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RESUMO 

 

 

O presente estudo se insere no campo da Sociologia da Educação, mediante o estudo da 

relação família-escola. O objetivo desta dissertação foi entender o significado dos eventos 

organizados pela Escola Municipal Professora Luzia Ferreira (EMPLF) para as famílias de 

seus alunos. A partir deste objetivo surgiu a questão problematizadora desta pesquisa, com a 

seguinte pergunta: quais sentidos as famílias dos alunos enxergam nos eventos da escola e o 

que estas festividades significam para estas famílias? A escola observada pertence à rede 

municipal de ensino de Santa Cruz de Minas, MG e possui turmas desde a Educação Infantil 

até o 9º ano do Ensino Fundamental. Os principais métodos de coleta de dados foram 

entrevistas com as famílias e a pesquisa de caráter etnográfico através da observação 

participante das festas. O trabalho se apoia em sociólogos que utilizam a metodologia da 

Etnografia em suas pesquisas, tais como Norbert Elias, Justa Ezpeleta, Elsie Rockwell e Jean-

Claude Kaufmann, além de autores ligados à Sociologia da Educação e ao estudo de famílias 

das camadas populares, tais como Geraldo Romanelli, Nadir Zago, Écio Portes, Pedro Silva e 

Daniel Thin. A pesquisa se construiu através das entrevistas com 8 famílias que fazem parte 

da comunidade da EMPLF. Observamos que todos os sujeitos entrevistados enquadram-se 

socialmente nas chamadas camadas populares, pois possuem pouco capital escolar e poucas 

posses econômicas. Observamos também que, levando em consideração circunstâncias 

atuantes como o horário das festas e o interesse na socialização e na participação dos filhos 

em atividades diversificadas, estas famílias possuem uma grande confiança no trabalho da 

EMPLF e se empenham para participar dos eventos promovidos pela escola. 
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ABSTRACT 

 

 

This present study is in the Sociology of Education field, through the study of the family-

school relationship. The purpose of this dissertation was to understand the meaning of the 

events organized by the municipal school Escola Muncipal Professora Luzia Ferreira 

(EMPLF) for the families of its students. The challenging issue of this research arose from 

this purpose, with the following questions: what is the point of attending the school events 

and what do these festivities mean for the families of students? The school observed is part of 

the municipal school system of Santa Cruz de Minas, MG, and has classes from Kindergarten 

to Elementary School. The main data collection methods were interviews with the families 

and a research of ethnographic nature through participant observation of the parties. This 

report relies on sociologists that use ethnography in their researches, such as Norbert Elias, 

Justa Ezpeleta, Elsie Rockwell and Jean-Claude Kaufmann, in addition to authors associated 

with Sociology of Education and with the study of lower-class families, such as Geraldo 

Romanelli, Nadir Zago, Écio Portes, Pedro Silva and Daniel Thin. This research was built 

upon interviews with 8 families from the EMPLF Community. We noticed that all 

interviewed subjects are socially included into the so-called lower classes, because they have 

low school capital and few financial possessions. We also noticed that taking into account 

circumstances, such as the time of the parties and the interest in their children‟s socialization 

and participation in diversified activities, those families have considerable confidence in the 

work of EMPLF and are committed to attend the events organized by the school.  

 

 

Key words: family, school, parties, events, attendance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa possui como tema a participação das famílias de alunos de uma 

escola pública nas festas e eventos oferecidos pela instituição durante o ano letivo de 2016. A 

instituição de ensino em questão é a Escola Municipal Professora Luzia Ferreira (EMPLF), 

localizada no município de Santa Cruz de Minas, estado de Minas Gerais, onde vivem as 

famílias que se constituíram como sujeitos da pesquisa. O interesse pelo tema investigado 

surgiu devido ao fato de que a pesquisadora trabalha nessa rede de ensino desde o ano de 

2008 como professora de História para turmas do Ensino Fundamental II (EFII). Nessa 

relação de trabalho chamou-lhe a atenção o fato de que, apesar de serem enquadradas como 

pertencentes a um mesmo grupo social de uma pequena cidade, as famílias dos alunos da 

EMPLF não se relacionavam com a escola de forma semelhante, deixando evidente que para 

cada família a escola tinha um significado particular. Escolhi as festas como forma de 

observar de que maneira se dava a relação entre escola e família fora do cotidiano de aulas e 

das formalidades como horários rígidos e uso do uniforme. O objetivo foi entender o 

significado dos eventos organizados pela Escola Municipal Professora Luzia Ferreira 

(EMPLF) para as famílias de seus alunos., a fim de se chegar a um maior entendimento sobre 

a importância destes eventos para a formação dos discentes e para a relação entre escola e 

família. 

Acreditamos que a própria formação escolar da pesquisadora também tenha influência 

na escolha do tema. Portanto, antes de apresentar o problema desta pesquisa, acreditamos que 

seja pertinente descrever a trajetória sócio-escolar da pesquisadora, que será aqui narrada com 

o uso da voz na primeira pessoa do singular. 

Conforme relatos de minha mãe, meus avós maternos tinham pouco estudo, não tendo 

concluído nem mesmo a 4ª série do antigo ensino primário. Ambos já faleceram e passaram 

boa parte da vida na zona rural de São João del-Rei, onde tiveram nove filhos: seis meninos e 

três meninas. Nenhum dos meus tios e tias, e nem mesmo minha mãe, tiveram muito estudo. 

Minha mãe estudou até a 8ª série e foi a filha que mais frequentou a escola. Todos na família 

dedicaram-se a atividades manuais como forma de ganhar a vida. De acordo com minha mãe, 

sua família era extremamente pobre e meus avós não tinham condições de proporcionar 

estudos aos filhos e precisavam que eles começassem a trabalhar já na infância para ajudar 

nas despesas da casa. O filho mais velho deles só foi se alfabetizar depois de adulto, quando 

sua esposa o ensinou a ler em casa. Meus avós tiveram 22 netos e eu fui a primeira deles a 
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obter um diploma de Ensino Superior e minha irmã foi a primeira neta a concluir um 

mestrado. 

Quanto à minha família paterna, tenho poucas informações. Meu avô paterno faleceu 

na cidade de São Paulo quando meu pai tinha apenas cinco anos de idade e minha avó, que 

estudou somente até 2ª série, não falava muito sobre ele. Após o falecimento de meu avô, meu 

pai e seu irmão foram adotados por um tio materno de São João del-Rei, enquanto suas irmãs 

foram deixadas em um orfanato na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. Este meu tio-

avô também havia estudado somente até a 2ª série, mas, segundo dizia meu pai, apesar de ser 

muito pobre ele fez questão de que os sobrinhos estudassem para que estes não precisassem 

trabalhar na roça, como ele havia trabalhado. Meu pai recebeu uma bolsa de estudos e fez o 2º 

grau Científico no colégio Instituto Auxiliadora, formando-se depois como técnico em 

mecânica no Senai. Meu tio e minhas tias também se formaram em cursos técnicos. 

Meus pais tiveram três filhos. Conforme dito anteriormente, nenhum dos dois chegou 

ao ensino superior, porém eu e minha irmã do meio já alcançamos a pós-graduação e meu 

irmão caçula - que é dez anos mais novo que eu - atualmente cursa a graduação em Filosofia 

na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Meus pais sempre tiveram uma postura 

muito rígida em relação aos estudos dos filhos, exigindo boas notas, frequência e 

acompanhando tudo que acontecia em nossa vida escolar. Apesar do dinheiro escasso, lembro 

que nunca fiquei sem livros ou sem material escolar. Meu pai recorrentemente dizia que 

tínhamos que estudar se quiséssemos “virar gente” na vida, por isso, durante a minha infância 

e de minha irmã, ele não permitia que assistíssemos programas para adultos na televisão. 

Tínhamos permissão para ver apenas desenhos e programas infantis, de preferência no canal 

da TV Cultura. Como víamos pouca televisão nossas maiores diversões eram ler revistas em 

quadrinhos e brincar de escolinha. Foi assim que alfabetizei minha irmã quando eu tinha sete 

anos e ela quatro anos de idade. Meu pai acreditava que só a formação escolar não era o 

suficiente e me matriculava em todos os cursos gratuitos ou de baixo custo oferecidos em 

nosso bairro, pois ele achava que eu tinha que me preparar desde cedo para ter um diferencial 

no mercado de trabalho. Foi assim que, com apenas dez anos de idade, eu concluí um curso de 

datilografia, sendo a única criança da turma. 

Minha escolaridade básica foi integralmente cursada na rede pública. Nasci em São 

João del-Rei, mas entrei para a pré-escola aos seis anos, em Piracicaba, cidade onde morei dos 

três aos 11 anos de idade. Passei por três escolas diferentes em Piracicaba e quando minha 

família retornou a São João del-Rei estudei por três meses na Escola Estadual Aureliano 

Pimentel, onde concluí a 4ª série. A partir da 5ª série fixei-me definitivamente na Escola 
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Estadual Dr. Garcia de Lima, onde obtive o diploma do Ensino Médio. Lembro muito das 

festas nessa escola e de como eu participava ativamente das atividades extraclasse, fazendo 

teatro, dançando nas festas e ajudando na organização dos eventos. Lembro que a biblioteca 

da escola tinha um projeto sobre a obra “Sítio do Pica-pau amarelo”, de Monteiro Lobato, e 

durante dois anos fiz parte do grupo de teatro da escola interpretando a boneca Emília em 

apresentações para os alunos das turmas do Ensino Fundamental I (EFI). Em algumas 

ocasiões ocorriam apresentações abertas à comunidade e minha família comparecia para 

assisti-las. Como meus irmãos também estudavam na mesma escola era comum que meus 

pais estivessem presentes na escola com bastante frequência, por isso eles eram bem 

conhecidos pela supervisão e pela direção. 

A partir do 2º ano do Ensino Médio comecei a trabalhar em um supermercado 

próximo à minha casa. Com 15 anos de idade eu já tinha carteira assinada e estudava no 

período da manhã para poder trabalhar no turno da tarde e em parte da noite. 

Consequentemente minha participação nas atividades da escola começou a diminuir. 

Durante toda minha trajetória escolar tive dificuldade com as matérias de ciências 

exatas, sobretudo matemática, e essa dificuldade teve grande peso na hora de escolher o que 

fazer após o Ensino Médio. Como meu sonho sempre foi ser professora eu sabia que 

precisaria fazer um curso superior, por isso optei por frequentar aulas em um cursinho antes 

de tentar o vestibular. Assim, após concluir o Ensino Médio, eu continuava trabalhando no 

supermercado, agora em horário integral, e assistia às aulas do cursinho à noite. Minha única 

inscrição no vestibular foi para o curso de História da UFSJ, pois nessa época o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) ainda não era utilizado como meio de seleção para o 

Ensino Superior. 

Toda a facilidade que eu tinha na escola para conciliar os estudos e o trabalho 

desapareceu no Ensino Superior. Acabei optando por continuar trabalhando durante a 

graduação, pois meus pais tinham uma renda muito pequena e dependiam de mim para 

complementar o orçamento doméstico. Essa escolha acabou se refletindo no meu desempenho 

e me fez perder oportunidades valiosas durante a graduação.  

A escolha pelo curso de História em parte se deu pela falta de opções, pois eu não 

tinha condições financeiras de estudar fora da cidade e não me sentia apta a fazer nenhum 

curso na área de exatas oferecido na UFSJ. Como na escola sempre tive mais afinidade com 

as matérias (e também com os professores) da área de ciências humanas acabei escolhendo a 

graduação em História. 
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Concluí minha graduação em 2006 e como desejava fazer concurso público decidi 

pedir demissão do emprego para me dedicar aos estudos. Em 2008 fiz o concurso para o cargo 

de professora de História na rede municipal de ensino de Santa Cruz de Minas, para o qual fui 

aprovada em primeiro lugar. Meu primeiro emprego como professora efetiva foi justamente 

na EMPLF, onde trabalho até o presente momento. Na EMPLF também atuei como 

professora substituta das disciplinas de Artes e Ensino Religioso para turmas do EFII e como 

professora apoio para aluno com necessidades especiais do 1º ano do Ensino Fundamental I 

(EFI). 

Meu contato com pesquisas foi bem pequeno durante a graduação. Como Trabalho de 

Conclusão de Curso fiz um estudo sobre a história do Cine Glória, que é o cinema da cidade 

de São João del-Rei. Meu interesse pelos estudos na área de educação só passou a existir de 

fato a partir de 2014 quando ingressei, através do ENEM, no curso de Pedagogia da UFSJ. 

Foi neste ano também que concluí o curso de pós-graduação lato sensu em Educação 

Empreendedora através do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da UFSJ. Como tema 

para o trabalho de monografia deste curso fiz uma pesquisa sobre o ensino de história e 

cultura afro-brasileiras através de uma análise dos livros didáticos de História distribuídos nas 

escolas públicas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério da 

Educação (MEC). 

Passei a ter um interesse maior pela Sociologia da Educação após estudar essa 

disciplina no curso de Pedagogia. A cada leitura feita para as aulas eu percebia que podia 

encontrar respostas para questões que me intrigavam em minha relação de trabalho com a 

comunidade da EMPLF (a partir deste ponto retomaremos a narrativa com o uso da voz na 

terceira pessoa do plural). 

A EMPLF possui turmas da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental e 

também oferece atendimento em tempo integral com atividades diferenciadas (esportes, artes, 

dança, aulas de reforço etc.). Uma das maiores dificuldades dos professores é conseguir que 

os pais ou responsáveis sejam mais participativos na vida escolar de seus filhos, o que, em sua 

concepção, poderia contribuir para diminuir os índices de evasão e violência e aumentar o 

rendimento das turmas. Em pesquisa realizada pelo instituto La Fabrica do Brasil, em 

conjunto com o Ministério da Educação, foram entrevistados pais e professores de diversos 

estados brasileiros e foi constatado que, tanto pais quanto professores desejam ter uma relação 

mais próxima: 
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77,2% dos pais acham que um bom relacionamento entre as duas partes é raro, mas 

43,7% gostariam que a escola promovesse mais reuniões, palestras e encontros para 

eles, Já 77,2% dos professores de instituições públicas consideram insatisfatória a 

participação dos familiares, mas 99,5% creem ser de extrema importância um 

contato mais estreito. (GENTILE, 2006, p. 1). 

 

 

Este panorama da escola encontra desafios a serem enfrentados no cenário da cidade, 

de poucos recursos econômicos, devido à densidade demográfica pequena e à restrição 

territorial, assim como pelo fato de Santa Cruz de Minas ter sido elevada à categoria de 

município há pouco mais de vinte anos. Isso acarreta consequências como o baixo nível de 

escolaridade das famílias, problemas de relacionamento com os filhos e a falta de uma 

convivência mais participativa, o que reflete na postura destes enquanto alunos da escola – 

muitos não conseguem ser alfabetizados na infância ou têm pouco interesse pelos estudos e 

outros, em casos mais graves, desde cedo apresentam envolvimento com drogas e violência 

doméstica. A escola busca desempenhar um papel que interfira de maneira positiva nessa 

realidade e utiliza de variadas estratégias pedagógicas que buscam associar as disciplinas 

obrigatórias a conteúdos e atividades que valorizam a cultura e experiências individuais dos 

alunos, como forma de integrá-los no contexto social. Contudo, sabe-se que o desempenho 

escolar dos alunos tem mais ligação com o interesse de suas famílias por seus estudos e os 

valores aprendidos em casa do que com suas condições socioeconômicas. De acordo com 

Nadir Zago (2000): 

 

Assim, a realidade social nos mostra que em condições socioeconômicas similares 

pode-se identificar percursos diferenciados, (...). A mobilização familiar voltada 

para as atividades escolares dos filhos, as práticas de socialização e transmissão de 

valores, o apoio sistemático de um professor, a demanda escolar relacionada à 

atividade profissional, o tipo de trajetória social e escolar, entre outras situações, 

podem tornar-se fatores escolarmente rentáveis na definição de percursos singulares 

com características nitidamente distintas das de colegas da mesma idade e origem 

social. (ZAGO, 2000, p. 35) 

 

 

 Durante o percurso da pesquisadora como docente da EMPLF o que sempre a intrigou 

foi o fato de que, em uma escola com tão boa infraestrutura e com um corpo docente quase 

todo formado por profissionais efetivos, fosse muito comum a presença de alunos com 

rendimento abaixo do esperado para sua idade e, por vezes, não alfabetizados. 

Em conversas informais alguns colegas de trabalho diziam que em Santa Cruz de 

Minas a escola municipal era uma entidade de muito valor para a comunidade, porém esse 

valor não vinha do fato de que a escola pudesse ser percebida por essas pessoas como uma 
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instituição capaz de proporcionar conhecimento e chance de qualificação profissional para as 

futuras gerações, mas sim porque ela era vista como um local semelhante a um serviço de 

assistência social, onde as famílias, que são bastante carentes, podiam deixar seus filhos 

sabendo que ali eles estariam seguros e recebendo material, uniforme e uma boa merenda. 

Para enfatizar esse “desinteresse” das famílias pela escola os relatos destes colegas de 

trabalho davam variados exemplos - que na verdade muitas vezes a própria pesquisadora 

presenciou e pode atestar como fatos concretos - tais como: a existência de um significativo 

número de pais que evitava ao máximo comparecer à escola e só o fazia mediante convocação 

da direção devido a algum problema que seu filho tivesse em relação à indisciplina; ou o fato 

de que uma boa parcela dos alunos não realizava as tarefas e/ou trabalhos propostos para 

serem feitos em casa e se justificavam dizendo que os pais não tinham tempo para ajudá-los 

ou não sabiam como orientá-los. 

Em contrapartida, durante as reuniões bimestrais por diversas vezes os professores se 

aproximavam de pais ou responsáveis de alunos que apresentavam um nível de aprendizado 

mais baixo e mostravam os boletins dos alunos a estes pais, solicitando que eles tentassem 

participar mais ativamente da vida escolar dos filhos, porém, na maioria das vezes, estes 

docentes acabavam obtendo como resposta apenas queixas destas famílias sobre a escola, os 

professores e até mesmo sobre a prefeitura. Frases como “meu filho reclama que a professora 

é grossa”, ou “ele estuda em casa, mas reclama que o professor não sabe explicar a matéria” 

ou “a prefeitura ainda não deu o material, por isso que ele não fez a tarefa” eram bastante 

corriqueiras nestas conversas. 

As reclamações, vindas tanto da escola quanto das famílias, mostravam que havia 

entre as famílias e a escola uma insatisfação quanto à postura de ambos os lados. De acordo 

com Geraldo Romanelli (2013), ao analisar as relações entre família e escola o pesquisador 

deve levar em conta o modo como estas relações ocorrem, pois “elas não caminham em uma 

única direção”: 

 

De um lado, os pais, ou a família, expressam queixas contra a escola e os 

professores, e estes são avaliados como despreparados e omissos frente aos alunos e 

a seus responsáveis; de outro lado, os professores e outros agentes escolares 

argumentam que os pais não se interessam pelos estudos dos filhos, não 

comparecem a reuniões e lançam mão de uma condenação, afirmando muitas vezes 

de modo categórico que o mau desempenho dos alunos deve-se à negligência 

familiar, sobretudo quando estes pertencem a famílias de camadas populares. 

