemos observar o documento da base EOL 

(Escola Online) indicando informações como “movimento e rendimento escolar”. Este 
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 Conceitos de Emília Ferreiro e colaboradores (FERREIRA, 2001). 
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documento da RMESP descrevia dados dos alunos daquele ano quanto ao “rendimento” 

escolar. No referido documento, Maria foi descrita como “repetente – reprovado por 

avaliação”.  

Além desses documentos relativos ao desempenho, no prontuário de Maria havia 

uma prova de Matemática do ano de 2015 cuja nota foi 6,25. Nessa avaliação, 

encontramos duas anotações: uma assinalada pela professora que aplicou a prova, 

dizendo que a aluna estava “apta à Etapa Básica II”, e outra anotação (uma espécie de 

lembrete), sem a assinatura de quem fez o registro, avisando que faltava uma “prova de 

português para finalizar processo de classificação – 4ª série – 2015”. Todavia, não 

conseguimos acessar ou saber se essa prova foi realizada. De certo modo, porém, esse 

rendimento se relaciona ao sentimento de Maria ao dizer que experimenta maior prazer 

na realização de tarefas matemáticas. 

Quanto aos documentos escolares de Maria disponíveis em seu prontuário, a 

coordenadora Emília explicou-nos que, na escola, não há uma lógica específica para 

organizá-los, acrescentando que havia alguns registros que ela não sabia 

descrever/explicar com detalhes, dado não serem da época de sua gestão. De maneira 

geral, observamos que, segundo seu prontuário escolar, a trajetória escolar de Maria é 

assinalada pelas afirmações sintéticas das professoras, que indicam uma aluna que ainda 

não se apropriou da linguagem escrita. Além disso, com essas análises documentais, 

evidenciamos a ausência de registros mais explicativos sobre seu processo de 

aprendizagem.  

A impressão de que a trajetória escolar dessa aluna foi marcada por um certo 

apagamento de seu processo, com registros esparsos e sucintos, é reforçada ainda pelas 

narrativas de Maria, de sua família e de alguns agentes escolares, quando dizem que não 

se lembram de determinados episódios e/ou se confundem com datas ou situações, sob a 

justificativa de que “já aconteceu tanto que nem lembro mais”, como quando Maria 

tentou descrever os anos que já repetira, mas não conseguiu elencá-los.  

Ainda em 2015, em busca de compreender mais a fundo esse possível apagamento 

de fatos e registros do percurso escolar de Maria, investigamos quais outros documentos 

estavam disponíveis na escola. Nessa busca, deparamo-nos com o relatório de sua 

participação no projeto Além dos muros da escola
178

, que, resumidamente, consistia em 

visitas realizadas pelos professores participantes até a casa dos alunos indicados, no 
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 Esse projeto já foi explicado com maiores detalhes no capítulo 4 Contexto de Pesquisa (mais 

especificamente, na página 83). 
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intuito de conhecerem pessoalmente a realidade do cotidiano familiar desses alunos. 

Além do relatório descritivo sobre a visita à casa de Maria, realizada em 20 de julho de 

2012, havia outros documentos que nos permitiram compreender o processo familiar de 

Maria sob as lentes da escola, com uma amplitude maior. 

Em uma lista de visitas a serem efetivadas por esse projeto em 2012, havia a 

indicação de se visitar Maria, pois era uma “aluna não alfabética, sempre suja, com 

pais presos”. Foi o único registro com características sociais/familiares que pudemos 

encontrar, mas datado em 2012. Nos registros do projeto, que ficam disponíveis em uma 

pasta específica e acessível aos professores na sala da coordenação, constava o dia da 

realização da visita, os professores responsáveis e os motivos para se empreender essa 

ação. Além de Maria, a visita também visava a conversar sobre seu irmão Jonas, devido 

às “faltas/aprendizagem”
179

 do aluno.  

O relatório desse projeto consiste na descrição da visita feita pelos professores 

responsáveis. No caso, os termos usados para caracterizar o local de moradia, a família 

e a própria menina assumem um tom pejorativo e denotam as dificuldades da escola em 

compreender as condições que determinam certos comportamentos e até mesmo o 

processo de aprendizagem de Maria. O relatório apresenta uma aluna faltosa com 

dificuldades de aprendizagem, com problemas de higiene, carências afetivas e 

aparentemente sem problemas comportamentais, que mora sozinha com seus irmãos e 

recebe cuidados ocasionais da avó. Além disso, a moradia é descrita como sendo muito 

precária e sem confortos, o que poderia justificar a ausência de limpeza da aluna. Por 

fim, ressalta-se a preocupação de uma “tia de Maria” quanto à possibilidade de a escola 

acionar o conselho tutelar e “causar problemas à família”. A seguir, no quadro 5, 

transcrevemos ipsis litteris o relatório: 

 

Quadro 5: Descrição do relatório de visita à casa de Maria, referente ao projeto “Além dos muros da 

escola”. 

a) Caracterização do aluno: uma aluna cuja aparência é de desleixo, 
muito suja, cheirando a xixi. É silábica sem valor. O pai está 
ausente e a mãe também. O comportamento é regular. Não 
apresenta material escolar e não traz os livros didáticos. Não 
lê e não escreve, apenas copia. É uma aluna faltosa, e procura 
a professora para suprir a falta de carinho. Não usa, faz uso 
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 Com base nas observações dos documentos, cabe ressaltar que, no ano de 2012, Maria e seu irmão 

Jonas estavam matriculados na mesma sala de aula (4º ano A), mas isso não foi mencionado ou lembrado 

por nenhum dos entrevistados.  
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do uniforme (sic).  
b) Caracterização da família: A aluna mora com a avó, o irmão 

Jonas, e mais uma criança mencionada, e que é de colo, que 
segundo falas, trata-se de um primo ou sobrinho que cuidam. 
A avó está com dificuldades visuais e veio acompanhar os 
netos que estavam sós, pois segundo informações, a mãe está 
presa. 

c) Caracterização do ambiente: não adentramos no ambiente casa, 
fomos atendidos na rua mesmo. Percebemos porém, que se 
trata de um casebre escuro, precário de higiene e mínimo 
conforto. Talvez esse motivo da aluna em questão aparentar 
aspecto desleixado e muitas das vezes falta de limpeza. 

d) Caracterização do ambiente: a moradia se localiza quase que na 
beira do córrego (rio), sendo que a rua de passagem e entrada 
para ela, é a orla dele. A entrada para essa passagem é uma 
rua muito movimentada por caminhões, carros, bicicletas, vãs 
e muitos pedestres. Há um pequeno movimento comercial com 
bazares e bares próximos. 

e)  Outros aspectos a serem considerados: quando mencionadas as 
faltas da aluna e que estas poderiam acionar o conselho 
tutelar, a tia que estava presente se dirigiu a ela e falou que 
ela poderia prejudicar as duas famílias se o mesmo fosse 
acionado e chegasse até eles. 

Fonte: Prontuário escolar de Maria. 

Durante a visita, houve uma conversa com a família quanto a uma das principais 

preocupações dos professores em relação às dificuldades escolares de Maria: suas faltas. 

Contudo, essa conversa teve, aparentemente, um tom de prenúncio, e não de um diálogo 

sobre causas e possíveis soluções. A respeito das aprendizagens dela (dificuldades e 

potencialidades), também parece não ter ocorrido qualquer menção. No mais, podemos 

verificar uma inquietude dos professores quanto às condições de higiene da aluna – algo 

que, segundo eles, poderia ser explicado devido às condições de moradia de Maria. Por 

fim, a indicação sobre a prisão dos pais (anunciada como um dos motivos da visita) não 

foi retomada ou explicada novamente. 

Em nossa coleta documental, esses foram os únicos documentos descritivos que 

encontramos e que poderiam nos propiciar informações acerca de rendimento 

pedagógico, avaliação ou prescrições de natureza diversa sobre Maria como aluna.  

Em 2013 não houve nenhuma indicação de visita à Maria, mesmo que, segundo as 

anotações das secretárias da escola em seu prontuário, a aluna tivesse desistido da 

escola. Em contrapartida, pudemos observar uma indicação, datada de março de 2013, 

acerca de uma possível visita a partir da situação escolar de Jonas (irmão de Maria), 
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descrito como “um aluno „retido‟, passa grande parte do tempo sorrindo, debochado. 

Não é interessado nas aulas, possui grandes dificuldades”. 

Até julho de 2016 – período de finalização desta pesquisa –, em retorno à escola 

Luz por outros motivos, encontramos três novos arquivos no prontuário de Maria. 

Questionamos a existência desses novos documentos e, de acordo com a explicação das 

secretárias, “isso é normal”. Uma das secretárias mais antigas da escola, a responsável 

pelos prontuários dos alunos, contou que alguns documentos “acabam se perdendo 

mesmo... apesar de não poder acontecer, acontece!”. Ela explicou que, no início de 

2016, houve uma reorganização das pastas e dos documentos em geral da escola, o que 

fez com que alguns arquivos fossem “achados”. 

Para além dos três novos documentos encontrados, que diziam respeito ao 

rendimento escolar de Maria, encontramos também: 

 Uma cópia da certidão de nascimento de Maria; 

 Uma ficha de requerimento de uniforme, sem data, mas com indicação da 

“1ª E”, que então acreditamos corresponder ao ano de 2006; 

 Uma ficha de “atualização cadastral”, sem data e assinada por Bianca, a 

mãe biológica de Maria; 

 Ficha de saúde contendo informações gerais e carteira de vacinação. Nessa 

ficha, que é datada de 2010 e que foi assinada por Francisco (pai de 

Maria), pode-se observar a descrição de uma aluna sem problemas de 

saúde, mas com indicações de doença visual familiar (da avó). Também é 

possível ver os nomes dos pais (Francisco e Bianca) como indicação para 

ligações de emergência e, ainda, que a aluna não participa de nenhum 

programa social ofertado pelo Estado; 

 Uma autorização datada de fevereiro de 2010, assinada por Francisco, para 

que Maria participasse do programa “Aprendendo com Saúde”, que 

consistia na visita de profissionais da saúde à escola Luz para avaliar os 

alunos; 

 Um ofício da escola ao conselho tutelar, emitido em dezembro de 2012, 

para orientação e acompanhamento da aluna e da família sobre o “excesso 

de faltas”. Trata-se apenas de uma folha preenchida com o nome da aluna 
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e a indicação do seu número de faltas (103), mas não assinada ou 

carimbada por ninguém
180

.  

 Sobre o desempenho escolar de Maria, encontramos os seguintes documentos: 

 Uma ficha de acompanhamento escolar de 2007; 

 Dois arquivos do processo de “classificação/reclassificação” da aluna, 

datados em 2015, ambos anexados com as provas comprobatórias. 

A “ficha de acompanhamento escolar”, sinalizada com o ano de 2007, tem o 

formato semelhante
181

 à ficha de acompanhamento do ano de 2008, que foi reproduzida 

anteriormente no quadro 5. Nesta nova ficha, porém, não há assinatura do professor ou 

de algum responsável, e nela podem-se observar apenas três campos preenchidos. No 

campo de número 9, que pergunta sobre a frequência do aluno às aulas, vê-se um X 

assinalando negativamente a questão. No campo 4, sobre as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, lê-se a seguinte anotação, escrita à caneta: “Não lê, e não 

escreve”.  

Além dessas duas marcações, há somente mais um X no campo 8b assinalando a 

resposta “sim”. Acerca dessa última marcação, ficou-nos a dúvida quanto à sua correta 

interpretação, pois é possível supor duas possibilidades de resposta: “sim, a escola 

recomenda à família acompanhar a vida escolar do filho” – e, portanto, a resposta aqui 

indicaria que a família não acompanha o filho –, ou “sim, a família acompanha a vida 

escolar do filho”. Essas duas interpretações são possíveis graças ao enunciado ambíguo 

dos descritores que compuseram o campo 8, reproduzido a seguir, no quadro 6: 

Quadro 6:Trecho da ficha de acompanhamento escolar de Maria, de 2007. 

 1º 

Sem. 

 2º Sem.  

 sim não sim não 

8  Recomendações do professor e da 

escola aos responsáveis: 
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 O ano de 2012 foi aquele em que Maria recebeu a visita da escola em sua casa por meio do projeto 

“Além dos muros da escola”. No término do ano, houve uma indicação ao conselho tutelar motivada por 

suas faltas excessivas; aparentemente, porém, não houve prosseguimento ao processo. 
181

 O formato do quadro  das fichas de 2007 e 2008 tem apenas duas diferenças. Na ficha de 2007 há duas 

colunas indicando distinção entre o 1º e o 2º semestre do ano escolar. E uma mudança na escrita da frase 

no campo de número. Na ficha de 2007, o campo é apresentado como “recomendação do professor e da 

escola aos responsáveis”. Já na ficha do ano seguinte, em 2008, vemos a seguinte escrita: “em relação ao 

responsáveis”. 
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a) Estabelece limite com relação à 

disciplina 

    

b) Acompanha a vida escolar do 

seu filho 

X    

c) Conduz a rede de ensino quando 

encaminhado pela escola  

    

Fonte: Prontuário escolar de Maria. 

Conforme pode ser analisado, o motivo da interpretação ambígua da alternativa 

assinalada relaciona-se ao modo como a proposição do item b foi construída 

(“Acompanha a vida escolar do seu filho”), especialmente quando se toma o que está 

escrito no item 8 (“Recomendações do professor e da escola aos responsáveis”). Se 

lermos apenas o item b, a resposta sugere que “sim, os pais acompanham a aluna”, mas, 

ao aliá-lo ao item 8, a resposta assinalada como “sim” sugere que “os pais deixam a 

desejar em relação ao acompanhamento escolar, e portanto, seria recomendável que 

acompanhassem a vida escolar do seu filho”. 

Os outros arquivos encontrados no prontuário de Maria são dois requerimentos de 

“classificação/reclassificação” emitidos pela escola, ambos em 2015, pedindo a 

reclassificação da aluna à Comissão de Classificação/Reclassificação. Datado em 

27/03/2015, um dos documentos considerava, mediante “testes de conhecimento” em 

“documento anexo”, que a aluna “estava apta a matricular-se na 4ª série”, na 

modalidade EJA, e a “prosseguir seus estudos”. Anexo ao documento, havia uma 

avaliação intitulada “Análise e reflexão textual”, composta por 5 questões, e mais duas 

avaliações de Matemática, cada uma com 10 questões. 

O segundo requerimento de “classificação/reclassificação”, emitido também em 

27/03/2015, diz respeito à regularização desse processo feito em 2009. Trata-se de um 

parecer indicando que, à época, a aluna estava “apta para matricular-se na 2ª série – 

Ciclo I – Fund. I”, a partir de prova realizada em 2009 – processo atualizado pela equipe 

técnica atual (de 2015) para efetivar sua conclusão.  

Portanto, o processo de reclassificação ocorrido no ano de 2009
182

 foi 

oficialmente legalizado seis anos depois, no ano de 2015. Além dos trâmites legais 

desatualizados em seu processo, no prontuário escolar de Maria também não constam 

dados sobre outros anos cursados, como 2006, 2010, 2011 e 2012. Assim, podemos 

supor que houve mesmo um apagamento da trajetória escolar de Maria, tanto nas 
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 Nesse processo de reclassificação Maria, que iniciou o ano cursando a 1 ª série E, foi habilitada a 

passar a cursar a 2ª série B. 
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narrativas dos sujeitos como nos registros escolares, dados que denunciam as marcas de 

seu passado assinalado por lacunas de informações, ausência de explicações e a quase 

ausência de oportunidades e alternativas para modificar os rumos de seu percurso 

escolar de fracasso. 

5.1.4.2 Desempenho segundo a avaliação diagnóstica 

Seguindo as orientações da matriz de Capacidades Avaliadas
183

 do instrumento de 

avaliação diagnóstica empregado e com base nos resultados obtidos nas atividades 

realizadas com Maria, elaboramos um diagnóstico individual da garota. Para cada item 

que visava a determinada capacidade relativa à apropriação do sistema de escrita, leitura 

e produção de textos escritos, havia três níveis de classificação do desempenho: nível 01 

– capacidades ainda não desenvolvidas (sem domínio), nível 2 – capacidades em 

desenvolvimento (domínio parcial, transição de níveis) e nível 3 – capacidades já 

consolidadas.  

A seguir, apresentaremos os resultados obtidos por Maria para cada uma das 

capacidades avaliadas (Escrita; Leitura; e Domínios da leitura e da produção de textos).  

No quadro 7 abaixo, registraremos os desempenhos alcançados por Maria nos 

níveis previstos pelo instrumento em relação à escrita. A partir do quadro, verificaremos 

que Maria concentra suas capacidades de escrita nos níveis 1 e 2. 

Quadro 7: Nível em que Maria se encontra em relação à escrita. 

Capacidades 

 

Nível 1 

 

Nível 2 

 

Nível 3 

 

 

1 

Compreender 

diferenças entre o 

sistema de escrita e 

outras formas de 

representação 

 

Dificuldade em reconhecer 

símbolos de trânsitos; e 

modelos de escrita 

(carta/bilhete). 

Compreende sistema 

de escrita e outras 

formas de 

representação. 

 

 

2 

Conhecer o alfabeto e 

diferentes tipos de letra 

 Dificuldade para ler e 

estabelecer lógica. 

Reconhece e nomeia 

as letras com 

distinção entre 

maiúscula/minúscula 

e cursiva/bastão. 
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 Essa matriz é apresentada no Anexo B, na página 249. 
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3 

Dominar as convenções 

gráficas 

  Consegue dominar as 

convenções gráficas, 

com certo domínio. 

 

4 

Reconhecer unidades 

fonológicas 

 

Dificuldade de pensar 

(citar) novas palavras com 

finais iguais. 

Identifica bem rimas 

finais e iniciais. 

 

 

 

 

 

5 

Dominar a natureza 

alfabética do sistema de 

escrita 

 

Conhece a natureza 

alfabética, mas não domina 

ainda. De acordo com as 

hipóteses de escrita 

baseadas em Emília 

Ferreiro Maria seria 

silábico-alfabética. 

 

 

6 

Dominar as relações 

entre grafema e fonema 

 Compreende o sistema de 

escrita, mas não domina as 

regras. 

 

Fonte: Com base em Batista et al. (2005) e dados da autora.  

Diante dos itens testados, Maria tem domínio parcial na maior parte dos casos e, 

em quatro capacidades, domínio consolidado. Vale destacar que, em relação ao domínio 

do sistema de escrita alfabético, Maria lançou mão de estratégias de uma aluna 

“copista”. Esta habilidade de copiar textos escritos, valorizada por Maria, ajudou-a na 

resolução de algumas tarefas, especialmente na escrita de palavras que a jovem sabe de 

cor, que reconhece globalmente por meio da visualização, e não da análise. De acordo 

com suas afirmações e da professora, Maria é uma aluna que gosta de “copiar as letras 

direitinho”, mas que ainda possui conhecimentos do sistema sobre a escrita que não 

foram consolidados. 

Além disso, a adolescente nem sempre emprega com segurança aquilo que já sabe 

devido ao medo e à “vergonha” de errar. A situação de avaliação causa-lhe bastante 

constrangimento (ela não gosta de “escrever na frente das pessoas”), e esses 

sentimentos fazem com que ela relute em escrever – relutância essa que é acompanhada 

pela sua baixa autoestima após tantas reprovações. 
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Se, em relação à apropriação do sistema de escrita alfabético, Maria parece ter 

alguns conhecimentos, nos itens relacionados à leitura ela apresentou níveis menos 

avançados de desempenho, como pode ser observado no quadro 8. 

 

Quadro 8: Nível em que Maria se encontra em relação à leitura. 

LEITURA  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

7 

Ler e compreender palavras 

compostas por sílabas 

canônicas e não canônicas 

  Reconhece as estruturas 

silábicas. 

 

 

8 

Ler e compreender frases 

Não consegue 

compreender o 

sentido das frases. 

Consegue ler com 

dificuldade. 

 

 

9 

Compreender globalmente o 

texto lido, identificando 

assunto principal 

 Compreensão global 

dos textos é média. 

 

 

 

10 

Identificar diferenças entre 

gêneros textuais e localizar 

informações em textos de 

diferentes gêneros 

 

 Com dificuldade, 

consegue identificar 

diferentes gêneros de 

escrita. 

 

 

 

11 

Inferir informações 

Não consegue 

localizar informações 

no texto. 

  

 

12 

Formular hipóteses sobre o 

conteúdo do texto 

Não consegue 

formular hipóteses de 

conteúdo do texto. 

 

 

 

13 

Ler com maior ou menor 

fluência 

Muitos erros de 

leitura e pouca 

fluência. 

  

Fonte: Com base em Batista et al.(2005) e dados da autora. 

Neste quadro 8, nota-se que, para grande parte das capacidades avaliadas, o 

desempenho de Maria concentra-se nos níveis 1 e 2, evidenciando não domínio ou 

domínio parcial. Há uma perceptível timidez de Maria nos momentos em que deveria 

apresentar suas respostas ou tentar achar soluções para as tarefas propostas durante a 

aplicação da avaliação. Com incentivo, Maria consegue realizar leituras de palavras e 



148 

 

frases, o que lhe possibilita fazer tentativas de inferências e de compreensão global. Seu 

desempenho pode ser mais bem esclarecido no quadro 9, a seguir. 

 

Quadro 9: Nível em que Maria se encontra em relação aos domínios de leitura e produção de textos.  

DOMÍNIOS DE 

LEITURA E 

PRODUÇÃO 

DE TEXTOS 

 

 

Nível 1 

 

 

Nível 2 

 

 

Nível 3 

 

14 

  Consegue escrever 

palavras de memória. 

 

 

15 

 Não escreve palavras segundo o 

princípio alfabético (troca letras, 

por exemplo, t por d, e omite 

letras ou troca a posição de 

letras em sílabas, por exemplo). 

 

16  . Possui escrita silábico-alfabética 

e consegue estruturar formato 

de frases. 

 

   

17 

Não reescreve as histórias 

lidas pela pesquisadora e, 

mesmo oralmente, tem 

muita dificuldade para 

recontar. 

  

 

18 

 Escreve textos de memória, 

como canções, com hipótese 

silábico-alfabética e com 

omissões de palavras em 

sentenças e com problemas de 

segmentação de palavras (ora 

hiper-segmenta, ora 

hipossegmenta). 

 

Fonte: Com base em Batista et al.(2005) e dados da autora  

Com base em seu desempenho, podemos depreender que Maria é uma aluna com 

conhecimentos em transição, em processo de construção. Ela ainda não domina o 

princípio geral que rege o sistema de escrita alfabético, oscilando entre hipóteses de 

escrita de acordo com o que lhe é demandado. Ao escrever palavras, escreve 

alfabeticamente, ainda que cometa erros ortográficos. Ao escrever frases ou textos que 

sabe de cor, no entanto, não consegue controlar a escrita de todas as palavras e as 

sílabas, omitindo letras ou acrescentando outras de modo indevido. Notamos também 

muita insegurança frente ao que sabe e ao que é capaz de fazer. Tal comportamento 

impediu que se arriscasse a escrever ou a ler, de modo que seus conhecimentos e 

capacidades, ainda em processo de consolidação, permaneceram “escondidos” devido a 

seus receios. 
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Para visualizar os resultados sob outra perspectiva, organizamos o gráfico 1 que, 

de acordo com os três eixos de capacidades avaliadas (Escrita; Leitura; e Domínios da 

leitura e da produção de textos), evidencia quais são os níveis de capacidades 

preponderantes em Maria. 

 

Gráfico 1: Percentual dos níveis de aprendizagem de Maria, segundo as capacidades esperadas em cada ano do 

ciclo de alfabetização.  

 

Fonte: Com base em Batista et al.(2005) e dados da autora. 

De certo modo, Maria apresenta domínio sobre as capacidades esperadas para o 

primeiro ano. Sendo assim, a partir dos critérios desse instrumento, ela estaria apta a 

cursar o segundo ano. Observe-se que, em relação às capacidades visadas no segundo e 

no terceiro ano, ela apresenta domínio parcial ou o não domínio. Todavia, de acordo 

com os critérios da escola Luz, Maria está apta a cursar a etapa correspondente à quarta 

série, na modalidade Educação de Jovens e Adultos.  

Desta forma, podemos dizer que, de acordo com os níveis de aprendizagens 

demonstrados na avaliação diagnóstica, Maria apresenta domínio sobre conhecimentos e 

capacidades previstas para o primeiro ano escolar, mas ainda demonstra que precisa 

ampliar e desenvolver as capacidades referentes ao segundo e terceiro ano do Ensino 

Fundamental, e que ainda não está alfabetizada, apesar de ter passado por um longo 

percurso na escola.  
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5.2 QUEM É JOÃO 

João é um menino de 12 anos robusto, de olhos verde-escuros grandes e vivazes 

que, normalmente,  parecem cerrados, já que suas bochechas redondas e com 

sardinhas acabam por “apertá-los”, devido ao riso fácil que lhe é característico. 

Bicicletas, pipas e cards são suas brincadeiras preferidas, além de serem também 

assuntos que deixam seu riso ainda mais largo e forte. Ele se descreve como um menino 

moreno que dorme bastante e que ajuda em casa, passando pano no chão, no fogão e 

lavando os pratos. João contou que gosta de brincar com seu primo Pietro de 2 anos e de 

tomar sorvete sabor açaí; porém, segundo ele mesmo, é preciso evitar doces, por causa 

da quantidade de cáries que afeta sua dentição e que lhe causa dor ao ingerir alimentos 

açucarados.  

Nascido em Pernambuco, no município da Pedra, foi aos 11 anos que João veio 

morar na zona leste de São Paulo com sua tia-avó paterna Laura e o marido dela, Gildo, 

no bairro de São Miguel Paulista.  

Assim como João, Laura é natural de Pernambuco. Ela informou que veio morar e 

trabalhar em São Paulo em 1985, quando tinha 18 anos de idade, época em que passou 

dificuldades financeiras, pois teve problemas em seu primeiro emprego. Em 1988, ela 

conheceu e se casou com Gildo, que morava “desde pequeno” no bairro do Itaim 

Paulista. Ela e o marido foram morar com os pais de Gildo, de quem ele herdou um bar. 

Com a ajuda de Laura, ambos cuidaram e ampliaram o comércio, abrindo uma casa que 

comercializa ração para animais há aproximadamente 20 anos, na mesma ocasião em 

que iniciaram a construção da casa onde moram atualmente. Desde então, eles residem 

nesse terreno, que passou por mudanças e ampliações e, hoje, abriga o casal, seus dois 

filhos, seus três netos, inquilinos (que vivem “de favor”) e também João. 

Vivendo com a família de Laura, foi em 2014 que João começou a estudar na 

escola Luz, cursando o terceiro ano do Ensino Fundamental. Em 2015, ano em que 

ocorreu a geração de dados deste estudo, ele ainda cursava o terceiro ano nessa mesma 

escola, pois havia sido reprovado com a justificativa de que “ainda não era 

alfabetizado”
184

. Antes disso, João havia estudado na escola Sol, localizada no sítio 

Tenebre, que é um povoado no interior da cidade da Pedra (PE) onde o menino foi 

aprovado nos dois primeiros anos do ciclo de alfabetização; porém, no terceiro ano do 
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 Justificativa que consta em seu prontuário escolar. 
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Ensino Fundamental – em 2012 –, ele foi reprovado. A continuidade dos estudos não se 

deu naquela cidade por causa de sua viagem a São Paulo (em 2013), período conturbado 

no qual ele viveu em casas diferentes, não lhe sendo possível frequentar aula em 

nenhuma escola. 

Conforme já explicado no capítulo anterior, relativo à descrição dos sujeitos de 

pesquisa, a aproximação com João e sua família se deu de maneira tranquila e com 

certas facilidades decorrentes da empatia deles para comigo. Esses fatos contribuíram 

em boa medida para a composição do retrato de João; todavia, mesmo com uma 

intenção declarada da família quanto a participar da pesquisa e narrar suas trajetórias, eu 

tive dificuldade em reconstruir a cronologia da história de vida do garoto. No entanto, 

consoante o já mencionado, não foi difícil contatá-los outras vezes para obter 

informações além daquelas cedidas nas entrevistas gravadas em áudio, 

complementando-as com novos dados. 

O modo como João e sua família relatavam fatos e narravam histórias causava-me 

certo estranhamento em relação ao seu círculo de convivência familiar: faltavam 

informações nessas narrativas, e a identificação por meio de nomes e apelidos das 

pessoas com as quais João viveu era dificultada por uma quantidade imensa de 

designações, como aquelas usadas para assinalar sua avó paterna. Ela chama-se Luana, 

mas, às vezes, é referida como “a minha mãe”; outras vezes, como “a minha vó”; em 

outras vezes, pelo nome próprio (“Luana”). Todas essas referências aconteceram em 

um mesmo trecho de história
185

 narrado por uma única pessoa, o que prejudicava a 

compreensão do fato. Outro exemplo era o modo de se referirem à bisavó paterna de 

João, dadas as diversas maneiras de nomeá-la. O seu nome de batismo é Lavínia, mas a 

chamam de “Ana” e, a depender do narrador ou do momento, referem-se a ela de 
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 Exemplo de um trecho da entrevista gravada em áudio, gravada em áudio:  

Entrevistadora: Em quantas escolas você estudou, meu bem?  

João: Em duas. 

E: Foi uma escola no Norte e outra aqui? 

J: [Ele acena negativamente com a cabeça e diz:] Não, uma lá e uma com a minha vó. 

E: Qual a vó? A Luana? 

J: Não, a minha vó que é minha mãe... 

E: Espera, volta, por favor, porque me perdi... A sua “mãe” que te criou é a Luana, certo? 

J: Certo. 

E: Mas ela é mãe do teu pai; por isso que ela é também sua avó, certo? 

J: É isso... [rindo da minha confusão.] 

E: Então, como assim “uma lá e outra com minha avó”? 

J: Porque uma [referindo-se à escola] foi na Pedra cum a minha vó Luana, e outra cum minha vó que 

num é essa... que eu tenho outras vó... que você não conhece, intendeu?  

E: Mais ou menos [respondo rindo e confusa]... Vamos conversando e. quando eu não entender, vou te 

perguntando, tá? 

J: Tá bom. 
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formas diferentes: “mãe”, “avó”, “Dona Ana”, “Nívia” ou, ainda, pelo seu nome 

completo. Outros trechos confusos foram as alusões de João quanto às “suas mães”. Ele 

considera várias mulheres como sua “mãe”: a tia-avó Laura, a avó Luana, a tia 

Meranilza (“Bê”) e também a própria mãe, Carol. A depender do instante da fala e da 

situação, ele fazia alusão a uma ou a outra pelo termo genérico “mãe”, o que me 

causava dúvidas de compreensão. Essas várias maneiras de aludir a uma mesma pessoa 

por diferentes indicações – ou de aludir a diferentes pessoas mediante o uso de um 

mesmo termo –, aliadas à rapidez com que a família articula as palavras, faziam-me 

interrompê-los com frequência para conferir sobre quem estavam falando e conseguir 

acompanhá-los nas narrativas. Contudo, com o decorrer do vínculo e do conhecimento 

mútuo que estabelecemos, foi possível construir a árvore genealógica de João e sua 

família, sendo que, depois de visualizá-la de modo esquemático, a apreensão de sua 

história de vida ficou mais fácil. A seguir
186

, apresentamos a árvore genealógica de João 

e a constituição de sua família atual.  
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 A apresentação do desenho esquemático feito por nós encontra-se na página (153) seguinte, por 

motivos de formatação. 
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Legenda da árvore genealógica de João: 

 

  

Traços 

-setas: filiação 

-inteiros: relacionamento sanguíneo 

-pontilhados: relacionamento temporário 

com geração de filhos 

Formas: 

-Circular: mulher 

-Quadrangular: homem 

-Nuvem: João 

 

-Emotions: sinalizam com 

quem conversamos. 

Cores: 

-laranja: 1ª geração 

-verde: 2ª geração 

-roxo:  3ª geração 

-vermelho: 4ª geração 

 

Tonalidade escura: geração direta 

Tonalidade clara: geração indireta 
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Alguns fatos da história de João ficaram difusos, pois havia versões distintas: a de 

João e as de sua família. Por exemplo, o pré-adolescente informou que, antes de morar 

em São Paulo, ele vivia (foi “criado”) com sua avó paterna Luana, e não citou sua tia 

Meranilza (irmã de seu pai) como uma pessoa que cuidou dele. Entretanto, de acordo 

com sua tia-avó Laura, ele foi cuidado por essa tia Meranilza, que morava no sítio 

Tenebre. Laura ressaltou que João “vivia com a Meranilza” e que, esporadicamente 

(“só às vezes”), ele visitava sua avó Luana na cidade da Pedra. Com discrição, tentei 

retomar as versões dos entrevistados; não obstante, algumas questões não foram 

esclarecidas, e então optamos por apresentá-las de modo paralelo, de acordo com as 

descrições dos narradores.  

A questão da família substituta
187

 de João também é um ponto confusa. Laura 

afirma que a “guarda” está com a avó paterna do menino, Luana; todavia, contou que 

os benefícios do governo (como o Bolsa Família
188

) são recebidos e direcionados para 

Carol, a mãe biológica de João. Com isso, supomos que Luana detém o poder 

familiar
189

 do garoto – poder este que consiste em direitos e deveres da família em 

relação à criança. 

Nas narrativas da família, o termo “guarda” remetia mais à ideia de assumir a 

responsabilidade quanto a definir as ações sobre a vida de João, e menos ao sentido de 

supri-lo com cuidados cotidianos. Isto porque era Luana, a avó paterna, quem definia as 

atividades recorrentes do menino; Meranilza era quem efetivamente o auxiliava em suas 

ocupações diárias. 

João é registrado apenas como filho de Carol. Assim, a transferência de sua 

guarda para sua avó paterna, em termos legais (incluindo o recebimento dos benefícios 

do menor), seria um processo jurídico mais alongado
190

, sobre o qual não ouvimos 
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 Escolhemos o uso desse termo dada a impossibilidade de constatação sobre a real situação de João, 

embora tenhamos sido induzidos a acreditar que ele se encontra em situação jurídica legal de família 

substituta, já que, de acordo com o ECA, Lei nº 8.069 de 1990, na Seção III, que discorre acerca da 

Família Substituta, temos a seguinte explicação: “Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á 

mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, 

nos termos desta Lei”. 
188

 Bolsa Família, de acordo com o site do programa, consiste em um benefício de “transferência direta de 

renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que 

consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza”.   Disponível em: 

<httE://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx>. 
189

 Usamos o termo “poder familiar” baseados na conceituação de Gonçalves (2011, p. 728): "Poder 

familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos 

menores".  
190

 De acordo o artigo de Samara Rodrigues (2014) no site do JusBrasil, podemos compreender que o 

processo jurídico para definir uma guarda monoparental seria algo demorado e que, tendencialmente, a 

família materna, por ser quem consta nos registros do menor, ganharia a tutela. “A concessão da guarda 
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qualquer relato. Porém, de acordo com os depoimentos dos familiares, somos induzidos 

a depreender que a “guarda” de João, à qual a família faz menção (e que estaria sob os 

cuidados de Luana), consistiria em uma medida provisória que, provavelmente, ainda 

estaria aguardando a decisão judicial
191

. 

Conquanto a nossa tentativa de investigar melhor a filiação monoparental de João, 

as informações que dispúnhamos eram somente os relatos de Laura e o RG do menino, 

o qual foi emitido no momento em que estávamos realizando a pesquisa. Porém, esse 

documento foi emitido com base em seu registro de nascimento, no qual constava 

apenas a filiação materna. Mesmo com essas questões (dúvidas sobre acontecimentos e 

histórias com variadas versões), conseguimos reescrever a trajetória escolar e de vida de 

João a partir dos trechos narrados pelos sujeitos.  

A história de João foi marcada por dois momentos que podem assim ser divididos: 

o primeiro contempla seu nascimento e vida no “Norte
192

”; o segundo é assinalado por 

sua vinda e moradia em São Paulo. 

Quando começaram a narrativa acerca de sua vida no Norte, um dos primeiros 

fatos que me foram apresentados – tanto pelo próprio João quanto por sua tia Laura – 

dizia respeito aos meses que o garoto passou internado. João ainda era bebê quando foi 

hospitalizado devido ao deslocamento ósseo em seus membros inferiores e superiores, 

além dos traumas e hematomas sofridos em decorrência de uma “briga”. As causas que 

geraram essa briga diferem nas narrações dos entrevistados. De acordo com relatos de 

João, seus ferimentos resultaram de uma briga entre seu pai e sua mãe por causa de sua 

                                                                                                                                               
unilateral poderá ser requerida, por consenso entre os genitores, ou por qualquer um deles, em ação 

autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar, bem como 

pode ser decretada pelo juiz, em atenção às necessidades específicas do menor e seu interesse, tentando 

o magistrado sempre conciliar a distribuição do tempo da criança ou adolescente com seus genitores, 

nos termos dos incisos do artigo 1.584 do Código Civil de 2002. [...] Tal modalidade de guarda também 

é encontrada em famílias monoparentais, visto que a criança é registrada com o nome de apenas um de 

seus genitores, de modo que a adoção da guarda unilateral não é surpresa.”. Definição disponível em:  

<htte://samararodriguez.jusbrasil.com.br/artigos/118530834/analise-dos-tipos-de-guarda-existentes-no-

direito-brasileiro-e-as-diferencas-entre-a-guarda-compartilhada-e-a-guarda-alternada>. 
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 Todavia, de acordo com nossas pesquisas no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambucano e 

do Estado de São Paulo, não há documentos que mostrem ou evidenciem um pedido de guarda tramitando 

no poder judiciário. De modo apenas dedutivo – e não com conclusões que vão para além dos objetivos 

deste trabalho –, o nosso entendimento é de que o garoto nunca teve sua tutela transferida à outra pessoa 

que não sua mãe, Carol. Desta forma, juridicamente, João vive sob guarda de fato, a qual é definida 

independentemente de situação jurídica em que se encontra e que se remete ao cuidador e responsável do 

menor. Tanto durante o período em viveu sob os cuidados de Luana quanto atualmente (à época da 

pesquisa), o menino esteve respaldado apenas pela guarda de fato. 
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 Tanto João quanto seus familiares, com quem ele vive atualmente, referem-se à cidade natal deles – 

Pedra/PE – como uma região “do Norte”. Apesar de sabermos que Pernambuco é um Estado pertencente 

ao Nordeste brasileiro, optamos por usar o termo “Norte” por entender que é uma referência característica 

da família. Eles usam a generalização do termo “Norte” para aludir a “tudo qui é lá de cima [do mapa 

brasileiro]”; assim, optamos por usá-lo também. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10623988/artigo-1584-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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guarda. Já de acordo com sua tia Laura, foi uma “briga de bandido”: foram “vingá o 

pai dele, mas num acharu, e aí judiaru do menino”
193

. 

A entrevista realizada com João ocorreu em uma sala de aula da escola Luz, na 

qual estávamos apenas eu e ele. Durante a conversa, ele se mostrou bastante à vontade 

para me contar e explicar algumas situações de sua vida. Em alguns trechos de sua 

narrativa, ele criou versões diferentes para os mesmos fatos narrados por seus 

familiares
194

. Observando essas diferenças, retomamos as informações em outros 

momentos da conversa com João, de modo a aferir o que aconteceu a respeito da 

“briga” durante sua permanência com os pais biológicos. E, mesmo que a versão 

relatava pelo menino seguisse dissonante quando comparada àquela apresentada por 

Laura, ele a recontou por três vezes de modo semelhante. De acordo com João, quando 

ele era pequeno (“bebezinho”), seus pais Mauro e Carol brigaram “por causa da 

guarda” dele. Nessa briga, cada um teria puxado o garoto para lados opostos (“igual 

cabo deguerra”), destroncando, assim, seus membros inferiores e superiores – fato que, 

de acordo com João, deixou-o “10 meses internado” e contribuiu para a separação de 

seus pais, posteriormente. 

João: Brigaram por causa de mim, e são separados. 

Entrevistadora: Brigaram por causa de quê? 

J: Por causa da minha guarda... Aí foi por isso.  

E: Como que é essa história da sua guarda? 

J: É muito grande. 

E: Muito grande? Mas pode contar pra mim... 

J: Foi uma briga... Aí eles discutiram... Aí meu pai me pegou e 

começou puxar meus braços... Minha mãe começou puxar minha 

perna... Aí destroncou meu braço e minha perna... Fiquei 10 meses 

internado. 

E: É?!... E você era pequenininho? Você lembra quantos anos você 

tinha? 

J: É [confirmando que era pequeno]... Não [dizendo que não se 

lembrava da idade ao certo]... Do tamanho do Pietro [primo de João, 

que tinha dois anos no período da pesquisa]. 

E: Mas aí voltou tua perna ao normal depois disso? 

J: É... Porque colocaram gesso. 

E: E aí tua guarda ficou com quem depois disso? 

J: Cum minha mãe... Mas não essa [referindo-se à sua tia Laura]... A 

outra que eu chamo ela de mãe.. Ai tá com ela a minha guarda.  

                                                 
193

 Cabe ainda indicar que, de acordo com os processos on-line do site do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, essa agressão ao menor foi praticada por seu pai Mauro em conivência com Carol e Luana. 

Os três adultos foram julgados e sentenciados, com pena de reclusão definitiva de 1 ano e 8 meses, em 

decorrência de maus tratos e omissão de socorro ao menor (João). A extrema divergência entre os fatos 

narrados pela família e os relatados pela justiça é algo que nos chama atenção, mas que extrapola as 

intenções deste trabalho. Diante disso, coube-nos ouvir a família e o garoto e, a partir dessas narrativas, 

buscar reconstituir a trajetória do menino. 
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 De acordo com o método clínico de Jean Piaget (1982), a criança, em situações de entrevista, pode ter 

momentos de imaginação que não correspondem à realidade, cabendo ao pesquisador, portanto, buscar 

compreender esses momentos.  
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E: Sua mãe?... Mas sua mãe que você nasceu da barriga dela? Ou sua 

avó? 

J: Minha vó [referindo-se a avó Luana]. 

(Trecho da entrevista com João, gravada em áudio). 

Para João, a história relativa à sua internação na fase em que ainda era bebê e os 

motivos de ter tido seus braços e pernas deslocados são decorrentes da disputa que seus 

pais travaram sobre quem ficaria com ele, e o menino descreve essa disputa como a 

brincadeira de “cabo de guerra” – o que denota, portanto, que seus pais (ambos) o 

queriam. Entretanto, na entrevista com Laura, foi narrada outra versão. A tia conta que 

os ferimentos nas pernas e braços de João decorrem de um ato de vingança que 

criminosos praticaram contra seu pai. Esta versão foi confirmada por outros membros 

da família, como Gilda e Elton, os filhos de Laura. Na primeira entrevista com a tia-avó 

de João, Gilda também estava presente e participou da conversa, complementando e 

enfatizando informações, relatando lembranças e enriquecendo as respostas da mãe. Em 

outras oportunidades, tanto Laura como Gilda e Elton relataram uma briga motivada por 

“vingança debandidos”. 

De acordo com a versão da família de João, essa ocorrência se deu quando ele 

tinha seis meses de vida e morava com seu pai Mauro (conhecido pelo apelido de 

“Miro”) e sua mãe Carol, que ainda eram “casado certinho no papel”. Certo dia, três 

homens encapuzados foram até a moradia do casal para vingar a morte de um familiar, 

da qual Mauro havia participado. Contudo, no momento em que os três homens 

chegaram à casa, encontraram apenas João, que era ainda bebê (com aproximadamente 

seis meses). No lugar de seu pai Mauro e de sua mãe, que não estavam no local, os 

invasores agrediram o bebê (“Ficou de trocar no lugar do pai dele”). A família e os 

vizinhos encontraram João com sangue pelo corpo e com os braços e pernas 

“quebradas”. Fizeram denúncias para as autoridades, mas, de acordo com eles, não 

houve maiores investigações da polícia local. Quanto ao menino, ele teria ficado 

internado no hospital por volta de dois meses para se recuperar dos traumas físicos 

sofridos. Nesse período, sua mãe Carol (conhecida como “Lola”), com receio de que 

outras pessoas voltassem à sua casa para se vingar de Mauro (Miro), prometeu a guarda 

de João à sua sogra Luana, caso ele sobrevivesse. 

Entrevistadora: Como é que foi essa coisa do João ter as pernas 

destroncadas? 

Laura: Alguém foi pra matar o Miro... E a Lola tinha ido buscar água, 

porque é lugar pequeno e ela tinha que ia buscar água lá, porque na 

casinha dela não tinha ainda água encanada... Que era do povoado... E 

ele [Miro] tinha matado um cara... E diz que os parente do cara 

descobriram onde ele morava... Foi pra matar ele ô [ou] ela... Quem 
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pegasse ele [o “bandido”] tinha matado... Como ele [Miro] tinha 

saído... Diz... que foi fazer um bico, puxar umas carroça... que lá eles 

puxa carroça na feira pra ganhar uns trocos, né? 

E: Ah, tá, pra ajudar... 

L: Carroça de verdura... Você fala assim “Ó, Miro, leva minha... Ô, 

fio, leva minha verdura em casa?”... Aí é um carrinho... Aí põe as 

verduras, aí vai comprando e você vai levando. 

E: Entendi... 

L: E aí ela [Lola] foi buscar água... Então não acharam ele [Miro]... Aí 

a vizinha falou: “Foi três cara que chegou aí... Só que a vizinha via 

alguma coisa gritando, mas, até aí, falou: “Não, não é ninguém, acho 

que é o menininho chorando, né?”... E os cara, eles tava cum uma toca 

que tinha só o olho de fora e o nariz, então, num deu pra identificar... 

Aí quando a mulher saiu, falou: “Que que vocês querem?”... 

[Os homens responderam:] “Nós queria o safado, disgraçado do Miro, 

só que nós não achou”.  

Aí a mulher disse que viu um menininho chorando, e os três foram 

embora... Quando viraram a rua, que era numa esquina, aí ela falou: 

“Vou ver o que que aconteceu, mulher”... Aí, quando saiu, a mãe do 

menino vinha vindo.... 

E: A Lola [apelido pelo qual, conforme já registramos, a mãe 

biológica de João é conhecida].? 

L: É, a Lola vinha vindo... Falou [a vizinha]: “Corre! Teve três caras 

aqui e teu filho tá chorando!... Miro tá em casa?”...  

“Não!” [Respondeu Lola.]  

“Diz [a vizinha] que vieram matar o Miro... Falaro assim que tava 

atrás do cachorro, do safado do Miro...” 

Aí ela [Lola] entrou... Segundo o que me passaram, né?... Diz que o 

menino tava todo ensanguentado de sangue, chorando... Saindo assim 

pela boca, pelo nariz... Aí ia tomar providência como?... A polícia 

foi... Acho que fez ocorrência... Mas num tem como... O bracinho, a 

peina quebrada, parece que uma costela deslocada... Intendeu?... Aí, 

me responda, como é que ia fazer? Se você não viu o cara, se você não 

sabe quem é... Intendeu?  

E: Entendi... 

L: Mesma coisa que bater num galho seco e não saí água. 

(Trecho da segunda entrevista com Laura, gravada em áudio). 

Seguindo com as informações oferecidas por Laura, Gilda e Elton, depreendemos 

que, ao sair do hospital, João foi morar com sua tia Meranilza
195

, que é a filha mais 

velha de Luana (a avó paterna de João). Para entender um pouco mais essa relação de 

cuidados e de parentesco, pedimos que Laura, uma das figuras que detalharam os 

eventos familiares mais antigos, explicasse-nos melhor a questão. Então, ela nos contou 

que sua irmã Luana engravidou de Meranilza quando tinha 15 anos e que, para a 

“época” e para o local em que vivia, esta era uma condição que deixava a mulher 

“difamada”. Em razão disso, seu pai (Carlos) quis expulsar a filha de casa, mas sua 

esposa, Lavínia, não permitiu. Em decorrência dessa situação, houve uma briga entre 

Carlos e sua mulher – o que fez com que ele saísse de sua casa “por uns tempos”. Mas, 

“no final da história, ele [Carlos] deixou a Luana viver junto com Meranilza” em sua 
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 Meranilza morava no sítio Tenebre com seus avós Carlos e Lavínia (que, no caso, são os bisavós de 

João), desde quando ela era criança. 
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casa, localizada nos arredores do sítio Tenebre. Soubemos ainda que, com passar dos 

anos, Luana teve outros cinco filhos
196

, além de Mauro (o pai de João).                                      

Não sabemos ao certo em que ano, mas, por volta de 2004, época em que João 

saiu do hospital e teve sua saúde reestabelecida, ele foi morar com sua tia Meranilza no 

sítio Tenebre
197

. De acordo com as informações ouvidas, nesse período Luana não 

residia mais no sítio; ao que tudo indica, fazia alguns anos que ela vivia com seu 

parceiro em uma casa localizada na região mais central da cidade da Pedra, próximo à 

casa onde moravam Carol e Mauro. Foi então que, depois de receber seu neto João, 

“saído do hospital”, e de se comprometer em ficar “responsável” por ele, Luana levou 

o menino para sua filha Meranilza cuidar dele e criá-lo. Segundo relatos da família, os 

papéis de responsável e de cuidadora de João foram atribuídos a pessoas diferentes: a 

avó Luana tornou-se sua “responsável”; tia Meranilza tornou-se sua cuidadora. Porém, 

ainda consoante esses relatos, a “guarda” do garoto teria sido entregue à Luana somente 

em 2005, ainda que ela tenha assumido essa responsabilidade desde 2004. 

João permaneceu nessa situação até meados de 2011, quando sua vida sofreu 

mudanças repentinas. Com o casamento de sua tia Meranilza e sua consequente saída da 

casa onde viviam, o garoto passou a ser cuidado por uma prima distante de seus bisavós 

e também passou a frequentar a casa de sua avó Luana (sua responsável legal). Nesse 

período, João teve novas experiências em sua vida, como pedir comida na rua e sofrer 

agressões físicas do marido de Luana – quadro que se tornou recorrente até o início de 

2013, quando ele veio de mudança com Luana e o marido dela para São Paulo. João 

morou na casa de uma tia no Estado do Paraná (PR); depois, residiu em uma chácara em 

Itaquaquecetuba (SP), onde o marido de Luana foi trabalhar; no meio do ano, ele passou 

a morar com sua tia-avó Laura em São Miguel, onde cursou o terceiro ano pela segunda 

vez e foi reprovado novamente. Ao término de 2015, ele foi aprovado para o quarto ano, 

mas ainda sendo um menino de 12 anos que não se encontrava alfabetizado. Vemos, 

portanto, que seu percurso de fracasso escolar parece produzido dialética e 

complexamente a partir de uma configuração de fatores em interdependência, entre sua 

instável condição de vida e as demandas de ordem escolar (LAHIRE, 1997). 

                                                 
196

 Não sabemos sobre a paternidade desses outros filhos. 
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 Sítio Tenebre é um subdistrito de São Pedro do Cordeiro, na cidade da Pedra, em Pernambuco. De 

acordo com o site Informações do Brasil (baseado nos dados do IBGE – Censo 2010), o local consta de 

143 endereços, sendo 123 domicílios particulares. Há uma estimativa de 442 moradores vivendo nesses 

logradouros, com um rendimento médio estimado em R$ 217,26. Disponível em: 

<httE://informacoesdobrasil.com.br/rua/pe/pedra/sitio-tenebre+6370/>. 
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 Para compreender melhor esses acontecimentos, organizamos sua história de vida 

a partir de dois marcos temporais: um antes, de quando João vivia em seu local de 

origem, e um depois, com sua vinda para São Paulo. 

 

5.2.1 O JOÃO QUE MORAVA NO “NORTE” 

João nasceu no ano de 2003 em Pernambuco, na cidade da Pedra, onde morou 

com seus pais até por volta dos seis meses de idade, quando sofreu as agressões já 

descritas anteriormente e precisou ficar hospitalizado. Sua mãe, Carol, prometera à sua 

avó paterna (Luana) que, caso ele sobrevivesse às lesões e fraturas, passaria a viver sob 

os cuidados dessa avó como meio de protegê-lo de outras possíveis agressões, e assim 

se deu. A guarda
198

 de João foi passada para Luana somente em meados de 2005; 

porém, desde que ele saiu do hospital – em 2004 –, ela atuou como a figura 

“responsável” pelo menino – o que incluía, por exemplo, deixá-lo sob os cuidados de 

Meranilza, também conhecida como “Bê”.  

De acordo com as descrições de Laura, no período de 2005, Bê era uma mulher 

solteira que morava com os avós dela, Carlos e Lavínia. Ela era uma “moça velha, mas 

bem quista por todos”; então, aceitou de “bom grado” cuidar de João, ajudando, assim, 

a “evitar que os bandidos batesse no menino outra vez” e também que ocorressem 

brigas entre Luana e seu parceiro – aquele que não queria João “dentro de sua casa”.   

Laura contou ainda que Bê aceitou ajudar seus avós com o cuidado de João 

porque ela é uma “mulher trabalhadeira e não liga de ajudar”. Ainda de acordo com as 

informações de Laura, tanto ela quanto seus familiares – como seu pai Carlos, sua mãe 

Lavínia e seu sobrinho Mauro (pai de João), de quem reproduziu algumas falas – 

acreditam que é preciso “comer do suor do rosto”, destacando, assim, a disposição à 

valorização laboral que a família apresenta. 

Sobre a escolaridade familiar, Laura nos contou que sua mãe Lavínia não sabe ler, 

mas que, quando Lavínia era “mais moça”, tinha vontade de “lê as letra, pra conseguir 

ler uma bíblia, uma coisa assim”. Apesar de Carlos (marido de Lavínia) ser 

alfabetizado e, inclusive, ter sido “professor por um ano inteirinho lá na cidade da 

Pedra”, ele não auxiliou ou incentivou o estudo de sua esposa (“ele [Carlos] nunca quis 
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 A família usa o termo “guarda”, mas não sabe dar maiores detalhes jurídicos. No nosso entendimento, 

tal como já explicitado, tratar-se-ia de uma guarda provisória, denominada “guarda de fato”. 
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ensinar ela [Lavínia], não”). A respeito da escolaridade de Carlos, Laura descreveu – 

em um trecho alongado – que ele é um homem muito “sabido e ligeiro”, que aprendeu 

a escrever “tudo os conteúdo, as matéria assim de até a oitava série, em um ano só”. 

Comentou que havia uma professora que o ensinou a ler e fazer contas em um curto 

período e que, como Carlos “era bem dedicado mesmo, não era igual esse moleque 

abestado de hoje, não... aí ele aprendeu tudo”. Tanto que, nos primeiros anos de 

casado, foi convidado pelo prefeito para lecionar na escola da cidade – fato, aliás, sobre 

o qual Laura falou com bastante indignação, pois lembra que “até hoje, ele [o prefeito] 

não pagou um vintém sequer pro pai”. 

Retomando o histórico de João, soubemos que ele viveu no sítio Tenebre – na 

casa de seus bisavós Carlos e Lavínia e aos cuidados de sua tia Meranilza – até meados 

de 2011, quando a tia se casou e foi morar em outro local, deixando-o sobre os cuidados 

de Rita, uma prima de Carlos.  

No que diz respeito à escolarização de João, tivemos dificuldade de compreendê-

la em relação ao período em que o garoto morava no “Norte”, pois as narrativas de 

Laura e de João apresentam versões diferentes. Como já antecipado no início deste 

capítulo, escolhemos elucidar as duas ou mais versões. Assim, vamos apresentá-las e 

também completá-las com as informações que colhemos por meio do levantamento de 

dados disponíveis no prontuário escolar de João que se encontrava na escola Luz. 