(ROMANELLI, 2013, p. 36) 
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 Esse discurso dos profissionais da EMPLF sobre o desinteresse das famílias e as 

reclamações destas sobre a escola acabaram deixando cada vez mais claro que as relações 

entre ambos são uma via de mão dupla, pois da mesma forma que a escola se queixava da 

falta de participação das famílias na formação dos alunos, essas famílias também faziam 

queixas quanto ao desempenho da escola e dos professores, culpando-os pelo baixo 

rendimento de seus filhos. Obviamente os estudos sobre família e escola não são um tema 

recente na área da Sociologia da Educação, mas o caso dessa inter-relação na comunidade da 

EMPLF mostrava-se bastante peculiar, pois enquanto a escola usava a pobreza e o baixo grau 

de escolaridade das famílias como justificativas para sua negligência, estas demonstravam, 

através de suas objeções, que não eram totalmente omissas e que suas dificuldades apenas 

limitavam sua atuação na escolarização dos filhos, mas não a anulavam. 

De acordo com Geraldo Romanelli (2013), esta condenação que recai sobre as famílias 

de camadas populares é “profundamente preconceituosa e estigmatizante” (ROMANELLI, 

2013, p.36), pois se baseia na consideração rasa e errônea de que famílias pobres são 

desestruturadas: 

 

Estudos antropológicos já demonstraram que essas famílias enfrentam dificuldades 

derivadas do modo de inserção de seus integrantes no mercado de trabalho, de 

desemprego, da inclusão da mãe em atividades mal-remuneradas que limitam, mas 

não excluem, sua atuação na escolarização dos filhos. Em vez de desestruturadas, 

são famílias que lutam contra a desigualdade econômica e organizam-se de modo a 

enfrentar a precariedade de suas condições de existência. (ROMANELLI, 2013, p. 

36) 

 

Outro grande problema nesta relação entre as famílias e a EMPLF estava no fato de 

que a maioria dos pais não sabia fazer uma real separação entre o público e o privado, e 

constantemente confundiam os cargos dos poderes executivo e legislativo com as pessoas do 

prefeito e dos vereadores que os representavam e que acabavam sendo vistos por estas 

famílias como seus amigos e vizinhos que poderiam favorecê-los e auxiliá-los, inclusive em 

assuntos relativos à escola. Constantemente ocorriam situações em que um pai/parente de 

aluno, ao se sentir insatisfeito com a conduta de um professor ou com alguma regra da escola, 

comparecia à Prefeitura ou à Câmara Municipal para fazer queixas em relação aos 

profissionais, ao invés de procurar a própria direção da escola para tentar solucionar o 

problema. Por isso é tão importante entender a relação escola-família se quisermos, de acordo 

com Pedro Silva (2003b), compreender a sociedade em que vivemos: 
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Analisar a relação escola-família significa uma aventura pelas margens do sistema 

educativo. A relação escola-família (escola-família-comunidade, poder-se-ia 

precisar) intersecta, talvez melhor do que qualquer outro sector do sistema 

educativo, a relação escola-sociedade, assim como a relação entre aquela e o Estado. 

Entender a interacção quotidiana dos vários actores sociais que compõem a relação 

aqui em causa passa, assim, por uma compreensão do tipo de sociedade em que 

vivemos e do tipo de Estado que temos. (SILVA, 2003b, p. 159). 

 

Para entender a dinâmica da relação escola-família é preciso pensar que, em um 

sentido amplo, podemos considerar a família como uma unidade de reprodução social que 

segue determinações “macroestruturais oriundas da esfera econômica e do Estado que 

mantêm com elas vínculos específicos” (ROMANELLI, 2013, p. 34), portanto, é bastante 

compreensível que as famílias de Santa Cruz de Minas tenham uma ligação forte e direta com 

a esfera política do município, já que este é o menor do Brasil em extensão territorial. Esse 

caráter de cidade pequena gera na população a sensação de que não existe separação entre as 

esferas públicas e privadas e cria para as pessoas a ideia de que a administração local deve 

resolver não só as questões relativas à cidade, mas também os problemas pessoais de cada um 

dos seus moradores.  

Do mesmo modo, a escola também é considerada, em um sentido genérico, um espaço 

social formal que agrega indivíduos diferentes entre si, e que possui regras bem definidas que 

atingem diretamente aos professores e aos alunos e indiretamente às famílias. Romanelli 

explica que: 

 

Também consideradas em seus atributos comuns e gerais, escolas configuram-se 

como espaços sociais formais, com hierarquia definida, na qual o exercício do poder 

e da autoridade são claramente delineados, envolvendo não só a ação dos 

professores, mas dos agentes que atuam, direta ou indiretamente, na transmissão de 

conhecimento. Além disso, nos estabelecimentos de ensino ocorrem formas de 

sociabilidade entre alunos, formalmente igualados por esse atributo e 

simultaneamente distintos entre si. (ROMANELLI, 2013, p. 35). 

 

Todas as características e situações descritas até aqui contribuíram para gerar uma das 

maiores dificuldades enfrentadas pela direção e pelo corpo docente da EMPLF: como 

encontrar maneiras de aproximar as famílias da escola e manter uma relação mais consistente 

e amistosa com estas famílias? 

Uma das estratégias utilizadas pela EMPLF para tentar superar esse desafio era (e 

ainda é) a produção de eventos e festas durante o ano letivo, para os quais toda a comunidade 

escolar é convidada. Nestes eventos os alunos são estimulados a desenvolver suas habilidades 

e trazer para a escola as pessoas do seu núcleo familiar, a fim de que estas participem dos 

eventos não só como expectadores, mas também como agentes da produção do conhecimento 
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dos alunos. Alice Itani (2003) afirma que a produção das festividades escolares faz parte da 

construção da memória coletiva dos alunos e contribui para sua formação educacional: 

 

Produzir a festa é também aprender. A criança aprende brincando e a essência do 

brincar está em fazer sempre de novo, pela repetição, transformando a experiência 

mais comovente em hábito. [...] Festejar, para a criança, é assim, brincar, e nesses 

rituais estão conteúdos de momentos que contribuem para dar sentido ao seu mundo 

e à sua existência neste mundo. As festividades na escola, uma vez que se 

relacionam a território do lúdico e das brincadeiras, são espaços e momentos férteis, 

e podem ser, nesse sentido, os de atividades que, produzidas pelas crianças, 

contribuem para o seu processo de formação. (ITANI, 2003, p. 8).  

 

Enquanto as escolas municipais e estaduais da região geralmente organizam no 

máximo três eventos escolares abertos à comunidade durante o ano letivo, a EMPLF organiza 

em torno de quatro a seis eventos anuais, sendo os principais a Festa da Família, a Festa 

Junina, a Feira Cultural, o Festival de Talentos, a Copa Recreio e o Desfile de Natal.  

 Além da comunidade escolar da EMPLF, geralmente os alunos da Escola Estadual 

Amélia Passos, localizada em Santa Cruz de Minas, também são convidados para os eventos e 

os portões da escola ficam abertos nos dias festivos para que qualquer pessoa da cidade possa 

entrar e participar. Em todas as festividades os alunos da escola recebem um convite 

individual para levar para suas casas. Os convites informam aos familiares a data e horário da 

festa e geralmente contém um cronograma do que ocorrerá no evento. Mesmo assim, a 

participação de familiares de alunos nas festas na maioria das vezes é considerada como 

pequena pelo corpo docente, que se queixa da falta de um contato maior das famílias dos 

alunos com a escola. 

A presença de familiares de alunos da Educação Infantil (EI) e do EFI nos eventos da 

EMPLF é mais maciça que a de familiares de alunos do EFII. Isso acontece, sobretudo porque 

até o 5º ano do Ensino Fundamental os alunos são mais dependentes dos familiares, que os 

levam e buscam na escola, comparecem a reuniões com mais assiduidade e fazem questão de 

participar dos eventos e festas para assistir às apresentações dos filhos. A partir do 6º ano, os 

alunos começam a ficar mais independentes e os familiares tendem a frequentar menos a 

escola, comparecendo com menor frequência aos eventos e até mesmo às reuniões de pais. O 

típico comportamento de adolescente dos alunos do EFII também inibe a participação de suas 

famílias nos eventos, pois nesta idade os alunos já não têm mais tanto interesse em participar 

de apresentações ou dançar na quadrilha da festa junina e por vezes nem mesmo entregam os 

convites das festas para seus familiares quando chegam em suas casas após a aula.  
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Assim, o que percebíamos era que a oferta de eventos parecia não ser correspondida 

com uma intensa participação dos pais, como era desejado pelo corpo docente e pela direção, 

frustrando suas expectativas. Por vezes, as festas que mais tinham público participante eram 

aquelas em que se anunciava que haveria sorteio de prêmios ou oferta de serviços como corte 

de cabelo, manicure e oficinas de artesanato, e isso só servia para reforçar entre os professores 

a ideia de que as famílias dos alunos não tinham interesse pela vida escolar dos filhos e só 

compareciam à escola se tivessem interesse em “ganhar alguma coisa”. 

Compreendendo que as festas são uma quebra na rotina do cotidiano escolar - onde a 

rigidez das regras aplicadas em sala de aula abre espaço para a diversão e a ludicidade – 

percebemos que poderíamos utilizar a observação das festas da EMPLF como forma de 

buscar entender e conhecer as relações sociais entre os indivíduos que participam destes 

eventos.  

Foi levando em consideração todas estas situações - que demonstram a fragilidade da 

relação entre família e escola - que surgiram as perguntas motivadoras desta pesquisa: o que 

leva as famílias de alunos da EMPLF a participarem das festas e eventos oferecidos na 

escola? Os eventos realmente promovem aproximação entre as famílias e a escola? Por que 

algumas famílias interagem com a escola e participam destes eventos enquanto outras não? E, 

por fim, a principal pergunta: Que sentidos as famílias dos alunos veem nos eventos 

promovidos pela instituição e o que a participação nestes eventos significa para elas? 

Buscando encontrar respostas para estas questões, acabamos construindo o objetivo 

deste trabalho, que visa entender o significado das festas da EMPLF para as famílias que 

formam sua comunidade, para, assim, compreender como estas festas podem contribuir para 

fortalecer a relação entre escola e família.  

Sendo assim, a EMPLF e os eventos promovidos pela escola durante o ano letivo de 

2016 ficaram caracterizados como objetos da pesquisa, ao passo que as famílias dos alunos 

foram os principais sujeitos observados durante estes eventos, tendo como coadjuvantes os 

próprios alunos, o corpo docente e os funcionários da escola. 

Após descrever o objetivo da pesquisa e seus sujeitos fazemos a partir daqui um breve 

apanhado de como está estruturado o corpus desse trabalho. 

O Capítulo I traz os embasamentos teórico-metodológicos que traçaram os rumos da 

pesquisa e foram indispensáveis para o entendimento do problema exposto. O objetivo deste 

capítulo é analisar a relação entre família e escola através do embasamento em pressupostos 

da Sociologia da Educação, além de fazer a descrição da observação participante de caráter 

etnográfico como o método empregado na coleta de dados e de entrevistas para a pesquisa. 
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O Capítulo II elabora a caracterização dos objetos e dos sujeitos da pesquisa 

descrevendo a cidade de Santa Cruz de Minas e a EMPLF a fim de apresentar ao leitor o 

contexto social no qual as famílias e os alunos estão inseridos e como a escola é um elemento 

importante para a configuração deste contexto. Há também neste capítulo a descrição do perfil 

das famílias entrevistadas para a pesquisa e das festas na escola como momentos para 

promoção da socialização e do aprendizado. 

Por fim, os Capítulos III e IV trazem a descrição e análise das festas e eventos 

ocorridos na EMPLF através da narrativa do que foi observado na pesquisa de campo. Os 

conceitos de “Configuração e Interdependência” de Elias (2011) constituíram-se como 

instrumentos teóricos deste capítulo que nos ajudarão a entender algumas especificidades da 

área da Educação, sobretudo as que estão relacionadas às questões da disciplina e do controle 

das emoções. Partindo do pressuposto de que a escola é uma entidade social dotada de regras 

formais como hierarquia, autoridade e exercício de poder - que são impostas aos professores, 

alunos e seus familiares - os conceitos do autor podem ser de grande valia para a observação 

das relações entre tais indivíduos no interior deste ambiente específico durante as festas 

observadas. 

Considerando que a EMPLF é frequentada por alunos pertencentes a diferentes tipos 

de arranjos familiares - que fogem à regra do conceito de família nuclear (composta por um 

pai, uma mãe e os filhos) - ficou configurado nesta pesquisa o uso dos termos família e 

familiares para caracterizar as pessoas adultas responsáveis por alunos da escola. A utilização 

destes termos abrange todas as figuras parentais que exercem papel importante na educação 

das crianças e jovens, tais como tios, primos, avós, padrinhos, dentre outros.  

Muitos autores optam pelo uso do termo família em detrimento do termo pais, pois 

consideram que existe uma crescente variedade das formas familiares nas sociedades 

contemporâneas que não pode ser desprezada. De acordo com Ramiro Marques, há mais 

vantagens para o pesquisador no uso do termo família: 

 

Primeira consideração: é preferível empregar a palavra família quando nos referimos 

ao conjunto de adultos que se relacionam de uma forma duradoura e constante com 

os alunos no espaço casa. Vamos, portanto, deixar de usar a palavra pais. 

E por duas razões: tem uma conotação sexista e limita a relação aos progenitores 

biológicos, deixando de fora figuras que continuam a ter um papel preponderante 

nessa relação: avós, tios e primos. A palavra família possui a globalidade e a 

generalidade necessárias e suficientes. Inclui tanto a família nuclear como a família 

alargada e abrange tanto a paternidade biológica como as situações originadas por 

novos casamentos, adopções e arranjos familiares não tradicionais. (MARQUES, 

1992, P. 13). 
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Silva (2003b) também defende o uso do vocábulo família ao invés do termo pais, 

afirmando que as condições sociais atuais resultaram no surgimento de novos formatos 

familiares que não se encaixam no modelo tradicional de família e, portanto, não podem ser 

identificados pelo uso do termo pais: 

 

Independentemente do percurso e das conotações de cada termo em cada país, 

verifica-se actualmente uma tendência para substituir o temo pais pelo de família. 

Mera moda? Vários investigadores defendem esta alteração terminológica com o 

argumento de base que família constitui um termo mais inclusivo e abarca um maior 

número de situações de acompanhamento efectivo dos educandos do que o termo 

pais, entendido este no sentido dos progenitores, ou seja, assente numa base mais 

biológica. As condições de vida actuais têm levado a uma proliferação tão grande 

das formas familiares que o termo pais soa cada vez mais redutor. (SILVA, 2003b, 

p. 81). 

 

Após definir o uso do termo família como a melhor forma de designar os sujeitos da 

pesquisa, definimos também que os termos evento e festa serão utilizados para designar os 

acontecimentos ocorridos na EMPLF relativos a uma data comemorativa ou a atividades 

organizadas e direcionadas para as famílias dos discentes como público alvo específico. 
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CAPÍTULO I: APONTAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E SUAS 

RELAÇÕES COM A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA. 

 

 

1.1 – Uma delimitação do corpus teórico da pesquisa  

 

 

Como a pesquisa buscou analisar eventos ocorridos em um determinado ambiente 

como fonte de dados - no caso as festas da escola municipal - e teve a pesquisadora como o 

principal instrumento para obtenção destes dados, a pesquisa acabou adotando características 

de um estudo de caráter etnográfico, através de um olhar voltado para o campo dos estudos da 

Sociologia da Educação. O embasamento teórico foi encontrado nas obras do sociólogo 

alemão Norbert Elias (1993; 1994; 2000; 2011) e, para complementar esta base teórica com 

um olhar pedagógico sobre a pesquisa participante, também foram feitas leituras nas obras de 

Justa Ezpeleta e Elsie Rockwell (1989) e de Pedro Silva (2003). A opção por um método de 

caráter etnográfico se deu pelo fato de que ele permitiu à pesquisadora confrontar os discursos 

dos sujeitos investigados com as suas práticas, pois, de acordo com Silva (2003), 

invariavelmente há contradições entre o que é dito e o que é feito: 

 

A etnografia constitui um método de investigação social – e sociológica – que 

apresenta, precisamente, esta particularidade de procurar confrontar o „dizer‟ dos 

atores com o seu „fazer‟. [...] existe amiúde uma distância entre o que se diz e o que 

se faz. Distância, por vezes, considerável. Distâncias, nestes casos, iniludível – pelo 

menos para um cientista social. Distância, para mim, de capital importância, na 

medida em que existe uma diferença entre o discurso e as práticas dos atores sociais, 

compete ao olhar sociológico estar atento à eventual irrupção dessas diferenças – 

não são uma fatalidade – e tentar lê-las, interpretá-las. (SILVA, 2003, p. 87). 

 

A caracterização da cidade de Santa Cruz de Minas, da EMPLF e das festas como 

eventos de interesse para os estudos em Sociologia da Educação foi baseada em observações 

locais, dados do IBGE e dos arquivos da escola, que foram embasados em análises 

bibliográficas nas obras de Alexandra Ferreira (2008) e Alice Itani (2003). 

Para ouvir os sujeitos envolvidos na pesquisa foram realizadas entrevistas cujo foco 

eram as famílias de alunos da escola. Por se tratar de uma pesquisa que busca compreender as 

relações dos sujeitos com um ambiente social institucionalizado, pareceu-nos adequado 

utilizar como base metodológica o trabalho de Jean-Claude Kaufmann (2013), que discorre 

sobre o uso da técnica que ele chama de “entrevista compreensiva” para pesquisas de caráter 
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qualitativo. Esta base para a construção das entrevistas foi complementada ainda com leituras 

do trabalho de Ruth Cardoso (1986). Posteriormente, para analisar os dados coletados na 

pesquisa de campo e nas entrevistas, nos embasamos em Portes (2000; 2012) e em seu 

conceito de “circunstâncias atuantes”. 

 Por fim, foram feitas análises bibliográficas de obras que estudam e interpretam as 

relações entre família e escola nos mais diversos contextos da sociedade brasileira. Essa 

análise bibliográfica foi importante para a construção de um referencial teórico sobre os 

conceitos de família e escola que forneceu hipóteses para as observações feitas no trabalho de 

campo, além do desenvolvimento de teorias e da interpretação do problema com explicações 

acerca da realidade observada. As principais referências usadas foram os escritos de Maria 

Alice Nogueira (2013), Geraldo Romanelli (2013), Pedro Silva (2003b); François Singly 

(2010) e Nadir Zago (2013). 

 

 

1.2 - Escola e família: uma visão conceitual sobre as relações de configuração e 

interdependência. 

 

 

O referencial teórico desta pesquisa se constrói com base nas ideias do sociólogo 

alemão Norbert Elias (1897-1990). De origem judaica, Elias exilou-se na Inglaterra após a 

ascensão do nazismo na Alemanha, lecionando na Universidade de Leicester. Em meados dos 

anos 1970 mudou-se para Amsterdã, onde viveu até sua morte, em 1990. Suas obras são 

baseadas no estudo da interdependência entre os indivíduos e a sociedade em que vivem. Essa 

interdependência surge através das relações de diversas instituições sociais chamadas por 

Elias (2011) de configurações: família, aldeia, cidade, estado, nação. Nesse sentido o autor 

afirma que: 

 

A imagem do homem como “personalidade fechada” é substituída aqui pela 

“personalidade aberta”, que possui um maior ou menor grau (mas nunca absoluto ou 

total) de autonomia face a de outras pessoas e que, na realidade, durante toda a vida 

é fundamentalmente orientada para outras pessoas e dependente delas. A rede de 

interdependência entre os seres humanos é o que os liga. Elas formam o nexo do que 

é aqui chamado configuração, ou seja, uma estrutura de pessoas mutuamente 

orientadas e dependentes. Uma vez que as pessoas são mais ou menos dependentes 

entre si, inicialmente por ação da natureza e mais tarde através da aprendizagem 

social, da educação, socialização e necessidades recíprocas socialmente geradas, 

elas existem, poderíamos nos arriscar a dizer, apenas como pluralidades, apenas 

como configurações. Este o motivo por que, conforme afirmado antes, não é 

particularmente frutífero conceber os homens à imagem do homem individual. 
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Muito mais apropriado será conjecturar a imagem de numerosas pessoas 

interdependentes formando configurações (isto é, grupos ou sociedades de tipos 

diferentes) entre si. (ELIAS, 2011, p. 240). 

 

Segundo Andrea Borges Leão (2007), os conceitos de Elias podem contribuir para a 

área da Educação, pois seu trabalho promove a compreensão da formação dos indivíduos e 

“propicia a análise dos efeitos produzidos pelos bens simbólicos no espaço social e dos 

processos de interiorização dos constrangimentos que permitem o aprendizado da vida em 

grupo.” (LEÃO, 2007, p.10). 

Ao conceber o conceito de configuração, Elias (1993, 2011) enfatiza que a sociedade 

está constantemente em mudança estrutural, o que significa um equilíbrio muitas vezes tenso 

entre suas partes. Fazem parte da configuração os graus de distinção social e o domínio sobre 

o controle de impulsos individuais, cuja dinâmica está relacionada ao modo como se avançam 

as relações de interdependência entre os indivíduos. Os conceitos de “configuração e 

interdependência” de Elias podem ser utilizados para a observação dos diferentes tipos de 

indivíduos que interagem em um ambiente escolar, por exemplo, já que escolas configuram-se 

como entidades sociais dotadas de formalidade, hierarquia, autoridade e exercício de poder. 

Essa característica produz uma relação de interdependência entre os indivíduos que fazem 

parte dessa configuração social, sobretudo entre os alunos e os professores, mas também entre 

as famílias dos alunos, que participam desse arranjo indiretamente. 

 Por ser uma entidade social, é imprescindível que a escola busque práticas 

pedagógicas que aproximem a família e que sejam relevantes para a formação social dos 

indivíduos que dela fazem parte. A observação das famílias que integram a comunidade 

escolar durante os eventos oferecidos pela escola demonstra que, mesmo em ocasiões de 

diversão, existe entre os sujeitos envolvidos uma forma de conduta e relacionamento que se 

espera que todos sigam quando em convívio social. Isto se forma através de uma série de 

normas e comportamentos, chamada por Elias (2011) de “controle dos impulsos e das 

paixões”, que desde a infância todos assimilam e que são considerados requisitos mínimos e 

obrigatórios para se viver de forma civilizada em sociedade.  De acordo com o autor: 

 

A “civilização” que estamos acostumados a considerar como uma posse que 

aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que perguntemos como viemos a 

possuí-la, é um processo ou parte de um processo em que nós mesmos estamos 

envolvidos. Todas as características distintas que lhe atribuímos – a existência de 

maquinaria, descobertas científicas, formas de Estado ou o que quer que seja – 

atestam a existência de uma estrutura particular de relações humanas, de uma 

estrutura social peculiar e de correspondentes formas de comportamento. (ELIAS, 

2011, p. 70). 
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Corroborando a ideia do sociólogo, Leão (2007) aponta que os conceitos de 

civilização e civilidade não são uniformes, nem tampouco abstratos e característicos de um 

determinado período histórico, pois funcionam muito mais “em termos de pertencimento a 

grupos ou a situações sociais concretas.” (LEÃO, 2007, p. 24). Assim, a teoria desenvolvida 

por Elias sobre o controle dos impulsos se constitui como uma fonte de explicações para 

determinados comportamentos sociais que, acreditamos, poderá nos auxiliar na compreensão 

da educação e das técnicas da pedagogia moderna. Logo, ao colocarmos a teoria de Elias 

sobre o controle dos impulsos como a base teórica desta pesquisa, queremos mostrar que essa 

teoria pode estar presente na condução da educação atual, que tem como objetivo a formação 

integral dos indivíduos. Além disso, os trabalhos de Elias conseguem conectar os níveis micro 

e macro de análise social, pois os conceitos de indivíduo e sociedade não são tratados como 

instâncias separadas e/ou antagônicas. De acordo com Carlos da Fonseca Brandão (2003): 

 

[...] a teoria dos processos de civilização proposta por Elias baseia-se na defesa de 

que toda e qualquer transformação ocorrida na estrutura da personalidade do ser 

individual (psicogênese) produz uma série de transformações na estrutura social em 

que o indivíduo está inserido. Da mesma maneira, as diversas transformações que 

ocorrem constantemente nas estruturas das sociedades (sociogênese), especialmente 

nas relações sociais, produzem alterações nas estruturas de personalidades dos seres 

individuais que a compõem. (BRANDÃO, 2003, p. 15). 

 

Ao focar a observação das famílias de alunos de uma escola através de sua 

participação nas festas da instituição é possível perceber que tais eventos podem ter um 

caráter importante para o aprendizado dos alunos, além de se constituírem como uma fonte de 

informação sobre o meio social e familiar em que estes discentes vivem. E é justamente nos 

eventos da escola que os alunos e suas famílias interagem com o ambiente escolar de forma 

mais descontraída, porém, ainda assim, baseada em uma conduta disciplinada e controlada.  

Elias (1993; 2011) entende que quanto maior é o nível de controle dos impulsos, mais 

civilizada é uma sociedade e que esse nível está relacionado ao grau de entrelaçamento e 

interdependência entre as pessoas que formam uma sociedade. Assim, é possível perceber 

que, em uma escola o nível de controle dos impulsos, mesmo em ocasiões festivas, será 

baseado nas regras de comportamento e civilidade previamente estabelecidos e considerados 

ideais para o convívio no ambiente escolar. 

Nos eventos escolares podemos ver alunos e familiares se aproximando dos 

professores com menos formalidade, já que estão em ocasiões festivas, porém, é perceptível 

que estas pessoas fazem questão de comparecem aos eventos vestindo roupas que utilizam em 

ocasiões importantes ou específicas, e ampliando ou reafirmando relações sociais entre si. 
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Dessa maneira, a obra de Elias abre espaço para que o observador dos eventos possa elaborar 

diversas considerações sobre a conduta comportamental dessas famílias em seu 

relacionamento com a escola. 

 Em sua obra, Elias (2011) afirma que o comportamento considerado socialmente 

aceitável é fruto de adaptação e condicionamento desde a mais tenra infância. Para os adultos 

não acostumados à conduta aceitável, o padrão social é adquirido e desenvolvido de forma 

mais lenta. Na escola isso se dá, por exemplo, quando os pais se conformam com as regras da 

instituição para que dessa maneira seus filhos não sofram exclusão ou constrangimento. Essa 

adaptação pode ser percebida nos eventos escolares, quando vemos que são os filhos que 

conduzem os pais e os direcionam às atividades oferecidas e às exposições exibidas durante as 

festividades, apresentando-os aos professores, dizendo de maneira sutil o que pode ou não ser 

feito, como eles devem proceder e se comportar. Isso acontece porque no cotidiano escolar os 

alunos são, desde muito jovens, inseridos nas normas de conduta e comportamento exigidos e 

ensinados pelos docentes e, portanto, estão mais preparados que os pais para corresponder às 

expectativas sociais geradas pela reunião de diferentes pessoas naquele espaço. Entretanto, 

nem sempre os familiares aceitam ou se adaptam às regras escolares, pois não tiveram sua 

conduta moldada por estas normas. Isso gera conflitos entre familiares e a escola que podem 

causar o afastamento destes familiares do ambiente escolar.  Elias (2011) usa o exemplo dos 

hábitos de comportamento à mesa da sociedade europeia a fim de demonstrar que para os 

adultos a adaptação aos padrões de conduta social pode ser mais lenta e difícil:  

 

Em data tão recente como século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo 

da classe alta, geralmente feito de prata ou ouro. O que achamos inteiramente 

natural, porque fomos adaptados e condicionados a esse padrão social desde a mais 

tenra infância, teve, no início, que ser lenta e laboriosamente adquirido e 

desenvolvido pela sociedade como um todo. Isto não se aplica menos a uma coisa 

pequena e aparentemente insignificante como um garfo do que as formas de 

comportamento que nos parecem mais importantes. (ELIAS, 2011, p. 78). 

 

Essa adaptação às regras da escola pode ser ainda mais trabalhosa quando envolve 

pessoas com baixos níveis de escolaridade. Familiares analfabetos, ou que frequentaram a 

escola por poucos anos, por vezes apresentam dificuldade e/ou resistência para entender e 

aceitar os padrões de conduta e as exigências pedagógicas da escola, pois não foram 

condicionados em sua infância a estas normas. Por isso é comum alguns familiares se 

ofenderem e não aceitarem queixas dos professores quanto à indisciplina e à falta de 

comprometimento dos alunos, pois estes adultos não foram condicionados a regras como o 
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cumprimento de prazos e horários, o respeito à hierarquia escolar ou a rotina de realizar 

tarefas, portanto não conseguem perceber a relevância de tais exigências. 

Na contramão dessa relação há os familiares que, mesmo não concordando com as 

normas da escola, se adaptam a elas visando obter inclusão e benefícios na instituição. 

Participar de um grupo superior - neste caso essa posição pertence à escola que, ao ditar as 

regras de conduta, ocupa uma posição hierárquica de destaque sobre a família - implica em se 

submeter às suas normas específicas, pagando assim um preço para ganhar a simpatia do 

grupo, recebendo em troca a satisfação de se sentir pertencente a ele. Nesse sentido, Elias e 

Scotson (2000) apontam que: 

 

A participação na superioridade de um grupo e em seu carisma grupal singular é, por 

assim dizer, a recompensa pela submissão às normas específicas do grupo. Esse 

preço tem que ser individualmente pago por cada um de seus membros, através da 

sujeição de sua conduta a padrões específicos de controle dos afetos. O orgulho por 

encarnar o carisma do grupo e a satisfação de pertencer a ele e de representar um 

grupo poderoso – e, segundo a equação afetiva do indivíduo, singularmente valioso 

e humanamente superior – estão funcionalmente ligados à disposição dos membros 

de se submeterem às obrigações que lhes são impostas pelo fato de pertencerem a 

esse grupo. Tal como em outros casos, a lógica dos afetos é rígida: a superioridade 

de forças é equiparada ao mérito humano e este a uma graça especial da natureza ou 

dos deuses. A satisfação que cada um extrai da participação no carisma do grupo 

compensa o sacrifício da satisfação pessoal decorrente da submissão às normas 

grupais. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 26). 

 

Na escola, essa satisfação pessoal e a sensação de pertencimento se dão através da 

premiação dada aos discentes que são considerados pela escola como “bons alunos”, pois 

possuem boas notas e se submetem às regras de conduta como pontualidade, assiduidade, 

bom comportamento e adequação às exigências dos professores. A premiação para os “bons 

alunos” vem através de posições de destaque dentro do grupo, como a liderança de turma, o 

favoritismo com alguns professores, o destaque em apresentações nos eventos e até mesmo a 

ocupação de um lugar privilegiado no mapeamento da sala de aula. Estas diferenciações feitas 

entre os alunos deixam clara a influência que a conduta social exerce sobre o 

desenvolvimento dos indivíduos, mostrando às crianças desde cedo que aquelas que se 

adaptam melhor às exigências sociais conseguem tirar vantagem disso, podendo obter uma 

posição de destaque junto a um grupo superior de adultos ou até mesmo junto a um grupo 

superior formado entre as próprias crianças em seu meio social. 

É certo, porém, que nem todos os alunos almejam obter os privilégios dados àqueles 

que se submetem às regras da escola. Isso acontece porque as pessoas que compõem uma 

sociedade são indivíduos com desejos e inclinações pessoais particulares, portanto, as crianças 
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e os jovens que compõem a escola – vista aqui como uma sociedade - também possuem 

necessidades e inclinações pessoais que podem motivá-los ou não a cumprir as regras da 

instituição. Nestes casos, nem mesmo a influência dos professores e familiares é capaz de 

gerar nestes alunos a motivação para seguir as normas da escola. Estes discentes são taxados 

pela escola como “alunos ruins”, pois geralmente não possuem boas notas e não se submetem 

aos ditames escolares, sendo rotulados como indisciplinados ou desinteressados, já que não 

contribuem para o bom funcionamento do cotidiano escolar e, por isso, não são considerados 

merecedores de uma participação de destaque nos eventos ou de uma posição privilegiada na 

sala de aula. 

Elias e Scotson (2000) indicam que, em todas as sociedades existem grupos que se 

consideram superiores a outros grupos interdependentes. Em sua obra, os autores chamam o 

grupo considerado como superior de “os estabelecidos” e caracterizam os indivíduos que não 

se enquadram neste grupo como “os outsiders”. No caso da escola, podemos entender que o 

grupo dos “estabelecidos” seria formado pelos “bons alunos”, seus familiares e pela própria 

escola, que garante a posição de poder deste grupo; enquanto o grupo dos “outsiders” seria 

composto pelos “alunos ruins” e suas famílias. Como indicam Elias e Scotson: 

 

o grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do grupo outsider as características 

“ruins” de sua porção “pior” – de sua minoria anômica. Em contraste, a autoimagem 

do grupo estabelecido tende a se modelar em seu setor exemplar, mais “nômico” ou 

normativo – na maioria de seus “melhores” membros. Essa distorção pars pro toto
1
, 

em direções opostas, faculta ao grupo estabelecido provar suas afirmações a si 

mesmo e aos outros; há sempre algum fato para provar que o próprio grupo é “bom” 

e que o outro é “ruim”. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 26).  

 

No caso da escola, a imagem do grupo dos “estabelecidos” é formada através dos 

elogios dos professores aos “bons alunos”, destacando suas boas notas e sua conduta 

exemplar em relação às normas da escola. Já ao grupo dos “outsiders” os professores 

atribuem as características consideradas típicas dos “alunos ruins”, como notas baixas e 

indisciplina. E nesta equação, os alunos “estabelecidos” acabam obtendo mais vantagens e 

privilégios dentro da escola, pois possuem o poder do corpo docente a seu favor, enquanto os 

alunos “outsiders” são excluídos e estigmatizados como desordeiros e indignos da confiança 

do corpo docente. 

Na maioria dos casos, o mérito ou a culpa pelo comportamento e pelo sucesso ou 

fracasso dos alunos na escola recaem sobre suas famílias, pois professores e pedagogos 

                                                           
1
 Pars pro toto: do latim, significa tomar uma parte pelo todo. 
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possuem uma certa ideia fixa sobre qual é o papel da família no processo educacional e 

esperam que os familiares correspondam às expectativas dessa ideia sendo participativos, 

presentes e interessados na vida escolar dos filhos. Neste cenário, o ideal almejado pela escola 

em relação ao papel da família na educação dos alunos e as expectativas das famílias em 

relação à socialização de seus filhos na escola acabam se chocando. De acordo com Lea 

Pinheiro Paixão (2007) isso ocorre porque boa parte dos professores acredita que sua função 

primordial é ensinar conteúdos aos alunos que, por sua vez, devem ingressar na escola já 

dotados de pré-requisitos que os preparem para o processo de aprendizagem. Dentre estes pré-

requisitos está a socialização dos alunos, que os professores consideram ser uma função cujo 

cumprimento compete à família. De acordo com a autora, os professores acreditam que é 

necessário haver uma divisão entre a escola e a família para o cumprimento das tarefas 

relacionadas à educação ampla dos alunos, cabendo à escola o ensino de conhecimentos e à 

família a transmissão de noções de comportamento e educação. Segundo Paixão (2007): 

 

É possível afirmar que boa parte dos professores considera indevida a expectativa de 

que eles incluam, entre suas atribuições, a socialização de seus alunos. Os 

professores, em geral, esperam que os alunos, ao ingressarem na escola, estejam 

preparados para iniciar o processo de aprendizagem, função primordial de um 

estabelecimento de ensino. Acreditam na divisão de tarefas: a família educa e a 

escola ensina. Se esses professores avaliam que seus alunos não revelam uma 

adequada socialização, ou seja, que eles não ingressam na escola dotados de 

comportamentos considerados pré-requisito para realização de atividades específicas 

do processo aprendizagem, sentem sua tarefa principal prejudicada. (PAIXÃO, 

2007, p. 224). 

 

Em contrapartida, qual é a expectativa das famílias - sobretudo as oriundas de camadas 

populares, que são o foco desta pesquisa – em relação ao papel da escola na socialização de 

seus filhos? Paixão (2007) acredita que as famílias “esperam que a escola promova 

aprendizagens dos instrumentos básicos necessários à integração em uma sociedade letrada e 

amplie chances no mercado de trabalho.” (PAIXÃO, 2007, p. 227). Os familiares confiam na 

escola como um local seguro para deixar seus filhos durante os longos períodos de tempo em 

que precisam se ausentar para trabalhar e, por não poderem acompanhar com mais 

proximidade a formação dos filhos, acreditam que a escola deve cumprir não só o papel de 

fornecedora de conhecimentos, mas também o de educadora e disciplinadora. Ainda de 

acordo com Paixão: 

 

Para essas famílias, a escola se constitui em uma instituição fundamental para o 

controle e a disciplina do comportamento dos filhos e também para ocupação do 

tempo. Elas têm fortes expectativas de que a escola seja parceira na tarefa de cuidar 

de seus filhos enquanto estão trabalhando, não permitindo que eles fiquem sujeitos a 
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influências perigosas na rua, ao mesmo tempo em que ensina comportamentos e 

valores considerados, por eles, como necessários à sua vida futura como adultos e, 

em especial, no mundo do trabalho. Essas famílias esperam que no espaço escolar 

seus filhos aprendam a ser disciplinados e a ter limites. Tendo como baliza essa 

lógica, avaliam que a falta de controle nos deslocamentos dos filhos e a 

desobediência a horários são indicadores de que o universo escolar está atuando na 

contramão dos valores que procuram incutir nos filhos. (PAIXÃO, 2007, p. 228). 