De acordo com Laura, na primeira vez em que João foi à escola, ele tinha por 

volta de 7 ou 8 anos (“quando já era grande”); sua frequência, porém, era dramática, 

pois, segundo a tia-avó, João não permanecia na sala de aula: “Ele entrava e ficava 10 

minuto, aí saía e ia jogar ximbra... Que é bola dê gude lá no Norte”. Laura assegurou 

que seu pai Carlos (bisavô de João) sabia das ausências de João às aulas, mas que ele 

“num tinha o que fazer”: ele conversava com o menino; contudo, não tinha 

disponibilidade para acompanhá-lo até a escola e conferir sua permanência. Além disso, 

Laura contou que Carlos compreendia que as brincadeiras fora da escola eram mais 

prazerosas e que, portanto, ele não poderia, por meio de seus conselhos, “disputar” a 

escola com as brincadeiras. 

Laura informou ainda que João esteve matriculado em apenas uma escola (“Ele 

foi pra uma escola só no Tenebre, com uma professora só, acho”), mas se corrigiu em 

seguida, considerando que provavelmente havia sido duas professoras. A tia avó 

destacou, todavia, que “nenhuma das duas ensinou nada... porque o menino não sabe 

de nada...”. Para Laura, João não era avaliado adequadamente na escola Sol: “Lá no 
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Tenebre, ele ia passando. Se tivesse lá, ia tá já na quinta série... Aqui [na escola Luz, 

em São Paulo], foi reprovado porque não sabia lê, minha fia...”. 

Quando conversei com João sobre suas lembranças acerca dos anos em que havia 

sido reprovado, ele disse que não se lembrava de “qual era o ano certo”. Então, 

perguntei se ele sabia me descrever “os anos/as séries” que havia estudado, ao que o 

menino respondeu que tinha estudado até a quarta série (“no Norte, foi até a quarta”). 

Nesse momento começaram as dúvidas, pois esse relato de João foi dado em sua 

primeira entrevista comigo, e a informação que eu tinha até ali era de que, já pela 

segunda vez, ele estava cursando (em 2015) o terceiro ano na escola Luz. Em vista 

disso, não consegui organizar o histórico de séries e anos por ele cursados 

anteriormente. Reforçando certas dúvidas, ainda havia o fato de que alguns relatos 

careciam de coerência
199

. Com isso, tive bastante dificuldade de entendê-lo naquela 

oportunidade. Foi preciso ouvir os áudios das entrevistas várias outras vezes e cruzar 

todas as outras informações disponíveis
200

 para que pudéssemos compreender sua 

trajetória. 

Conforme as descrições de João, ele teria frequentado três escolas diferentes ao 

longo de sua vida, sendo “duas no Norte” e “essa agora [escola Luz]”. João recordou 

que, quando era menor (mais novo), ele estudou em uma “escola de pequeno
201

” que, 

de consoante seus relatos, era uma escola situada na cidade da Pedra. O menino afirmou 

que frequentava a escola “de gente pequena” quando ainda morava com sua mãe Lola, 

que o levava no “colo” até o local, pois “era um pouco longe”. Perguntando à Laura 

sobre essa possibilidade de João ter frequentado uma “escola de pequeno”, a tia-avó 

garantiu que o garoto nunca foi à outra escola sem ser a escola Sol.  

                                                 
199

 Para exemplificar uma fala sem aparente “conexão lógica”, segue um exemplo retirado da primeira 

entrevista com João, gravada em áudio. Eu estava lhe perguntando sobre a natureza (pública ou privada) 

das escolas nas quais ele havia estudado, mas ele me respondeu sobre o modo como se deslocava até as 

escolas. Tentei insistir na pergunta quanto ao estabelecimento de ensino, e ele insistiu na descrição do seu 

meio de transporte, a bicicleta, conforme descrito no trecho a seguir: 

Entrevistadora: E você sabe me dizer se as escolas que você estudou eram públicas? Ou você estudou em 

alguma [escola] particular? 

João: É, mas eu ia sempre de bicicleta. 

E: Ah, entendi... Você ia de bicicleta porque [as escolas] eram longe? 

J: É, mas não muito, não. 

E: Entendi... Mas, me fala, então você só estudou em escola pública? 

J: Todas eu ia de bicicleta. 
200

 Além das informações cedidas durante as entrevistas, foi preciso reunir os dados obtidos em seu 

prontuário da escola Luz, bem como as informações disponíveis no site do MEC sobre as escolas 

cadastradas na cidade da Pedra e no sítio Tenebre. 
201

 Optamos por deixar esse termo, pois João não sabe dizer se frequentou a “pré-escola”. Por duas vezes 

durante a entrevista, fizemos a pergunta utilizando o termo “pré-escola” e “creche”, mas ele respondeu 

que não sabia dizer, afirmando: “Só sei da escola de gente pequena da Pedra”.  
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Para João, a escola Sol, localizada no sítio Tenebre, em Pernambuco, foi o 

segundo estabelecimento de ensino onde ele teria estudado. O menino disse que não se 

lembrava de sua rotina nessa escola, mas relatou que costumava ficar jogando bola na 

instituição: “Quando eu ia, só ficava jogando bola, só”. Perguntei por que ele não 

gostava de ficar na aula, ao que ele respondeu que era “muito chato”, pois a professora 

“brigava” com ele quando ele não fazia a lição solicitada. Questionado sobre os 

motivos pelos quais ele não fazia a lição, João avaliou que era “preguiçoso”: “Porque 

eu era muito preguiçoso”. Acrescentou ainda que a escola Sol era diferente da escola 

Luz: “Lá a professora era muito chata demais, aí eu não ficava mesmo, saía correndo e 

ninguém me pegava”.  

As constantes oposições proferidas por João entre a escola Sol e Luz, valorizando 

esta em detrimento daquela, indicam que o significado da primeira escola era negativo 

para o menino, de modo que suas condições materiais e de sobrevivência, bem como a 

relação da família com o menino e a escolarização imbricadas com o processo escolar 

vivido por ele, produziram efeitos negativos: a experiência é significada negativamente 

pelo menino (ZAGO, 2011), o que parece resultar, neste caso, em um percurso de 

fracasso. 

Ainda descrevendo as broncas que recebia de sua professora na escola Sol, João 

confessou: “Quando ela [a professora] começava briga, eu saía correndo no meio da 

sala toda”. Nesse instante, ao ser indagado quanto ao tamanho de sua sala de aula na 

escola Sol, o menino respondeu que era “normal”, dizendo que se assemelhava à sala 

onde estávamos realizando a entrevista. Então, o aluno seguiu relacionado as diferenças 

e as semelhanças entre as salas: “É igual essa daqui, assim [apontando o comprimento], 

mas lá as parede tá tudo quebrada, sem nem rebocar... e o alfabeto é ali  [apontando 

para o lado esquerdo]”. João contou ainda que na escola Sol havia refeitório e 

“brincadeiras”. Diferentemente do esperado, a escola não tinha um papel central em 

sua vida, como indicado pelos entrevistados da pesquisa de Zago (2011, p.24) sobre 

escolarização nos meios populares, por exemplo. Para o menino, a escola estava “a 

reboque” de sua vida social. 

No que concerne às suas lembranças das professoras que teve na escola Sol, João 

contou que a professora costumava sair da sala de aula para conversar com outras 

professoras em outra sala da escola, deixando as crianças sozinhas e retornando na 

“hora do lanche”. O menino acredita que sua professora dormia tarde da noite e que, 

por essa razão, acordava atrasada para as aulas do período da manhã. Tentei perguntar 
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se ele se lembrava de mais alguma situação da escola Sol, mas ele verbalizou de modo 

sintético, como quem deseja encerrar o assunto: “Não, de lá esqueci todo mundo”. 

Vemos, assim, que a relação de João com a escola pode ser compreendida como “frágil” 

(ZAGO, 2011), uma vez que, para ele, houve mudanças no estabelecimento de ensino e 

sentimentos de repulsa pela professora, além de marcas de uma aprendizagem não 

efetivada. 

Algumas informações complementares sobre o percurso escolar de João foram 

obtidas por meio do acesso ao seu prontuário escolar (disponível na escola Luz). 

Aferimos os anos escolares cursados pelo menino e os resultados obtidos por ele ao 

término de cada ano, conforme pode ser observado no quadro 10 abaixo. Em 2010, na 

escola Sol, ele cursou o primeiro ano; em 2011, o segundo ano; em 2012, o terceiro ano. 

Laura soube dizer que João havia estudado até o terceiro ano na escola Sol, mas 

salientou que “a [escola] Luz é mais forte, aí não serviu de nada o que ele tinha feito... 

Mandaram ele fazer o terceiro ano outra vez”. 

Quadro 10: Percurso cronológico da escolarização de João no “Norte”. 

Ano Idade de entrada Escola/série (ano escolar) Resultado obtido ao final 

do ano 

2010 6 anos Escola Sol 1º ano Aprovado  

2011 7 anos Escola Sol 2º ano Aprovado  

2012 8 anos Escola Sol 3º ano Reprovado  

Fonte: Levantamento documental. 

A partir do acúmulo de informações descritas, percebemos que, apesar de ter sido 

aprovado na escola Sol nos primeiros anos do ciclo de alfabetização, João não teve suas 

aprendizagens garantidas e que, ao saber disso, a família procurou ajudá-lo como podia. 

Segundo a tia-avó, os relatos das professoras em 2012 revelavam que “João num sabia 

era nada de nada mesmo”, o que motivou seu avô Carlos a disponibilizar o auxílio de 

uma “mulher” em casa para ajudar o garoto com as aprendizagens da escola. Não 

obstante, de acordo com Laura, o menino não tinha “interesse”; “portanto”, não 

conseguia aprender. Vemos, assim, que houve medidas de esforços familiares para 

apoiar a escolarização de João, além dos esforços em forma de conselhos. De acordo 

com os relatos de Laura e considerando as disposições familiares, constatamos que João 

era aconselhado pela família. No entanto, embora reconhecessem a importância da 

escola, os familiares estavam cientes de que o menino preferia as brincadeiras ao 
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estudo. Apesar de reconhecerem a importância da escola, os familiares estavam cientes 

de que o menino preferia as brincadeiras ao estudo. João apontou o que o desagradava 

na escola (“A professora era muito chata”) e o que o direcionava para outras atividades 

(“Era muito da hora brincá lá por perto”).  

Ainda sobre os aspectos escolares da vida de João no “Norte”, Laura contou que a 

escolaridade das professoras era defasada, e exemplificou que, para ministrar aulas nas 

escolas do sítio Tenebre, “basta ter a quinta série”. Ela acredita na possibilidade de um 

dia poder retornar à sua cidade natal e conseguir “dá aula”, já que, segundo ela, “lá [no 

“Norte”], é só sabe um pouco e aí já pode dar aula...”. “Se eu terminar meus estudo da 

quinta série aqui [em São Paulo], volto lá e certeza que já posso dá aula pra tudo os 

menino”, considerou Laura. Ela ainda contou que as escolas do sítio Tenebre não 

possuem boas estruturas e salas adequadas: “Lá é tudo bagaceira, mulher! As escola é 

velha, acabada, e só tem duas sala, só”
202

. Com isso, vemos uma possível justificativa 

para o desinteresse de João e sua falta de assiduidade às aulas. Como demonstrado por 

(PONTILI e KASSOUF, 2007, p. 27), as variáveis de melhorias na infraestrutura 

escolar e o aumento na escolaridade do professor “afetam de maneira positiva a 

frequência de alunos na escola”. 

 No que diz respeito à vida cotidiana de João, ele continuou vivendo no sítio 

(“normal”) até por volta do ano de 2011, quando sua tia Meranilza se casou e, nesse 

mesmo período, sua bisavó Lavínia também não pôde mais ajudar em seus cuidados, 

pois “não tava bem da cabeça” – Lavínia foi diagnosticada com mal de Alzheimer, 

necessitando de cuidados médicos – e também porque já era idosa (“Ela era dr idade... 

E, mesmo forte, mais já num tava boa”). De acordo com as descrições de Laura, 

“[Lavínia] com 85 anos, e ele [Carlos, marido de Lavínia] com 82 não conseguia mais 

cuidar de ninguém, precisava de alguém que cuidava deles”. Foi então que Rita, uma 

prima distante de Carlos, passou a cuidar do casal, dos afazeres domésticos e também de 

João.  

Quanto aos pais de João, sabemos apenas que, nesse período (por volta de 2011), 

estavam separados e constituíram novas famílias. Em 2009, Carol teve uma filha 

chamada Ruanda. Nesse mesmo ano, Mauro já tinha um filho com sua nova esposa, mas 

não sabemos o ano de nascimento dessa criança. Quanto a essas novas configurações 

familiares, João tinha poucas informações. Segundo os relatos do menino, sua mãe 
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 De acordo com os dados do Censo 2014, a escola Sol possui três salas e 10 funcionários. Dados 

disponíveis em:< http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/>. 
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Carol não lhe contou que havia ganhado um bebê. Ele afirma que a mãe “só foi dizer 

isso” quando ele já estava morando em São Paulo (em 2013). Porém, essa versão de 

João contradiz outro relato dele, no qual informou a escolaridade de seus pais e 

exemplificou um quadro em que a mãe teria escrito o nome da família, incluindo o 

nome de João e da irmã Ruanda. Ele não sabia dizer até que ano seus pais tinham 

estudado, mas afirmou que eles sabiam ler e escrever, exemplificando com o quadro 

familiar que a mãe havia construído. 

João: Ela até fez um quadro grande, que tava lá na parede, e tinha desenhado 

o Miro [Mauro, pai de João] e ela [Carol], e aí embaixo escreveu os nome 

delis, e também o meu... Bem assim: “J-o-ã-o” [Fala seu nome como quem 

soletra]... e da filhinha
203

 dela também [referindo-se à Ruanda].  

Entrevistadora: É mesmo? Que legal... E esse quadro ainda existe? 

J: Não, porque eu fiquei muito nervoso e rasguei tudinho assim [fazendo um 

movimento com as mãos como quem rasga papel, e novamente ficou bastante 

vermelho e ofegante]. 

(Trecho da fala de João na entrevista, gravada em áudio). 

 Houve ainda dois outros acontecimentos na vida de João que foram destacados 

nas narrativas de sua família. O primeiro diz respeito à prisão de seus pais, Mauro e 

Carol. A família do menino não sabe descrever ao certo em que ano o pai de João foi 

preso acusado de homicídio doloso, mas sabemos que, em 2011, ele estava privado de 

liberdade, no presídio de Arcoverde, em um município próximo de Pedra. De acordo 

com os relatos, ele “era matador profissional, e no terceiro cara que matou, aí ele foi 

preso”
204

.  

Quanto à prisão de sua mãe, sabemos (também consoante os relatos da família) 

que, em 2012, ela foi visitar seu companheiro, que se encontrava na mesma casa de 

detenção que Mauro. Nessa visita, Carol transportou drogas para o seu parceiro usá-la 

no interior da penitenciária; no entanto, ela foi pega em flagrante na entrada do presídio 

e, também permanecendo privada de liberdade e, posteriormente, sendo julgada. Ela foi 

transferida para a cadeia de Buíque, um município próximo da região da Pedra que 

abriga uma casa de detenção feminina
205

. 

                                                 
203

 Nesse momento, percebo umas das histórias dúbias de João, pois, anteriormente, ele disse que não 

sabia da gravidez de sua mãe (e, consequentemente, que também não sabia da irmã Ruanda, nascida do 

segundo relacionamento de Carol). Porém, se no quadro construído quando ele morava com seus pais 

(Carol e Mauro) já constava o nome da garotinha, provavelmente ele sabia da existência dela. Ou, então, 

temos tempos e fatos que se contradizem nesses relatos. 
204

 Para além dos crimes narrados pela família, pudemos constatar que Mauro possui extensa ficha 

criminal, de acordo com nosso simples levantamento no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco. Verificamos aproximadamente 15 processos entre os já sentenciados e os que aguardam 

julgamento. São acusações que contemplam desde omissão de socorro a menor, passando por homicídios 

dolosos, até estupro, entre outras incriminações. 
205

 Cabe apontar, porém, que, de acordo com nossas buscas simplificadas no Tribunal de Justiça, a única 

sentença de Carol (de 1 ano e 8 meses) foi prolatada por omissão de socorro e maus-tratos a João. 
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No ano de 2012, sem os cuidados de sua tia Meranilza e com seus progenitores 

encarcerados, João começou a visitar com maior frequência sua avó Luana, que morava 

na região central da Pedra. As visitas do garoto até a casa de Luana – que ficava a uma 

distância de aproximadamente 40 minutos do sítio Tenebre –, eram compreendidas 

como benéficas pelos bisavós de João. Isto porque, conforme relatou Laura, nessas 

ocasiões, eles (os bisavós) não se viam na obrigação de cuidar do menino. As visitas 

ocorriam com certa regularidade. 

Era só assim [quando visitava Luana] para ele [João] dar descanso pro pai 

[Carlos] e pra mãe [Lavínia], e também pra Rita que ajudava cuidar de favor 

dele... Ele ia assim de 15 em 15 dias, ou menos... Ele ia nas sextas e ficava 

sábado, domingo, segunda, e voltava na terça”. (Trecho da entrevista com 

Laura, gravada em áudio). 

Todavia, essa questão temporal de João conviver intercaladamente com sua avó 

Luana na cidade da Pedra e com seus bisavós no sítio Tenebre não é destacada nos 

relatos do menino. Nas entrevistas, não bastasse declarar que viveu com sua avó Luana, 

suas descrições sobre o assunto levam a crer que o garoto morou com ela por um longo 

período. Vemos que a instabilidade de moradia foi algo bastante marcado no cotidiano 

da vida de João, assim como na vida de outros filhos das populações de mais baixa 

renda, que têm um quadro social de natureza complexa (ZAGO, 2011). 

Nos relatos de João a respeito da inconstância de suas moradias, ele enfatizou sua 

vivência como “pedinte”. Para se alimentar, ele solicitava a ajuda de transeuntes, nas 

casas da região. Nos trechos em que aborda esse fato, João conta que morava com sua 

avó Luana – embora, de acordo Laura, sua residência oficial fosse o sítio dos bisavós no 

Tenebre.  

Para tentar compreender esse conflito de relatos, interpelei-os acerca da questão 

da frequência às aulas, uma vez que, se o garoto estudava na escola Sol, localizada no 

sítio Tenebre, as visitas às segundas-feiras até a casa de Luana, na cidade da Pedra, 

redundaria em faltas escolares. Respondendo a essa questão, Laura disse que ele faltava, 

mas, ao comentar as faltas do garoto, ela foi sucinta e achou oportuno falar da falta das 

professoras e dos problemas da escola, desviando-se da questão específica da 

assiduidade do menino. Diferentemente de sua tia-avó, João respondeu que, no período 

em que estava com Luana, ele não faltava às aulas, acrescentando que “ia todo dia pra 

aula”. Perguntei se a escola era longe da casa de Luana; ele respondeu “não” e disse 

que “ia de bicicleta”. Ao mencionar suas idas e voltas da escola, completou sua 

descrição com o fato de chegar a casa e sair para pedir comida nas ruas. 
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João explicou que, ao chegar das aulas, era obrigado a ir até “nas casa” pedir 

“um pãozinho velho, pra comer”. Segundo o menino, ele passava “a tarde toda 

andando nas rua” da cidade e pedindo alimentos a fim de levar para casa (a casa de sua 

avó Luana). Ao chegar da escola, disse que não havia o que comer; por isso a 

necessidade de pedir auxílio: “Só não [podia jantar] às vezes, que aí eu não trazia 

nada”. Sua tia Miulda (filha caçula de Luana) o acompanhava e, se não voltassem com 

alimento adequado, ele era castigado fisicamente: “Batiam pra mim merecer... pra mim 

pedir outro dia”. João contou que chegou a passar fome, pois só o deixavam comer “se 

[ele] trazia comida” – narrativa esta que remete a uma situação bastante precária e 

vulnerável de vida do garoto e de sua família. A participação de João no provimento de 

alimento familiar pode ser compreendida dentro do prisma de trabalho infantil como 

mobilizações familiares voltadas à sobrevivência (ZAGO, 2011). 

Esses relatos de “pedinte” se confirmam com as descrições de Laura, que os 

definiu como sendo um “hábito mesmo” de Miulda, sua sobrinha que, na época, ainda 

vivia com sua mãe Luana. Laura revelou que havia comida
206

 na casa de Luana, mas 

que Miulda tinha “o costume” de sair nas ruas e pedir, ao que Laura exemplificou: 

“Tipo assim: „Ô moço, tem um pãozinho velho aí pra móis comer? Ou feijão pra nós 

cozinhar?”.  

No que diz respeito aos castigos físicos, Laura afirmou que Luana não é “do tipo 

que bati, porque, aliás, se tivesse batido, o filho dela Miro não tava onde tá hoje 

[referindo-se ao encarceramento de Mauro]”. Porém, de acordo com as descrições de 

João, ele apanhava tanto de Luana quanto do marido dela; eles “batia com madeira... 

madeira mesmo, na costa, nas pernas, nos pé... em tudo mesmo”. E, como reação aos 

castigos corporais sofridos, João declarou que fugia de casa. 

Entrevistadora: E você? Você ficava quieto, fugia, batia? 

João: Antes eu fugia, e todo mundo ficava preocupado. 

E: Mas você ia pra onde?  

J: Todo Cantú. 

E: Mas você voltava pra dormir em casa?  

J: Não, dormia na rua mermo. 

E: Na rua... Que lugar da rua?  

J: Qualquer canto que achasse... Na calçada, no chão... 

                                                 
206

 Essa questão do alimento da casa de Luana vale a pena ser destacada, pois os relatos de Laura a 

respeito da comida na casa de sua irmã referiam-se sempre a alimentos armazenados e trancados. De 

acordo com suas descrições, a família de Luana parecia não dispor de alimentos ao alcance e desejo das 

pessoas. Contrastando com esse fato, Laura descreve que em sua casa é diferente: “Aqui não, fia. Aqui, 

sempre uma fruta, uma bolacha, uma coisa assim pros meninos pegar... A gente controla, mas ninguém 

passa vontade, não”. Laura fez considerações que deram a entender que havia alimento na casa de Luana, 

mas que este era escasso e que, por isso, ficava trancado: “Lá tinha comida sim, mas era muita gente. 

Então, guardava tudo trancado nos armário, pra comer só nas hora certa”. 



169 

 

E: Você não tinha medo?   

J: Não [respondeu rápido e secamente]. 

(Trecho da entrevista com João, gravada em áudio). 

No trecho de entrevista acima reproduzido, João concluiu sua resposta de maneira 

seca, ao que lhe perguntei se ele desejava mudar de assunto, mas ele não verbalizou sua 

vontade e ficou mudo, de modo que prossegui com outra temática. Somente no nosso 

encontro seguinte consegui retomar o tema anterior. A respeito de suas fugas, ele 

relatou que fugia e ficava dois ou três dias “desaparecido”. Tentei perguntar se esse 

fato ocorria com frequência; porém, ele não respondeu à minha questão de maneira 

direta, descrevendo apenas que, em uma das vezes, todos o ficaram procurando. 

Questionei quando e por que ele voltava para casa; João respondeu: “Quando o nervoso 

passava”. Indaguei também se ele planejava suas fugas ou se “simplesmente saía 

andando”: “Só ia andando mesmo... Levava uma sacola cum camiseta e cueca e ia...”. 

Ao questionar a tia sobre essas possíveis fugas de João, ela não aprofundou o assunto e 

se limitou a contar que, às vezes, ele “desaparecia mesmo”, mas não deu maiores 

detalhes sobre o assunto. 

Foi aproximadamente nesse período de sua vida, quando estava “morando com 

Luana”, que João recebeu “de surpresa” – tal como descrito por ele – a notícia de que 

viria para São Paulo. Sua tia Laura especificou um episódio anterior que teria culminado 

nessa decisão e que, de acordo com ela, também estava aliado às outras situações que já 

vinham ocorrendo na casa da avó do menino. Essa questão referente aos motivos da 

viagem não foi esclarecida em uma única conversa, mas pudemos compreendê-la a 

partir do compilado de vários encontros com Laura e seus filhos, Gilda e Elton.  

A família relatou que, desde o período em que Meranilza se casou, por volta de 

2011, o marido de Luana já se encontrava desempregado e com alimentação escassa 

devido à falta de dinheiro. De acordo com esses depoimentos, eles “não passava fome, 

mas era tudo contadinho”. Foi então que Luana decidiu vir para São Paulo visitar sua 

filha Kelma, que morava há alguns anos na cidade de Maringá (PR). Os familiares de 

João não descreveram a viagem como uma mudança de sobrevivência, mas, ao que tudo 

nos parece, a família veio para São Paulo em migração característica da busca por 

sobrevivência, pois não tinha condições financeiras de continuar se mantendo naquele 

local. Assim, a existência de parentes em outro Estado, com condições de alimentação e 

serviço menos vulnerável, motivou a saída da cidade onde viviam.   
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Luana, seu marido e João vieram passar “uns tempos” na casa de sua filha Kelma 

sob a justificativa de que “João precisava vir pra São Paulo”. Essa alegação da 

necessidade de João vir a São Paulo foi motivada por uma discórdia dele com Rita, 

sendo que, em todos os relatos que ouvimos – tanto de João quanto de Laura –, a 

discórdia foi descrita de forma absolutamente igual. Segundo essa narrativa, houve certo 

dia em que Rita, a cuidadora de João, foi buscá-lo na escola no período pós-aula, mas 

João disse que não iria com ela, que continuaria jogando bolinha de gude com os 

colegas. Ao recusar-se em acompanhar Rita de volta para casa (a casa de seus avós no 

sítio Tenebre), ela teria insistindo novamente, puxando-o pelo braço, ao que o garoto lhe 

respondeu com uma ofensa, reiterando que não iria. Rita sentiu-se insultada, pois 

argumentou que o xingamento tinha sido proferido “na frente de um monte de gente”. 

Em vista disso, ela “deu uma surra de cipó no João”, justificando que ele não poderia 

“desrespeitar os mais velho”. Ao saber do ocorrido, Luana se revoltou com a situação e 

afirmou que não aceitaria aquilo; então, resolveu buscá-lo. Assim, em meados de 2013, 

João “veio para São Paulo”. 

Conforme já registrado anteriormente, todos esses fatos foram contados durante as 

entrevistas e também ao longo de conversas informais, sem uma conexão temporal 

linear precisa, o que dificultou a posterior reconstrução da trajetória do garoto. Para 

minimizar a dificuldade de nossa reconstrução, optamos por criar um quadro com os 

anos que vão desde o nascimento de João até o período de nossa pesquisa, no qual 

apresentamos os fatos marcantes na vida do menino. Esses fatos escolhidos para compor 

o quadro correspondem àqueles destacados nas narrativas da família e do próprio João. 

Abaixo, apresentamos o quadro 11, construído com base nesses relatos de familiares.  

Quadro 11: Acontecimentos marcantes na vida de João. 

Ano Acontecimento marcante 

2003 - Nascimento de João (10 de julho). 

- João sofre agressões físicas e tem seus membros inferiores e superiores deslocados. 

2004 João tem alta hospitalar e vai morar com sua tia Meranilza, na casa de seus bisavós Carlos e 

Lavínia, no sítio Tenebre. 

2005 Sua avó Luana tem a guarda de fato de João. Mas o garoto continua a viver com sua tia 
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Meranilza. 

2006 ***
207

 

2007 *** 

2008 *** 

2009 A mãe de João, Carol, engravida de outro parceiro e tem uma menina chamada Ruanda. 

2010 João entra (com 6 anos) na escola Sol, localizada no sítio Tenebre
208

. 

2011 - A tia de João, Meranilza, casa-se e ele passa a ser cuidado por Rita, que é uma prima 

distante de seu bisavô Carlos. 

- Não sabemos a data da ocorrência, mas, neste ano, o pai de João (Mauro) já se encontrava 

preso, acusado de homicídio. 

2012 - A mãe de João é presa por traficar drogas no interior do presídio. 

- João passa a visitar/morar sua avó Luana e vive a experiência de pedir comida na rua. 

Relatando que sofre castigos físicos, ele foge algumas vezes da casa de sua avó.  

2013 No início do ano, João viaja para São Paulo com a avó Luana e, no meio do ano, começa a 

morar com sua tia-avó Laura. 

2014 Entra (com 10 anos) no terceiro ano da escola Luz. 

2015 Participa de nossa pesquisa (já com 12 anos completos). 

 (Fonte: Dados da  autora.) 