 

O ideal seria que a socialização na escola estivesse em consonância com a socialização 

na família, porém, esse ideal está longe de ser atingido, pois a escola não é formada por 

sujeitos homogêneos, que possuem os mesmo parâmetros e expectativas sobre o que é certo 

ou errado do ponto de vista sociológico. Assim, quando a família espera que a escola eduque, 

a questão que fica é: sob qual ponto de vista? O do professor ou o da família? 

 Esse ideal também não leva em conta o fato de que vivemos em uma “sociedade de 

indivíduos” (ELIAS, 1994) e que, caso a escola tente encaixar os alunos em um sistema sócio-

educacional único e previamente estabelecido, haverá lacunas e falhas no processo e o 

resultado nunca será harmônico e correspondente ao esperado.  

Esse desencontro entre as inclinações pessoais dos indivíduos e as exigências da vida 

social pode gerar abismos intransponíveis entre as pessoas envolvidas, pois “interdependência 

não quer dizer harmonia, mas tensões e conflitos” (LEÃO, 2007, p. 29). Por isso, cabe à 

escola, nesse caso, buscar meios para diminuir o abismo entre as expectativas das famílias e o 

que o sistema escolar pode oferecer.  E isso é, segundo Elias (1994), o maior desafio da 

coexistência social: 

 

Na vida social de hoje, somos incessantemente confrontados pela questão de se e 

como é possível criar uma ordem social que permita uma melhor harmonização 

entre as necessidades e inclinações pessoais dos indivíduos, de um lado, e, de outro, 

as exigências feitas a cada indivíduo pelo trabalho cooperativo de muitos, pela 

manutenção e eficiência do todo social. (ELIAS, 1994, p. 17) 

 

São as macroestruturas que definem, a princípio, o destino social dos indivíduos. 

Assim, o gênero, a raça, a profissão e qualificação dos pais, entre outros aspectos, interferem 

na sua formação como sujeitos sociais, independentemente das ações individuais de cada um. 

Porém, são as interações sociais cotidianas que levam os indivíduos a se identificarem com 

este ou aquele grupo social, de acordo com os elementos culturais a que têm acesso. Isso 

significa que, ao considerar a escola como um espaço para a formação ampla do aluno - que 

lhe proporciona acesso não só ao conhecimento, mas também à diversidade cultural e à 

socialização - é necessário compreender a dimensão do cotidiano escolar, direcionando o 

olhar não só sobre a instituição, mas também sobre seus sujeitos e suas relações sociais. 

Perceber a escola como espaço sociocultural implica em conhecer seu cotidiano e a 
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construção contínua das relações entre seus diferentes sujeitos nas mais diversas 

circunstâncias. 

A promoção de festas e eventos durante o ano letivo é uma das formas encontradas 

pelas escolas para aproximar as famílias de seu cotidiano. As festividades fazem parte dos 

diversos dispositivos lançados pela escola para interagir com as famílias dos alunos, tais como 

tarefas para casa, cadernos de bilhetes, relatórios, reuniões, boletins etc, porém, 

diferentemente destes outros meios, as festas não ocorrem diariamente, portanto, não possuem 

um caráter de atividade obrigatória para desenvolvimento escolar do aluno. Desta forma, as 

festas acabam se caracterizando como atividades escolares leves e lúdicas, que não são 

consideradas pelas famílias como parte de suas obrigações para com a educação dos filhos, 

mas sim como eventos para os quais elas são convidadas e decidem se desejam/podem ou não 

comparecer, tendo em vista que sua ausência poderá até ser notada, mas não afetará 

diretamente o aprendizado do aluno assim como é o caso da tarefa, por exemplo. 

Podemos dizer que esta lógica é compartilhada por boa parte dos professores, pois 

quando uma família deixa de comparecer às festas da escola, eles se sentem desapontados, 

pois prepararam aquele evento na expectativa de que todos comparecessem, porém não 

consideram que tal ausência afeta de forma visível o desempenho do aluno no aprendizado de 

conteúdos. Já no caso da tarefa para casa ou do estudo necessário para uma prova ou para a 

apresentação de um trabalho, o professor espera que a família cumpra com sua parte em casa 

e, quando isso não acontece, o docente considera que o fracasso do aluno pode estar 

relacionado à falta de participação da família na vida escolar do aluno. 

 Mas nem por isso a participação das famílias nas festas deixa de ser importante. Pelo 

contrário. São elas que, juntamente com as reuniões de pais e mestres, promovem as 

oportunidades para que os familiares dos alunos frequentem a escola, trazendo maior 

aproximação entre família e escola, que “tem sido defendida como um dos fatores de 

promoção do sucesso escolar, difundindo-se um discurso de colaboração entre as duas 

instituições” (RESENDE, 2013, p. 203).  

Para os familiares que são ausentes ou distantes da vida escolar dos filhos devido à sua 

jornada de trabalho intensa ou à correria dos afazeres do dia-a-dia, as festas são uma chance 

de aproximação com a escola, pois, ao participar destas festas, a família pode encontrar nestes 

eventos uma forma de compensar os filhos pela ausência na rotina deles como estudantes, 

fazendo destas ocasiões um meio de demonstrarem orgulho e incentivo ao progresso dos 

filhos nos estudos. Ao participarem das festas, os familiares também avaliam o 

desenvolvimento social de seus filhos e como a escola está contribuindo para promovê-lo. 
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Trazendo à tona as opiniões das famílias dos alunos da EMPLF sobre as festas da escola 

podemos corroborar essa ideia de socialização através das festas analisando a entrevista de 

Fátima Lopes
2
 (anexo 6), moradora de Santa Cruz de Minas e mãe de uma ex- aluna da 

EMPLF e da aluna Márcia, matriculada na escola na turma do 8º ano de 2016: 

 

Pesquisadora: O que as festas da escola significam para você como mãe de uma 

aluna e de uma ex- aluna da EMPLF?  

Fátima: Eu acho que ter as festas é bom pra gente poder mostrar que incentiva os 

filhos no que eles fazem. É bom também porque é um modo diferente pra eles 

aprenderem. Eu acho que fica mais divertido. 

Pesquisadora: Tem mais alguma coisa que as festas da escola representam pra 

você? 

Fátima: Assim, eu acho que ajuda no social também, não é? Quando a escola faz a 

festa ela demonstra que não tá preocupada só com o que eles aprendem no livro, mas 

também com o desenvolvimento social deles. 

Pesquisadora: Por que você diz isso? 

Fátima: Porque eu vejo que a Márcia fica super empolgada quando tem festa. Quer 

por roupa bonita, passar batom, porque ela vai ver os coleguinhas. (Entrevista de 

campo, Anexo 6, 03 de outubro de 2017). 

 

A fala de Fátima demonstra que entre os familiares de alunos há aqueles que se 

preocupam com a socialização dos filhos e que acreditam que promover esta socialização 

também é uma atribuição da escola. Podemos dizer que as festas são vistas por esta mãe como 

ações bem sucedidas da escola, pois são atrativas e levam sua filha a interagir com os colegas 

dentro do ambiente escolar de maneira descontraída e, ao mesmo tempo, didática. Nesse 

sentido, percebemos que esta mãe acredita que, ao participar das festas escolares – tanto de 

sua execução, quanto de seu processo de produção – sua filha também está aprendendo a se 

relacionar dentro de um espaço coletivo e que isso contribui para o seu processo de formação. 

O depoimento de Fátima também deixa subentendida a sua “função simbólica 

mediadora” (LEÃO, 2007, p. 38) na vida social da filha. Ao dizer que a menina “põe roupa 

bonita e passa batom” para ir às festas da escola, esta mãe deixa clara sua aprovação e até 

mesmo influência em relação à maneira como a filha se veste e se apresenta em um evento de 

importância social para sua vida escolar. Esta “função simbólica mediadora” é capaz de 

induzir determinados comportamentos nas crianças e tem papel fundamental no processo de 

civilização e controle dos impulsos descrito por Elias como essencial para a obtenção de 

efeitos a longo prazo em relação ao comportamento: 

 

Em parte automaticamente, e até certo ponto através da conduta e dos hábitos, os 

adultos induzem modelos de comportamento correspondentes nas crianças. Desde o 

                                                           
2
 Todos os nomes dos membros das famílias, dos alunos, dos professores e demais funcionários citados nesta 

pesquisa foram trocados por pseudônimos, por motivos éticos que têm o objetivo de evitar possíveis 

constrangimentos e preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa.  
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começo da mocidade, o indivíduo é treinado no autocontrole e no espírito de 

previsão dos resultados de seus atos, de que precisará para desempenhar funções 

adultas. Esse autocontrole é instilado tão profundamente desde essa tenra idade que, 

como se fosse uma estação de retransmissão de padrões sociais, desenvolve-se nele 

uma autosupervisão automática de paixões, um “superego” mais diferenciado e 

estável, e uma parte dos impulsos emocionais e inclinações afetivas sai por completo 

do alcance direto do nível de consciência. (ELIAS, 1993, p. 202). 

 

Pensando nas festas como o ápice dos mecanismos de socialização utilizados pela 

escola, podemos compreender a preocupação dos alunos e de suas famílias em relação ao seu 

comportamento e à forma como se apresentam nestes eventos. Assim, acreditando que “a 

civilidade é, antes de tudo uma arte sempre controlada da representação de si mesmo para os 

outros” (LEÃO, 2007, p.44) estes sujeitos comparecem às festas e lançam mão de todos os 

meios incorporados ao longo de seu “processo de civilização”, exercendo um autocontrole 

sobre sua conduta e sua vestimenta, considerando que seu comportamento e sua aparência 

poderão causar boa impressão e reconhecimento dentro da sociedade escolar. 

 

 

1.3 – Festejar: um ato “social, histórico e político”. 

 

 

Para refletirmos sobre a importância das festas escolares é preciso caracterizar o que é 

de fato uma festa e qual é a sua importância para o aprendizado dos alunos e para as 

interações sociais dos sujeitos que compõem a comunidade escolar. 

Festas são momentos que estão presentes desde muito cedo na vida das pessoas. Elas 

são uma forma de celebrar a vida e também a convivência em sociedade e estão presentes nos 

costumes de diferentes povos, que desde sua formação mais primitiva já celebravam, através 

de rituais, os deuses, as estações do ano e a passagem do tempo. Para Florestan Fernandes 

(1979) as festas, assim como os folclores, ajustam-se às condições de vida atuais e, neste 

sentido, o autor afirma que: 

 
Essas expressões alargam, por isso, a área de percepção e de explicação objetivas do 

mundo, no âmbito do conhecimento de senso comum fornecido pelo saber popular; 

e, o que é mais importante, alimentam tendências dinâmicas de comportamento 

congruentes com os novos padrões da vida social urbana. Elas fomentam, em outras 

palavras, ajustamentos de teor “realista” que pontilham a conversão do homem 

rústico brasileiro em urbanista e em participante da sociedade de classes. 

(FERNANDES, 1979, p. 28). 
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De acordo com Itani, “a festa é um fato social, histórico e político” (ITANI, 2003, p. 

7) que se constitui como um espaço/momento de compartilhamento das experiências coletivas 

e da produção dos discursos e de seus significados. Assim, podemos dizer que festas são 

comemorações comunitárias, cujo propósito é celebrar a cultura e os diferentes momentos da 

vida social compartilhada por um grupo ou um povo. 

Ao sair da rotina do cotidiano as festas se constituem como uma representação 

intencional de temas específicos que são cultuados e rememorados através das gerações 

devido ao fato de possuírem um significado comum que merece ser celebrado. Desta forma, a 

cultura do festejo é um ato social repassado de geração para geração cujo objetivo maior é 

transmitir valores e celebrar a construção da vida em comunidade através destes valores.  

Analisando as festividades típicas de um grupo ou até mesmo de uma civilização 

podemos conhecer suas ideias, tradições e sua concepção de mundo. Mas isso não significa 

que a cultura das festas é algo tradicional e imutável, já que, através delas podemos perceber 

também a adaptação e transformação dos grupos humanos ao longo da história, refletindo 

uma cultura de resistência às imposições da Igreja, do governo e da elite dominante de uma 

época. Assim, ao longo da história, o conteúdo das festas sofre transformações que são 

resultados do declínio de determinados ritos, das alterações econômicas e políticas e das 

novas expectativas sociais. Nesse sentido, Itani (2003) aponta que: 

 

[...] longe de exibir a permanência sugerida pela palavra tradição, o costume é um 

campo para a mudança, uma arena na qual interesses opostos apresentam 

reivindicações conflitantes. Uma cultura pode ser um sistema de atitudes, valores e 

significados compartilhados e as formas simbólicas em que se acham incorporados. 

[...] A festividade não se inscreve, dessa maneira, somente como parte da tradição, 

tampouco como parte do termo genérico de cultura popular. Sua extensão é mais 

ampla, porque se perpetua como forma de resistência a limites e ao controle 

impostos por governantes e culturas tradicionais. Ela é resultado de confrontos e 

negociações entre classes. (ITANI, 2003, p. 46). 

 

 

Dessa maneira, as festas se constituem também como um ato histórico, já que 

desempenham um papel importante na construção da relação entre os indivíduos e o período 

em que eles vivem, pois, como manifestações sociais, as festividades refletem o modo de vida 

de uma sociedade e com ela concebe e percebe seu ambiente em uma determinada época. 

Além disso, a festa possui também um duplo vínculo com o tempo, relacionando-se com o 

passado através de sua tradição e com o futuro através de seus preparativos. 

Segundo Mary Del Priore (2000), no decorrer de nossa história as instituições de poder 

– neste caso, Igreja e Estado – buscaram utilizar as festas como um meio para impor normas e 
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regulamentos à população. Assim, as festas se constituíram ao longo do tempo como um ato 

político utilizado por estas instituições como forma de demonstrar ao povo quem detinha o 

poder. No entanto, contrariando as regras, muitas vezes as festas oficiais acabavam sendo 

utilizadas como um ato político também pelo povo que, através das manifestações de 

diferentes grupos sociais, se aproveitava das festividades para fazer protestos, reivindicações, 

e demonstrar sua insatisfação em relação às instituições de poder. A autora afirma que: 

 

Se por um lado observam-se as instituições tentando dar uma única função à festa, 

por outro vamos perceber o povo dela se apropriando de maneira peculiar. A festa, 

seus espaços e suas atividades vão ter outra interpretação aos olhos da multidão, a 

cada momento possibilitando uma inversão na sua utilização. (DEL PRIORE, 2000, 

p. 105). 

 

As festas são, antes de tudo, uma forma de vínculo coletivo que rompe com a rotina do 

cotidiano, rompendo com a rotina diária do trabalho e configurando-se como um espaço de 

socialização que se constitui em um rico mecanismo de observação das figurações sociais. 

Através das festas, podemos observar o cumprimento de comportamentos que as normas de 

conduta sociais propõem, pois o ritual dos festejos está diretamente ligado à ordem vigente da 

coletividade que os celebra. 

Maria Laura Cavalcanti (2013) aponta que as teorias sobre as festas possuem um 

sentido amplo para diversas disciplinas nas áreas humanas, inclusive a área da Educação. A 

autora afirma ainda que, para compreender as festas é preciso trata-las não “como uma 

instituição autônoma, mas como uma atividade ritual por excelência, a fim de compartilhar 

características chaves com outras atividades e condutas simbólicas”. (CAVALCANTI, 2013, 

p. 2). 

Assim também pontua Jorge Ribeiro Júnior (1982), que indica que festejos traduzem 

as experiências de um grupo social, seu modo de vida e seus anseios em relação ao futuro, por 

isso possuem um forte potencial pedagógico, na medida em que conseguem “manifestar, 

recuperar, sintetizar um capital cultural que faz parte do repertório de experiências do povo” 

(RIBEIRO JÚNIOR, 1982, p. 43). Considerando este “potencial pedagógico” apontado pelo 

autor podemos utilizar as festas escolares como objeto de observação e aprendizado sobre as 

relações dos indivíduos que convivem em um ambiente escolar.  

Para tal observação devemos levar em consideração o fato de que, nas instituições de 

ensino, o público participante das festas (alunos e seus familiares) pode participar dos eventos 

de duas formas: passivamente, como observador do evento, de seus rituais e das pessoas que 

dele participam; e ativamente, apreendendo os sentidos e significados que atribuem à 
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festividade. Nesta pesquisa as duas formas de participação citadas foram observadas, porém 

daremos mais ênfase à forma de participação ativa, que diz respeito ao significado das festas 

escolares para as famílias dos alunos da instituição de ensino pesquisada. 

 

 

1.4– Etnografia: Um método que privilegia a ação dos sujeitos e sua relação com as 

estruturas sociais. 

 

 

Como esta pesquisa buscou analisar como fonte de dados a participação de diferentes 

sujeitos durante a ocorrência de eventos festivos dentro de um determinado ambiente, e teve a 

pesquisadora como principal instrumento para obtenção destes dados, foi pertinente entender 

que o modelo de pesquisa adotado deveria ter características dos estudos etnográficos. 

 A etnografia é um método mais ligado à antropologia, contudo, ele também pode ser 

utilizado na sociologia qualitativa, trazendo para o pesquisador a possibilidade de se envolver 

com novos objetos de estudo e propondo a ele uma nova visão sobre o que pesquisa. 

 A abordagem qualitativa tornou-se bastante popular entre pesquisadores da área de 

educação a partir da década de 1980. Nesta fase era comum encontrar trabalhos que se 

definiam como “qualitativos” apenas pelo fato de não usarem dados numéricos. Mas um 

estudo deixa de ser qualitativo por usar números? Evidentemente que não, pois em muitos 

casos os números ajudam a expandir a dimensão qualitativa da pesquisa. Assim, de acordo 

com Marli Eliza de André (1995), o termo qualitativo refere-se às técnicas de coleta de dados, 

enquanto o termo etnografia é usado para determinar o tipo de pesquisa realizada:  

 

Eu reservaria os termos quantitativo e qualitativo para diferenciar técnicas de coleta 

ou, até melhor, para designar o tipo de dado obtido, e utilizaria denominações mais 

precisas para determinar o tipo de pesquisa realizada: histórica, descritiva, 

participante, etnográfica, fenomenológica etc. (ANDRÉ, 1995, p. 24). 

 

 

O interesse dos etnógrafos da área da antropologia é descrever a cultura de um grupo 

social. Já os estudiosos da área de Educação que utilizam este método estão interessados em 

investigar os processos educativos do grupo social que observam. Existem, portanto, 

diferenças de enfoque nestas duas áreas, que levam André a crer que o que se faz na área da 

educação é uma espécie de “estudo do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido 

estrito”. (ANDRÉ, 1995, p. 28). 
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A constante interação entre o pesquisador e o objeto pesquisado é indispensável para 

que o pesquisador possa utilizar as técnicas da etnografia como método. Mas, além disso, 

segundo André (1995), na área da Educação há outras técnicas que caracterizam um estudo 

como do tipo etnográfico: 

 

Em primeiro lugar, quando ele faz uso das técnicas que tradicionalmente são 

associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e a 

análise de documentos. A observação é chamada de participante porque parte do 

princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 

estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de 

aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os documentos são 

usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações mais 

profundas e completar as informações coletadas através de outras fontes. (ANDRÉ, 

1995, p. 28). 

 

Ainda de acordo com a autora, outras características importantes da pesquisa do tipo 

etnográfica em educação são: a ênfase no processo e não nos resultados; a preocupação com a 

visão que os sujeitos têm de si mesmos e do mundo que os cerca; o envolvimento no trabalho 

de campo, com a manutenção de um contato direto e prolongado com as pessoas, os locais e 

os eventos investigados; e por fim, o uso de grande quantidade de dados descritivos das 

situações, ambientes, pessoas e diálogos que são reconstruídos na escrita da pesquisa. 

(ANDRÉ, 1995). Estas características tornam o estudo de caráter etnográfico bastante 

flexível, permitindo que o pesquisador revise suas técnicas de coleta, reformule teorias e 

repense seu entendimento da realidade. 

A etnografia constitui-se como um método capaz de propor novas visões para as 

pesquisas na área da Educação, pois proporciona uma análise compreensiva do que se passa 

no cotidiano escolar através de uma nova visão. Conforme afirmam Justa Ezpeleta e Elsie 

Rockwell: 

A etnografia proporcionou uma volta à observação da interação social em situações 

“naturais”, um acesso a fenômenos não documentados e difíceis de serem 

incorporados às exigências do levantamento e do laboratório. [...] os etnógrafos 

entram no campo das “sociedades complexas” através do estudo de situações 

peculiares à vida cotidiana das ruas, bairros e comunidades, hospícios, cárceres, 

tribunais, clínicas e escolas. Ao desenvolver-se nestes campos do domínio clássico 

da sociologia, a etnografia propõe uma nova visão, definindo novos objetos de 

estudo e elaborando conceitos pertencentes à escola estudada. (EZPELETA; 

ROCKWELL, 1989, p. 38). 

 

Este método de pesquisa, que tem como base a observação participante, na qual o 

trabalho de campo é uma experiência pessoal, exige do pesquisador disciplina e habilidade 

como formas de se obter riqueza de dados. Contudo, a etnografia da educação não é um 

método de mera descrição daquilo que é investigado, por isso podemos dizer que ela é 
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caracterizada também pela intencionalidade, interpretação e criticidade do pesquisador. O 

etnógrafo observa e interpreta, realiza múltiplas análises da realidade e aprende a “abandonar 

a formulação abstrata e demasiadamente precoce”, (EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 50) 

a fim de suspender possíveis juízos etnocêntricos. Por isso é importante que ele observe tudo, 

mesmo sabendo que isso não é um procedimento realmente possível, pois a observação 

etnográfica não se prende a algo específico para observar, mas, ao contrário, ela é um treino 

para que o pesquisador perceba detalhes e indícios significativos que os sujeitos 

proporcionam. E estes indícios e detalhes se tornam interpretáveis através do trabalho teórico 

que embasa a pesquisa e que dá ao etnógrafo as ferramentas necessárias para interpretar o 

sentido do processo que estuda em um determinado contexto. 

Ezpeleta e Rockwell (1989) afirmam que as metodologias tradicionais de observação 

da escola são limitantes, por isso é necessário buscar outros métodos e conceitos. Observar 

uma escola pode gerar inúmeras expectativas para o pesquisador, pois “espera-se uma certa 

ordem, uma certa disciplina, algumas regularidades nas ações” (EZPELETA; ROCKWELL, 

1989, p. 16) e, se o observador não pretende apenas confirmar suas pressuposições sobre a 

escola, ele se espanta ao deparar-se com situações inexplicáveis, que lhe mostram o quão 

pouco ele sabe sobre a vida da escola e como as pesquisas padronizadas são alheias ao ensino 

e ao aprendizado que de fato lá ocorrem. Isso acontece principalmente porque há a tendência 

de se enxergar a escola como uma instituição estatal que possui um sistema administrativo 

com organização hierárquica, fins e objetivos padronizados. 

O estudo de caráter etnográfico se torna a metodologia mais pertinente quando o 

pesquisador percebe que não pode enxergar a vida escolar como um todo - muito menos como 

um sistema único padronizado - pois os limites do senso comum em relação à realidade do 

sistema escolar como instituição são ultrapassados quando o objetivo da pesquisa é observar 

sujeitos e situações considerados menos importantes e significativos na hierarquia da escola. 

As categorias tradicionais de pesquisa sociológica são ainda mais limitantes quando o 

pesquisador leva em consideração o referencial social e cultural no qual a escola está inserida. 

Conforme afirmam Ezpeleta e Rockwell: 

 

Os limites administrativos e institucionais de cada escola tornam-se difusos – ao 

nível da existência diária – e a realidade escolar se interpenetra na realidade social e 

política circundante. É impossível, por exemplo, explorar formas de negociar a 

imprescindível ajuda dos pais na manutenção da escola sem atingir o substrato da 

organização social e política local. É impossível também compreender o que 

acontece numa sala de aula sem o referencial da cultura imediata. (EZPELETA; 

ROCKWELL, 1989, p. 19). 
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Assim, a tarefa do pesquisador que se baseia no método da etnografia é aproximar-se 

paulatinamente dos participantes de sua pesquisa, a fim de compreender e com eles 

compartilhar os significados da sua realidade. Pensando nessa necessidade de aproximação 

com os sujeitos da pesquisa e, após intensas discussões, consideramos que não seria 

conflitante e impertinente que a pesquisadora fosse professora do corpo docente da escola, já 

que as festas eram o nosso objeto de estudo e, como ocasiões informais e esporádicas que 

envolviam todos os membros da escola, não seriam analisadas como uma prática direta de 

apenas de um determinado professor ou funcionário. 

Os quatro principais eventos promovidos em 2016 pela EMPLF (Festa da Família, 

Festa Junina, Festival de Talentos e Feira Cultural) constituíram-se como o cenário para as 

observações desta pesquisa e para a aproximação com seus participantes. Os eventos foram 

acompanhados de perto pela pesquisadora, que participou de forma atuante - como professora 

da instituição e como observadora - de sua produção e execução. Acreditamos que, devido ao 

fato da EMPLF ser uma escola que atende indivíduos das camadas populares, esta forma de 

atuação da pesquisadora trouxe maior interação entre ela e os sujeitos da pesquisa durante as 

festas, o que pode ser considerado como um ponto positivo, pois conforme afirma Ruth 

Cardoso (1986): 

 

Um pesquisador capaz de uma “boa” interação com as minorias ou grupos populares 

será sempre um porta-voz de seus anseios e carências, logo, da sua “verdade”. O 

critério para avaliar as pesquisas é principalmente sua capacidade de fotografar a 

realidade vivida, Sua função é tornar visíveis aquelas situações de vida que estão 

escondidas e que, só por virem à luz, são elementos de denúncia do status quo. 

(CARDOSO, 1986, p. 95). 

 

É claro que o envolvimento do investigador tem consequências diretas para a pesquisa, 

que se encaminha, em alguns casos, de uma observação participante para uma “participação 

observante” (CARDOSO, 1986, p. 95). Por isso foi necessário de nossa parte ter um cuidado 

redobrado para manter a neutralidade e não “contaminar” as observações somente com a visão 

da investigadora como docente da escola, pois isso poderia reduzir a pesquisa apenas a uma 

denúncia dos problemas da instituição de ensino e de sua comunidade. 

O diário de campo foi o principal instrumento utilizado para o registro detalhado de 

tudo que foi observado. Desde o início do ano letivo de 2016 foi acordado com a direção da 

EMPLF que a pesquisadora compareceria às festas apenas para fazer observações 

concernentes à sua pesquisa e que, apesar de estar ali cumprindo seu horário de trabalho, não 

desempenharia suas funções como professora da escola durante os eventos. Visando sua tarefa 
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de investigadora, a pesquisadora chegava à escola pelo menos trinta minutos antes do início 

das festas e permanecia no recinto até a saída do último participante. Isso permitia a 

observação da montagem dos eventos, assim como o contato com seus participantes tanto na 

chegada quanto na saída das festas.  

Na maioria das vezes era impossível observar as festas e fazer notas de campo ao 

mesmo tempo, por isso todas as anotações sobre cada uma das festas observadas eram feitas 

em um pequeno caderno que, no dia seguinte eram registradas no diário de campo. A 

disciplina de executar os registros imediatamente no dia posterior às festas era necessária para 

que as observações não se perdessem ou fossem alteradas na memória da pesquisadora com o 

passar do tempo. 

A organização dos registros no diário priorizou os seguintes aspectos: retratação dos 

participantes das festas (formas de se vestir e maneiras de agir), descrição da organização do 

espaço físico da escola para cada evento, narrativa da execução das festas, relatos de 

acontecimentos particulares em cada evento e as impressões da pesquisadora durante as 

observações. 

 Levando todos estes aspectos em conta, o diário de campo caracterizou-se como um 

instrumento essencial para o registro da movimentação das festas, da descrição do espaço da 

escola para os eventos e também dos sujeitos participantes das festividades. No entanto, é 

importante frisar que este instrumento não se constituiu apenas como um mero espaço de 

anotação do que era visto, pois as descrições dos sujeitos e do ambiente articulavam-se com 

as reflexões da pesquisadora acerca de tudo que era observado, dando ao diário de campo um 

caráter subjetivo que, conforme afirma Roberto Macedo (2010) torna esse método de registro 

das observações bastante intimista: 

 

Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o gênero 

diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos atores 

pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a apreensão dos 

significados que os atores sociais dão à situação vivida. O diário é um dispositivo na 

investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista. (MACEDO, 2010, p. 134). 
 

Sendo assim, este caráter intimista do diário de campo permitiu-nos apreender os 

sentidos e significados das festas da EMPLF para as famílias dos alunos da escola, pois tudo 

que era visto, ouvido e percebido em relação às festas e à participação das famílias foi 

registrado no diário.  

Todavia, o diário de campo não foi o único instrumento de investigação e obtenção de 

informações deste trabalho, pois pesquisas de cunho etnográfico por vezes conectam a 



45 
 

 

observação em campo numa triangulação com a análise documental e com as entrevistas. No 

caso desta pesquisa, os principais acervos analisados foram os documentos legais da EMPLF 

disponíveis na secretaria da escola: Projeto Político Pedagógico (PPP), regimento escolar, 

fichas de matrícula de alunos, arquivos de turmas referentes ao ano letivo de 2016 e registros 

de funcionários também referentes ao mesmo ano. O objetivo desta análise foi obter dados 

quantitativos sobre a composição de alunos e funcionários da escola e também informações 

sobre os referenciais pedagógicos que pautam a proposta de ensino da EMPLF, pois não 

podíamos analisar as festas da escola sem conhecer seu caráter pedagógico e sua proposta de 

ensino. 

Considerando que a pesquisa de caráter etnográfico privilegia a ação dos sujeitos nas 

suas relações com as estruturas sociais, podemos conceber a instituição escolar como sendo o 

resultado da confrontação entre os interesses da própria escola (enquanto entidade oficial do 

sistema educacional) e dos sujeitos (alunos, familiares, professores e funcionários) em suas 

interrelações dentro deste ambiente. Juarez Dayrell (1996) pontua que, para entender a escola 

como construção social, o pesquisador precisa perceber que seus sujeitos não são agentes 

passivos diante da estrutura:  

 

A escola, como espaço sócio-cultural, é entendida, portanto, como espaço social 

próprio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de 

normas e regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos sujeitos. 

Cotidianamente , por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos 

envolvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias 

individuais, ou coletivas, de transgressão e de acordos. Um processo de apropriação 

constante dos espaços, das normas, das práticas e dos saberes que dão forma à vida 

escolar. Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a instituição, esse processo, como 

tal, é heterogêneo. Nessa perspectiva, a realidade escolar aparece mediada, no 

cotidiano, pela apropriação, elaboração, reelaboração ou repulsa expressas pelos 

sujeitos sociais. (DAYRELL, 1996, P. 136). 

 

O conceito de cotidiano anteriormente citado por Dayrell se refere ao conjunto de 

atividades “caracteristicamente heterogêneas empreendidas e articuladas por sujeitos 

individuais” (EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 22). Obviamente as festas e eventos 

observados na EMPLF não podem ser compreendidos como atividades cotidianas, mas sim 

como “atividades esporádicas” que são bastante esperadas pelos sujeitos que delas participam, 

restringindo-se ao seu pequeno universo social. 

Durante a observação destas “atividades esporádicas” alguns sujeitos em particular 

ganharam destaque porque se sobressaíram de forma destacada nos eventos. Esse destaque foi 

dado, sobretudo, a alunos que eram mais participativos, famílias mais assíduas, professores 

empenhados em promover determinados temas e trabalhos e à diretora, que através de seu 
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cargo de gestora, tinha em certa medida o poder de determinar o caráter dos eventos. No 

entanto, os eventos e festas foram analisados de forma ampla, sem dar direcionamento 

específico ao papel destes sujeitos, que permaneceram anônimos nas descrições da pesquisa. 

Ezpeleta e Rockwell indicam que: 

  

Vivendo sua vida e realizando seu trabalho, todo sujeito empreende atividades 

variadas para poder reproduzir-se no modo histórico particular do mundo em que 

vive. Atividades que são, ao mesmo tempo, constitutivas desse mundo. A prática dos 

sujeitos individuais, circunscrita a “pequenos mundos”, atinge sempre algum grau, 

inscrevendo-se simultaneamente em diferentes níveis de “integração” de cada 

formação social (desde a família e o bairro, até as instituições estatais ou partidos 

políticos). Na escala das integrações maiores, o conteúdo de certas práticas é 

relevante para os processos reprodutores ou transformadores das relações sociais 

hegemônicas. (EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 24). 

 

 A descrição do papel desempenhado pelos alunos, professores e direção durante os 

eventos da escola é importante para a compreensão da participação das famílias dos alunos, 

pois são estes indivíduos que organizam e promovem as festas da EMPLF e interagem com os 

familiares durante sua execução. Por isso também tornou-se imprescindível não só observar a 

participação das famílias nas festividades da escola, como também entrevistá-las para saber 

quais foram suas impressões sobre os eventos e sobre os indivíduos com quem interagiram 

nestas ocasiões. 

 

 

1.5 – A entrevista compreensiva: um método de diálogo entre pesquisador e sujeitos 

pesquisados. 

 

 

Conforme exposto anteriormente, a entrevista é característica essencial das pesquisas 

de caráter etnográfico. Em um trabalho que analisa as relações de diferentes sujeitos em um 

ambiente institucionalizado, ouvir as opiniões e impressões destes sujeitos sobre o que ocorre 

neste ambiente é requisito básico para a construção das teorias e considerações do 

pesquisador. 

Durante a observação das festas da EMPLF percebemos que o contato com as famílias 

dos alunos era tão importante quanto a observação e a participação nos eventos, pois seria 

através do encontro com os sujeitos da pesquisa que teríamos a oportunidade de conhecer os 

sentidos das festas para eles. Conforme indica Cardoso (1986): 

 



47 
 

 

A prática de pesquisa que procura este tipo de contato precisa valorizar a observação 

tanto quanto a participação. Se a última é condição necessária para um contato onde 

afeto e razão se completam, a primeira fornece a medida das coisas. Observar é 

contar, descrever e situar os fatos únicos e os cotidianos, construindo cadeias de 

significação. Este modo de observar supõe, como vimos, um investimento do 

observador na análise de seu próprio modo de olhar. Para conseguir esta façanha, 

sem se perder entrando pela psicanálise amadorística, é preciso ancorar as relações 

pessoais em seus contextos e estudar as condições sociais de produção dos 

discursos. Do entrevistador e do entrevistado. (CARDOSO, 1986, p.103). 

  

Após a observação das festas tínhamos a consciência de que era necessário entrevistar 

famílias participantes e não-participantes dos eventos a fim de entendermos o significado 

destas festas dentro do contexto do discurso produzido por estas famílias. As entrevistas 

teriam a função de se articular com os dados coletados por meio da pesquisa de campo, pois 

partíamos do pressuposto de que cada família ouvida teria um olhar específico sobre as ações 

da escola em relação às festas e sobre o seu relacionamento com a instituição de ensino.  

A princípio o objetivo era entrevistar cerca de vinte famílias de alunos para ouvir suas 

impressões e opiniões acerca das festas e eventos do ano de 2016 na EMPLF. A fase das 

entrevistas deveria ocorrer após o começo das aulas do ano letivo de 2017, no entanto, ao 

tentar dar início aos trabalhos de entrevista encontramos algumas barreiras. Logo de início a 

direção da escola se mostrou receosa em relação ao contato da pesquisadora com os familiares 

de alunos fora do ambiente escolar. A preocupação da diretora era que a pesquisa pudesse 

expor os sujeitos entrevistados e prejudicar a imagem da escola. Esclarecemos a ela que todos 

os familiares entrevistados teriam suas identidades preservadas através do uso de 

pseudônimos e que os áudios das entrevistas não seriam divulgados. Depois de algumas 

negociações conseguimos o apoio da escola para realizar as entrevistas, porém, das vinte e 

uma famílias com as quais entramos em contato, apenas três concordaram em conceder 

entrevistas. Algumas pessoas justificaram sua recusa alegando não ter tempo para conversar 

com a pesquisadora e outras afirmaram que não gostariam de receber estranhos em suas casas.  

Acreditamos que uma explicação plausível para esta dificuldade em conseguirmos nos 

aproximar das famílias seja o medo que estas pessoas têm de dizer algo que possa prejudicar 

sua relação com a escola, com a comunidade e até mesmo com o poder público local. Em uma 

cidade muito pequena como Santa Cruz de Minas, onde quase todos os moradores se 

conhecem, as relações sociais costumam ser bem próximas e é comum que as pessoas se 

preocupem com a opinião de seus vizinhos sobre sua vida pessoal. Por isso, muitas vezes as 

pessoas evitam expressar ideias e opiniões divergentes daquelas compartilhadas pelo grupo, 

pois temem ser estigmatizadas. Assim, no imaginário destas pessoas, conceder entrevista a 

uma “forasteira” poderia representar um risco para a reputação e a boa convivência com os 
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seus conhecidos e com a escola. Essa conclusão é baseada em Elias e Scotson (2000) que, ao 

entrevistarem pessoas de diferentes bairros em uma pequena cidade, perceberam a resistência 

dos entrevistados em exprimir opiniões divergentes das opiniões padronizadas pelo grupo:  

 

É bem possível que algumas das pessoas entrevistadas tivessem opiniões individuais 

divergentes das ideias e crenças típicas de seu bairro. Mas as entrevistas de tipo 

convencional são métodos aproximativos de avaliar as atitudes e opiniões das 

pessoas. Raramente fazem mais do que arranhar a superfície. Em comunidades como 

essas, era de se esperar que, em entrevistas com pessoas relativamente estranhas, os 

entrevistados fossem mais propensos a exprimir as ideias-padrão dominantes do que 

quaisquer opiniões individuais que se desviassem desses padrões. (ELIAS; 

SCOTSON, 2000, p. 54). 