Conforme podemos observar no quadro 11, a maior parte da vida de João ocorreu 

no Nordeste. Foram 10 anos vividos naquela região, e apenas os dois anos e meio mais 

recentes de sua vida que foram experienciados em São Paulo, mais especificamente na 

casa de sua tia Laura, em São Miguel Paulista. Contudo, como também poderemos 

observar em seus relatos e descrições acerca de seu cotidiano, suas compreensões de 

valores escolares e de vida estão quase todas embasadas em suas experiências vividas 

nos dois últimos anos (2014 e 2015) em São Paulo, com sua tia Laura.  

5.2.2 JOÃO EM SÃO PAULO 

Em São Paulo, João vive com sua tia-avó Laura – a quem designa como “mãe” –, 

com Dito – o marido de Laura –, sua filha Gilda e seus netos. Juntos, eles moram em 

uma casa de alvenaria, com poucos móveis, alguns maltratados pelo uso e pelo tempo. 
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 ***De 2006 até 2008, aparentemente não houve nenhum fato relevante, que os familiares tenham 

considerado importante nos contar. 
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 As informações de datas precisas sobre a entrada e permanência de João na escola só foram possíveis 

graças ao prontuário disponível na escola Luz, que contém seu histórico escolar enviado pela escola Sol. 

Com as narrativas da família, sabemos apenas que João frequentou as aulas na “única escola do sítio”, 

mas ninguém conseguiu precisar os anos desses acontecimentos. 
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Esse ambiente simples apresenta alguns contrastes. Ao adentrar na sala de visitas, 

avistam-se dois sofás (de dois e três assentos) com vários rasgos e furos, uma estante de 

madeira remendada bem precária e alguns adornos – como porta-retratos, vasos de 

flores e paninhos de crochê –, além de paredes com manchas de umidade e com tintura 

bastante desgastada. Há também uma televisão de tela plana de grandes dimensões, com 

resolução para filmes 3D, tomando quase toda a parede. No único quarto da casa, não há 

guarda-roupa ou outro móvel para as roupas e sapatos, que são acondicionados em 

alguns caixotes de papelão. Além das caixas, há uma cama de casal, alguns colchões de 

solteiro encostados na lateral dessa cama, uma pequena penteadeira com duas gavetas e 

uma cortina amarela antiga que recobre a janela. O que destoa no ambiente são as 

roupas e calçados que se distinguem dos de outros habitantes do bairro, qualificados por 

Gilda e Laura como “de marca”. Exemplo disso é a coleção de sandálias da marca 

Melissa
209

 – que Gilda expõe com orgulho e cuja autenticidade reitera: “Tudo original, 

tenho coleção delas” – e algumas blusas e maquiagens que, de acordo com mãe e filha, 

tinham sido “bem cara” (“Coisa boa vale pagar”).  

O aspecto da casa e do mobiliário simples também destoa dos automóveis da 

família. Todos possuem carros em bom estado, conforme reconhece Laura: 

Eu, graças a Deus, tenho só carro bom. O meu Eco Esporte da Ford está 

bonzinho... Também dei um Palio Adventure pro Elton, e agora tô ajudando 

pagar o Gol da Gilda... É assim 2012, 2011, mais tudo carro bom. (Fala de 

Laura ocorrida no primeiro encontro comigo. Anotações do caderno de 

campo). 

Para além dos filhos, Laura afirmou que também gostaria de dar um automóvel 

para João, quase como um prêmio ao completar 18 anos e ao se alfabetizar. Esse desejo 

é expresso no trecho a seguir: 

Laura: Eu falei pra ela [João]: “Meu filho, você tem que aprender a ler 

direitinho as coisa, porque, se não, como que vai fazer quando você tiver 18 

anos e eu [Laura] te der seu carrão?... Sabe, mulher [referindo-se à 

entrevistadora], eu vô ajudar ele comprar. Ajudei Elton e Gilda... Vô 

trabalhar, que esse meu Deus vai me dá vida e saúde e ajudo ele também, 

mas digo a ele que tem que saber ler, pra ver os documento, as multa, essas 

coisas assim.  

Entrevistadora: [Aceno com a cabeça.] 

L: Agora você [referindo-se à entrevistadora] aqui imaginei só comigo... 

Daqui uns ano, ele [João] me chega lá no Tenebre todo pá, com um carrão, 

um relojão, assim, colarzão, todo pá... O que vão dizer, mulher?...  

“Nossa, esse aí que é o João?... Viu só? Laura criou o menino direitinho, que 

agora tá aí, com carrão...”   

Ele vai abafar... Eu falo pra ele: “Meu filho, você precisa aprender lê as letra 

certinho, porque, se não, como vai ter seu carrão... voltar pro Norte e as 
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mulherada tudo ficar olhando você pá?”. (Trecho da fala de Laura na segunda 

entrevista, , gravada em áudio). 

 

A recente chegada de João a São Paulo, há apenas dois anos, contrasta com o forte 

vínculo dele com a nova família e de todos em relação a ele. Trata-se de uma família 

que aparenta um longo convívio, grande solidariedade, afeto e muita união. O modo 

como Laura se refere a João como seu filho (sem assinalar temporalmente a chegada 

dele à sua casa) corrobora para essa constatação: “Eu, como mãe, quero o bem prós 

meus filho, tanto os crescido como o João... Já que não deu pra eles terminar os 

estudos [referindo-se a Gilda e Elton], quero o João estudado”, “Sempre falei isso pro 

João: „Ouve a mãe, você não pode sê nervoso assim‟, Jesus ensina nós...”. Com o 

passar dos dias de contato com Laura e sua família, observamos que tanto João como 

seus familiares – principalmente Laura e sua filha Gilda, que são as pessoas mais 

presentes na rotina da casa – se apropriaram da situação de tê-lo como membro da casa, 

como mais um filho e irmão. 

A chegada de João à casa de Laura deu-se em meio a um processo de migração de 

Luana, seu marido e o neto. Neste percurso, eles passaram por uma breve estada em 

Maringá (PR), dirigindo-se depois para o município de Itaquaquecetuba (SP), onde 

Laura e Gilda arranjaram um trabalho para o esposo de Luana. Ao perceber as 

dificuldades financeiras do casal e de João, Laura pediu à Luana, de acordo com seu 

próprio relato, para “pegar o menino [João] pra criá”.  

Laura contou que Luana não se opôs a seu pedido e que, na ocasião, chegaram a 

avisar Mauro (pai de João) sobre essa circunstância, que o progenitor consentiu com 

uma ressalva: que Laura cuidasse de João para que o garoto fosse “alguém na vida”.  O 

pedido do pai aliado ao desejo de Laura quanto a ter outro filho fizeram com que ela 

sentisse que a situação era “caminho de Jesus” para que ela pudesse “ficar como mãe 

do João”. Assim, foi a partir daí que João começou a viver com Laura e seu marido 

Dito na residência do casal em São Miguel, próximo ao final de 2013.  

O modo amigável e a convivência com a família permitiram-nos observar seus 

hábitos e costumes. Nas visitas à casa da família, inevitavelmente também se observam 

alguns contrastes, como, por exemplo, o fato de reiterarem o cuidado com a limpeza da 

casa, mas de possuírem um pequeno galo, chamado Carijó, que se alimentava com a 

família em suas “cumbucas” e defecava pela cozinha e sala. Carijó é um galo de 

estimação que Pietro, filho mais novo de Gilda, ganhou quando completou um ano de 

idade. 
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As refeições da casa consistem em dois momentos bem demarcados: o almoço e o 

jantar. O primeiro ocorre por volta das 15 horas; o segundo, por volta das 24 horas. 

Laura contou que o marido chega muito tarde por causa do bar, o comércio do qual é o 

proprietário (“Ele chega mesmo só umas meia-noite”); por essa razão, eles dormem 

tarde, e acordam por volta das 11 horas da manhã. Os horários de trabalho da família 

trazem implicações para a rotina, qualificada por eles como “problemática”, como 

revela o excerto a seguir: 

Aqui é bem bagunçado, mulher. A gente acorda tarde e aí só vai comer de 

almoço só lá pra de tarde mesmo... e jantar também... Acaba que sai só dali 

depois das onze hora... [Porém, de acordo com os relatos da família, há 

também o café da tarde, que consiste em “um café com leite quentinho e um 

pão”.] (Trecho da fala de Laura na primeira entrevista, , gravada em áudio). 

Os momentos das refeições, preparados tanto por Laura quanto por Gilda, são 

compartilhados por toda a grande família de Laura (filhos e netos). Em média
210

, 

comem cinco adultos e três crianças, além de João. Há certa fartura de alimentos, 

incluindo panelas maiores de arroz e feijão e acompanhamentos para todos. A chamada 

“mistura” é suficiente para eles: “Aqui, quando quer, pode repetir o frango... Não é 

sempre... mais dois pedacinho de franguinho pra cada um sempre tem”. No convívio 

diário, eles usam pequenas bacias de plástico e colheres para se alimentarem; todavia, 

na casa há louças e talheres para certas ocasiões, como em uma situação de visita: “Aqui 

a gente não liga, mas pra você faço questão. Tem essa xícara aqui, e você tome o 

cafezinho nela”, ou, então: “Mulher, coma nesse prato aqui, ó... [Laura seguiu pedindo 

para João:] Vá passar uma água pra ela comer no limpo”.  

Durante nossas visitas, entrevistas e conversas informais, a família sempre foi 

muito afável, oferecendo-nos café, água ou algo para comer. Apesar do esforço da 

família e de minha parte, havia ainda certa hierarquia percebida em nossas relações, 

assim como constrangimentos diante do forte odor de urina e de fezes no interior da 

casa. Esses odores advinham tanto do animal de estimação dentro da casa quanto do 

filho pequeno de Gilda que, ao brincar, urinava pelo chão. Nesses momentos, todos da 

família tentavam explicar a situação e se desculpavam, dizendo: “Ai, esse galo cagão! 

Não sei mais o que fazer pra ele parar de cagar!”, ou “Nossa, Pietro, você também é 

um mijão! Custava segurar? ... Agora vou ter que ir lá buscar pano pra limpar essa 

porqueira!”. 
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 Incluindo João, Laura, Dito, Gilda, Jaqueline (a nora de Laura) e um primo que ajuda a família no bar, 

além dos dois filhos de Gilda e do filho de Jaqueline (“Jac”), um menino chamado Caio de três anos. 
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No que concerne à saúde de João, cabem alguns comentários. Seus dentes 

apresentam muitas cáries, ele está acima do peso para sua idade, come a mais do que 

necessita (segundo Laura, “Come tudo o que vê pela frente, e só para quando vê o 

fim”) e apresenta incontinência fecal. Atentas a esses problemas, Laura e Gilda 

esmeram-se por ajudá-lo a superar essas questões. Passaram a controlar a alimentação 

de João, não o deixando “repetir” o almoço e pedindo para que ele não coma 

“besteiras” (doces como bolachas e sorvetes). Segundo contam: 

Laura: Quando dei pra perceber [referindo-se às roupas sujas de João], falei: 

„Isso num é excesso de comida, não?”... Porque, se liberar, ele comi tudo que 

tá nu redor dele... 

Entrevistadora: É mesmo? Tipo o que, dona Laura? 

L: Mulher, de um tudo...  

[Nesse momento, Gilda comenta junto com a mãe, em tom irritado:] 

Gilda: Ele gosta de comer tudo o que cê tá comendo... Fica com aquele olho 

grande secando sua comida.  

[Então, Laura continua, elencando os alimentos em seus dedos:] 

L: É sorvete, banana, doce, é comida, é tudo... Não tô te dizendo, mulher? Ele 

chegava da escola aqui e queria comer outra vez?! 

E: Ele gosta mesmo de comer, então? 

L: Se você [referindo-se a mim] puder, nós faz uma pesquisa, e aí você 

mesma vai vê cum seus próprios olhos... Ele tá de barriga cheia e continua 

comendo... 

[Novamente Gilda interrompe, em dom de indignação:] 

G: Mas a gente corrige toda hora... Eu, assim, mais... Fico falando que não é 

pra comer tudo de uma vez... A comida não vai fugi! Credo, viu!  

[Laura a interrompe:] 

L: Calma, Gilda, que eu tô falando aqui pra ela [referindo-se a mim]... 

Porque sabe, mulher, todo mundo fala que eu dou comida demais pra ele, 

mas eu digo a ele “Meu filho, coma uma fruta, uma coisa assim mais leve, 

sabe?”. 

(Trecho da primeira entrevista com Laura, gravada em áudio). 

Mãe e filha encerram a questão afirmando que, após o controle das quantidades de 

alimento ingerido por João, ele melhorou, passando a ser menos frequente as vezes em 

que o garoto evacua na própria roupa. Essas críticas referentes à quantidade de alimento 

foram realizadas por Gilda e na presença de João. Algumas vezes em que ele esteve 

presente, ouviu calado e, com suas bochechas rosadas, retirou-se do ambiente, gerando 

inclusive indignação em Gilda, que disse para o menino: “É, né, João?!... Quando fala 

as verdade você foge”. Todavia, as descrições sobre sua incontinência intestinal foram 

narradas em tom de “segredo”.  

A respeito de seus hábitos alimentares, João contou-me que “melhorou muito”, 

comparativamente à sua vida anterior no “Norte”. Segundo ele, na casa de sua tia-avó 

Laura sempre tem “coisa boa pra comer”, de modo que, atualmente, ele disse não 

conviver com falta de alimento: “Não, tia [referindo-se a mim]; aqui [na casa de Laura] 

tem um monte de comida”. Em oposição à sua vida no “Norte”, ele destacou a 
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alimentação e os cuidados que lhe são dados pela família, falando também sobre suas 

vivências escolares, afirmando que a escola Luz “é muito mais legal que aquela [a 

escola Sol]”. Os benefícios da escola Luz foram ressaltados tanto por João quanto por 

sua família. 

Há fortes valores que constituem o ethos da família de João: aquele atribuído ao 

trabalho como meio de mobilidade social, de posse, de consumo e distinção entre 

conhecidos e parentes; e outro atribuído à religião, especialmente aos princípios da 

“teologia da prosperidade” e seu sentido meritocrático. Esses são pilares que justificam 

ações e condutas na família e que parecem ter sido apropriados por João em seus relatos 

e depoimentos.  

Laura e seus filhos deixam evidente que acreditam em “mudança de vida” por 

meio do trabalho. Elton narrou que sua vida só melhorou quando ele passou a 

“trabalhar certo [com frequência]” no supermercado, e Gilda também acredita que “só 

se muda nessa vida trabalhando... Se eu num fizer por mim, ninguém faz, não”. Laura 

contou que ela vem de uma família “que sempre batalhou duro”, e deseja que João 

também tenha um “serviço bom”. Quando interpelado sobre seus desejos profissionais, 

João respondeu: “Ah, sei não, mas vou sê trabalhador...”. A relação entre o trabalho e a 

obtenção de sucesso material aliada às crenças da “teologia da prosperidade” 

combinam-se para que, por meio do labor e sob a crença na providência divina, a 

família busque condições de vida baseada em uma valorização de bens materiais. 

De acordo com os relatos, a família também deposita “nas mãos de Deus” suas 

expectativas quanto ao futuro. Laura reafirmou: “Se Deus me der a graça, vô estudar 

esse menino [João]”, ainda que a fala da tia-avó contemple algumas ressalvas, como: 

“Mais ele tem que querer [estudar] também, né?”, “Mais ele vai querer, sim; Deus vai 

me dá essa graça”. A família demonstrou ainda suas crenças em punições divinas, 

como aquela demonstrada em um dos relatos de Laura, acerca de uma situação vivida 

com o operador da Eletropaulo
211

. Segundo ela, certo dia os “homem” da Eletropaulo 

foram até sua residência para “cortar a luz”, pois havia contas em atraso. Ela disse que 

sempre pagou suas contas bancárias no prazo adequado, mas que havia se confundido 

com uma das contas, de dois meses anteriores – o boleto ficara perdido em uma gaveta 

da cozinha. Laura falou que pediu ao operador, “por misericórdia divina”, para 

aguardar alguns minutos enquanto ela iria até o banco pagar a conta pendente: “Eu 
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falei: „Meu filho, é só 10 minutinho. Espere aí que eu já venho com essa conta paga”. 

Todavia, o homem se recusou a esperá-la e executou o desligamento de energia elétrica 

da casa de Laura – que, por sua vez, ficou muito nervosa: 

Mi subiu uma raiva assim, aqui por cima tudinho [referindo-se ao seu 

peitoral e rosto], que minha vontade era lhe dizer bem assim: „Ei, escute 

aqui: você num é um homem de Deus, não? Tô te pedindo só uns minuto!” 

(Trecho da segunda entrevista com Laura, gravada em áudio).  

Mesmo enraivecida, Laura tentou se controlar, pois relatou que Deus lhe pediu 

para que ficasse quieta:  

Pois é, mulher [referindo-se a mim]. Mais aí, nessa hora, eu senti uma voz... 

Era Deus que mi mandou ficá na paz, Ele me disse bem aqui dentro 

[apontando para o coração dela]: „Minha filha, deixe comigo que lá na 

frente ele [o homem da Eletropaulo] vai passar por uma provação‟... Aí, com 

isso, fiquei calada e deixei nas mãos de Deus. (Trecho da segunda entrevista 

com Laura, gravada em áudio). 

De acordo com Laura, desde sua mudança de Pernambuco para São Paulo, Deus 

tinha um propósito de prosperidade para sua vida. Segundo suas informações, ela 

chegou à cidade em meados de 1985 e, mesmo passando fome (“Até comida de lixo eu 

cacei pra comer”), conseguiu trabalhar – primeiro de doméstica, depois em uma fábrica 

na cidade de Guarulhos (SP). Em 1988, Laura casou-se com Dito e eles passaram a 

morar na região de São Miguel Paulista, local onde viviam até o período em que se deu 

a pesquisa. 

Laura explicou que ela e o marido sempre foram os mantenedores do lar, e 

destacou que trabalha desde que chegou a São Paulo: “Sempre trabalhei, nunca fui 

encostada, não... Cheguei aqui [em São Paulo] e trabalhei de limpar casa, de ajudante 

em firma de lata, fui de um tudo... Mas nunca pedi nada pra ninguém, não”. Com 

orgulho, a tia-avó de João declarou que seus filhos são “trabalhadeiros” e que seu 

marido também sempre trabalhou: 

  Aqui a gente ensinou pros meninos que tem que trabalhar, ir pra luta 

mesmo... O Gildo cuida desse bar dia e noite... Eu fico na ração [referindo-se 

ao comércio de ração que eles possuem]... Gilda também, num é todo dia 

que dá pra ela í vender as coisinha dela, mais sempre me ajuda aqui cum a 

comida, uma coisa e outra, e Elton... Ah, Elton, graças a Deus, esse tá bem... 

Faz bem uns quatro ano que tá trabalhando registrado certinho, com convênio 

e tudo, lá no mercado
212

... Tudo o que a gente tem aqui é porque a gente 

trabalha mesmo. (Trecho da fala de Laura anotada no caderno de campo.) 

Outro aspecto marcante da família se relaciona ao consumo de certos bens 

materiais, tais como automóveis e vestimentas, conforme já explicitado. Todos 
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178 

 

valorizam o consumo de certos bens que constituem outras identidades para a família, 

distinguindo-a dos parentes do “Norte” ou dos conhecidos do bairro 

(FEATHERSTHONE, 1995 apud CECCHETTO e FARIAS, 2009, p. 237). Sobre essa 

questão, veem-se valores e desejos materiais semelhantes aos expressos por João no 

excerto a seguir, quando faz referência ao seu projeto de futuro: 

O que eu quero mesmo é ter uma moto... Minha mãe [Laura] falou que 

quando [“eu”, João] fizer 18 anos, ela me dá um carro... Ela deu um carro 

pro Elton e [outro carro] pá Gilda também. (Trecho da entrevista com João, 

gravada em áudio). 

São sonhos do menino: ter “um carrão bem da hora” e usar “cinto de caubói... 

igual fivela, aquelas grande”. Assim como observado por Mafra e Swatowiski (2009), 

as crenças religiosas da família de Laura são como “cópia ou réplica travestida de uma 

formação institucional concebida em outro lugar” (p. 421), que não a espiritualidade. Os 

valores que apresentam remontam a princípios religiosos cujo mote primordial é o 

estímulo ao consumo e à valorização simbólica de “signos de status social”. Essa 

valorização simbólica de bens materiais se dá de tal modo que todos se inserem em uma 

dinâmica social e religiosa na qual o “dinheiro tem valor ritual” (MAFRA e 

SWATOWISKI, 2009, p. 422). 

 Os discursos proferidos pela família indicam uma crença de que a hierarquia 

social se organiza em torno da posse e do consumo de certos bens, o que poderia 

distinguir esses familiares de seus demais parentes e conterrâneos do “Norte”, 

evidenciando-se aí, tal como indicado por Cecchetto e Farias (2009, p. 236), que a 

“territorialidade de uma pessoa modifica a condição de sua interação, numa espécie de 

escala”. Para a família, as conquistas do território paulista onde vivem atualmente 

organizam-se em torno do “gestual, [d]a vestimenta, [d]o andar, [d]a atitude e [do] 

modo de falar” (CECCHETTO e FARIAS, 2009, p. 231). Conforme explicitado pelas 

autoras (2009, p. 237), “o sistema de classificação territorial, os corpos, assim como o 

gênero e os estilos geracionais, adquirem grande importância” e estão relacionados aos 

novos estilos de consumo ligados ao processo de globalização. 

Nas entrevistas com a família e nas descrições de João, observa-se um conjunto de 

estratégias e investimentos despendidos na escolarização do garoto. Laura comparece 

com regularidade à escola Luz para acompanhar e participar do processo de João; ela 

sabe de detalhes da rotina escolar e dos horários das aulas de reforço escolar, entre 

outros.  A tia-avó acredita nos efeitos positivos do reforço e apoia a presença do menino 

nessas atividades. 
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Agora o João tá bem mais aprendido, viu?... Acho que ele melhorou 

bastante... Antes eu falava as coisa pra ele e [ele] respondia qualquer coisa... 

Hoje eu pergunto 2+2, e ele fala “4”... [Ela continua:] +2? Ele fala: “Se eu 

tenho 4 e ponho mais 2, 6...” Contou até o 20, bonitinho... Ele não sabia 

contar... Já tô vendo a melhora, graças a Deus. (Trecho da fala de Laura na 

primeira entrevista, gravada em áudio). 

 

Se antes, no sítio Tenebre, João conseguia “fugir” das aulas da escola Sol, 

brincando toda tarde nas proximidades da instituição, agora, na escola Luz, essas 

“fugas” são menos prováveis. Somando-se ao controle familiar, há na escola Luz uma 

coerção maior para que as crianças permaneçam dentro dela. Essa permanência não é 

um problema para o menino, já que ele “gosta” do ambiente e considera a escola Luz 

“legal”. Vemos, assim, novos traços comportamentais e disposições distintas daquelas 

observadas em sua vida fora de São Paulo. As ações de João podem ser compreendidas 

como reações que “se apoiam” nas ações dos adultos (LAHIRE, 1997, p. 17), 

assumindo relações de interdependência entre João, a família e a escola. 

Laura afirma ainda que há um comportamento de ordem moral exigido pela 

escola: é preciso, sim, “se comportar”. Ela aconselha João a não conversar na sala de 

aula e o alerta sobre a necessidade de prestar atenção na lousa. 

  Eu sempre falo pra ele: “João, você precisa olhar pra lousa...” A professora 

dele me falou que ele fica assim distraído cum os menino... I é isso mesmo... 

Ele não fica olhando pra lousa na lição lá que a professora passa, mais se 

alguém fala uma coisinha assim, ele já sabe e escuta tudinho. (Trecho da fala 

de Laura na segunda entrevista, , gravada em áudio). 

Esses conselhos ressoam nos depoimentos do menino. João contou que acredita 

ser importante “ficar comportado” na sala de aula. Ao relatar seus comportamentos 

escolares, destacou que, na escola Luz, ele tenta ficar “prestando atenção”. Sobre suas 

lembranças da escola Luz, ele contou que, no início, quando entrou na escola (em 

2014), “não conhecia ninguém”; então, fazia a lição da lousa e depois descia para o 

intervalo no refeitório. Ainda a respeito de suas recordações sobre quando começou a 

frequentar a escola Luz, disse que teve uma ocasião em que um menino “foi pra cima” 

dele e, então, eles brigaram. Ele conclui seu relato da briga como um garoto que tem 

outro comportamento e rede de sociabilidade: “Mas hoje eu conheço já todo mundo 

daqui”.  

Assim como sua família, João também reafirmou sua crença em Deus e fez alusão 

à sua fé em algumas situações, como quando se referiu à sua vontade de ser “mais 

calmo”, pedindo a ajuda de Deus para isso: “Eu sei que preciso ficar calmo, eu até 
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tento, mais, quando vejo, já tô nervoso... Aí peço até pá Deus, pra eu sê um menino 

mais calmo”. 

Na primeira entrevista que realizamos na casa de Laura, ela contou que, 

normalmente, é chamada para comparecer à escola Luz por motivos de comportamento 

de João. Disse que o menino costumava brigar muito com os colegas, mas que ele se 

“rebelava” quando a escola a convocava para conversar com a coordenação. A tia-avó 

mencionou uma ocasião em que João não levou o bilhete com a convocação para casa, e 

ela só descobriu alguns dias depois, quando uma agente escolar foi até a casa da família. 

Depois, João confessou à Laura que havia rasgado o bilhete e que o tinha jogado no lixo 

da escola. Ela contou que, quando soube dessa “pirraça” de João, castigou-o com a 

suspensão de suas aulas de karatê e o ameaçou de “levar uma surra”. A propósito dos 

castigos corporais, Laura disse que não criou seus filhos “apanhando”, mas seguiu sua 

fala com afirmações sobre sua concepção da necessidade de “bater socialmente” nas 

crianças para mostrar “quem está no comando”. 

Meus filho num foram criado apanhando... Por isso que a revolução no 

mundo tá ao contrário... Se você vai bater num filho, o policial diz que não 

pode... Não digo assim, bater pra machucar, mais bater socialmente... Pega 

um cipó fininho... Não um cacete pra matar... Só deixar um vergãozinho... 

Não pra machucar... mais pra sentir na pele... pra ele senti que você que tá nu 

comando dele... Meu fio [Elton] hoje é homem, e se pergunta, vai dizer que 

eu batia tanto nele, mais dá risada... Aí eu falo:  

“Eu te batia onde?!? Tu só aprontava! Mais nunca te bati.”  

Nunca bati nele com pau nem cabo de vassoura... Uma vez só que eu dei uma 

concha de arroz na cabeça dele brigando cum a Gilda... Mas não aconteceu 

nada... Hoje tenho uma filha mulher e um filho homem... (Trecho da fala de 

Laura na primeira entrevista, gravada em áudio). 

No que diz respeito à educação escolar de João, os esforços empreendidos por 

Laura são do âmbito da moral. Laura afirmou que João é “muito preguiçoso pra tarefa 

[escolar] de casa”, e prosseguiu descrevendo a rotina dela em questioná-lo sobre as 

tarefas: “Eu digo: „Tem lição?‟... E ele diz que não... Eu digo: „Se tive lição, eu vô  lhe 

dá uma surra‟... Aí ele diz: „Ah, mãe, tem uma liçãozinha‟...”. Para ela, essas ações são 

esforços que podem colaborar com o rendimento escolar do garoto, de modo que sirvam 

como incentivos a seu sucesso escolar. Ela ainda o incentiva disponibilizando ajuda, e 

seus filhos também incentivam o garoto a estudar dando-lhe conselhos de fazer os 

exercícios com os cadernos apoiados na mesa: “Mas ele não gosta de fazer lição... Ele é 

preguiçoso... Mas quando ele faz, eu ou a Gilda que ajuda... Mas às vezes tem umas 

conta que eu não entendo... Ele faz na mesa, porque lição foi feita pra fazer na mesa”. 
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Ainda nesse quesito, Laura revelou também que raramente acompanha os 

cadernos de João, pois não consegue administrar seu “tempo”:   

Sobre isso [de acompanhar os cadernos], vô ti menti, não... Caderno vejo às 

vezes... porque meu tempo não ajuda muito... falo pra Célia olhar... mas digo 

que vô i vê... Deus me dá muito tempo, mas meu tempo eu pego e enrolo, e 

pareci que o tempo passa... E pra gente que acorda tarde e dorme tarde passa 

logo. (Trecho da fala de Laura na segunda entrevista, , gravada em áudio). 