 

Apesar dessa dificuldade, sabíamos que entrevistar as famílias era essencial para 

complementar as observações feitas durante as festas, pois só através das entrevistas 

conseguiríamos alcançar nosso objetivo de entender os sentidos que as festas têm para as 

famílias dos alunos. Então novamente procuramos a direção da EMPLF, já no segundo 

semestre do ano letivo de 2017, na tentativa de conseguir o contato de novas famílias para 

serem entrevistadas. Após conversas com a supervisora do turno da manhã, que trabalha na 

escola há mais de quinze anos e conhece todas as famílias da comunidade, concluímos que 

seria mais prático que ela mesma nos indicasse as pessoas que poderíamos entrevistar e nos 

auxiliasse neste primeiro contato com as famílias para explicar os objetivos da entrevista e 

solicitar um encontro com a pesquisadora. Assim, durante as duas primeiras semanas do mês 

de setembro de 2017, a supervisora fez a gentileza de entrar em contato com familiares de 

alunos para solicitar que estes participassem da pesquisa. Para alcançar uma gama variada de 

opiniões das famílias sobre as festas e sobre a escola, solicitamos que a supervisora fizesse 

contato com familiares de alunos de todos os três níveis de ensino (EI, EFI e EFII) atendidos 

pela escola. A maioria dos familiares de alunos continuava demonstrando desconfiança e 

resistência em conceder uma entrevista para a pesquisadora e acabamos conseguindo com a 

supervisora o contato de apenas mais cinco famílias que aceitaram ser entrevistadas, 

totalizando, assim, a coleta de oito depoimentos de familiares sobre as festas e eventos da 

EMPLF.  

Entrevistar famílias que participavam frequentemente das festas da escola foi o 

principal critério para a seleção dos sujeitos entrevistados, já que nosso objetivo era conhecer 

a opinião destas famílias sobre as festas da EMPLF e, principalmente, sobre o significado 

destas festas para estas pessoas enquanto responsáveis por alunos da escola. Do mesmo modo 

também foi importante ouvir a fala de familiares que não participavam das festas, pois isso 
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nos permitiu entender os motivos de sua ausência e o que as festas representavam para estes 

sujeitos. Assim, dentre as oito famílias entrevistadas, conseguimos obter o depoimento de 

cinco que participavam assiduamente das festas da escola (Anexos 2, 4, 6, 7, e 9), de uma que 

participava apenas de algumas festas (Anexo 8) e de duas famílias que declararam não 

participar de nenhum dos eventos oferecidos pela escola (Anexo 3 e 5). 

Como referencial para a construção das entrevistas realizadas utilizamos 

principalmente o trabalho do sociólogo Jean-Claude Kaufmann (2013), que se inspira 

diretamente em Norbert Elias para desenvolver um modo de construção do objeto de pesquisa 

através do que ele chama de “Entrevista Compreensiva”. 

Para Kaufmann, o pesquisador é um artesão intelectual responsável por construir suas 

ferramentas e determinar o modo de empregá-las. Por isso, para o autor, é essencial que o 

entrevistador substituía as formalidades e o tecnicismo por um método que o aproxime dos 

entrevistados da pesquisa, negando o caráter da impessoalidade durante a entrevista. Nesse 

sentido, o autor afirma que: 

 

O artesão intelectual é aquele que sabe dominar e personalizar os instrumentos que 

são o método e a teoria, num projeto concreto de pesquisa. Ele realiza uma obra (e 

isso não está restrito a alguns autores importantes) que se destaca por sua 

importância, que está acima do fluxo uniforme de dados simples e de outras 

informações. A informação não é o saber; a acumulação de informação pode até 

mesmo matar o saber. O artesão intelectual resiste à laminação do saber através dos 

dados. Ele é ao mesmo tempo: homem de campo, metodologista, teórico, e recusa 

deixar-se dominar tanto pelo trabalho de campo quanto pelo método ou mesmo pela 

teoria, quando esta é dogmática. (KAUFMANN, 2013, p. 33). 

 

Em uma pesquisa cujo objetivo é compreender as relações dos sujeitos com um 

ambiente social institucionalizado, o método de Kaufmann, que propõe a aproximação entre 

entrevistador e entrevistado, apresenta-se como o mais adequado, pois permite ao pesquisador 

desenvolver uma escuta mais atenta, e assim, identificar os saberes e valores dos indivíduos 

para, através do que é observado, obter uma “explicação compreensiva do social.” 

(KAUFMANN, 2013, p.47). 

O objetivo do método de entrevistas padronizado é conduzir todas as entrevistas da 

mesma forma, a fim de reduzir ao mínimo as variações de uma para outra. Porém, a entrevista 

compreensiva busca uma dinâmica em que o entrevistador esteja ativamente envolvido nas 

questões que coloca, provocando também o envolvimento do entrevistado. As opiniões dos 

entrevistados sobre uma mesma pergunta “são múltiplas, até mesmo contraditórias, e 

estruturadas de forma não aleatória em diferentes níveis de consciência.” (KAUFMANN, 

2013, p. 40). Isso significa que toda entrevista e todo entrevistado são ricamente complexos, e 
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que tentar utilizar métodos padronizados de entrevista pode leva o pesquisador a sofrer uma 

imensurável perda de dados e informações que seriam preciosos para o seu trabalho. 

Contudo, o fato de promover uma técnica de entrevista não-estruturada, não significa 

que Kaufmann defenda o abandono do uso de teorias e de métodos de verificação rigorosos, 

pois são eles que dão o embasamento necessário para a delimitação do objeto, a ruptura com o 

senso comum e que proporcionam ao pesquisador o distanciamento necessário para que seu 

trabalho seja objetivo. Segundo Kaufmann: 

 

A técnica por si só não permite construir a distância necessária para a objetivação. 

Ela se liga apenas à aparência, mas o objeto permanece plano. É a teoria que lhe dá 

volume. Fica entendido que, para não derivar rumo à especulação abstrata, ela deve 

proceder por hipóteses e procedimentos de verificação os mais rigorosos possíveis. 

(KAUFMANN, 2013, p. 43). 

 

A entrevista compreensiva é, portanto, um método de diálogo entre entrevistador e 

entrevistado, que tem como principais características a variação, a evolução e a flexibilidade. 

Seu progresso se dá pela combinação entre a teoria, que é abstrata, e o trabalho de campo, que 

é tangível. No caso desta pesquisa, houve a elaboração de uma entrevista semiestruturada 

conduzida segundo as indicações de Kaufmann, pois seu processo compreensivo entende que 

os indivíduos são “produtores ativos do social, portanto depositários de um saber importante 

que dever ser assumido do interior, através do sistema de valores dos indivíduos” 

(KAUFMANN, 2013, p. 47) Assim, a compreensão dos sujeitos torna-se um instrumento do 

pesquisador para chegar ao seu objetivo maior, que é a compreensão do social. 

Inicialmente sentimos algumas dificuldades e limitações para formular as questões das 

entrevistas, pois não sabíamos quais sujeitos deveriam ser entrevistados: mãe ou pai dos 

alunos? Ou ambos? No caso de crianças e adolescentes criados por diferentes parentes, quem 

seria considerado responsável pelo aluno?
3
 Diante de tais dúvidas decidimos que seria melhor 

elaborar um formulário de perguntas que abrangesse todos os tipos de arranjos familiares 

possíveis. Tomamos também o cuidado de agendar previamente as entrevistas com o familiar 

que tivesse disponibilidade de tempo para nos receber e que se sentisse mais à vontade e 

capacitado para responder nossas questões. 

Dadas estas considerações, a opção por uma entrevista semiestruturada permitiu-nos 

abrir espaço aos sujeitos investigados para se sentirem à vontade e se expressarem de forma 

livre diante das questões previamente formuladas. Ao longo das entrevistas algumas 

                                                           
3
 Essa dúvida nos ocorreu porque, conforme já expusemos na Introdução desta pesquisa, muitos alunos da 

EMPLF são provenientes de lares com diferentes tipos de arranjos familiares, sendo, por vezes, criados pelos 

avós, por tios e tias ou pelos irmãos mais velhos. 
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perguntas foram retiradas e outras acrescentadas levando-se em consideração o desenrolar do 

diálogo com os sujeitos, sua abertura aos questionamentos e os relatos de suas experiências 

com a EMPLF. Esta flexibilidade do formulário de perguntas foi baseada nos métodos de 

Kaufmann (2013), que sugere o uso de uma “grade” de questões apenas como um guia 

ordenado e simples, cujo objetivo não é engessar os rumos da entrevista, mas sim direcioná-la 

e torná-la aberta ao diálogo entre pesquisador e sujeito: 

 

A grade de perguntas é um guia muito flexível no quadro da entrevista 

compreensiva. Uma vez redigidas, é raro que o investigador tenha que lê-las ou 

ordená-las uma após a outra. É um simples guia para fazer os informantes falarem 

em torno de um tema, sendo que seu ideal é o de estabelecer uma dinâmica de 

conversação mais rica do que a simples resposta às perguntas, evitando que se fuja 

do tema e, de certa forma, se esqueça da grade. Mas para alcançar isso é necessário 

que ela tenha sido anteriormente redigida com atenção, totalmente assimilada, 

praticamente decorada. (KAUFMANN, 2013, p. 74). 

 

As entrevistas foram registradas em áudio e transcritas pela pesquisadora, com o 

cuidado de respeitar a integridade das falas dos entrevistados. As transcrições reproduziram os 

erros de sintaxe e pronúncia assim como a maneira peculiar e própria do discurso de cada 

sujeito. Durante a execução das entrevistas a adoção de uma postura de abertura para a 

comunicação foi fundamental para que houvesse empatia entre entrevistadora e entrevistados. 

E, conforme pontua Cardoso (1986), tal postura não se tratava de “subjetivismo descontrolado 

invadindo o campo da reflexão racional, mas sim da natureza intersubjetiva da relação entre o 

pesquisador e seu informante”. (CARDOSO, 1986, p. 101). 

A análise dos dados coletados nas entrevistas foi baseada no conceito trabalhado por 

Écio Portes (2000; 2012) denominado “circunstâncias atuantes”. Com base neste conceito, 

constatamos a existência de um conjunto de situações - que usaremos o termo “circunstâncias 

atuantes” para designar - que influenciava a ausência ou a participação das famílias nas festas 

da EMPLF. Tais circunstâncias podiam variar de uma família para outra, mas de alguma 

forma estavam relacionadas entre si, pois, de acordo com Portes: 

 

Essas circunstâncias se combinam entre si e só fazem sentido se inseridas “na rede 

de seus entrelaçamentos concretos” (LAHIRE, 1997, p. 72), sendo que não parecem 

possuir efeito importante de forma isolada. Elas atuam no decorrer da trajetória, 

diante das necessidades e questionamentos cotidianos a serem enfrentados pela 

família. (PORTES, 2000, p. 65). 

 

As circunstâncias atuantes indicam um conjunto de ações que podem ser percebidas 

nos discursos das famílias entrevistadas e que nos revelam a forma como estas famílias se 
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dedicam à vida escolar dos filhos. Estas ações nos apontam as diferentes estratégias 

empregadas por estas famílias e seus esforços para participar de ocasiões importantes na 

escola, como as festas, revelando os sentidos que estes eventos têm para estas famílias. Ainda 

sobre as circunstâncias atuantes, Portes comenta que: 

 

Evidentemente, essas circunstâncias atuantes não são naturalmente naturais. São o 

resultado de um esforço de interpretação do material empírico à disposição do 

pesquisador. As circunstâncias atuantes, na verdade, são frutos de um diálogo com 

as referências teóricas que informam a questão tratada e procuram dar sentido ao 

conjunto do material empírico coletado, que vem marcado pelas possibilidades e 

impossibilidades de atuação no campo empírico. (PORTES, 2012, p. 6). 

 

No caso desta pesquisa, as circunstâncias atuantes demarcaram as condições em que se 

dava a participação das famílias nas festas da EMPLF, sendo que tais festas foram 

consideradas como eventos em um espaço e tempo específicos, caracterizados por condições 

simbólicas e carregados de significados que nos permitiram realizar uma análise mais 

abrangente das cenas observadas. Assim, categorizamos um conjunto de circunstâncias 

atuantes que foram consideradas como determinantes para a participação ou ausência das 

famílias nas festas da EMPLF: 

a) O horário de execução das festas;  

b) O empenho da família em promover a participação dos filhos em atividades 

extracurriculares
4
;  

c) A importância que a família dava para a socialização na vida escolar dos filhos. 

 No Capítulo II faremos a apresentação do perfil das famílias entrevistadas e a análise 

das circunstâncias atuantes supracitadas, bem como a caracterização da cidade de Santa Cruz 

de Minas e da EMPLF que, juntamente com as festas da escola, ficaram configuradas como 

objetos desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Chamamos aqui de “extracurriculares” todas as atividades praticadas pelos alunos fora do ambiente da escola, 

tais como esportes, musicalização, participação em atividades eclesiásticas como catequese e escola dominical, 

entre outras. 
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CAPÍTULO II: CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA – A CIDADE, A ESCOLA, AS FAMÍLIAS E AS FESTAS. 

 

 

2.1 – Breve perfil da cidade de Santa Cruz de Minas. 

 

 

A EMPLF, situada na cidade mineira de Santa Cruz de Minas, se caracteriza por ser 

uma instituição de ensino de caráter municipal que está intimamente ligada com os setores 

sociais comandados pela prefeitura do município, de forma que seu cotidiano deve fazer parte 

do sistema de relações institucionais e sociais da cidade.  

Com uma área de cerca de 3,565 km², Santa Cruz de Minas é considerado um dos 

menores municípios do Brasil. Sua história teve início com as expedições paulistas de 

exploração a Minas Gerias e com a chegada do bandeirante Tomé Portes del-Rei no início do 

século XVIII à região do Rio das Mortes. Neste local foram fundadas as Vilas de São João 

del-Rei (atual município de São João del-Rei) e de São José del-Rei (atual município de 

Tiradentes). 

Às margens do Rio das Mortes, na área onde hoje localiza-se Santa Cruz de Minas, 

Tomé Portes ordenou, em 1701, a construção  do Porto Real da Passagem, que servia para 

travessia de pessoas e desembarque de mercadorias diversas que chegavam em canoas. Assim 

teve início o povoamento local, que ficou conhecido como Porto Real e mais tarde apenas 

como Porto. Em 1718 o Porto Real da Passagem passou a pertencer à Vila de São José del-

Rei, conforme descreve Alexandra Ferreira: 

 

Em 1718, a Vila São José del-Rei (Tiradentes) obteve concessão de sesmaria de 

Dom Pedro de Almeida, governador da Capitania de Minas Gerais, de meia légua de 

terras que estivessem devolutas pelo Rio das Mortes para a parte de cima, como para 

a parte de baixo. Porto Real ficou pertencendo à Vila São José. (FERREIRA, 2008, 

p. 90). 

 

 Em 1962, a Lei Estadual de Minas Gerais nº 2.764 elevou o povoado de Porto Real à 

categoria de distrito, que passou a ser chamado de Santa Cruz de Minas. O novo nome era 

uma referência a uma grande cruz de cimento que existia em uma das praças do local. Em 

1995 foi organizada pelos moradores do distrito uma comissão pela emancipação do distrito. 

Após a realização de um plebiscito, o município foi emancipado pela Lei Estadual nº 12.030, 

de 21 de dezembro de 1995 (FERREIRA, 2008, p. 91). 
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O Rio das Mortes e a Serra de São José são os marcos naturais que limitam o território 

da cidade de Santa Cruz de Minas. Em 2015, de acordo com dados do censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possuía população estimada em 8.429 

habitantes
5
. O artesanato em madeira, ferro e cerâmica constitui sua principal atividade 

econômica. Outras fontes geradoras de emprego em Santa Cruz de Minas são a empresa 

Mineração Ômega, que explora jazidas de areia na região, a Prefeitura Municipal e os 

comércios locais como supermercados, lojas, farmácias e bares. Estes locais, no entanto, não 

conseguem atender à demanda por emprego da população, o que leva a uma parcela dos 

moradores a buscar trabalho nas cidades vizinhas de São João del-Rei e Tiradentes.  

A baixa oferta de atividades de trabalho formal gera um significativo número de 

pessoas desempregadas na cidade. O desemprego acaba sendo a causa do principal problema 

enfrentado pelos moradores, que é o alto índice de violência e criminalidade, provocado 

principalmente pelo tráfico de drogas. Em 2008, Santa Cruz de Minas foi apontada como a 

terceira cidade mais violenta do Brasil, de acordo com pesquisa divulgada pela Rede de 

Informação Tecnológica Latino-Americana: 

 

Duas cidades de Minas Gerais ocupam a lista das mais violentas do país. De acordo 

com uma pesquisa, divulgada nesta terça-feira, pela Rede de Informação 

Tecnológica Latino-Americana, Santa Cruz de Minas, na região central do estado, 

está em terceiro lugar no índice de assassinatos de pessoas entre 15 e 24 anos. Em 

décimo lugar está Betim, na grande BH. O ranking é feito levando em conta a 

proporção entre o número de homicídios e a população do município. (...) De acordo 

com a Rede de informação Tecnológica Latino-Americana, a pesquisa teve como 

base as informações do Ministério da Saúde e atestados de óbitos registrados em 

todos os 5.564 municípios do país.  (GLOBO MINAS, 29 de janeiro de 2008.)
6
 

 

Um ano e dez meses depois, a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDESE) 

divulgou dados que apresentavam uma redução significativa do Índice de Criminalidade 

Violenta (ICV) em Santa Cruz de Minas, que em comparação aos dados de 2008 teve uma 

redução de 38,29% na criminalidade ligada ao tráfico de drogas. A SEDESE atribuiu a queda 

do ICV em Santa Cruz de Minas à verba de cerca de 500 mil reais que a cidade recebeu do 

Governo do Estado de Minas para investimentos na área de segurança, além de parcerias com 

                                                           
5
 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/santa-cruz-de-minas/panorama > Acesso em 20 de julho 

de 2016. 
6
 Disponível em <http://globominas.globo.com/GloboMinas/Noticias/Plantao/0,,MUL279298-9076,00-

SANTA+CRUZ+DE+MINAS+E+BETIM+SAO+AS+CIDADES+MAIS+VIOLENTAS+DO+ESTADO.html> 

Acesso em 20 de julho de 2016. 
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a Polícia Militar para a execução de projetos educacionais voltados à promoção do combate às 

drogas.
7
 

A administração de Santa Cruz de Minas está a cargo de um prefeito e um vice-

prefeito no pode executivo, e nove vereadores da Câmara Municipal no poder legislativo. 

Juridicamente a cidade faz parte da Comarca de São João del-Rei. Além da Prefeitura e da 

Câmara de Vereadores, a organização da cidade também contava, no ano de 2016, com as 

seguintes instituições públicas e privadas descritas no quadro a seguir: 

 

 

2.1.1 Quadro I: Instituições públicas e privadas com sede na cidade de Santa Cruz de 

Minas no ano de 2016. 