Na segunda entrevista, que ocorreu no início de dezembro de 2015, Laura 

declarou que estava ciente da reprovação que João teria no final daquele ano
213

, mas 

descreveu suas estratégias para que ele melhorasse o rendimento na escola – estratégia 

esta que, resumidamente, consistia em aconselhá-lo a ter mais cuidado com os horários 

e com o material escolar. 

Esse ano, se não passar, eu já sei também... Mais agora ele tá pegando mais... 

Tô “ponhando” ele mais cedo pra dormir... Ontem o celular despertou 

faltando 10 [minutos]  pra 7 [horas]... Aí eu disse: “Vamos, mocinho...”, 

porque tinha que escovar os dente ainda... Ele tem sono inesquecível o sono 

dele.... Quando ele foi reprovado, só me disse: „Olha, mãe, eu não passei‟... 

Ontem me chegou um coleguinha dizendo: „Olha, dona Laura, o João deixou 

o caderno na escola‟... Aí eu perguntei: „Onde tu fez a lição?‟... Ele disse que 

tinha outro caderno. Aí disse: „João, larga de sê relaxado!‟... Mas pra te dizer 

bem a verdade, não conferir... Vi a mala pesada, mas cê vê minha correria... 

Tive que pagar conta nas Pernambucana, depois precisei í nas casas Bahia, 

tudo lá no centro resolver uns negócio... Aí eu disse: „João, não faça isso, 

não... Cuide de suas coisa‟... A bolsa dele tava velha aí joguei fora, ganhei 

duas bolsa nova do meu colega gerente da Sadia que trabalha no Nagumo, já 

pra pôr o livro, de carregar atira colo... João dá fim a lápis, apontador... Eu 

compro, a escola dá um monte... Quando vejo, tá ele com uns pedacinho de 

lápis... Mulher [referindo-se a mim], [é] quando eu falo [referindo-se a 

João]: „Vô te dá uma surra com cipó, que é pra você dá mais atenção‟... 

(Trecho da fala de Laura na segunda entrevista, gravada em áudio). 

Pedi à Laura que me contasse mais a respeito de seus procedimentos com João 

quando ele fazia algo de que ela discordava; então, ela discorreu sobre o assunto 

exemplificando com mais detalhes as aulas de karatê do garoto. Laura contou que João 

iniciara a atividade a pedido da professora Joana, que alegou acreditar no benefício 

dessas aulas para o comportamento “estourado” do garoto. Todavia, Laura começou a 

receber reclamações do professor responsável pelas aulas de karatê, pois João estaria 

batendo e brigando com seus colegas. Por conta disso, a tia-avó o teria tirado da 

atividade e dito a ele que, caso não parasse com as brigas, ela o castigaria: “Tinha 

tirado ele do karatê, porque ele tava brigando e batenu nos menino... Aí disse: „Se tu 

continuar a bater nos menino, eu juro perante Deus que tá lá no alto que vou lhe pegar 

com cipó e dá umas 10 chibata...”.  
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 De modo adiantado, cabe destacar que, no final do ano de 2015, João foi aprovado para o quarto ano. 
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Laura afirma ter motivos para advertir João: ela diz que tem receio de desavenças 

de João com outros meninos na escola e de confrontos com outras famílias do bairro, 

pois há muitas pessoas agressivas. Portanto, ela teria a preocupação de não envolver sua 

família com “problemas arrumados por João”.  

Sobre os hábitos de leitura, a família contou que há materiais de leitura 

disponíveis na residência, tais como bíblias, livros, revistas, gibi, boletos e cartas. 

Laura: Lá em casa tem duas bíblia... Tem livros de historinha, do rei Arthur... 

Tem um monte de livro com historinha pra contar, do Padre Marcelo... 

Emprestei um de historinha de „Abrindo os caminhos‟ [nome do livro]... que 

emprestei, mais nem me devolveu... Quando pergunto, ela [não sabemos a 

quem Laura se referia] me diz que achou nas livraria Loyola... A menina me 

pediu emprestado, mas sumiu com meu livro, que é a coisa mais linda... Vô 

vê se ganhou [outra versão do livro] agora no meu aniversário... 

Entrevistadora: E revistas, tem? Jornais? O que mais? 

L: Revista tem alguma pra trabalho de escola... Jornal eu pego e levo pro 

bar... Jornalzinho eu leio só do mercado... Gibi tem... Ganho um monte [de 

gibis] de uma colega minha... E eu falo [para o João]: “Leia, filho, um 

gibizinho da Mônica”... Mais ele diz: “Depois eu leio”... Carta, boleto... é o 

que mais tem... daqueles carro, dessa altura [indicando a altura com as 

mãos]...  

E: E cartas? A senhora recebe também, né? 

L: Recebo carta da minha irmã, da Bê [Meranilza]... Porque é difícil falar 

com o TIM [operadora de telefonia] dela... Carta do banco também chega... 

da Eletropaulo, Sabesp... Chega conta e chega carta também... Bula de 

remédio e documentos tem todos também... (Trecho da fala de Laura na 

segunda entrevista, gravada em áudio). 

Tanto nesse relato como em outros momentos, Laura demonstrou possuir alguns 

conhecimentos acerca dos diferentes suportes e gêneros textuais e suas funções, 

exemplificando as diferenças entre cartas de cobrança, boletos ou cartas pessoais. 

Contando sobre seus hábitos de leitura, descreveu que ela, assim como seus filhos, não 

costuma fazer leituras por prazer, e sim por obrigação. Ao pontuar essa questão, revelou 

que acredita que João possa ter “puxado” isso da família.  

Na casa, pra ti falar a verdade, eu sô bem relaxada pra lê... Por que às vezes 

não brigo muito com João? Porque puxou pros meus filho, que não gosta de 

lê... A gente lê mais mesmo é mais carta de obrigação... Di multa assim... 

Duas multa na moto que vendeu... A bíblia eu deveria ter nas mão pra lê, 

mais de vez em nunca... Não vô mentir, né?... Todo domingo leio na igreja, e 

só! (Trecho da fala de Laura na segunda entrevista, gravada em áudio). 

Os hábitos de leitura da família demarcados por obrigatoriedades, e não por 

fruição, revelam sobre as disposições de leitura assimiladas por João. O garoto não 

vivencia situações em que vê seus pais ou familiares lendo “jornais, revistas ou livros”, 

de modo que tal ação não tem “um aspecto natural” e cotidiano (LAHIRE, 1997, p. 19). 

Além disso, na fala de Laura, percebemos deliberadamente sua crença em uma 



183 

 

predisposição “natural” para o gosto da leitura e da escrita, ao dizer que ela acredita que 

João “puxou” a Gilda e Elton. 

Em sua casa, Laura informou que há materiais para escrever, como lousa, giz, 

caderno, caneta, lápis e “tudo o que quiser”, detalhando que “tem lousa pequena e 

grande pra ele [João] aprender, brincar”. Porém, a tia-avó de João emendou, 

afirmando que “Não adianta... Só o Pietro que pega e fica lá...”. No que tange aos seus 

próprios hábitos de escrita, Laura disse que “se atrapalha com palavras grande de mais 

de 10 letra”, mas que escreve bilhetes em bloquinhos colocados na geladeira para 

avisos importantes, como datas de consultas médicas ou avisos para a família de quando 

ela precisa sair de casa às pressas. Falou ainda que, apesar da dificuldade em usar a tecla 

touch de seu celular, ela costuma usar aplicativo – como o WhatsApp – para se 

comunicar com a família e amigos.  

Especificamente a respeito do percurso escolar de João na escola Luz, temos a 

cronologia reproduzida no quadro 12. Conforme já descrevemos, houve dificuldade para 

que, a partir dos relatos ouvidos, conseguíssemos compor de maneira sequencial o 

percurso escolar de João; porém, com o levantamento documental realizado, foi 

possível a construção do quadro 12, abaixo.  

Quadro 12: Percurso cronológico da escolarização de João em  São Paulo. 

Ano Idade de entrada Escola/série (ano escolar) 

2013 9 anos - 

2014 10 anos Escola Luz 3º B ano 

2015 11 anos Escola Luz 3º A ano 

2016 12 anos Escola Luz 4º ano 

Fonte: Levantamento Documental. 

O ano de 2013 foi aquele em que João se mudou para São Paulo. De acordo com 

os relatos ouvidos, sabemos que, em meados do mês de novembro, quando Laura já era 

a responsável pelos cuidados do garoto, a família foi procurar vaga para ele na escola 

Luz. Entretanto, houve problemas no envio da documentação da escola Sol, e isso teria 

atrasado a entrada de João ainda naquele ano, que acabou sendo protelada para o início 

do ano seguinte, 2014. Quanto aos estudos de João no início do ano de 2013, nem ele 

nem Laura conseguiram descrever se o menino chegou a frequentar as aulas na escola 

Sol. As narrativas desse período são confusas, e não houve nenhuma explicação mais 
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precisa de datas para que pudéssemos supor
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 o mês em que ocorreu a mudança de 

cidade.   

Quanto à sua matricula na escola Luz, em 2014, sabemos que houve um processo 

de “reclassificação” – que, de acordo com a explicação das secretárias, consiste na 

aplicação de uma avaliação para verificar os conhecimentos do aluno. João teria sido 

classificado como apto a cursar o terceiro ano, apesar de seu histórico escolar indicar 

que ele já havia cursado este ano escolar. 

Ao término do ano de 2014, segundo avaliação de Laura, o menino ainda não 

sabia “quase nada” e, então, foi reprovado, de modo que, em 2015, estava cursando o 

terceiro ano novamente na escola Luz. Quando interpelado sobre os motivos dessa 

reprovação, João afirmou que era porque ele ainda “não sabia lê”, e completou: “Até 

hoje não sei”. Quanto ao seu rendimento ao longo de 2015, Laura contou que, ao longo 

do ano, pôde perceber melhoras no rendimento escolar do garoto: “[João] Ainda não 

sabe direito, não, mas já tá bem melhorzinho. Acho que agora vai, esse meu menino”. 

Foi o que se pôde comprovar no início deste ano (2016), pois João foi aprovado e 

seguiu na escola Luz cursando o quarto ano.   

Quanto às prospecções do futuro de João, Laura disse fazer votos de que a escola 

lhe sirva como auxílio para suas conquistas profissionais e em sua continuidade 

acadêmica. 

A escola na vida do João serve pra quê?... Eu num sei lhe responder ainda... 

Penso aqui... Sei lhe dizer que ajudasse... Gostaria que ele [João] se 

formasse, já que meus filho não se formaram... Eu queria que ele se formasse 

ao menos um dentista... Se ele me falasse: „Não, mãe, quero sê um 

professor‟... porque tem tanta criança que brinca de professor... Ou se me 

falasse: „Não, mãe, quero sê diretor da escola‟, né?... Que vô responder pra 

você?... Eu num tenho condições, mais eu acordo cedo, vendo latinha, e Deus 

vai me sustentar... e vô ajudar pagar uma faculdade pra ele. (Trecho da fala 

de Laura na segunda entrevista, gravada em áudio). 

Laura destacou seu desejo de ver os filhos percorrerem caminhos mais alongados 

de escolarização, que inclua níveis de ensino posteriores ao ensino obrigatório, o que 

não aconteceu com Gilda e Elton. Mas ela ainda almeja que João conquiste certificações 

do ensino superior, como meio de conquista simbólica familiar. Há um entendimento 

por parte de Laura quanto a necessidade de se ler e escrever de modo profícuo como um 
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 A única dedução possível, feita com o compilado das informações, é que, em meados do mês de maio 

(2013), João estava residindo com Luana em Itaquaquecetuba. Chegamos a essa suposição porque, em 

uma das falas de Gilda, ela afirmou que gostava de levar seus filhos para irem brincar com João, mas 

“maio tava muito frio”; então, ela esperou “mais pras férias” (cremos que próximo ao mês de julho). 

Antes disso, sabemos que houve ainda o episódio em que João, Luana e seu esposo residiram na casa de 

Kelma, ao que é possível presumir que João não tenha frequentado as aulas no início de 2013, pois sua 

viagem pode ter ocorrido no início do ano. 
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“condicionante da sociedade grafocêntrica” que implica “habilidades que viabilizam o 

acesso a qualquer emprego regular” (MENDES, 2009, p. 20). Apesar do desânimo de 

Laura frente ao fracasso escolar de seus filhos, a “escola ocupa um lugar importante no 

seu universo simbólico e planos futuros” (ZAGO, 2011, p. 29) delineados sobre a figura 

de João. Quando Laura afirma fazer o que for preciso para ajudar João a ter uma 

trajetória de escolarização alongada, ela indica seus desejos de uma vida melhor ao 

garoto por meio da escolarização. Ela, assim como Elton, aconselha João a estudar para 

que o menino possa, no futuro, ter uma atividade profissional valorizada, melhor do que 

aquela conquistada pelo próprio Elton. 

O desejo manifestado pelos filhos entrevistados é de superação das condições 

familiares mediante inserção em uma atividade profissional mais valorizada 

do que a de seus pais. [...] Do mesmo modo, quando os pais procuram 

transmitir sua crença num futuro melhor por meio da escolarização, têm 

igualmente presente que as condições materiais limitadas, sem perspectivas 

concretas de mudança, limitam projetos futuros (ZAGO, 2011, p. 30). 

Laura acredita que o aprendizado escolar tem relação com a prosperidade e a 

escolha de futuro melhor. Para ela, quando a escola “ensina a gente a lê e fazer as 

conta, tá ensinando a viver mesmo, porque sem isso não dá pra se viver”.  

Laura considerou que, em relação à escola, a melhor qualidade de João é sua 

predisposição em comparecer às aulas. Sobre a importância da escola em sua vida, o 

próprio garoto declarou: “Ah, é bom...”. Aparentemente, ele não tinha uma resposta 

elaborada para a questão, mas, então, completou: “Eu tô aprendendo mais agora... E aí 

se der,  vô fazer até faculdade”. 

5.2.3 JOÃO NA VISÃO DA ESCOLA. 

Este tópico foi composto a partir dos relatos cedidos em entrevistas pela 

professora Joana e pela coordenadora do Ensino Fundamental I, Emília, além de 

consulta a documentos escolares. Ao ser indagada sobre João, a coordenadora Emília 

destacou que ela já havia conversado com Laura, a responsável pelo menino, e que um 

fato muito marcante foi o relato sobre as agressões sofridas por ele quando ainda era um 

bebê. Na versão de Emília, foram adicionadas outras informações, algumas dissonantes 

daquelas narradas por Laura em entrevista.  

O João teve uma agressão quando era pequenininho. A tia que relatou. Ele 

tinha um ano e pouquinho. No Nordeste, umas pessoas foram executar uma 

vingança contra o pai e a mãe, mas não acharam o pai e bateram na mãe e 

muito nele. Então, ele foi socorrido e desenganado, mas conseguiu 

sobreviver. (Trecho da entrevista de Emília, gravada em áudio). 
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Para Emília, a violência sofrida na primeira infância teria causado alguns 

comprometimentos que, segundo sua percepção, são de ordem neurológica. Mas não há 

laudos ou um diagnóstico realizado por um especialista. Sua suposição se baseia no que 

observa quanto ao desempenho de João, que aparenta dificuldade de abstração, bem 

como para reter informações, e apresenta “pensamentos infantilizados” para sua idade 

(12 anos). 

Isso [o fato de ter sofrido agressões] é complicado, né? Talvez tenha 

comprometido neurologicamente... Não sei, precisaria fazer um 

acompanhamento. A tia [Laura] também acredita... Bom, a escola também 

[acredita], que, pela idade dele, ele tem pensamentos bem infantilizados, ele 

não consegue abstrair algumas coisas. Você ensina e depois ele esquece tudo. 

Ele não consegue reter as informações. (Trecho da entrevista de Emília, 

gravada em áudio). 

A professora Joana, que atua na turma de recuperação paralela, compartilha das 

mesmas suposições da coordenadora: acredita ser necessário encaminhar João para 

avaliações neurológicas e psicológicas. Ela relatou que produziu relatórios e solicitou à 

direção as avaliações, que foram repassadas à família. No prontuário do aluno, consta a 

solicitação feita pela professora, mas não houve a retirada dessa documentação pelos 

familiares. Joana destacou que, neste sentido, não houve ações efetivas por parte da 

família. Segundo a professora, haveria certo descaso e “falta de cuidado” da família 

para com João. 

Além desse fato, Joana mostrou-se preocupada com o garoto, pois acredita que ele 

“tem uma idade avançada, mas com uma inocência que não é própria da idade [...]”, 

referindo-se a pensamentos e ações infantilizadas para um garoto de 12 anos, tal como 

defendido por Emília. Ela também comentou sobre a personalidade “explosiva” de 

João, pois, apesar de seu jeito “carinhoso”, ele se envolve em brigas fora da sala de 

aula. De acordo com ela, isso pode ser explicado pelo fato de ele ser maior que os 

demais alunos da turma e por se “sentir o protetor de todos” (“[Ele] acaba se 

envolvendo em briga pra proteger os colegas”). Em sua opinião, trata-se de “uma 

criança com coração bom”, uma vez que “a raiva dele passa rápido”. Sobre essa 

questão, ela exemplificou com a narrativa do seguinte episódio: 

Outro dia, eles [os alunos] brigaram na quadra com um menino que ficou na 

minha sala esse ano, lá de ouvinte, e que é extremamente agressivo... 

Brigaram [outros meninos da sala], e o João foi defendê-los e acabou se 

envolvendo na briga. Só que esse outro aluno é extremamente agressivo e 

não pede desculpa nunca, de maneira nenhuma. E aí, conversando, eu falei 

[para o menino ouvinte]: “Olha, eu vou fazer cosquinhas em você enquanto 

você não pedir desculpa”. O João tinha acabado de apanhar do menino, e foi 

fazer cosquinhas no menino também... Aí eu falei: “Gente, não é possível! 

Não acredito que o João tá fazendo isso!”. Assim... a inocência dele é tão 
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grande, que era pra ele tá com raiva do menino, pra ele querer que eu 

espancasse o outro, mas não, ele veio fazer cosquinhas junto comigo... E [o 

João] ficava “Pede, vai? Pede, vai? Pede logo pra gente ir. Pede?”. (Trecho 

da entrevista com a professora Joana, gravada em áudio). 

Para Joana, esse tipo de situação é uma prova de que “as pessoas abusam do 

João” – tanto os alunos, que perceberam a característica “protetora” do garoto, quanto 

a família dele, que aos olhos de Joana o “explora” com tarefas domésticas e solicitando 

que cuide dos primos. A professora disse que temia por João ser um menino “muito 

inocente”, porque “vai ter uma hora que vão abusar dessa inocência. Aliás... como já 

fazem isso com ele em casa. [As pessoas pensam:] Ai, ele é bonzinho, vamos pedir 

qualquer coisa”. Sobre a família de João, ela assevera que “não é uma família que 

protege; é uma família que explora [...] Não é uma família que está presente na 

escola”. Joana atesta essas percepções mencionando as convocações da família à escola 

e os bilhetes que, embora enviados, não foram respondidos, explicitando que o contato 

que mantiveram com a responsável se deu uma única vez em uma das reuniões de pais. 

A esse respeito, a professora afirma que a tia havia comparecido “por medo de 

problemas com o conselho tutelar
215

”. Segundo Joana, na reunião, a tia de João 

reclamou sobre o “pouco tempo que o menino ficava na escola”, objetando que “duas 

aulas de reforço era pouco pra ele aprender”
216

. Em tom de reprovação, Joana contou 

que outras mães, presentes na reunião, “também se revoltaram com essa tia”, pois 

alegaram que “a família tem que ajudar também, não só a escola”. 

De acordo com a avaliação de Joana, o menino deveria ter sido reprovado ao 

término de 2015; todavia, ele acabou sendo aprovado pelo conselho escolar. Para a 

professora, um aluno alfabetizado é aquele que consegue ler e compreender a 

mensagem escrita – aprendizado este que, em sua opinião, não foi alcançado pelo 

garoto.  

Estar alfabetizado é ler e compreender aquilo que está lendo. Então, quando 

estabelece relação com a escrita e o que conseguiu ler, está alfabetizado. 

Consegue ler o mundo ao redor dele. Até lá, está só decodificando. (Trecho 

da entrevista com a professora Joana, gravada em áudio).  

                                                 
215

 Esse pedido de encaminhamento ao conselho tutelar foi feito pela escola Luz. Isto porque, de acordo 

com a professora Joana, a coordenação havia feito outros encaminhamentos extraescolares a João, como 

de avaliação psicológica e neurológica. Devido ao perfil “não presente” da família e também às faltas 

consideráveis de João, é “praxe” que a escola também encaminhe o caso ao conselho tutelar. 
216

 De acordo com os relatos ouvidos, sabemos que João frequentou as aulas de reforço escolar durante 

todo o ano de 2015. Consoante as descrições da professora Joana, sabemos ainda que, em 2014, ele 

participou das turmas de “agrupamento”, as quais funcionavam “no contraturno das aulas para os alunos 

que apresentavam dificuldades mais graves”.  
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Para a professora, apesar de ser contrária à aprovação do aluno, essa decisão não 

cabia somente a ela. O caso foi levado para o conselho escolar
217

, que decidiu aprová-lo. 

Acerca dessa aprovação, a coordenadora Emília explanou que um dos “motivos 

acordados em grupo” foi baseado no histórico de João, marcado por menos faltas no 

segundo semestre de 2015, demonstrando, assim, que “ele estando presente nas aulas, 

ele poderia acompanhar o conteúdo melhor”. Além disso, Emília alegou que João já 

estava “muito grande para o resto da turma [do terceiro ano]”; com isso, ele poderia 

“se sentir desmotivado” em continuar estudando “com crianças menores”. 

A respeito da aprovação dos alunos, Emília afirmou que o desejo da escola Luz é 

“não reter ninguém”, mas há a ressalva de que “não pode simplesmente passar o 

aluno”, já que há parâmetros sobre o aprendizado dos alunos estabelecidos pela 

RMESP, reafirmando a necessidade de estar alfabetizado ao final do terceiro ano. Em 

relação ao caso específico de João (a aprovação do menino para o quarto ano, “mesmo 

sem estar alfabetizado
218

”), a coordenadora ponderou a frequência escolar apresentada 

por ele ao longo daquele ano (2015). Emília contou que o princípio da escola é 

considerar o aluno “integralmente”, pois, mesmo que João tenha “problemas” com a 

aprendizagem, ele tinha “garantias mínimas” de frequência e acompanhamento escolar 

da família. Em sua opinião, esses elementos atestavam que ele iria contar com o apoio 

necessário – tanto da escola quanto da família – para “correr atrás do que faltar a ele 

[relativo ao conteúdo escolar]”.  

As percepções dos representantes da escola diferem entre si e daquelas 

apresentadas por Laura e pelos demais integrantes da família de João. Se a professora 

apresenta indicações negativas sobre a capacidade da família de apoiar os estudos do 

menino, a coordenadora aponta outras características, o que denota representações 

diversas no interior da instituição.  

5.2.4 DESEMPENHO DE JOÃO 

Neste tópico, apresentamos dados sobre os aprendizados de João avaliados pela 

escola e disponíveis em seu prontuário. Posteriormente, apresentamos aqueles em 

                                                 
 
217

De acordo com a descrição de Joana, o conselho é formado pelas professoras do ano escolar do aluno e 

pela coordenadora responsável. No caso de João, que cursava o terceiro ano, o conselho foi realizado 

pelas quatro professoras de terceiro ano da escola, além de Emília, responsável pela coordenação do 

Ensino Fundamental I. 
218

 Em outro momento da entrevista, Emília destacou que João ainda não estava alfabetizado, mas disse 

que “ele está quase alfabético”. 
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relação à modalidade escrita da língua, atestados pelo instrumento utilizado neste 

estudo.   

5.2.4.1 Desempenho segundo coleta documental 

Para compreender seu desempenho escolar, fizemos um levantamento nos 

registros do prontuário escolar de João
219

, acessado na escola Luz. Como previsto, havia 

poucos dados, devido à recente chegada da transferência do garoto. João frequentou 

escola Sol por três anos, e há apenas dois matriculou-se na escola Luz. 

De acordo com nossa classificação
220

, há quatro tipos de documentos disponíveis 

no prontuário escolar de João: a) fichas de cadastro escolar; b) documentos pessoais; c) 

documentos de rendimento escolar; d) documentos de ocorrências escolares. Para 

compreender o rendimento escolar de João, são imprescindíveis os dois últimos 

documentos, sobre os quais nos deteremos mais pormenorizadamente.  

Como “fichas cadastrais”, designamos dois tipos de documentos: a própria ficha 

cadastral de João, preenchida pelo responsável, e o cadastro de alunos emitido pelo 

sistema on-line EOL. No primeiro documento constam os dados pessoais do aluno e seu 

endereço
221

, bem como sua filiação (nome da mãe) e a assinatura de um responsável 

(neste caso, de Elton) no campo da matrícula dos anos de 2014 e 2015. No segundo 

documento há as mesmas informações do primeiro, com a diferença de terem sido 

emitidas pelo sistema da escola, datadas de 06/02/2014. Apesar dessa data de emissão, o 

documento foi marcado como assinado pela tia Laura no dia 31/01/2014, mostrando, 

assim, uma possível assinatura “retroativa”, talvez no intuito de “coincidir” com a data 

da inscrição do cadastro do aluno, que também ocorreu no dia 31/01/2014. 

                                                 
219

 Houve três momentos importantes na análise do prontuário de João. Na sondagem inicial, realizada em 

meados de outubro de 2015, pudemos notar que ele continha apenas cópias de documentos pessoais, tais 

como fichas de saúde, fichas cadastrais e o cadastro de matrícula preenchido e assinado por Elton (o filho 

de Laura) nos anos de 2014 e de 2015. Todavia, a análise dos prontuários só foi possível no final do mês 

seguinte – em novembro –, devido à agenda da pesquisa. Naquela ocasião, houve um “desencontro”: 

fomos até a escola, mas o prontuário de João havia “sumido”. As secretárias alegaram, de maneira 

constrangida, que não sabiam onde estava o prontuário do aluno, e justificaram que “os arquivos da 

escola estavam sendo reorganizados”, e que isso poderia ter colaborado para que o documento estivesse 

em um lugar desconhecido por elas, mas afirmaram que o prontuário “voltaria a aparecer com o tempo”. 

De fato, algumas semanas depois, voltamos à escola e reencontramos o prontuário de João contendo, 

aliás, novos documentos, que não estavam presentes em nossa sondagem inicial. 
220

 Fizemos essa classificação de maneira simples e intuitiva, com a intenção de apenas facilitar a 

descrição dos documentos.  
221

 O endereço fornecido consta com os dados da casa de Laura. 
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Em relação aos arquivos intitulados como “documentos pessoais”, contabilizamos 

quatro fontes: a ficha de saúde preenchida por Laura no dia 7 de fevereiro de 2014; um 

comprovante de endereço, também em nome de Laura; uma cópia do cartão de consulta 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Romano; e uma declaração de 

comparecimento de João na Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE)
222

 da 

subprefeitura, em 18/11/2014. Na ficha de saúde, existem questões a serem preenchidas 

pelos responsáveis em relação a problemas de saúde, e todas foram respondidas 

negativamente. Apesar de, ao longo de suas narrativas, a família enfatizar o fato de João 

ter sofrido agressões e de ter sido internado por um longo tempo na infância, não há 

menção sobre isso nessa ficha. Nela, consta apenas a indicação de “alergia a 

refrigerante”. Dos documentos de saúde de João, apenas dois apresentam informações 

que ele e a família nos relataram: o cartão de consultas da UBS e a cópia da ficha de 

declaração do comparecimento de João à APAE. A família comentou que já havia 

levado o garoto até o posto de saúde para receber atendimentos, e que também havia 

tentado tratamento na APAE para ver se ele tinha algum comprometimento. 