 

 

Instituição Número de estabelecimentos 

Agência do Banco Bradesco 01 

Agência dos Correios 01 

Cartório de registro civil 01 

Casa Lotérica da Caixa Econômica 

Federal 

01 

Conselho Tutelar 01 

Creche da ONG “Obras Sociais Fé e 

Alegria” (OSFA) 

01 

Escola de educação básica 02 

Igreja Católica 01 

Igreja Protestante 05 

Posto da Polícia Civil 01 

Posto da Polícia Militar 01 

Posto de Saúde 02 

FONTE: Construção da autora a partir de observação local e de conversas com moradores de Santa Cruz de 

Minas. 

 

                                                           
7
 Disponível em: < http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/interior/interior-arquivo/Acoes-conjuntas-ajudam-a-

reduzir-violencia-em-Santa-Cruz-de-Minas.html> Acesso em 08 de setembro de 2017. 
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Apesar da presença destas entidades, no dia-a-dia os habitantes de Santa Cruz de 

Minas dependem bastante de várias instituições que não existem na cidade, tais como 

hospitais, fórum, Corpo de Bombeiros, rodoviária intermunicipal, concessionárias de 

veículos, universidades, dentre outras. A mais próxima com maior infraestrutura é São João 

del-Rei, cujo centro fica a apenas seis quilômetros de distância do centro de Santa Cruz de 

Minas. Esse fator acaba gerando uma ambiguidade na cidadania dos santa-cruzenses, que se 

identificam como moradores de Santa Cruz de Minas, mas possuem forte ligação com São 

João del-Rei e até mesmo Tiradentes, devido ao fato de precisarem do acesso a diversos 

recursos e serviços destas cidades, como empregos, transportes, lazer e serviços de saúde. 

Para tentar estimular na população o sentimento de identidade, a Prefeitura de Santa Cruz de 

Minas promove a divulgação e valorização de patrimônios locais como a Serra de São José, o 

Marco Zero da Estrada Real e o artesanato típico. Do ponto de vista sociológico, Elias (2000) 

afirma que a construção da identidade coletiva é fator importante para moldar a identidade 

individual: 

A identidade coletiva e, como parte dela, o orgulho coletivo e as pretensões 

carismáticas grupais ajudam a moldar a identidade individual, na experiência que o 

sujeito tem de si e das outras pessoas. Nenhum indivíduo cresce sem esse alicerce de 

sua identidade pessoal na identificação com um ou vários grupos, ainda que ele 

possa manter-se tênue e ser esquecido em épocas posteriores, e sem algum 

conhecimento dos termos elogiosos e ofensivos, dos mexericos enaltecedores e 

depreciativos, da superioridade grupal e da inferioridade coletiva que a acompanha. 

(ELIAS, 2000, p. 133). 

 

Os principais meios de divulgação destes patrimônios são as propagandas feitas pela 

Secretaria de Turismo e as ações educacionais promovidas pelas escolas da cidade. No setor 

educacional, conforme o que já foi exposto, a cidade de Santa Cruz de Minas possui duas 

escolas: A Escola Estadual Amélia Passos e a EMPLF. Há também no bairro Cohab  (que 

pertence à cidade de São João del-Rei e faz divisa com Santa Cruz de Minas), duas outras 

instituições de ensino: a Escola Municipal Celso Raimundo e a Fundação Bradesco. 

A Escola Municipal Celso Raimundo oferece atendimento para alunos em turmas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. Já a Fundação Bradesco é uma entidade 

filantrópica gerida pelo Banco Bradesco que atende alunos desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio. As instalações desta escola possuem uma estrutura moderna, com duas 

quadras poliesportivas cobertas, piscina, horta e laboratórios de ensino. Apesar de estar 

instalada em São João del-Rei, a Fundação Bradesco atende a um número expressivo de 

alunos de Santa Cruz de Minas.  Isso ocorre devido ao fato de que a escola possui muito 
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prestígio entre a comunidade e se localiza justamente na rua que faz a divisa entre os dois 

municípios, tornando fácil o acesso para alunos moradores de Santa Cruz de Minas.
8
 

A história da educação em Santa Cruz de Minas, no entanto, teve início muito antes da 

fundação destas entidades. De acordo com Ferreira (2008), a primeira escola de Santa Cruz de 

Minas foi fundada em 1922, com o nome de “Escola Pública Rural Mista do Porto Real”, e 

funcionava em uma casa alugada. Essa escola funcionou em quatro casas diferentes até que, 

de acordo com Ferreira (2008), no ano de 1942 se instalou definitivamente em uma casa na 

atual Praça São Sebastião. Ainda de acordo com a autora, somente em 1962 a escola passou a 

ser responsabilidade do governo estadual: 

 

No ano de 1962, o professor Emanuel Brandão Fontes, chefe do Departamento do 

Ensino Primário, autorizou a professora Luzia Ferreira a assumir a direção da escola, 

que passou a se chamar “Escolas Reunidas”. Em 1969, a escola recebe o nome de 

“Grupo Escolar Amélia Passos”, em homenagem à esposa do então Ministro das 

Minas e Energia, Gabriel Passos, que havia conseguido verbas para sua ampliação e 

que possuía uma chácara em Santa Cruz de Minas. Em 1973, todos os grupos 

escolares foram denominados Escolas Estaduais. Assim, a escola passou a ser 

designada “Escola Estadual Amélia Passos”. (FERREIRA, 2008, p. 96) 

 

Na década de 1990 a demanda por vagas na pré-escola em Santa Cruz de Minas levou 

a Prefeitura de Tiradentes a alugar o salão do Clube “XV de Novembro” para o 

funcionamento de uma pré-escola municipal. Após a emancipação do município a pré-escola 

continuou funcionando por dois anos no clube, porém as condições não eram favoráveis ao 

ensino, pois as salas eram divididas com compensados e havia problemas com ventilação e 

barulho excessivo. No ano de 1999 foi inaugurada pela prefeitura, na Avenida Arnóbio 

Caldeira Franco, nº 332, a escola que recebeu o nome de “Escola Municipal Professora Luzia 

Ferreira”, em homenagem à senhora Luzia Ferreira, que foi professora e diretora da Escola 

Estadual Amélia Passos. 

Luzia Ferreira nasceu no distrito pradense de Vitoriano Veloso, em 1921, e faleceu em 

Tiradentes, no ano de 1995. Graduou-se em Filosofia na Faculdade Dom Bosco de Filosofia, 

Ciências e Letras (posteriormente incorporada à UFSJ) e começou a exercer a função docente 

na cidade de Barroso, transferindo-se posteriormente para Tiradentes e finalmente para Santa 

Cruz de Minas. Conforme relatos de moradores de Santa Cruz de Minas, Luzia Ferreira foi 

                                                           
8
 Para maiores informações sobre a Fundação Bradesco sugerimos a seguinte leitura: LOPES, Gisele de Cássia. 

A reconstrução de trajetórias escolares e sociais  como elemento para uma discussão do efeito da escola em 

sujeitos das camadas populares: o caso de ex alunos da Fundação Bradesco, São João del-rei , MG. Dissertação 

de Mestrado. São João del-Rei: UFSJ, 2018. 
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uma grande benfeitora da comunidade e “trabalhar para o crescimento de Santa Cruz de 

Minas foi sua vocação”. (FERREIRA, 2008, P. 120). 

 

 

2.2 - Uma “escolinha” chamada “Escola Luzia Ferreira”. 

 

 

A escola que leva o nome da professora Luzia Ferreira situa-se no centro da cidade de 

Santa Cruz de Minas, na Avenida Arnóbio Caldeira Franco, que é uma das principais 

avenidas do município. Popularmente a escola é chamada pelos moradores locais de 

“escolinha” ou “escolinha do Padre”, em alusão ao apelido do prefeito que a construiu. O 

apelido não é bem visto pelos professores e funcionários da escola, que preferem que a escola 

seja designada pelo seu nome institucional e, por vezes corrigem quem chama a EMPLF de 

“escolinha” dizendo que o nome correto é “Escola Luzia Ferreira”. Construída em um grande 

terreno no centro da cidade, a EMPLF encontra-se próxima a estabelecimentos comercias 

como padarias, açougues, bares, lojas de artesanato e oficinas de marcenaria, supermercado, 

farmácias, sorveterias, assim como pontos de ônibus e diversas residências. Em frente à 

entrada da escola há uma praça, que recentemente foi reformada e equipada com bancos, uma 

academia para a terceira idade e mesas de alvenaria com tabuleiros de damas e xadrez. 

A fachada da EMPLF é bastante arborizada e passou por uma grande reforma no 

primeiro semestre de 2016. Nesta reforma a fachada ganhou um novo portão, feito em ferro e 

madeira de demolição no estilo do artesanato colonial produzido na cidade. Ao lado do novo 

portão foi construída uma guarita para o porteiro. A construção da guarita fez parte da 

reforma da fachada da escola no início do ano de 2016, e com a promessa da secretaria de 

educação de que nela seria instalado um sistema de ponto biométrico com leitura de digital 

para registrar a entrada e saída dos alunos. No entanto, a guarita está inacabada e por isso 

nunca foi utilizada e nem o sistema de ponto biométrico foi instalado. Assim, o porteiro não 

fica na guarita e o portão da escola permanece constantemente destrancado durante o dia. 

Qualquer pessoa pode entrar na escola e só precisa se identificar ao porteiro quando chega ao 

segundo portão, que dá acesso ao prédio da instituição.  

 À direita da entrada há um parquinho, que também passou por reforma no início do 

ano de 2016. Este parquinho é instalado em terreno gramado a céu aberto, com duas grandes 

árvores que protegem parte dos brinquedos de madeira com suas sombras. Entre os 

brinquedos há dois escorregadores, duas gangorras, quatro balanços, duas casinhas e duas 
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escadas para escalada. O parquinho é utilizado pelas crianças das turmas da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental I. No lado esquerdo da entrada, em frente ao parquinho, há uma 

pista para prática de skate, que tem um portão separado da entrada da escola, pois pode ser 

utilizada por todas as crianças e jovens da comunidade e fica aberta até as 21 horas. Essa pista 

possui algumas pichações e às vezes a secretaria de educação precisa mandar pintá-la, pois os 

usuários picham palavrões e imagens de apologia às drogas. Já foram feitos diversos pedidos 

por parte do corpo docente para que a pista seja demolida e o espaço seja utilizado para a 

construção de um prédio para instalação de uma biblioteca maior e uma sala de multimídia, 

mas a prefeitura alega que não pode demolir a pista, pois ela faz parte do patrimônio público. 

 Entre o parquinho e a pista de skate há um largo corredor com chão de blocos de 

pedra e ao final deste corredor há um pátio a céu aberto que tem um espaço separado para 

alunos e funcionários guardarem suas bicicletas e motocicletas. Este pátio é utilizado para 

momentos de recreação dos alunos e antecede um segundo portão que dá acesso ao prédio da 

escola. O prédio é dividido em dois andares e seu lado externo é todo pintado na cor verde, 

tendo no meio da sua fachada um grande letreiro com o nome da escola em letras feitas em 

metal e pintadas de preto. Após o segundo portão há um corredor que dá acesso à secretaria 

da escola. Neste corredor há um banco de madeira, um quadro de avisos e uma porta de vidro 

que dá entrada ao prédio da escola. A secretaria possui uma porta de acesso ao pátio interno 

da escola, uma janela com vista para o pátio externo e outra janela de vidro aberta para o 

corredor, por onde é feito o atendimento ao público. Dentro da sala da secretaria ficam os 

arquivos com documentos da escola, três mesas, três cadeiras, dois computadores e um 

banheiro. O lado interno do prédio da escola é pintado nas cores verde e bege. No primeiro 

andar há um pátio coberto e em volta deste pátio ficam as seguintes instalações: uma sala para 

a direção e vice-direção, uma biblioteca, um almoxarifado, um banheiro masculino e um 

banheiro feminino (ambos para alunos), sete salas de aula, uma cozinha e um refeitório. No 

centro do pátio ficam duas lixeiras e dois bebedouros para uso dos alunos. 

A sala da direção é dividida em dois cômodos. No primeiro cômodo há uma janela 

com vista para o pátio interno e este espaço é equipado com um sofá, um armário, duas 

cadeiras e uma mesa onde ficam instalados um computador e uma impressora para uso dos 

professores. Este primeiro cômodo é utilizado pela direção para receber visitantes da escola e 

pais ou responsáveis por alunos. O segundo cômodo é utilizado para realização do serviço 

administrativo da escola. Nesta sala há uma janela com vista para o pátio externo e sua 

mobília é composta por um armário de aço, cadeiras e duas mesas de trabalho para a diretora 

e a vice-diretora. Uma das mesas é equipada com computador e impressora e a outra mesa 
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possui um monitor que exibe imagens das câmeras de segurança das salas de aula. Dentro 

deste segundo cômodo há uma pequena porta que dá acesso a um banheiro. 

A biblioteca fica ao lado da sala da direção. Na verdade ela não fica instalada em um 

espaço construído para ser biblioteca, mas sim em uma sala de aula que foi adaptada. Nessa 

biblioteca há uma mesa de trabalho com um computador para uso da bibliotecária e duas 

mesas redondas com cadeiras para uso dos estudantes. Atrás da mesa da bibliotecária ficam 

duas prateleiras com livros infantis e diversas variedades de revistas em quadrinhos. O espaço 

é bastante decorado com bonecos de pano, livros com fantoches e painéis de personagens da 

literatura infantil. Em três das quatro paredes do espaço da biblioteca ficam outras prateleiras 

onde são acomodados os livros didáticos e os livros literários. A maioria dos livros é de 

literatura infantil e há poucos exemplares literários para os alunos adolescentes. Pelo fato de 

ter pouco espaço, a biblioteca não é utilizada pelos alunos como espaço para estudo e 

produção de trabalhos. Assim, este espaço é utilizado pelos discentes para realização de 

contação de histórias para os alunos da EI e para o empréstimo de livros didáticos e literários 

para alunos do EFI e do EFII. 

O almoxarifado ocupa uma sala, na qual até o ano de 2014 funcionava a cozinha da 

escola. As funcionárias do almoxarifado são responsáveis pelo manuseio da máquina 

copiadora e fazem toda a reprodução de provas e atividades dos professores, além de 

controlarem o estoque de produtos que são comprados pela Secretaria de Educação e enviados 

à escola para uso de funcionários, professores e alunos. Os alunos recebem da escola o 

uniforme completo com duas camisetas, duas bermudas, duas calças, uma jaqueta, um par de 

meias, um par de tênis e uma mochila com os seguintes materiais escolares: um lápis, uma 

borracha, um apontador, uma caneta de tinta azul, uma caneta de tinta vermelha, uma tesoura 

sem ponta, sete cadernos de arame com pauta (para alunos do Ensino Fundamental II), quatro 

cadernos do tipo brochura (para alunos do Ensino Fundamental I) e um caderno de desenho. 

Os alunos do EFI e da EI recebem mais materiais, como lápis-de-cor, massinha e tinta para 

pintura, porém estes materiais não são levados para casa pelos alunos e ficam armazenados 

nos armários das professoras nas salas de aula.  Os professores também recebem todo o 

material de trabalho em um kit que consiste de dois pincéis e um apagador para quadro 

branco, uma caneta de tinta azul, uma caneta de tinta vermelha, uma borracha, um lápis, um 

apontador, um caderno e um pacote de folhas A4. Todos estes materiais são distribuídos aos 

alunos e professores pelas funcionárias do almoxarifado no início do ano letivo e sua 

reposição é feita periodicamente, conforme a necessidade durante o período de aulas (com 

exceção da mochila e do uniforme, que são entregues apenas uma vez por ano). Além do 
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material usado no dia-a-dia por alunos e professores, o almoxarifado também possui estoque 

de papel A4 branco e colorido, canetinhas hidrocor para desenho, tintas para pintura, pincéis, 

cartolinas de diversas cores, papel cartão, papel crepom, cola branca, cola colorida, cola com 

gliter, grampo para grampeador, clips de papel, réguas retas e geométricas, compassos, fita 

adesiva, tesouras, pastas de papelão, papel de seda e E.V.A. Todos estes materiais ficam 

disponíveis para uso nas aulas de Artes ou para produção de trabalhos feitos com os alunos e, 

para utilizá-los, basta que os professores os solicitem às funcionárias do almoxarifado.  

Nos banheiros utilizados pelos alunos há cinco cabines com vasos sanitários, sendo 

que uma delas é equipada para pessoas com necessidades especiais, duas pias e um espelho na 

parede. Todos os banheiros para alunos da escola foram reformados no ano de 2015, 

entretanto os banheiros do primeiro andar frequentemente apresentam problemas de 

vazamentos e entupimentos na rede de esgoto. As salas de aula possuem espaço para receber 

35 alunos. Todas são bem arejadas, com duas janelas que dão vista para o lado externo da 

escola e basculantes internos. Cada sala de aula é equipada com um armário para 

armazenamento de materiais das professoras da EI e do EFI, uma mesa e uma cadeira para 

uso do professor, carteiras modelo universitário para os alunos, uma televisão de 42 

polegadas, um aparelho de DVD player e dois armários com netbooks para os alunos. Nas 

quatro salas de aula utilizadas no turno da manhã pelas turmas do 1º ano e do 2º ano do 

Ensino Fundamental I e no turno da tarde pelas turmas da Educação Infantil, as mesas são 

redondas, para uso coletivo, com cadeiras de tamanho reduzido, próprias para crianças 

menores. Estas salas ficam no primeiro andar, a fim de evitar que as crianças menores subam 

e desçam as escadas desnecessariamente.  

A cozinha e o refeitório foram reformados no ano de 2014 e ficam instalados em um 

andar negativo em relação à altura do primeiro andar da escola e seu acesso é através de uma 

rampa. A cozinha é equipada com um freezer horizontal, uma geladeira industrial, um fogão 

industrial, duas pias, uma mesa, e utensílios diversos como panelas, talheres, pratos, canecas e 

copos. Dentro da cozinha há um cômodo onde fica a despensa de alimentos não perecíveis. O 

refeitório fica ao lado da cozinha e é equipado com dois bebedouros e onze mesas redondas, 

cada uma com capacidade para oito cadeiras. Diariamente a escola serve três refeições aos 

alunos dos dois turnos: café da manhã às 7 horas, quando os alunos do turno manhã entram na 

escola, merenda às 9 horas e 30 minutos para os alunos do turno da manhã e merenda às 15 

horas 30 minutos para os alunos do turno da tarde. É incomum que escolas sirvam o café da 

manhã aos alunos, mas a Secretaria de Educação decidiu incluir a oferta desta refeição a partir 

do ano de 2016, após algumas professoras informarem à direção da escola que vários alunos 
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relataram não ter o que comer em casa e só faziam a primeira refeição do dia no horário da 

merenda na escola.  O cardápio é elaborado com o auxílio de uma nutricionista contratada 

pela Prefeitura e a prioridade é servir aos alunos refeições nutritivas e variadas. Não é 

permitida a venda de alimentos com fins lucrativos para a escola, porém a turma do 9º ano 

tem autorização da direção para vender bolo e algumas guloseimas como forma de arrecadar 

dinheiro para seu fundo de formatura. 