Gilda: Tentamos foi de tudo... Até lá na casa dos mongol... Como é 

mesmo o nome? 

Entrevistadora: Ai, não sei Gilda... Não é APAE não, né? 

Gilda: É isso aí mesmo!... A gente levamos ele lá, mas falaram que ele 

num tem nada, não. 

Laura: É abuso mesmo, mulher... Preguiça! Ele tem a mente bem boa 

pra fazer o que ele quer. (Trecho de conversa com a família de João 

registrada no caderno de campo). 

Para além desses documentos, havia ainda outros dois: um deles atestando seu 

rendimento e outro relatando ocorrências disciplinares na escola. Em relação aos 

arquivos de rendimento escolar de João, pudemos ver apenas dois registros: o 

certificado emitido pela escola Sol na cidade da Pedra (PE), acompanhado de seu 

histórico escolar, e um encaminhamento feito em 2014 pela professora Joana, 

solicitando avaliação neurológica, devido à dificuldade de aprendizagem do aluno. 

No arquivo denominado “certificado e histórico escolar”, emitido em 17 de 

janeiro de 2014, observamos a indicação de que João era “apto a curso [sic] o 3º ano 

do Ensino Fundamental”. No verso da folha, há indicação da carga horária cursada por 

ele, além de um “parecer descritivo do aluno”, que reproduzimos no quadro 13 a 

seguir: 

                                                 
222

 Fundada em 1954, a APAE é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que promove a 

prevenção e a inclusão da pessoa com deficiência intelectual, produzindo e difundindo conhecimento. Ela 

atua em todas as fases da vida, da infância ao processo de envelhecimento. Outras informações podem ser 

consultadas em: <http://www.apaesp.org.br/Institucional/Paginas/Sobre-a-organizacao.aspx>. 
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Quadro 13: Histórico escolar de João emitido pela escola Sol. 

Ano letivo Carga horária Frequência Escola Cidade - UF Ano 

1º ano 800 horas aulas 95% Sol  Pedra – PE 2010 

2º ano 800 horas aulas 96% Sol Pedra – PE 2011 

3º ano 800 horas aulas 95% Sol Pedra – PE 2012 

PARECER DESCRITIVO DO ALUNO 

Língua Portuguesa: Reconhece e escreve as vogais e algumas consoantes. 

Artes: identifica as cores básicas de pintar, recorta figuras, e faz colagem. 

Educação Física: identifica exercícios físicos como jogar bola, pular corda e 

corrida. 

Ciências: reconhece algumas (sic) hábitos de higiene, identifica os seres vivos e 

não vivos. 

Matemática: identifica algumas formas geométricas, identifica alguns 

números de 0 a 30. 

História: identifica os membros da família através de fotos, identifica alguns 

tipos de moradia. 

Geografia: identifica os meios de transporte e comunicação e também o 

espaço escolar. 

Ensino religioso: reconhece que a amizade faz parte de uma boa convivência. 

Parecer final: não está apto para cursar o 4º ano. 

(Fonte: Prontuário escolar de João). 

 

O quadro 13 apresenta um panorama bastante difuso sobre os aprendizados de 

João, de modo que não conseguimos compreender substancialmente quais são as 

capacidades de leitura e escrita do menino. Apesar de, consoante o indicado na carga 

horária, João ter frequentado os três anos iniciais do ciclo de alfabetização com quase 

100% de frequência às aulas, ele é descrito, ao final, como um aluno que “não está apto 

para cursar o 4º ano”, muito embora não constem quais as dificuldades apresentadas 

por ele ou as justificativas para sua reprovação. 

Além do histórico escolar de João, há apenas mais um documento que anuncia 

suas dificuldades de aprendizagens: o ofício preenchido pela professora Joana, 

requerendo “avaliação e atendimento neurológico” do garoto, com o seguinte texto: 

O aluno sofreu agressões quando tinha 3 meses de vida. Ainda não está 

alfabetizado, apresentando muitas dificuldades na realização das atividades, 

dificultando o avanço de sua aprendizagem. O atendimento será fundamental 

para realizarmos acompanhamento adequado em relação às aprendizagens do 

aluno para que prossiga os estudos em melhores condições (Trecho do ofício 

082, emitido em 24 de setembro de 2014). 
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Assim como a professora Joana já mencionara durante a entrevista que nos 

concedeu
223

, ela formalizou o pedido de avaliação neurológica do aluno, que foi 

assinado e carimbado pela coordenadora Emília.  

O último documento que analisamos no prontuário escolar de João também era 

condizente com a narrativa da professora Joana. No arquivo sobre ocorrências 

disciplinares há quatro registros ao longo de 2015. Dois deles dizem respeito a 

episódios de violência na escola – brigas –, e um é relativo a um acidente com colegas. 

Em outro arquivo constam os últimos registros referentes ao rendimento escolar de João 

e à participação da família. São registros pequenos que, para melhor ilustrar, 

reproduzimos ipsis litteris no quadro 14 abaixo: 

 

Quadro 14: Caderno de ocorrências de João 

REGISTRO QUEM ASSINA DATA 

Nesta data na aula de Ed. Física o aluno 

Breno chutou a perna do aluno João que caiu 

e o chutou. Prestei os primeiros socorros e 

encaminhei para as medidas cabíveis. 

 

- Profa. Joana 

 

10/04/2015 

Durante uma brincadeira um colega de sala 

(Pedro) caiu em cima do aluno João que 

machucou-se. Prestei os primeiros socorros e 

encaminhei para a direção da escola. 

 

- Profa. Joana 

 

14/04/2014 

Em 10/09/2015 o aluno [João] se envolveu em 

uma confusão no horário de entrada, por 

conta de uma partida de Cards. Segundo o 

Fabrício (4ºA) e o Ricardo (2ºA), o mesmo 

empurrou os colegas e o Luiz (3º A) chuto-os. 

Ambos foram orientados, se desculparam, e 

voltaram para a sala. 

- Agente escolar Ana 

- João (aluno) 

- Fabrício (aluno) 

- Ricardo (aluno) 

- Luiz (aluno) 

 

 

10/09/2015 

Em 24/09/2015 conversei com a responsável 

pelo aluno João, pois o mesmo não tem feito 

suas atividades e não entrega as lições de 

casa e todos os dias tem reclamações de 

agressões a outros colegas. 

A tia relatou que aguarda retorno de 

 

- Profa. Joana 

- Laura (tia de João) 

 

24/09/2015 
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 O trecho desse relato da professora Joana foi apresentado no tópico anterior, 5.2.3 “João na visão da 

Escola”. 
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encaminhamento e consultas médicas. 

A coordenadora solicitou que a tia retorne 

em 25/09 no horário de 11:00 para retirada 

de relatório para novo encaminhamento. 

(Fonte: Prontuário escolar de João). 

 

O quadro 14 coincide com as preocupações e percepções de Joana em relação às 

brigas na escola, além de reforçar o encaminhamento do garoto para avaliação médica. 

Consta o relato de sua conversa com Laura, a tia de João, falando-lhe sobre a 

necessidade de uma participação mais ativa da família no cotidiano escolar dele.  

Reitera-se ainda que, sobre o desempenho de João, recai o depoimento de Joana, 

que indicou que o garoto ainda não estava alfabetizado. De acordo com suas 

considerações, ele não estava apto a ser promovido para terceiro ano. Joana relatou que 

ele é um aluno “muito carinhoso”, mas que, no término do ano, estava se mostrando 

uma criança “apática”, que ele estava “bastante cansado e só dormia na sala de aula”. 

A professora comentou sua relutância em promovê-lo, e mencionou que fez “um 

relatório sobre as aprendizagens” dele para deixá-lo com a professora que ficaria com 

João no ano seguinte. Porém, não tivemos acesso a esse relatório. 

5.2.4.2 Desempenho de João segundo avaliação diagnóstica 

Semelhante à análise que apresentamos sobre o desempenho de Maria, segundo a 

avaliação diagnóstica, aqui também usamos as orientações da matriz de Capacidades 

Avaliadas para elaborar um diagnóstico de João. Com base nos resultados obtidos por 

ele nas atividades elaboramos um relatório individual do garoto, de acordo com os 

níveis que ele se encontravam em cada uma das três capacidades avaliadas (Escrita; 

Leitura; Domínio da leitura e da produção de texto). A seguir, no quadro 15, são 

apresentados os níveis evidenciados por ele em relação à escrita.  

Quadro 15: Nível que se encontra João em relação à escrita. 

ESCRITA 

 

Nível 1 

 

Nível 2 

 

Nível 3 

 

 

 

1 

  Reconhece outras formas de 

representação (como letras), 

mas confunde conceitos do 

sistema de escrita (não 

consegue diferenciar 

palavras de sentenças).  
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2 

 Conhece as letras e consegue 

nomear o alfabeto, fazendo 

distinção entre a maioria das 

letras. 

 

3  

 Domina as convenções 

gráficas, mas ainda não 

consegue segmentar frases e 

palavras em forma de textos.  

 

4 

 Reconhece unidades 

fonológicas como sílabas 

iniciais, rimas, mas apresenta 

dificuldade em relação a 

identificação de sílaba final e 

medial. 

 

 

 

 

 

5 

  Reconhece a natureza 

alfabética da escrita,  

Ainda que cometa erros de 

ortografia. As hipóteses, 

recém-adquirida, de escrita, 

baseadas em Emília Ferreiro, 

João seria alfabético. 

6 

 Domina a base alfabética, mas 

não domina tem dúvidas 

relações regulares. 
 

Fonte: Com base em Batista et al.(2005) e   dados da autora. 

Pelo quadro 15, notamos que João se encontra entre o nível 2 e 3, demonstrando 

que possui habilidades de escrita ainda sendo consolidadas, mas relativo domínio sobre 

o sistema de escrita. Ele se mostra como um aluno que “se arisca” a fazer os exercícios 

pedidos, a partir de diversas tentativas em escrever mesmo com dúvidas. De modo 

distinto, as capacidades dele em relação à leitura concentram-se no nível 01.  

 

Quadro 16: Nível que se encontra João em relação à leitura de palavras. 

LEITURA  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

7  

Lê com dificuldade as sílabas 

(soletrando).  

 

8 

Lê palavras soltas e não lê 

frase.  

 

 

9 

Não consegue compreender o 

sentido geral dos textos. Faz 

suposições próprias. 
 

 

 

 

10 

Não consegue identificar 

diferentes gêneros de escrita. 

Localiza informações 

numéricas e de imagens.  
 

 

 

 

 

Não consegue fazer 

inferências e relacionar 
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11 informações do texto. 

 

12  

Fórmula hipótese em relação 

ao texto quando ouve o texto 

lido. 

 

 

13 

Não apresenta fluência na 

leitura. 

  

Fonte: Com base em Batista et al.(2005) e dados da autora. 

As experiências de João em relação à leitura demonstraram que ele ainda não 

consegue ler frases, ou ter fluência e faz a leitura de apenas algumas palavras 

conhecidas de seu repertório. Essa nítida dificuldade acaba por constrangê-lo, pois ao 

tentar realizar a leitura e não conseguir, ele mostra-se frustrado e desmotiva-se a 

continuar suas tentativas. Quando observamos as capacidades do garoto em relação ao 

domínio da leitura e da produção de textos, há um aparente equilíbrio entre os níveis 1, 

2 e 3 como pode ser visto abaixo, no quadro 17. 

 

Quadro 17: Nível que se encontra João em relação aos domínios de leitura e produção de textos.  

DOMÍNIOS DE 

LEITURA E 

PRODUÇÃO 

DE TEXTOS 

 

 

Nível 1 

 

 

Nível 2 

 

 

Nível 3 

14   

Consegue escrever 

palavras de memória, 

apesar de apresentar erros 

ortográficos. 

15 Ele não consegue ler 

palavras desconhecidas. 

Consegue escrever ditados de 

palavras, ainda com erros.  

16  Não escreve sentenças. 

 

  17  

 Com mudanças de sentido 

e diferenças de 

acontecimentos, mas 

consegue recontar histórias 

em sentido global. Recria 

falas, e cria novas 

hipóteses. 

18 

Escreve um texto mediano 

com inadequação. Não 

segmenta frases e escreve 

em forma de lista. 

 

 

Fonte: Com base em Batista et al.(2005) e dados da autora. 

Com base nesse último quadro 17, constatamos que João apesar de não apresentar 

conhecimentos de escrita e leitura consolidados, expõe suas hipóteses de como grafar 

palavras e frases, mesmo com erros ortográficos, a partir de suposições próprias. Ao 

escrever palavras ditadas ele demonstra ter compreendido o princípio geral que rege 
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esse sistema, no qual cada letra corresponde a valores menores que a sílaba, e parece 

realizar sistematicamente a análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever. 

Inferimos que esteja no estágio alfabético. Os problemas que apresenta na escrita de 

palavras dizem respeito à ortografia, à representação de sílabas não canônicas, à 

acentuação, entre outros aspectos. Mas já consegue produzir escritas legíveis. Ao ler 

seus escritos,  decodifica as palavras e tem muita dificuldade de atribuir sentido. Como 

parece uma hipótese recém-adquirida, ao escrever frases tende a omitir muitas letras, 

pois o controle que demonstra no momento em que analisa oralmente uma palavra e 

tenta escrevê-la não ocorre da mesma maneira. Na escrita de frases, este controle não se 

dá de modo tão eficaz. Quando solicitado a escrever uma fábula que havia lido, 

demonstrou um grande esforço ainda em torno da manutenção do enredo que se perdeu 

à medida que tentou grafar as palavras, ao ler seu texto pareceu-nos que não conseguiu 

compreender globalmente o texto lido para ele, o que afetou sua escrita para além dos 

erros de ortografia cometidos. 

Para observar esses resultados num outro plano, construímos o gráfico 2 

informando sobre os níveis de capacidades preponderantes de João, de acordo os três 

eixos de capacidades avaliadas (Escrita; Leitura; e Domínios da leitura e da produção de 

textos). 

 
Gráfico 2: Percentual dos níveis de aprendizagem de João, segundo as capacidades esperadas em cada 

ano do ciclo de alfabetização.  

 

Fonte: Com base em Batista et al.(2005) e dados da autora. 

Os resultados mostram que os conhecimentos exigidos nas capacidades relativas 

ao primeiro ano do ciclo de alfabetização, foram adquiridos e consolidados na 

aprendizagem do garoto. Em relação às capacidades do segundo e terceiro ano, vemos 
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uma semelhança de valores em relação aos níveis que ele se encontra. João não está 

alfabetizado, se considerarmos sua hipótese de escrita alfabética recém-adquirida que 

apresenta erros ortográficos e representações orais. Além disso, ele demonstra 

dificuldades nas leituras de palavras e não consegue ler frases, ou compreender um 

texto. Desse modo, ao final do terceiro ano e com a idade 12 anos, João não teve o 

direito garantido à alfabetização como previsto pelo PNAIC, mesmo tendo cursado o 

terceiro ano por três vezes (em 2012, 2014 e 2015). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desta investigação implicou a compreensão de como os percursos 

de fracasso escolar são produzidos – mais especificamente, aqueles demarcados por 

situações de defasagem idade-série de dois alunos matriculados em uma escola de 

território vulnerável. Para tanto, apoiamo-nos na reconstituição das trajetórias desses 

alunos: Maria e João. A estratégia de reconstituir suas trajetórias foi crucial para que 

pudéssemos acessar esses percursos não exitosos, caracterizados pelos respectivos 

alunos estarem com idade acima do esperado para o ano/etapa em que se encontram no 

Ensino Fundamental e por não se encontrarem alfabetizados após um longo período de 

permanência na escola. Assim, a fim de compreendermos quais aprendizados João e 

Maria desenvolveram em relação a conhecimentos e capacidades de Língua Portuguesa 

previstos para os anos iniciais do Ensino Fundamental, optamos pela aplicação de 

instrumento de avaliação diagnóstica, além de tomar informações de documentos 

escolares. 

Uma constatação importante deste estudo diz respeito ao que outras pesquisas 

sobre o fracasso escolar já haviam apontado
224

: os percursos escolares aqui analisados 

se correlacionam com questões socioeconômicas da pobreza vivenciadas por esses 

alunos. De modo amplo, podemos afirmar que suas trajetórias não se constroem em um 

vácuo, mas se engendram nos efeitos nocivos de morarem em territórios de 

vulnerabilidade social – seja na grande metrópole paulista ou em uma pequena cidade 

da Região Nordeste –, nos quais há sobreposição de desigualdades e escassez de 

oportunidades para driblar problemáticas do campo laboral, educacional, da saúde e 

cultural.  No entanto, essas questões de ordem mais geral trazem implicações próprias 

para cada sujeito, sendo singularizadas em suas trajetórias, uma vez que cada indivíduo 

é, “ao mesmo tempo, indissociavelmente, humano, social e psíquico” (CHARLOT, 

2000 apud BRASIL, 2007, p. 37). 

Por meio da reconstituição da trajetória de Maria, pudemos depreender que seu 

percurso escolar foi demarcado por um conjunto de fatores sociais. Em sua infância e 

início da juventude, as características próprias do ciclo de vida em que se encontrava e 

suas condições familiares e de sobrevivência são elementos que puderam facultar ou 

não alguma governança sobre seus estudos e processo de escolarização. Se, na infância, 
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a possibilidade de cuidar de si, dos irmãos, de sua sobrevivência, da sobrevivência da 

família e, ainda, de sua escolarização constitui-se em problemas insuperáveis para uma 

menina, ao se tornar adolescente, esses fatores não se mantêm como obstáculos 

impossíveis de serem superados a fim de que ela possa permanecer e usufruir das 

oportunidades de estudo. Ainda que Maria viva em condições bastante precárias do 

ponto de vista socioeconômico e cultural, seu percurso escolar pode ser caracterizado 

pelo insucesso, à medida que fatores externos à escola interferiram nele (LAHIRE, 

2004). Além desses, contam fatores internos à escola – como um aparente apagamento e 

desconsideração das condições de vida da garota e de sua família, bem como de suas 

decorrências – para se apropriar de conhecimentos e desenvolver capacidades. Esse 

contexto de aguda pobreza não fomentou medidas socioeducativas ou ações 

interinstitucionais de apoio por parte da escola e de seus representantes, mas justificou, 

em grande medida, os maus resultados apresentados ao longo dos nove anos que ela 

frequentou o Ensino Fundamental. A qualidade deste percurso pode ser atribuída às 

condições de vida da menina e à incapacidade de a escola agir em um contexto 

fortemente desfavorável. A aparente amnésia da escola sobre o percurso de Maria, 

concretizada na documentação de sua escolarização, corrobora a desatenção e a 

desresponsabilização sobre seu processo de aprendizagem, na medida em que a 

tomavam por aluna com “muitos problemas em casa”.  

As disposições da família de Maria frente à escolarização não parecem interferir 

no projeto de futuro da jovem, pois, diferentemente de seus irmãos e parentes que não 

concluíram os estudos no Ensino Fundamental, ela deseja se alfabetizar e prosseguir os 

estudos. Parece-nos que esse desejo também se imbrica aos esforços de ordem moral de 

sua mãe e demais parentes, que reafirmam a necessidade de estudar para ser alguém na 

vida – discurso que Maria toma para si. Apesar de ter se mostrado uma aluna com 

comportamento adequado em sala de aula (com boa organização de materiais, 

obediência aos professores e prontidão para realizar tarefas), este não foi um fator 

suficiente para garantir sua aprendizagem, uma vez que se encontrava combinado a 

outros fatores. As faltas recorrentes, as obrigações com atividades domésticas e 

cuidados familiares, a falta de ajuda em casa com suas próprias tarefas e as 

responsabilidades diárias interferiram fortemente em sua possibilidade de tirar proveito 

das oportunidades ofertadas pela escola (ARTES e CARVALHO, 2010), em realizar 

aprendizados e progredir. A esse respeito, complementa-se ainda o fato de que os laços 

de solidariedade traçados em sua família eram escassos, bem como aqueles com a 
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vizinhança. Especificamente, o contexto familiar (LAHIRE, 2002) de Maria também 

não colaborou para sua escolarização – situação agravada, sobretudo pela ausência da 

mãe e do pai durante o período em que estavam privados de liberdade, pela sua 

condição de moradia, pela escassez de recursos materiais e financeiros e, ainda, pela 

adolescente ter irmãos menores sob sua responsabilidade. 

Quanto à trajetória de João, seu percurso também conta com dois momentos 

distintos: um anterior, referente à infância vivida em Pernambuco, na qual as situações 

de sobrevivência se sobrepunham às preocupações de frequência e rendimento escolar, e 

outro quando passou a viver em São Paulo e pôde contar com uma rede de apoio 

familiar mais funcional, capaz de lhe assegurar a permanência escolar (SANT‟ANNA, 

2009). Além das complexas experiências de vida de João ainda menino, seu percurso 

escolar anterior à escola Luz pode ser caracterizado pela falta de empatia com a 

professora e o ambiente escolar, bem como por um desempenho aquém do esperado no 

que tange à alfabetização. A soma dessas questões resultou em poucas oportunidades de 

aprendizagens para ele. Sob o prisma territorial, as referências geográficas do passado 

de João não diferem das atuais quando estas são comparadas entre si, uma vez que 

ambos os territórios são marcados por vulnerabilidade social; no entanto, há diferenças 

em relação à estrutura de oportunidades que, mesmo com sérias restrições, apresenta-se 

a ele em São Paulo. Também existem fortes diferenças em relação a seus recursos 

familiares atuais: ele conta com condições materiais, com a atenção e os esforços dos 

adultos (ainda que unicamente de ordem moral), o que lhe possibilita acessar e se 

manter na escola. 

Quanto às diferenças observadas no percurso escolar de João – anteriormente na 

escola Sol (em uma pequena cidade do interior de Pernambuco) e, no momento da 

pesquisa, na escola Luz (em São Paulo) –, elas se aproximam aos achados de Pontili e 

Kassouf (2007), que indicaram que a melhora na estrutura da escola e no nível de 

escolaridade dos professores é um fator que interfere na assiduidade e na garantia do 

aprendizado. Provavelmente esses fatores também se combinem para que João 

apresente um desempenho melhor na escola Luz. E, certamente, decorrem das 

condições de vida atuais do garoto, já que, sob os cuidados de sua tia Laura em São 

Paulo, ele tem melhores oportunidades e possibilidade de permanecer e usufruir da 

escola. Ainda que estivesse em defasagem idade-série, seu avanço significativo decorre, 
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como afirma Sant‟Anna (2009, p. 176), dos “determinados arranjos de capitais
225

 

(econômico, social e cultural)” e do novo contexto familiar, o que acarretou um outro 

tipo e “grau de mobilização da rede de apoio familiar” em prol do desenvolvimento do 

garoto. 

Ao olharmos para as semelhanças e particularidades dos percursos escolares de 

Maria e João, tentamos caminhar para a construção de um retrato sociológico (LAHIRE, 

2004), a partir do qual se entreveem possíveis generalizações a partir do caso particular 

(BACHELARD, 1934). Constatamos que ambas as trajetórias analisadas culminaram 

em aprendizagens muito iniciais da língua escrita e de seus usos, sendo que tais 

aprendizagens não lhes foram garantidas pela escola. Isto porque, apesar do longo 

tempo que esses alunos estiveram dentro da escola
226

 (PEREIRA, L., 2014), a 

consolidação do processo de alfabetização não ocorreu, o que os coloca em séria 

desvantagem social e escolar. Em ambos os percursos analisados, notamos o 

imbricamento de fatores internos e externos à escola, sobretudo no que diz respeito às 

condições socioeconômicas e culturais às quais eles estavam submetidos, interferindo e 

influenciando nesses percursos (BRASIL, 2012). 

Mediante a escuta de João e Maria, de seus familiares e dos educadores da escola 

Luz onde esses alunos estavam matriculados, identificamos que o percurso de fracasso 

de ambos constitui-se ao longo de suas vidas. Em relação a fatores externos, nosso 

estudo corrobora os resultados de Artes e Carvalho (2010) no que tange à constatação 

de que, para os meninos, a entrada precoce no mundo do trabalho e a colaboração na 

geração de renda familiar intervêm negativamente na possibilidade de usufruir das 

oportunidades educacionais, do mesmo modo como, para as meninas, os afazeres 

domésticos e as responsabilidades se coadunam nessa intervenção negativa. Vivendo 

em Pernambuco, João precisou ajudar no sustento da família, enquanto Maria precisou 

se responsabilizar pelas tarefas da casa, com maior ênfase, no período em que sua mãe 

estava privada de liberdade. Nesses dois casos, as atividades desenvolvidas por eles 

interferiram em seus percursos de fracasso. 

Outra semelhança nas trajetórias desses dois alunos é que os esforços escolares 

depreendidos por suas famílias para garantir sua escolarização foram de ordem moral, 

por meio de conselhos. Os responsáveis por esses alunos não conseguiam e não 

puderam ajudá-los de outra forma – como, por exemplo, com tarefas ou mesmo com a 
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garantia de sua frequência às aulas (RESENDE, 2008; BATISTA e CARVALHO-

SILVA, 2013). 

Ainda sobre aspectos comuns ao contexto de ambos, observamos a escassa 

experiência de situações nas quais ler e escrever se fazem necessários para interação 

(LAHIRE, 1997; BOURDIEU, 1996). Para além do baixo nível de escolaridade das 

famílias, Maria e João ainda não contaram com farta disponibilização de materiais de 

escrita, não tomaram parte de âmbitos com práticas de escrita e leitura como o da 

religião ou do lazer – que, de algum modo, poderiam fomentar em ambos os alunos sua 

participação em práticas de uso da escrita –, não assistiram aos familiares e vizinhos 

lendo e escrevendo, por exemplo. Para um e outro, a escola consistia no lócus principal 

em que tinham acesso às produções culturais do universo da língua escrita. A esses 

aspectos, soma-se o fato de não terem desenvolvido conhecimento e capacidades para 

processar textos escritos e para escrever. No momento em que se deu a pesquisa, ambos, 

em diferentes níveis, não consolidaram o processo de alfabetização como o previsto 

pelo documento curricular da RMESP (BRASIL, 2012), onde se encontram 

matriculados. 

Como fio condutor deste trabalho, tomamos o entendimento incontestável de que 

o ensino e a aprendizagem da escrita e da leitura é um direito legal para os sujeitos se 

apropriarem de suas potencialidades na condição de cidadãos protagonistas na nossa 

cultura letrada e crescentemente grafocêntrica (MENDES, 2009). Com isso, 

compreendemos que a finalidade da educação reside em formar não só trabalhadores, 

mas cidadãos com amplas capacidades, tais como o domínio da modalidade escrita da 

língua, o pensamento crítico e a análise de problemas, entre outras habilidades 

(TEDESCO, 1995 apud MENDES, 2009). 

Observamos que os direitos de aprendizagem, bem como o desenvolvimento e o 

domínio de seus usos (ROJO, 2009), não foram garantidos e efetivados nos percursos de 

Maria e João. O que pudemos identificar é que as condições de ordem social – tais 

como seu local de moradia, nível de escolaridade e a condição de renda – 

correlacionaram-se com a distribuição desigual de capital cultural (BATISTA; VÓVIO 

e KASMIRSKI, 2015), aspectos estes que interferem negativamente na participação 

deles em práticas culturais valorizadas que envolvem a leitura e a escrita. Somos 

induzidos a acreditar, então, que seus direitos a uma cidadania protagonista também não 

foram garantidos, apesar de Maria e João terem estado por um período relativamente 

longo dentro da escola. Fica-nos a suposição de que, de modo semelhante, esse processo 
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se reproduz com outros alunos, com percursos de fracasso, marcados por uma 

escolarização que não lhes assegura a alfabetização – o que é imprescindível para que 

saibam ler e escrever de maneira competente e profícua, para que possam dar 

continuidade aos estudos, para que sejam inseridos no mundo do trabalho e da 

mobilidade social (MENDES, 2009). 

Tomando as trajetórias, cenários e fatos analisados neste trabalho, pontuamos 

algumas inquietações que haviam nos motivado no início deste estudo e sobre as quais, 

agora, conseguimos inferir possíveis compreensões a respeito. Uma delas diz respeito à 

garantia de uma formação escolar com qualidade, voltada à integração social dos 

indivíduos. Essa formação – que é prevista legalmente e que deveria subsidiar 

aprendizagens de leitura e escrita, bem como recursos suficientes para que os sujeitos 

exerçam sua cidadania na sociedade grafocêntrica – não é, de acordo com nossas 

observações, efetivada na vida de vários alunos. 

Se a noção de reprodução das desigualdades sociais na/pela escola tem sido 

atualizada por inúmeros estudos da Sociologia da Educação
227

, os resultados que 

obtivemos confirmam a produção de um novo tipo de fracasso já atestado por esses 

pesquisadores. João e Maria não evadem, não deixam a escola, permanecem por longos 

períodos nesta instituição, sem, no entanto, desenvolver capacidades e apropriar-se de 

conhecimentos fundamentais para a vida acadêmica e social. A exclusão, como afirma 

Bourdieu (1992), não exterioriza ou impede o acesso, mas é produzida a partir do 

interior, decorrente dos próprios processos engendrados na escola, refém – no caso do 

Brasil – de contextos altamente vulneráveis, nos quais se verificam agudas 

desigualdades sociais. A exclusão afeta certos segmentos de modo mais grave do que 

outros. O que pudemos observar é como se produz na escola – e a partir de condições 

altamente precárias de sobrevivência – a situação de defasagem idade-série, novo 

formato do fracasso escolar de muitos alunos. Essa situação ainda é agravada por se 

articular com percursos de escolarização alongados, nos quais não houve a consolidação 

da alfabetização e da aprendizagem da leitura e da escrita com autonomia.  

Quanto à possibilidade de os ditos “alunos impossíveis” se escolarizarem – na 

verdade, alunos imersos em uma rede complexa de fatores sociais, culturais e 

econômicos; casos dissonantes frente às expectativas escolares –, percebemos que essa 

complexidade somada às disposições familiares de cada um para tirar proveito da escola 
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são fatores pouco considerados no plano pedagógico e que ainda criam 

constrangimentos e julgamentos por parte dos representantes da escola, pois não se 

coadunam às expectativas e à forma escolar. 

Ao observarmos os percursos de fracasso de Maria e João, há ainda uma dimensão 

fundamental a se reconsiderada: as fragilidades sociais, econômicas e culturais do 

território. A partir de nossas análises, verificamos que as oportunidades educacionais se 

configuram de maneira limitada e se distribuem de modo desigual entre os alunos da 

região de São Miguel Paulista. Talvez isso possa ser explicado de modo inverso ao 

“efeito Mateus
228

” (RIBEIRO, Vera, e BATISTA, 2004), que é uma expressão usada 

para descrever que, quanto maiores os recursos de uma pessoa, maiores são as chances 

de torná-los rentáveis. De modo inverso, é provável, então, que as pessoas que têm 

menos recursos teriam menores oportunidades de tornar rentável o que já é escasso.   

 Se constatamos os efeitos do território sob a escolarização de ambos os alunos-

participantes desta pesquisa, de um lado e de outro, não observamos os efeitos positivos 

da escola, no sentido de fazer a diferença para esses casos (BRESSOUX, 2003). 

Possivelmente, para sujeitos que vivem em situação complexa e extrema de 

sobrevivência, lidando com a quase impossibilidade de reprodução da vida, vimos que a 

instituição escolar tem poucas chances de fazer a diferença, especialmente porque essas 

escolas não estão imunes ao território em que se encontram e estão circunscritas a 

estrutura, organização, funcionamento, recursos e equipes. Isto faz com que 

recordemos, por exemplo, o fato de Maria estar em uma turma de EJA na qual atuava 

uma professora que não sabia como alfabetizá-la, ou, ainda, de se ter um projeto de 

reconhecimento das características socioeconômicas das famílias da escola que colabora 

para explicar o fracasso das crianças, e não o da própria escola quanto a atualizar suas 

práticas pedagógicas, rever seu modo de atuação e refletir sobre modos de ajudá-las.  

Conforme propõem Kaztman (2001) e Sant‟Anna (2009), acreditamos que a 

escola pode atuar como esfera social, de modo a contribuir para a redução das 

desigualdades sociais. Porém, os percursos de Maria e João demonstram que há casos 

em que a escola “não sabe o que fazer”
229

. As demandas de sobrevivência são tão 

extremas que estão além e acima dos recursos disponíveis na escola e possibilidades de 

atuação. Alguns educadores, como a professora Marta e a coordenadora Emília, tomam 
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a escola como instituição que tem o potencial e o dever de “fazer a diferença” na vida 

de seus alunos. Os apontamentos dessas educadoras caminham na direção das 

indicações das pesquisas que atribuem à escola um papel político na luta contra as 

desigualdades (SOARES, M., 1989; MENDES, 2009), de modo que os alunos 

desenvolvam “condições de participação política e reivindicação social” (MENDES, 

2009, p. 20).  

Concordamos com Érnica e Batista (2012) quanto a haver um “modelo escolar 

inadequado ao público real”, e esses alunos que não possuem valores e referências do 

modelo escolar universalizado não reconhecem o conjunto de práticas dominantes e 

privilegiadas de “um grupo mais restrito” (CENPEC, 2011b, p. 7). Sem esquemas, 

disposições e saberes exigidos pelo modelo escolar, João e Maria têm poucas chances 

de sucesso e, nesse percurso escolar, não puderam se apropriar deles. Para esses alunos, 

a diferença entre a realidade familiar e a escolar os coloca diante de problemas 

“insolúveis”, que estão sozinhos para enfrentar – os “casos de solidão”, tão bem 

descritos por Lahire (1997). 

Ao término deste trabalho, portanto, ficam-nos outras inquietações para pesquisas 

futuras: seria necessário pensar em aprendizagens diferentes para diferentes alunos?  

Compreendendo que as políticas de justiça distributiva igualitária se 

correlacionam com as desigualdades sociais e escolares (RIBEIRO, Vanda, 2014) seria 

então necessário, em tom de urgência, compreender e analisar mais a respeito dos 

princípios de equidade, como os propostos por Dubet (2009 apud RIBEIRO, Vanda, 

2014) e Crahay (2000 apud RIBEIRO, Vanda, 2014). Tomando os princípios de 

igualdade de base (DUBET, 2008) e igualdade de conhecimentos (CRAHAY, 2000 

apud RIBEIRO, Vanda, 2014), em que medida deveríamos torná-los produtivos em 

larga escala para realidades tão desiguais como a brasileira? Como considerar as 

diferenças de modo positivo diante do princípio da igualdade? 

Por fim, acreditamos que se faz imprescindível repensar políticas públicas que 

aprimorem a igualdade e a equidade para a Educação Básica, de forma que o caráter 

meritocrático deixe de simplesmente legitimar “as desigualdades, na medida em que 

atribui sua responsabilidade às próprias vítimas”, mas que se faça como um “princípio 

libertador” (DUBET, 2001, p. 16). As singularidades, mas também as regularidades dos 

alunos Maria e João, extrapolam o caráter individual de seus percursos escolares e 

demarcam um problema social mais amplo, assinalado pelas novas desigualdades 
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produzidas pela própria escola (DUBET, 2001), tal como a defasagem idade-série aqui 

observada.  

De modo geral e final, percebemos, tal como apontado pelos estudos do fracasso 

escolar
230

, que as trajetórias de insucesso são compostas por uma combinação de fatores 

e disposições. A situação de fracasso “em que se encontram” alunos como João e Maria 

é decorrente de uma “conjugação de graves problemas sociais vividos pelos alunos e 

suas famílias, associada ao baixo desempenho na escola” (BRASIL, 2007, p. 20). 
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 Patto (1988); Lahire (1997); Soares, M., (2000b); Brasil (2007). 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ALUNO(A) 

 

TRAJETÓRIAS DE ALUNOS EM DEFASAGEM IDADE-SÉRIE EM UMA ESCOLA DE 

TERRITÓRIO VULNERÁVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURA – ALUNO(A) 

 

Data:___/___/___ 

Local:____________________________________________ 

Contextualização/outras informações do decorrer da entrevista: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

I. SEÇÃO PESSOAL: Dados pessoais e familiares 

1) Você poderia começar se apresentando para mim, me dizendo seu nome, sua idade, qual 

a sua cor? E onde nasceu, por favor? 

2) Onde você mora? Com quem você vive? 

3) Qual a idade deles? Você sempre viveu com esses familiares? Se não, conte onde viveu 

em que períodos. 

4) Seus pais ou responsáveis sabem ler e escrever? Estudaram? Sabe dizer até que série 

eles estudaram (que série cada um completou)? E seus irmãos? Estudam ou estudaram? 

Estão cursando que série/ano? Até que série/ano estudaram? 

5) Quem trabalha ou ajuda a manter a família? 

6) O que você costuma fazer quando não está na escola, você pratica alguma atividade 

especial? 

II. SEÇÃO TRAJETÓRIA ESCOLAR: Entrada na escola, desempenho, 

reprovação, disciplina, acompanhamento dos familiares na escolarização. 

7) Quais são suas lembranças dos primeiros anos de escola? 

8) Em quantas e quais escolas você já estudou? Sempre públicas (pedir para que descreva 

quais anos repetiu e/ou quando foi pra EJA).  

9) Como eram (são) suas professoras? Há alguma que marcou sua história? Qual? 

(explorar a figura das professoras e de funcionários da escola) Por quê? 

10)  Como sabemos você já foi reprovado, você sabe o motivo dessa reprovação? Como foi 

esta experiência? Você sabe por que você não terminou o Ensino Fundamental ainda?  

11)  Quando você foi reprovado, qual a reação de seus familiares? Por que acha que tiveram 

esta reação? 

12)  Como você se descreveria como aluno? Quais são suas melhores características como 

aluno? Quais são suas principais dificuldades como aluno? Você gostaria de mudar algo 

em seu jeito de ser? O que? E por quê? 

13)  Você costuma faltar às aulas? Por quê? Chega atrasado? Por quê? 

14)  Como você descreveria seu comportamento na escola? Suas professoras acham que 

você é disciplinado e organizado com suas tarefas? Você cuida de seus materiais 

escolares? É caprichoso com suas tarefas? 

15)   Há alguma disciplina que gosta mais que as outras? Qual(is)? Por quê?  Há disciplinas 

que você não gosta? Qual(is)? Por quê?  

16)   Você já foi transferido de escola? Por qual motivo? Como foi esta mudança na sua 

vida? 

17)   Para que serve a escola na sua vida? 

18)   Até que série/ano ou etapa pretende estudar? 

19)   Seus familiares são chamados a comparecer na escola? Em que situações?  
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20)   Seus familiares te acompanham na escola? Te apoiam? De que modo? 

21)   Em casa, você costuma estudar ou realizar tarefas? Onde? Quando você tem dúvidas 

ou dificuldades alguém em casa lhe ajuda? Como? 

22)   Seus familiares te incentivam no estudo? De que modo? 

 

III. SEÇÃO ESCOLA ATUAL: Dados da escola atual 

 

23)   Desde quando você está nessa escola? Em que ano e que período estuda? 

24)   Você tem amigos na escola? Quem são?  

25)   Em sala de aula você costuma realizar as atividades pedidas? Você sente-se motivado 

para fazê-las? 

26)   Você já foi elogiado por seu(sua) professor(a)? Em que situação? Suas ideias e 

sugestões são bem-vindas na aula? 

27)   O(a) professor(a) dá atenção às suas ideias? 

28)   O(a) professor(a) se importa com o que você tem a dizer? 

29)   O(a) professora(a) faz perguntas para saber se você aprendeu? 

30)   Quando acontece algum problema na sua casa (fora da escola), alguém aqui da escola 

tenta te ajudar? 

31)   Quando acontece algum problema com você dentro da escola, alguém da escola tenta 

te ajudar? 

32)   Você gosta de frequentar essa escola? Por quê? 

33)   Qual a melhor e a pior coisa dessa escola? 

34)   Você já foi encaminhado à coordenação ou direção da escola? Por que razão? O que 

houve? 

35)   Você já viu ou participou de alguma situação de violência verbal ou física na escola? 

O que houve? Como professores, direção ou funcionários reagiram? E os outros alunos?  

 

IV. SEÇÃO PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: na escola e em outros 

ambientes. 

36)  Você acredita que saiba ler e escrever bem?  

37)   Em sua casa, há materiais escritos, tais como Bíblia, livros (de história, didáticos), 

revistas, jornais, gibis, jornais, cartas, boletos de pagamento, bulas de remédio, 

documentos... Você vê alguém em sua casa lendo esses materiais? Quem? Em quais 

situações? (Explorar cada categoria que o aluno indicar possuir). 

38)   Em sua casa há materiais para escrever? Quais (cadernos, lousa, bloco de notas, folhas 

avulsas etc.). Você vê alguém em sua casa escrevendo? Quem? Em quais situações? 

39)   Alguns alunos alegam haver diferenças do modo como eles lêem, por exemplo, no 

lazer ou na religião, do modo como leem na escola.  Semelhantemente aconteceria com 

a escrita. Você concorda? Acha que o modo que você lê e/ ou escreve pode te ajudar ou 

atrapalhar nos estudos, na escola? 

40)   Você acha que o modo como você se expressa te ajuda nos estudos, na escola? Por 

quê? E em outros ambientes o modo como você fala, se expressa, te ajuda ou atrapalha? 

(explorar oralidade na religião, no lazer, em casa, no trabalho etc.).  

41)   Como são suas notas em Língua Portuguesa? O que é muito fácil em LP? E o que é 

muito difícil em LP? Por quê? 

42)   Nas aulas de LP, você costuma aprender? O que acha que já aprendeu de LP? 

43)   Você estuda em casa conteúdos de LP? Por quê? Faz lição de casa?  

44)   Você gosta de ler? Por quê? Em caso positivo, há alguém que lhe incentivou nesse 

gosto? Quem? Explorar o título de uma leitura recente (título de livro, artigo de revista, 

notícia de jornal etc.).  

45)   Você costuma ler em seu tempo livre? Em caso positivo, o que lê e onde? (Em caso 

negativo, explorar a razão para não costumar ler.) 

46)   Você costuma escrever em seu tempo livre? Em caso positivo, o que escreve e onde? 

(Em caso negativo, explorar a razão para não costumar escrever).  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA FAMILIA 

 

 

TRAJETÓRIAS DE ALUNOS EM DEFASAGEM IDADE-SÉRIE EM UMA ESCOLA DE 

TERRITÓRIO VULNERÁVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURA – FAMILIA 

 

Data:___/___/___ 

Local:________________________________________________________ 

Contextualização/outras informações do decorrer da entrevista: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

I. SEÇÃO PESSOAL: Dados pessoais e familiares 

47) Você poderia começar se apresentando para mim, me dizendo seu nome, sua idade, qual 

a sua cor? E onde nasceu, por favor? 

48) Onde você mora? Quem vive com você? 

49) Qual a idade deles? Você sempre viveu com essas pessoas?  

50) Você sabe ler e escrever? Frequentou a escola? Até que ano? Reprovou em algum 

deles? 

51) Você sabe me dizer se seus pais sabiam ler e escrever? Eles estudaram? Sabe me dizer 

até que série eles estudaram (que série cada um completou)? E seus irmãos? Estudam 

ou estudaram?  

52) Na sua casa quem trabalha e quem é responsável pela manutenção da família? 

 

II. SEÇÃO TRAJETÓRIA ESCOLAR DO ALUNO: Entrada na escola, 

desempenho, reprovação, disciplina, acompanhamento dos familiares na escolarização. 

53) Quais são suas lembranças dos primeiros anos do seu(sua) filho(a) na  escola? 

54) Em quantas e quais escolas ele já estudou? Sempre públicas (pedir para que descreva 

quais formam)  

55) Como eram (são) os(as) professoras dele(a)? Há alguma que tenha te marcado? Qual? 

(explorar a figura das professoras e de funcionários da escola) Por quê? 

56)  Você sabe que seu(sua) filho(a) já foi reprovado? você sabe o motivo dessa 

reprovação? Como foi esta experiência para você? Você sabe por que ele(a)  não 

terminou o Ensino Fundamental ainda?  

57)  Quando ele(a) foi reprovado, qual foi a reação dele(a)? Por que acha ele(a) tive esta 

reação? 

58)  Como você  descreveria seu(sua) filho(a) como aluno? Quais seriam as melhores 

características dele(a) como aluno(a)? E  quais seriam as principais dificuldades 

dele(a) como aluno(a)? Você gostaria que ele(a) mudasse algo no jeito de ser ? O que? 

E por quê? 

59)  Ele(a) costuma faltar às aulas? Por quê? Chega atrasado(a)? Por quê? 

60)  Você sabe se há alguma disciplina que ele(a) gosta mais que as outras? Qual(is)? Por 

quê? Há disciplinas que ele(a) não gosta? Qual(is)? Por quê?  

61)  Ele(a) já foi transferido de escola? Por qual motivo? 

62)  Você acha que a escola serve para que na vida dele(a)? 

63)  Você gostaria que ele(a) cursasse até que série/ano? E você sabe qual é a pretensão 

dele(a)? 
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64)  Você é chamado(a) a comparecer na escola? Em que situações?  

65)  Você acompanha  ele(a) na escola? De que modo? 

66)  Em casa, ele(a) costuma estudar ou realizar tarefas? Onde? Quando ele(a) tem dúvidas 

ou dificuldades alguém em casa ajuda-o(a)? Como? 

67)  Você o(a) incentiva nos estudos? De que modo? 

 

V. SEÇÃO PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: na escola e em outros 

ambientes. 

68) Em sua casa, há materiais escritos, tais como Bíblia, livros (de história, didáticos), 

revistas, jornais, gibis, jornais, cartas, boletos de pagamento, bulas de remédio, 

documentos e etc? Alguém da sua casa lê esses materiais? Quem? Em quais situações? 

(Explorar cada categoria que o responsável familiar indicar possuir). 

69)  Em sua casa há materiais para escrever? Quais (cadernos, lousa, bloco de notas, folhas 

avulsas etc.). Você vê alguém em sua casa escrevendo? Quem? Em quais situações? 

70)  Algumas pessoas alegam haver diferenças do modo como elas leem, por exemplo, no 

lazer ou na religião, do modo como leem na escola.  Semelhantemente aconteceria com 

a escrita. Você concorda? Acha que o modo que se lê e/ou escreve pode ajudar ou 

atrapalhar nos estudos, na escola? 

71)  Você acha que o modo como você se expressa ajuda seu(sua) filho(a), na escola? Por 

quê? E em outros ambientes o modo como você fala, se expressa, te ajuda ou atrapalha? 

(explorar oralidade na religião, no lazer, em casa, no trabalho etc.).  

72) Você gosta de ler? Por quê? Em caso positivo, há alguém que lhe incentivou nesse 

gosto? Quem? Explorar o título de uma leitura recente (título de livro, artigo de revista, 

notícia de jornal etc.).  

73) Você costuma ler em seu tempo livre? Em caso positivo, o que lê e onde? (Em caso 

negativo, explorar a razão para não costumar ler.) 

Você costuma escrever em seu tempo livre? Em caso positivo, o que escreve e onde? (Em caso 

negativo, explorar a razão para não costumar escrever). 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSOR(A) 

 

TRAJETÓRIAS DE ALUNOS EM DEFASAGEM IDADE-SÉRIE EM UMA ESCOLA DE 

TERRITÓRIO VULNERÁVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURA – PROFESSOR 

 

Data:___/___/___ 

Local:________________________________________________________ 

Contextualização/outras informações do decorrer da entrevista: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

I. SEÇÃO PESSOAL: Dados pessoais e familiares 

74) Você poderia começar se apresentando para mim, me dizendo seu nome, sua idade, qual 

a sua cor? E onde nasceu, por favor? 

75) Onde você mora? Quem vive com você? (Explorar estado civil, se tem filhos, se é o 

chefe da família e sua renda como professor) 

76) Seus pais sabiam ler e escrever? Eles estudaram? Até que série eles estudaram (que 

série cada um completou)? E seus irmãos? Estudam ou estudaram?  

 

II. SEÇÃO TRAJETÓRIA ESCOLAR: Entrada na escola, desempenho, relações 

com a leitura e escrita. 

77) Você se recorda de quando entrou na escola? Como foi sua trajetória escolar? Idade 

com que começou a estudar e etapa da Educação Básica  

78) Era bom(boa) aluno(a)? Como foi seu percurso na escola?  

79) Como era sua relação com os professores? Há um professor que lhe marcou? Segue 

algum desses professores como modelo em sua atuação como professor(a) atualmente? 

Em que? 

80) Sua família acompanhou sua trajetória escolar? Se não, quais as razões para que isso 

ocorresse? Se sim, de que modo? Houve dificuldades em sua trajetória escolar? Quais? 

Por quê?   

81) Você gostava de ler? Se não, por quê? (Explorar o gosto pela leitura)  

82) E quanto a escrita, você gostava de escrever? Por quê? 

83)  O modo como você lê e o que você costuma ler hoje interferem em sua profissão e nas 

práticas pedagógicas que você realiza?  

84)  O modo como você escreve e o que você costuma escrever interferem em sua profissão 

e nas práticas pedagógicas que você realiza?  

 

III. SEÇÃO FORMAÇÃO E ASPIRAÇÃO PROFISSIONAL:  

85) Por que decidiu ser professor(a)? (Explorar as motivações para essa escolha).  

86)  Está satisfeito com sua escolha? Daqui a cinco anos, o que você pretende estar fazendo 

em termos profissionais? 

87)  Por que escolheu esta escola? Pretende continuar nela? Por quê? Trabalhou em outras 

escolas antes desta?  

88)  Como caracterizaria o momento em que se encontra em sua carreira profissional? Por 

quê? 
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89) Qual(is) curso(s) você fez para tornar-se professor(a)? (Explorar se realizou cursos de 

especialização, pós graduação stricto senso etc.) 

90) Qual sua situação funcional (eventual/módulo, concursado etc.)? (Explorar se dá aulas 

em outras escolas)  

91) Há quanto tempo leciona no Ensino Fundamental? E nesta escola, está trabalhando há 

quanto tempo?  

92)  Na sua escola você encontra subsídios e apoios para sua formação profissional? Como 

isso se dá?  

93) Você costuma fazer cursos oferecidos por outras instituições? Quais? 

 

VI. SEÇÃO PERCEPÇÃO PROFISSIONAL. 

94)  Você tem orgulho de ser professor(a)? Por quê? 

95)  Você se considera um bom (boa) professor(a)? Por quê? 

96) Quando são publicados no jornal os resultados do desempenho dos alunos nas 

avaliações, a formação do professor costuma ser apontada como um dos maiores 

desafios a ser enfrentado pelas redes de ensino e pelas universidades. O que você pensa 

sobre esse fato?  

VII. SEÇÃO PRÁTICA DOCENTE: ensinos da língua oral e escrita. 

97)  Como você definiria o processo de alfabetização? Qual a concepção de alfabetização 

na qual acredita? Por quê? 

98)  Quais são as aprendizagens esperadas para o ciclo de alfabetização nesta escola? 

Quando uma criança está alfabetizada? (Explorar o que descreveria alguém 

alfabetizado) 

99)  O que você entende por letramento? E como o letramento pode fazer parte das aulas de 

Língua Portuguesa? 

100)  Você escolheu o livro didático da sua turma? O que você acha sobre essa 

escolha? 

101) Além dos livros didáticos, há outros materiais impressos que circulam na sua 

sala de aula? Quais são esses materiais? (Explorar orientações didáticas relativas ao uso 

desses outros materiais)  

102) O que você faz com as crianças que têm dificuldades de escrita e/ou leitura? 

103) Para você quais são os fatores mais importantes na decisão de reprovar um 

aluno? 

104) Nas reuniões de professores são apresentadas orientações de ensino da Língua 

Portuguesa?  

105) Diga, na sua opinião, quais são as principais dificuldades que você encontra em 

relação ao apoio necessário para desenvolver o seu trabalho de professor nesta escola? 

E quais as cinco principais facilidades? 

 

VIII. SEÇÃO AMBIENTE ESCOLAR. 

106) Como você caracterizaria o ambiente da sua escola? Quais seriam os principais 

problemas e principais virtudes? 

107) Como você vê as relações entre os profissionais da escola? E entre os 

professores e os alunos? E entre alunos?  
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108) Como você vê a relação da escola com as famílias dos alunos? 

109) Para você, quais fatores levariam um aluno ser transferido, ou reprovado (tanto 

por escolha dos pais ou por parte da escola)? Você já vivenciou essa situação?  

110)  Como funciona a alocação dos alunos nas turmas A, B, C...? E como funciona 

o procedimento do aluno(a) “ir para a EJA”  

111) Um aluno pode mudar de turma ao longo ao ano? Quais são, em geral, os 

motivos para que isso ocorra? Em que momentos pode-se fazer essas mudanças?  

112) Qual sua opinião sobre a gestão e sobre a coordenação da escola? 

 

IX. SEÇÃO ALUNO(A) 

113) Na sua visão, o que é um bom aluno? 

114) O que seria para você um aluno indisciplinado. Poderia dar exemplos. 

(Observar se menciona aluno problema –os impossíveis-  e, se for o caso, explorar) 

115) Os familiares de seus alunos costumam acompanhar a vida escolar de seus 

filhos? Se sim, de que modo? Se não, por quê?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA CORDENADOR(A) 

 

TRAJETÓRIAS DE ALUNOS EM DEFASAGEM IDADE-SÉRIE EM UMA ESCOLA DE 

TERRITÓRIO VULNERÁVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURA – COORDENADOR(A) 

 

Data:___/___/___ 

Local:________________________________________________________ 

Contextualização/outras informações do decorrer da entrevista: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

IV. SEÇÃO PESSOAL: Dados pessoais e familiares 

116) Você poderia começar se apresentando para mim, me dizendo seu nome, sua 

idade, qual a sua cor? E onde nasceu, por favor? 

117) Onde você mora? Quem vive com você? (Explorar estado civil, se tem filhos, se 

é o chefe da família e sua renda como diretor) 

118) Seus pais sabiam ler e escrever? Eles estudaram? Sabe até que série? (que série 

cada um completou?) E seus irmãos, estudam ou estudaram?  

 

V. SEÇÃO TRAJETÓRIA ESCOLAR: Entrada na escola, desempenho, relações 

com a leitura e escrita. 

119) Você se recorda de quando entrou na escola? Como foi sua trajetória escolar? 

Idade com que começou a estudar e etapa da Educação Básica  

120) Era bom(boa) aluno(a)? Como foi seu percurso na escola?  

121) Como era sua relação com os professores? Há um professor que lhe marcou? 

Seguiu algum desses professores como modelo em sua atuação docente? Em que? 

122) Sua família acompanhou sua trajetória escolar? Se não, quais as razões para que 

isso ocorresse? Se sim, de que modo? Houve dificuldades em sua trajetória escolar? 

Quais? Por quê?   

123) Você gostava de ler? Se não, por quê? (Explorar o gosto pela leitura)  

124) E quanto a escrita, você gostava de escrever? Por quê? 

125)   O modo como você lê e o que você costuma ler hoje interferem em sua 

profissão e nas práticas pedagógicas que você realiza?  

 

VI. SEÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

126)  Você poderia me contar sua trajetória profissional? (Explorar cargos, tempos e 

redes experimentadas) 

127)  Por que decidiu ser coordenador(a)? (Explorar as motivações e as satisfações 

para escolha) 

128)  Você participou de alguma formação destinada à gestão escolar? Quais? 

(Explorar os motivos e contribuições) 

129)  Qual sua situação funcional (substituto, concursado etc.)? (Explorar se acumula 

cargos)  
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VII.  SEÇÃO ASPIRAÇÃO PROFISSIONAL. 

130)  Está satisfeito com sua escolha de coordenador(a)? Daqui a cinco anos, o que 

você pretende estar fazendo em termos profissionais? 

131)  Como caracterizaria o momento em que se encontra em sua carreira 

profissional? Por quê? 

132)  Na sua escola você encontra subsídios e apoios para sua formação profissional? 

Como isso se dá?  

133)  Você costuma fazer cursos oferecidos por outras instituições? Quais? 

 

X. SEÇÃO PERCEPÇÃO PROFISSIONAL. 

134)  Você tem orgulho de ser diretor(a)? Por quê? 

135)  Você se considera um bom (boa) diretor(a)? Por quê? 

136)  Em que medida você atribuiria à gestão a responsabilidade pelos desempenhos 

dos alunos nas avaliações de aprendizagens? 

 

XI. SEÇÃO AMBIENTE ESCOLAR. 

137)  Como você caracterizaria o ambiente da sua escola? Quais seriam os principais 

problemas e principais virtudes? 

138)  Como você vê as relações entre os profissionais da escola? (Professor/aluno; 

aluno/aluno; funcionários e gestão etc) 

139)  Como você vê a relação da escola com as famílias dos alunos? 

140)  Você acha que a escola é vista de que modo na sua comunidade?  

141)  Quais são as principais metas e objetivos da escola? 

 

XII. SEÇÃO ALUNO(A) 

142)  Na sua visão, o que é um bom aluno? 

143)  O que seria para você um aluno indisciplinado. Poderia dar exemplos. 

(Observar se menciona os chamados alunos problemas –os impossíveis- e, se for o caso, 

explorar) 

144)  Para você, quais fatores levariam um aluno a ser transferido, ou reprovado 

(tanto por escolha dos pais ou por parte da escola)? Você já vivenciou essa situação?  

145)  Como funciona a alocação dos alunos nas turmas A, B, C...? E como funciona 

o procedimento do aluno(a) “ir para a EJA”  

146)  Um aluno pode mudar de turma ao longo ao ano? Quais são, em geral, os 

motivos para que isso ocorra? Em que momentos pode-se fazer essas mudanças?  

147)  Os familiares de seus alunos costumam acompanhar a vida escolar dos filhos? 

Se sim, de que modo? Se não, por quê? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRETOR(A) 

 

TRAJETÓRIAS DE ALUNOS EM DEFASAGEM IDADE-SÉRIE EM UMA ESCOLA DE 

TERRITÓRIO VULNERÁVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURA – DIRETOR(A) 

 

Data:___/___/___ 

Local:________________________________________________________ 

Contextualização/outras informações do decorrer da entrevista: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

VIII. SEÇÃO PESSOAL: Dados pessoais e familiares 

148) Você poderia começar se apresentando para mim, me dizendo seu nome, sua 

idade, qual a sua cor? E onde nasceu, por favor? 

149) Onde você mora? Quem vive com você? (Explorar estado civil, se tem filhos, se 

é o chefe da família e sua renda como diretor) 

150) Seus pais sabiam ler e escrever? Eles estudaram? Sabe até que série? (que série 

cada um completou?) E seus irmãos, estudam ou estudaram?  

 

IX. SEÇÃO TRAJETÓRIA ESCOLAR: Entrada na escola, desempenho, relações 

com a leitura e escrita. 

151) Você se recorda de quando entrou na escola? Como foi sua trajetória escolar? 

Idade com que começou a estudar e etapa da Educação Básica  

152) Era bom(boa) aluno(a)? Como foi seu percurso na escola?  

153) Como era sua relação com os professores? Há um professor que lhe marcou? 

Seguiu algum desses professores como modelo em sua atuação docente? Em que? 

154) Sua família acompanhou sua trajetória escolar? Se não, quais as razões para que 

isso ocorresse? Se sim, de que modo? Houve dificuldades em sua trajetória escolar? 

Quais? Por quê?   

155) Você gostava de ler? Se não, por quê? (Explorar o gosto pela leitura)  

156) E quanto a escrita, você gostava de escrever? Por quê? 

157)   O modo como você lê e o que você costuma ler hoje interferem em sua 

profissão e nas práticas pedagógicas que você realiza?  

 

X. SEÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

158)  Você poderia me contar sua trajetória profissional? (Explorar cargos, tempos e 

redes experimentadas) 

159)  Por que decidiu ser diretor(a)? (Explorar as motivações e as satisfações para 

escolha) 

160)  Você participou de alguma formação destinada à gestão escolar? Quais? 

(Explorar os motivos e contribuições) 

161)  Qual sua situação funcional (substituto, concursado etc.)? (Explorar se acumula 

cargos)  
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XI.  SEÇÃO ASPIRAÇÃO PROFISSIONAL. 

162)  Está satisfeito com sua escolha de diretor(a)? Daqui a cinco anos, o que você 

pretende estar fazendo em termos profissionais? 

163)  Como caracterizaria o momento em que se encontra em sua carreira 

profissional? Por quê? 

164)  Na sua escola você encontra subsídios e apoios para sua formação profissional? 

Como isso se dá?  

165)  Você costuma fazer cursos oferecidos por outras instituições? Quais? 

 

XIII. SEÇÃO PERCEPÇÃO PROFISSIONAL. 

166)  Você tem orgulho de ser diretor(a)? Por quê? 

167)  Você se considera um bom (boa) diretor(a)? Por quê? 

168)  Em que medida você atribuiria à gestão a responsabilidade pelos desempenhos 

dos alunos nas avaliações de aprendizagens? 

 

XIV. SEÇÃO AMBIENTE ESCOLAR. 

169)  Como você caracterizaria o ambiente da sua escola? Quais seriam os principais 

problemas e principais virtudes? 

170)  Como você vê as relações entre os profissionais da escola? (Professor/aluno; 

aluno/aluno; funcionários e gestão etc) 

171)  Como você vê a relação da escola com as famílias dos alunos? 

172)  Você acha que a escola é vista como na sua comunidade?  

173)  Quais são as principais metas e objetivos da escola? 

 

XV. SEÇÃO ALUNO(A) 

174)  Na sua visão, o que é um bom aluno? 

175)  O que seria para você um aluno indisciplinado. Poderia dar exemplos. 

(Observar se menciona os chamados alunos problemas –os impossíveis- e, se for o caso, 

explorar) 

176)  Para você, quais fatores levariam um aluno a ser transferido, ou reprovado 

(tanto por escolha dos pais ou por parte da escola)? Você já vivenciou essa situação?  

177)  Como funciona a alocação dos alunos nas turmas A, B, C...? E como funciona 

o procedimento do aluno(a) “ir para a EJA”  

178)  Um aluno pode mudar de turma ao longo ao ano? Quais são, em geral, os 

motivos para que isso ocorra? Em que momentos pode-se fazer essas mudanças?  

 Os familiares de seus alunos costumam acompanhar a vida escolar dos filhos? Se sim, de que 

modo? Se não, por quê? 
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APÊNDICE F – CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Os dados obtidos na pesquisa foram materializados em quadros temáticos, a partir 

da metodologia de análise de conteúdo (BARDIN 1977; FRANCO, 2005). Buscamos 

construir quadros que nos permitissem visualizar/agrupar e rearranjar as respostas e 

informações, dos participantes, por categorias de análise. Essas categorias foram 

decorrências dos eixos temáticos pesquisados nas entrevistas. 

Nosso foco era a narrativa dos alunos, acerca das questões expressas nos eixos 

temáticas das entrevistas. Todavia procuramos ouvir também aqueles que tomaram 

parte no processo escolar do aluno, pois supúnhamos que esses outros sujeitos, 

colaborariam para compreendemos a realidade social desse aluno, bem como para 

observarmos a complexidade disposicional das diferentes esferas sociais das quais 

participam (LAHIRE, 2004).  

Os temas analisados, que posteriormente foram tomados como categorias de 

análise são fundamentados no princípio das disposições. Por exemplo, ao abordar o 

tema “leitura” estamos procurando entender qual a disposição para a realização e 

participação nessa prática social.  E, para tanto, procuramos ver “os gostos” familiares 

por essa prática, as oportunidades de leitura oferecida pela escola, e as experiências 

vividas pelo aluno com a leitura. Ao construir os quadros de análise, buscamos elencar 

os temas de nosso interesse, pesquisados ao longo do trabalho. Enumerando-os 

chegamos a 23 temas, os quais são expansões de três eixos anteriores principais: 

informações pessoais; vivências escolares e narrativas da trajetória do aluno. 

Esses 23 grandes temas são constituídos de subtópicos relativos às informações 

obtidas a partir deles nas entrevistas, conversas informais e fontes documentais. Para 

facilitar a visualização do leitor, elucidamos no quadro (18) abaixo as questões menores 

que compuseram os 23 temas pesquisados. Enumerados e destacados em negrito estão 

descritos os temas, que são seguidos pelas perguntas e questões mais específicas que os 

estruturaram. 

QUADRO 18: Os 23 temas pesquisados. 

 Apresentação pessoal: nome, idade, cor, local de nascimento; onde mora e 

com quem vive; estado civil. 

 Escolaridade da família: se os pais (ou responsáveis) sabem ler e escrever e 

qual a escolarização de cada um, bem como de seus irmãos. 

 Mantenedor financeiro: quem é o responsável pelas finanças da casa; quem 

trabalha na casa; quem ajuda nas despesas. 
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 Reminiscências da escolarização primária: quais as lembranças e marcas do 

percurso escolar nos primeiros anos da escolarização. 

 Ordem moral doméstica: qual a compreensão da moral do bom 

comportamento, e das conformidades às regras; como se constitui a autoridade 

familiar. 

 Percurso escolar: quais anos e onde estudou; se reprovou e/ou foi transferido 

de escolas.  

 Percepção da reprovação: o porquê foi reprovado; como foi a experiência 

para si, e para os outros; entendimentos e posturas da escola (como e porque 

reprovar; como e porque alocar, ou reclassificar alunos). 

 Investimentos escolares da família (participação e acompanhamento): quais 

os motivos que a família é chamada na escola; se a família acompanha e apoia 

na escolar; quem ajuda com as tarefas em casa. Se costuma, e o motivo de, 

faltar ou chegar atrasado às aulas; se recebe incentivos de estudos de alguém. 

 Percepções de conduta no cotidiano escolar: disciplina e organização com 

tarefas escolares; disciplinas (matérias) que mais/menos gosta. Se faz as  

atividades; se si vê como bom aluno/o que seria o bom aluno. 

 Autonomia e disciplina: quais concepções de autonomia e disciplina e como 

se percebe.  

 Visão de si como aluno: como se descreve como aluno (comportamento); 

características; virtudes e dificuldades; desempenho escolar. 

 Percepções e projeções da importância da escola: utilidade (importância) da 

escola na vida pessoal; quais foram as mudanças da escola em suas vidas. 

 Sociabilidades escolares: as relações do professor com o aluno; relações com 

outras pessoas na escola (outros profissionais e outros alunos); conhecimento 

ou vivência de situações de conflito (violência ou outros problemas). 

 Ambiente escolar: méritos e deméritos da escola.  

 Percepções de si como leitor (e suas práticas): se sabe ler; se aprecia; e qual a 

relação com a prática profissional. 

 Formas familiares da cultura leitora: quais materiais de leitura têm em casa; 

quais materiais costuma ler; quem próximo costuma ler ou incentivar a leitura;  

 Percepções de suas práticas de escrita: se sabe escrever; se aprecia; qual a 

relação com a prática profissional docente. 

 Formas familiares da cultura escrita: quais materiais há em casa para 

escrever; quem próximo costuma escrever ou incentivar a escrita. 

 Percepções da Língua Portuguesa (disciplina): notas escolares em LP; 

apreciações; facilidades/dificuldades - relação com conteúdos e tarefas.  

 Práticas de lazer: práticas de lazer dos alunos. 

 Formação profissional: situação profissional atual; trajetória das formações 

que possui.  

 Aspirações e percepções profissionais: motivações e satisfações da escolha 

profissional; como se percebe enquanto profissional; 

 Práticas docentes: compreensões de alfabetização(ar)/letramento(s); práticas 

didáticas; posturas avaliativas. 
Fonte: Dados da autora 

Os quadros de análise foram compostos pelas informações obtidas, nas narrativas 

dos diversos participantes de pesquisa que responderam sobre esses 23 temas. A partir 
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desses temas a família contava de si e também do aluno, da mesma forma os educadores 

falaram de si e também do aluno, além do próprio aluno que respondia sobre si. Assim a 

abrangência das informações era grande e precisamos compor agrupamentos temáticos e 

agrupamentos dos participantes. 

Para didatizar os agrupamentos feitos por nós, escolhemos destacá-los em cores 

nos quadros de inferências: verde refere-se às repostas dadas pelos alunos, laranja à voz 

da família e roxo à voz dos educadores. Todavia como já explicado anteriormente tanto 

a família como os educadores falaram sobre si e sobre o aluno, portanto uma mesma voz 

falou sobre pessoas diferentes. Sendo assim, para diferenciá-las usamos as tonalidades 

de cores. As respectivas cores escuras para quando a pessoa falava de si, e cores claras 

para quando falava sobre o aluno. Como a trajetória do aluno era nosso foco, para ele 

usamos uma tonalidade única
231

. Segue um exemplo demonstrativo das cores, a partir 

de um tema x. 

QUADRO 19: Exemplificação didática (a) do quadro de análise. 

 Aluno Família Professora Coordenadora 

 

Tema 

X 

Aluno falando do tema 

x a partir de si e 

também a partir de sua 

família e da escola. 

Família falando, 

sobre o aluno, a partir 

do tema x. 

Professora falando, 

sobre o aluno, a 

partir do tema x.  

Coordenadora falando, 

sobre o aluno, a partir 

do tema x  

 

Família falando do 

tema x, a partir de si 

Professora falando 

do tema x, a partir 

de si 

Coordenadora falando 

do tema x, a partir de 

si 

Fonte: Dados da autora. 

Cabe explicar também que foram anexadas junto ao quadro algumas observações 

dos agentes escolares, que ao longo do percurso ajudaram a compor as respostas para os 

temas estudados. Inserimos a voz deles dentro do grupo dos educadores e, portanto em 

uma coluna na cor roxa. Ao construir esse quadro, percebemos ainda que seria 

produtivo incluir algumas observações
232

 da pesquisadora que foi a campo, para que a 

compreensão de algumas questões fizesse sentido, ou seja, para elucidar o contexto em 

que aquelas narrativas e informações foram obtidas.   

Apresentamos, a seguir no quadro 3, mais um exemplo também a partir de um 

tema, mas agora com todas as informações dispostas em colunas que compuseram o 

                                                 
231

 Escolhemos um único tom mesmo sabendo que o aluno em determinados momentos falava sobre 

outras pessoas, além de si próprio, por exemplo, seus familiares e seus professores. 
232

 Essas observações haviam sido registradas no caderno de campo e puderam ser revistas mais tarde, 

sem prejuízos de esquecimentos. 
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quadro de inferências. Usamos a cor roxa para os agentes escolares
233

, pois como já 

explicado fazem parte do quadro de profissionais da educação, e a cor azul para 

sinalizar as observações do pesquisador, bem como sinalizar o tema em questão. 

QUADRO 20: Exemplificação (B) do quadro de análise. 

 Aluno Família Professora Coordenadora Outros 

profissionais 

da educação - 

agentes 

escolares 

Observações do 

pesquisador 

Tema 

x 

X 

Aluno 

falando do 

tema x a 

partir de si 

e também a 

partir de 

sua família 

e da escola. 

Família 

falando, 

sobre o 

aluno, a 

partir  do 

tema x. 

Professora 

falando, 

sobre o 

aluno, a 

partir do 

tema x  

Coordenadora 

falando, sobre o 

aluno, a partir 

do tema x  

 

Agentes 

escolares 

falando, sobre 

o aluno, a 

partir do tema 

x  

 

Observações do 

pesquisador para 

acrescentar 

informações ou 

contextualizar 

respostas. 

Família 

falando 

do tema 

x, a partir 

de si 

Professora 

falando do 

tema x, a 

partir de si 

Coordenadora 

falando do tema 

x, a partir de si 

  

Fonte: Dados da autora. 

Mesmo parecendo exaustivo, ainda produzimos mais um nicho de respostas, 

composto com a perspectiva pedagógica, pois queríamos compreender, a partir de cada 

tema, quais eram as possibilidades de respostas, em suas diferentes perspectivas e a 

partir de diferentes sujeitos. Sendo assim elencamos também a perspectiva pedagógica 

respondida por esses sujeitos, e usamos para diferenciá-la na tabela, a cor cinza. Esse 

quadro contou com um maior número de respostas por parte dos sujeitos educadores, 

como já previsto, dado a especificidade dos mesmos. Todavia questionamos sobre as 

perspectivas pedagógicas com os todos os participantes. 

Resaltamos ainda, que para evitar a poluição visual e não dificultar a nossa 

compreensão dos quadros de análises, os mesmos foram construídos separadamente 

pelas categorias de análise. Portanto nossos quadros de análise contaram com 

construções extensas dos quadros de inferências. 

Trouxemos abaixo o último exemplo, descrito no quadro 4, a fim de esclarecer os 

caminhos percorridos na construção de cada quadro de análise. Cada um deles 

representava uma categoria de análise, sendo que eram 23 ao total, e todos eles 

contavam com a composição elucidativa de resposta apresentada abaixo.  

 

                                                 
233

 Como os agentes escolares não haviam sido previstos na pesquisa, não diferenciamos as tonalidades de 

cores, pois as informações são sempre sobre os alunos e não sobre si.  
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QUADRO 21: Exemplificação (c) do quadro de análise. 

 Aluno Família Professora Coordenadora Outros 

profissionais 

da educação 

- agentes 

escolares 

Observações 

do 

pesquisador 

Tema 

x 

X 

Aluno 

falando do 

tema x a 

partir de si e 

também a 

partir de sua 

família e da 

escola. 

Família 

falando, 

sobre o 

aluno, a 

partir do 

tema x. 

Professora 

falando, 

sobre o 

aluno, a 

partir do 

tema x. 

Coordenadora 

falando, sobre 

o aluno, a 

partir do tema 

x. 

 

Agentes 

escolares 

falando, 

sobre o 

aluno, a 

partir do 

tema x  

 

Observações 

do 

pesquisador 

para 

acrescentar 

informações 

ou 

contextualizar 

respostas. 

Alunos 

falando sobre 

questões 

pedagógicas 

concernentes 

ao tema X. 

Família 

falando do 

tema x, a 

partir de si 

 

Professora 

falando do 

tema x, a 

partir de si 

 

Coordenadora 

falando do 

tema x, a 

partir de si 

 

  

Família 

falando sobre 

questões 

pedagógicas 

concernentes 

ao tema X. 

Professor  

falando sobre 

questões 

pedagógicas 

concernentes 

ao tema X. 

Coordenador  

falando sobre 

questões 

pedagógicas 

concernentes 

ao tema X. 

Agentes 

escolares 

falando sobre 

questões 

pedagógicas 

concernentes 

ao tema X. 

Fonte: Dados da autora. 

 

Com a posse de todos os quadros de análises é que então, pudemos analisar e 

posteriormente compilar as respostas dos participantes de modo disposicional, buscando 

reconstruir as trajetórias escolares dos alunos. 
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APÊNDICE G – CROQUI DA ESCOLA LUZ (PISO TÉRREO) 
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APÊNDICE H – CROQUI DA ESCOLA LUZ (PRIMEIRO E SEGUNDO 

ANDAR) 
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ANEXO A- FICHAS USADAS NA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
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ANEXO B – CAPACIDADES AVALIADAS 

 

 CAPACIDADES AVALIADAS 

 

DESCRITORES 

PROCEDIM

ENTOS  DE         

AVALIAÇÃ

O234 

 AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE 

ESCRITA 

  

 

 

 

1 

 

Reconhecer palavras e unidades 

fonológicas ou segmentos sonoros 

como rimas, sílabas (em diversas 

posições) e aliterações (repetições 

de um fonema numa frase ou 

palavra). 

Verificar se a criança identifica: as rimas, as 

sílabas e sons existentes no início, no meio e 

no final de palavras compostas com sons 

semelhantes e diferentes (atenção: sons e 

sílabas no início de palavra são mais 

facilmente reconhecidos; a tarefa é mais 

difícil quando se localizam no meio da 

palavra); a segmentação oral de palavras em 

sílabas;· a segmentação oral de frases em 

palavras. 

Exemplos 

de atividade 

11, 12, 13, 

14, 16 

2 Dominar a natureza alfabética do 

sistema de escrita. 

Verificar se a criança compreende o 

princípio alfabético que regula o sistema de 

escrita do português, ou seja, se sabe que 

nosso sistema de escrita representa “sons” 

ou fonemas e não sílabas, por exemplo. 

Exemplos 

de atividade 

17, 18, 19 

 

3 

Dominar convenções gráficas: 

orientação da escrita; alinhamento 

da escrita; segmentação dos espaços 

em branco e pontuação. 

Verificar se a criança reconhece:· a direção 

correta da escrita (esquerda/direita, de 

cima/para baixo) e utiliza corretamente a 

folha (pautada ou não, de acordo com o 

planejamento do professor);· as formas 

gráficas destinadas a marcar a segmentação 

na escrita (espaçamento entre palavras e 

pontuação). 

Exemplos 

de atividade 

9, 10 

 

4 

Reconhecer palavras e unidades 

fonológicas ou segmentos sonoros 

como rimas, sílabas (em diversas 

posições) e aliterações (repetições 

de um fonema numa frase ou 

palavra). 

Verificar se a criança identifica: · as rimas, 

as sílabas e sons existentes no início, no 

meio e no final de palavras compostas com 

sons semelhantes e diferentes (atenção: sons 

e sílabas no início de palavra são mais 

facilmente reconhecidos; a tarefa é mais 

difícil quando se localizam no meio da 

palavra); a segmentação oral de palavras em 

sílabas;· a segmentação oral de frases em 

palavras. 

Exemplos 

de atividade 

11, 12, 13, 

14, 16 

5 Dominar a natureza alfabética do 

sistema de escrita. 

Verificar se a criança compreende o 

princípio alfabético que regula o sistema de 

escrita do português, ou seja, se sabe que 

nosso sistema de escrita representa “sons” 

ou fonemas e não sílabas, por exemplo. 

Exemplos 

de atividade 

17, 18, 19 

6 Dominar relações entre grafemas e 

fonemas, sobretudo aquelas 

Verificar se a criança utiliza os princípios e 

as regras ortográficas do sistema de escrita, 

Exemplos 

de atividade 
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 Nesta coluna são exemplificados os exercícios que sinalizam as respostas base para a análise da 

capacidade avaliada. As fichas completas desses exercícios foram mostrada anteriormente no anexo A 

(página, 235). 
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relações que são regulares. considerando: · as correspondências entre 

grafemas e fonemas que são invariáveis, 

como P, B, V. F, por exemplo; as 

correspondências que dependem do contexto 

(regulares contextuais), ou seja, em que se 

define, por exemplo, o valor sonoro da letra 

considerando a sua posição na sílaba ou na 

palavra e os “sons” que vêm antes e/ou 

depois. Um exemplo: a letra S, no início de 

palavra, representa sempre o fonema /s/, 

como em 

SAPO; a mesma letra, na posição entre 

vogais, representa o fonema /z/ como em 

CASA. 

20, 22 

 

LEITURA 

  

7 Ler e compreender palavras 

compostas por sílabas canônicas e 

não canônicas. 

Verificar se a criança é capaz de ler palavras 

compostas por diferentes estruturas 

silábicas, considerando-se as disposições de 

consoante (C) e vogal (V): CV - padrão 

silábico canônico: (ex: sí-la-ba) V - (ex: a- 

ba-ca-te) 

 CVC - (ex: tex-to, ve-ri-fi-car) CCV - (ex: 

pa-la-vra). 

Exemplos 

de atividade 

24 

8 Ler e compreender frases. Verificar se a criança é capaz de 

compreender frases com estrutura sintática 

simples (ex: "O menino comprou muitas 

balas ontem" é mais simples que "Ontem, 

muitas balas foram compradas pelo menino" 

. 

Exemplo de 

atividade 

25 

9 Compreender globalmente o texto 

lido, identificando o assunto 

principal. 

Verificar se a criança é capaz de identificar o 

assunto de que trata um texto e de dizer 

como ele abordado. 

Exemplo de 

atividade 

26, 27 

10 Identificar diferenças entre gêneros 

textuais e localizar informações em 

textos de diferentes gêneros. 

Verificar se a criança utiliza diferentes 

estratégias de leitura adequadas ao gênero 

textual e ao suporte em que o texto é 

veiculado, bem como se utiliza 

conhecimentos sobre diferentes gêneros de 

textos para localizar informações. 

Exemplos 

de atividade  

30, 31 

11 Inferir  informações. Verificar se a criança é capaz de associar 

elementos diversos, presentes no texto ou 

que se relacionem à sua vivência, para 

compreender informações não explicitadas 

no texto. 

Exemplo de 

atividade 

34 

12 Formular hipóteses sobre o 

conteúdo do texto. 

Verificar se a criança formula hipóteses 

sobre o assunto de um texto com apoio de 

elementos textuais e contextuais, como: 

manchete, títulos, formatação de texto e 

imagens. 

Exemplo de 

atividade 

31, 34 

13 Ler com maior ou menor fluência. Verificar se a criança lê escandindo e com 

hesitações ou se é capaz de realizar leitura 

oral de palavras, sentenças e textos com 

fluência, expressando compreensão do que 

lê. 

Exemplo de 

atividade 

36 
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DOMÍNIOS DA LEITURA E DA 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

  

14 Escrever palavras de cor.  Verificar se a criança é capaz de 

escrever de cor palavras como o próprio 

nome e de seus colegas, o nome da escola e 

da professora, o nome da cidade. 

Exemplo de 

atividade 

19 

15 Escrever palavras com grafia 

desconhecida. 

Verificar se, num ditado, a criança é capaz 

de escrever, mesmo com erros ortográficos 

(troca de letras, por exemplo) palavras cuja 

grafia é desconhecida. Nesse caso verifica-se 

se o aluno desenvolveu a capacidade da 

codificação. 

Exemplo de 

atividades 

18 

16 Escrever sentenças. Verificar se a criança escreve, mesmo com 

alguns erros, sentenças, com maior ou menor 

extensão (quanto maior a extensão, maior a 

dificuldade, pela sobrecarga de atenção e 

pelo esforço motor). 

Exemplos 

de 

atividades 

10, 21 

17 Recontar narrativas lidas pelo 

professor. 

Verificar se a criança é capaz de reproduzir, 

oralmente ou por escrito, um texto lido em 

voz alta, mantendo não apenas os elementos 

do enredo, mas também estruturas da 

linguagem escrita; quanto maior for a 

fidelidade à leitura oral, maior é a indicação 

de que a criança está ampliando seu domínio 

de estruturas da linguagem escrita. 

Exemplo de 

atividade 

37 

18 Redigir textos curtos adequados: ao 

gênero; ao objetivo do texto; ao 

destinatário; às convenções gráficas 

apropriadas ao gênero; às 

convenções ortográficas. 

Verificar se a criança é capaz de produzir, 

com maior ou menor adequação, textos 

levando em conta sua situação de produção e 

a situação em que será lido. 

Exemplos 

de atividade 

38, 39 

Fonte: (BATISTA et al, 2005, p. 15 -18).  

 

 

Níveis de desempenho dos alunos para as Capacidades Avaliadas 

Nível 1:  Capacidade ainda não desenvolvida (sem domínio) 

Nível 2: Capacidades em desenvolvimento (domínio parcial; transição de níveis) 

Nível 3:  Capacidades já consolidadas 

Fonte: (BATISTA et al, 2005, p. 31) 
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ANEXO C – MAPA DAS REGIÕES, SUBPREFEITURAS E DISTRITOS DE 

SÃO PAULO. 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2014. 

Distrito onde 

ocorreu a 

pesquisa 

Subprefeitura 

onde ocorreu 

a pesquisa 
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ANEXO D – MAPA STREET VIEW DO BAIRRO ONDE SE DEU A PESQUISA 

Fonte: Google Maps, 2016. 

 

 

Legenda: 

* Rostinho amarelo: moradia de Maria 

* Rostinho verde: moradia de João 

* Seta Vermelha: escola Luz 

* Seta azul: estação de trem. 