Nos fundos da escola, atrás do refeitório, situa-se o ginásio, que é todo coberto e 

possui três portas para entrada e saída, arquibancada, palco para realização de eventos e uma 

quadra poliesportiva. A quadra tem tabela de basquete, gol para futsal, rede de vôlei, e é 

cercada por tela de arame para proteger quem estiver na arquibancada. Seu chão é de cimento 

pintado nas cores vermelha, branca e amarela. O ginásio passou por uma pequena reforma em 

2015 e nele há um banheiro masculino e um banheiro feminino, um bebedouro e um cômodo 

onde ficam guardados os materiais utilizados nas aulas de Educação Física.  

De volta à área interna da escola, há uma escada no final do pátio que dá acesso ao 

segundo andar do prédio. Neste andar há dois corredores, com um bebedouro de cada lado. O 

espaço possui onze cômodos distribuídos em: sete salas de aula, uma brinquedoteca, uma sala 

de informática, uma sala para os professores, uma sala para a supervisão, um banheiro 

masculino e um banheiro feminino (ambos para alunos).  

As salas de aula e os banheiros para alunos do segundo andar são idênticos às salas e 

banheiros do primeiro andar. Entretanto, estas instalações não possuem laje acima do teto e 

são cobertas apenas com um forro e um telhado de metal. Essa característica da construção 

faz com que as salas de aula do segundo andar sejam bastante abafadas e, na época das 

chuvas, são constantes os problemas com goteiras, infiltrações e barulho da água caindo no 

telhado de zinco. Em uma das salas de aula fica a brinquedoteca, que é utilizada pelos alunos 

da EI e do 1º ano do EFI. Sua sala é equipada com uma televisão de 42 polegadas, um 

aparelho de DVD player, mesas e cadeiras em tamanho próprio para crianças pequenas. Nas 

paredes há armários e prateleiras de madeira, onde ficam expostos diversos brinquedos, como 

bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro, jogos com peças de montar e encaixar e fantasias de 

fadas, princesas e super-heróis para as crianças vestirem.   

A sala de informática possui treze computadores em funcionamento e com acesso à 

Internet. As turmas da EI e do EFI frequentam a sala para aulas com a professora de 

informática uma vez por semana. Para as turmas do EFII não há aulas de informática, mas os 

professores regentes de aula podem utilizar a sala com os alunos todos os dias, após as 14 

horas. A sala da supervisão fica localizada entre a brinquedoteca e a sala de informática. Seu 



63 
 

 

espaço possui duas mesas com cadeiras que são utilizadas pelas supervisoras dos dois turnos. 

Em uma das mesas há um computador e uma impressora. Há também dois armários de aço 

para armazenamento de documentos da supervisão. Ao final da sala há um pequeno banheiro 

e uma janela com vista para o pátio externo. Por fim, a sala dos professores no segundo andar 

possui um banheiro, duas janelas e é mobiliada com duas mesas com computadores, uma 

mesa para refeições com oito e cadeiras, uma geladeira, um forno de micro-ondas, um filtro 

de barro para água e dois armários com escaninhos utilizados pelos professores do EFII. 

Foi importante fazer esta descrição detalhada da cidade de Santa Cruz de Minas e do 

ambiente da EMPLF, pois estar na escola como observador e registrar tudo que é visto não é 

fácil, posto que a atenção do observador não é autônoma. Os conceitos clássicos e o senso 

comum acerca do termo “instituição educacional” tendem a influenciar o olhar do observador. 

Contudo, conhecer o ambiente escolar e o meio cultural em que ele se insere permite ao 

observador enxergar que a vida escolar produz sua própria realidade, por isso é “impossível 

compreender o que acontece numa sala de aula sem o referencial da cultura imediata” 

(EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 19). 

 Toda essa estrutura permite que a escola possa atender até 500 alunos por ano (no 

entanto, a quantidade de alunos matriculados geralmente não atinge este número). No ano de 

2016 a escola teve um número de matrículas menor e atendeu a 398 alunos, distribuídos entre  

EI, EFI e EFII . A queda no número de matrículas ocorreu principalmente devido ao fato de 

que todos os alunos do EFII que foram reprovados no ano de 2015 não puderam renovar suas 

matrículas para o ano de 2016 e receberam suas cartas de transferência para outra escola. 

Devido a isso, cerca de 50 alunos do EFII não tiveram suas matrículas renovadas e seus 

responsáveis foram orientados a matriculá-los na Escola Estadual Amélia Passos, no próprio 

município de Santa Cruz de Minas. A Secretaria de Educação de Santa Cruz de Minas 

justificou esta atitude afirmando que o município, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), número 9394/96, não é obrigado a oferecer vagas para o EFII, 

pois a lei afirma que este nível de ensino deve ser ofertado e gerido pelas escolas estaduais, 

portanto, manter matriculados na EMPLF os alunos fora da faixa etária do nível de ensino 

geraria um custo alto para o município. Algumas poucas famílias recorreram à 

Superintendência Regional de Ensino para exigir a permanência de seus filhos na EMPLF, 

mas, no geral, a maioria das famílias aceitou a decisão da Secretaria de Educação de Santa 

Cruz de Minas e transferiu seus filhos para outras escolas. A mesma medida foi tomada ao 

final do ano letivo de 2016, gerando o fechamento de turmas do EFII para o ano letivo de 

2017 e uma nova queda no número de alunos matriculados na escola. 
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 Os alunos matriculados na EMPLF em 2016 foram distribuídos em 17 turmas, 

conforme exposto no item a seguir: 

 

 

2.2.1 Quadro II: Distribuição dos alunos da EMPLF em 2016 

 

 

Nível de Ensino Divisão de 

turmas por 

nível 

Número de 

turmas  

Quantidade de 

alunos nas 

turmas 

Idade média 

dos alunos 

Educação 

Infantil 

Infantil I 2 28 Entre 4 e 5 

anos de idade Infantil II 2 37 

 

Ensino 

Fundamental I 

1º ano 2 24  

Entre 7 e 12 

anos de idade 

2º ano 2 35 

3º ano 2 50 

4º ano 2 44 

5º ano 3 58 

Ensino 

Fundamental II 

6º ano 2 35 Entre 10 e 15 

anos de idade 7º ano 1 29 

8º ano 2 33 

9º ano 1 25 

Total  21 398  

Fonte: Construção da autora a partir de dados obtidos no arquivo de alunos da secretaria da EMPLF. 

 

O atendimento a estes alunos foi dividido entre os turnos da manhã e da tarde. Pela 

manhã a escola atendia aos alunos do 1º ao 5º ano do EFI e à tarde eram atendidos os alunos 

da EI e do EFII. O atendimento aos alunos no ano de 2016 foi executado por 48 profissionais, 

entre efetivos e contratados, que trabalhavam distribuídos da seguinte forma: 
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2.2.2 Quadro III- Distribuição dos funcionários da EMPLF em 2016 

 

 

Função  Funcionários Efetivos Funcionários 

Contratados  

Jornada de 

trabalho 

Diretora 01 - Integral 

Vice-diretora 01 - Integral 

Supervisoras 02 - Integral 

Bibliotecária 01 - Integral 

Inspetor de alunos 01 - Integral 

Secretária 01 - Integral 

Almoxarifado/xerox 02 - Integral 

Porteiro 01 - Integral 

Cantineiras 02 01 Integral 

Serviços gerais 06 - Integral 

Professoras da Educação 

Infantil 

03 01 Tarde 

Professoras do Ensino 

Fundamental I 

09 02 Manhã  

Professores (as) do Ensino 

Fundamental II 

07 02 Tarde 

Professora Eventual 01 - Manhã 

Professora de Informática 01 - Integral 

Professoras de Educação 

Física 

02 - Integral 

Professora Apoio (para 

aluno com necessidades 

especiais) 

01 - Tarde (Educação 

Infantil) 

Total 42 06  

Fonte: Construção da autora a partir de dados obtidos no arquivo de funcionários da secretaria da EMPLF. 

 

Este quadro de distribuição dos funcionários sofre variações de um ano letivo para 

outro. Isso ocorre porque é o número de alunos matriculados que determina a demanda de 
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professores e funcionários necessários para atendê-los. Além disso, o quadro de funcionários 

também sofre variações quando há troca do chefe do executivo na Prefeitura, pois os prefeitos 

podem nomear cargos comissionados e autorizar ou negar a contratação de funcionários.  

Conforme seu Projeto Político Pedagógico (PPP), a EMPLF se mantém em 

funcionamento de acordo com as exigências prescritas na LDB número 9394/96, e se 

caracteriza como “democrático-participativa” e voltada para a formação de cidadãos que 

possam desenvolver suas potencialidades sociais e cognitivas. Para que a escola possa 

oferecer aos alunos de idades e turmas variadas um ensino considerado “igual para todos” e 

que dê “as mesmas oportunidades de aprendizagem”, é preciso ministrar conteúdos 

disciplinares obrigatórios, conforme as exigências das leis referentes à educação e formação 

de discentes. Mas para atingir de maneira mais personalizada as individualidades de alunos 

vindos de diferentes realidades familiares é imprescindível associar as disciplinas obrigatórias 

a conteúdos e atividades que valorizem a cultura e experiências individuais dos alunos, como 

forma de integrá-los no contexto social. Em vários eventos durante o ano letivo os alunos são 

estimulados a desenvolver suas habilidades e trazer para a escola as pessoas do seu núcleo 

familiar, a fim de que estas participem dos eventos não só como espectadores, mas também 

como agentes da produção do conhecimento dos alunos. 

 

 

2.3 – As famílias entrevistadas 

 

 

Faremos aqui a apresentação do perfil de cada uma das oito famílias entrevistadas para 

esta pesquisa. Esclarecemos novamente que todos os familiares entrevistados tiveram seus 

nomes trocados por pseudônimos, por motivos éticos que tiveram o objetivo de evitar 

possíveis constrangimentos e como forma de preservar suas identidades. Ressaltamos também 

que todos autorizaram a utilização da transcrição das entrevistas por meio de suas assinaturas 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 
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2.3.1 - Quadro IV: Características gerais das famílias entrevistadas 
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Renata 30 Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Cuidadora de 

idosos 

4 Mãe Sim FF, FJ, 

FC* 

Carla 38 Ensino 

Médio 

completo 

Funcionária 

Pública 

2 Mãe Não Nenhum 

Joana 34 Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Desempregada 2 Mãe Sim FF, FJ, 

FT, FC 

Beatriz 30 Ensino 

Médio 

incompleto 

Balconista 2 Mãe Sim Nenhum 

Fátima 48 Ensino 

Fundamental 

completo 

Do lar 1 Mãe Sim FF, FJ, 

FT, FC 

Priscila 32 Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Empregada 

Doméstica 

1 Tia Sim  FF, FJ, 

FT, FC 

Wellington 44 Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Pedreiro 2 Pai Não FJ 

Daiane 27 Ensino 

Médio 

incompleto 

Frentista 3 Mãe e 

madrasta 

Sim FF, FJ, 

FC 

Fonte: dados organizados pela pesquisadora a partir das entrevistas realizadas com as famílias de alunos da 

EMPLF (Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), 2017. 

* Legenda: FF = Festa da Família; FJ = Festa Junina; FT = Festival de Talentos; FC = Feira Cultural. 
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O Quadro IV nos mostra uma situação interessante em relação à participação das 

famílias entrevistadas nas festas da EMPLF.  Analisando-o podemos afirmar que, para as 

famílias de Carla e Beatriz, as festas da escola não são tidas como eventos “importantes” para 

a vida escolar de seus filhos, pois a presença destas famílias nas festas é nula. Por outro lado, 

podemos perceber que as famílias de Renata, Joana, Fátima, Priscila e Daiane fazem questão 

de marcar presença em todos ou quase todos os eventos da instituição. Como um meio termo 

dentro destas situações temos a família de Wellington, que lança mão da estratégia de 

comparecer ao evento que consideram como de maior destaque durante o ano letivo, que é a 

Festa Junina. 

A maioria dos alunos que frequentam a EMPLF é de origem afro-brasileira. Portanto, 

por não se tratar de um caso de minoria que pudesse se sentir excluída dos eventos, o 

pertencimento racial das famílias não foi considerado como um fator de interferência na 

participação dos sujeitos nas festas e na vida escolar dos alunos. Quanto à classificação 

socioeconômica, acreditamos que estas famílias podem ser qualificadas como pertencentes às 

camadas populares se levarmos em consideração que todas vivem na mesma localidade e que 

nenhum de seus membros possui nível superior de escolarização. 

Todas as entrevistas foram executadas pela pesquisadora, que foi recebida pelas 

famílias em suas próprias residências. As três primeiras entrevistas ocorreram no primeiro 

semestre de 2017 e foram previamente agendadas diretamente pela pesquisadora com as 

famílias.  

A primeira entrevista (anexo 2) realizada foi com Renata, de 30 anos, que em 2016 

tinha quatro filhos matriculados na EMPLF. No momento da entrevista estava presente 

também Juliana, a filha mais velha de Renata, mas ela não respondeu a nenhuma pergunta. 

Juliana é a única filha da família que além da escola frequenta outras atividades, fazendo 

aulas de violino em um projeto da prefeitura. Durante toda a entrevista Renata deixou bem 

evidente seu gosto em participar das festas e seu amor pela instituição, que ela 

carinhosamente chama de “escolinha”, conforme podemos ver neste trecho: 

 

Pesquisadora: Pelo que estou vendo você gosta bastante de ir às festas. 

Renata: Gosto sim. Eu adoro a escolinha!  

Pesquisadora: E por que você gosta tanto da escola e das festas? 

Renata: Eu acho que a escolinha – o pessoal daqui não gosta que chama de 

escolinha, mas eu falo isso com carinho e não pra diminuir a escola tá. Eu adoro a 

escolinha, tem material bom, é pertinho da minha casa, a merenda é boa e eu gosto 

muito das professoras. Não tenho nada pra reclamar não. 

Pesquisadora: Se a escola tivesse ensino médio a Juliana continuaria lá esse ano? 

Renata: Com certeza! Por mim ela não saía de lá, só saiu porque formou. 

(Entrevista de campo, Anexo 2, 20 de fevereiro de 2017). 
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Renata afirmou que comparece em todas as festas da EMPLF e justificou que só não 

esteve presente no Festival de Talentos de 2016 porque o evento ocorreu em dia e horário nos 

quais ela estava trabalhando, frisando que preferia que os eventos da escola ocorressem aos 

sábados durante o dia e não à noite no meio da semana. Na entrevista ela também falou sobre 

a importância de valorizar tudo que os filhos fazem como forma de incentivá-los nos estudos. 

A segunda entrevista obtida foi realizada com Carla, de 38 anos, mãe de Andréa e 

Maicon, alunos da EMPLF, e de Carina, ex-aluna da escola. Andréa trabalha na loja de 

móveis do pai, mas ela e os irmãos não participam de nenhuma atividade além de ir à escola. 

Essa entrevista só ocorreu após bastante insistência de nossa parte, pois por duas vezes 

agendamos um horário para ir à casa de Carla, porém quando chegávamos à sua residência no 

horário combinado não a encontrávamos. Após três tentativas conseguimos encontrar Carla 

em sua casa e ela nos concedeu a entrevista acompanhada da filha Andréa. A menina ajudou a 

mãe - que parecia bem distante das questões relativas à vida escolar dos filhos - a responder 

algumas perguntas. Em várias de suas falas Carla deixou evidente seu desinteresse em 

participar dos eventos da escola, dizendo, por exemplo: “eu só ia (às festas) quando as 

meninas pediam pra eu ver alguma apresentação delas” (Anexo 3). Carla justificou sua 

ausência nas festas dizendo que o horário dos eventos era incompatível com seu horário de 

trabalho, porém ela foi contraditória em sua declaração, pois ao mesmo tempo em que 

afirmou que não comparecia às festas devido ao fato delas ocorrerem à noite, ela também 

disse que preferia que os eventos continuassem neste horário, pois nos finais de semana 

também não teria tempo para participar deles. O que percebemos durante a entrevista com 

Carla é que essa mãe acredita que é seu dever comparecer à escola somente quando sua 

presença é indispensável, ou quando é de seu interesse estar ali. Para Carla, as festas escolares 

são eventos de confraternização dos alunos e dos professores, que podem ocorrer sem a 

presença dos pais, por isso ela não acha necessário participar de tais atividades. 

A terceira entrevista (Anexo 4), realizada na casa de Joana, contou também com a 

presença de suas filhas Luciana e Marina, que se mostraram bastante empolgadas com a 

presença da pesquisadora – e também professora das meninas – em sua casa. Marina chegou a 

interromper a mãe em alguns momentos da entrevista. Joana tem 34 anos e é mãe também de 

Eduardo, aluno da EI. Ela é uma mulher muito simples, de pouco estudo e com uma vida 

bastante atribulada, mas, mesmo com todas as adversidades, demonstrou no decorrer da 

entrevista que tinha muito empenho e orgulho em participar da vida escolar dos filhos, 

incentivando-os a participar também de atividades extracurriculares no CAIS e em projetos 

esportivos como a academia de jiu-jitsu da cidade. Essa mãe também declarou sua opinião em 
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relação ao horário de ocorrência das festas da escola, afirmando que preferia que os eventos 

acontecessem durante o dia porque mora em um bairro mais afastado e se sente insegura, pois 

“voltar pra casa de noite também é um perigo danado. Aqui tem traficante, tem de tudo nessa 

rua aqui.” (Anexo 4) 

As demais entrevistas, realizadas no segundo semestre de 2017, também ocorreram 

nas casas das famílias entrevistadas e foram agendadas com ajuda da supervisora da escola. A 

quarta entrevistada foi Beatriz (Anexo 5), de 30 anos, mãe de dois alunos do corpo discente 

da EMPLF de 2016. Com ela obtivemos outro depoimento de uma família que não participa 

de nenhuma festa da escola. Beatriz apontou o horário de ocorrência das festas como 

justificativa para sua ausência: 

 

Pesquisadora: Vou falar os nomes dos eventos que aconteceram ano passado e você 

me diz se compareceu: Festa da família, Festa Junina, Festival de Talentos e Feira 

Cultural. 

Beatriz: Ih não fui em nenhum! (risos). 

Pesquisadora: Algum adulto da sua casa foi nessas festas? Sua mãe ou seu marido? 

Beatriz: Também não, porque minha mãe já é de idade e meu marido é autônomo e 

não tem hora certa pra chegar em casa, mas eu lembro que a Bianca foi em todos e 

levou o Wesley junto. 

Pesquisadora: Todos os anos eles vão sozinhos às festas ou isso aconteceu só no 

ano passado? 

Beatriz: Não, eu sempre vou quando posso, só que ano passado e esse ano não tá 

dando pra ir porque as festas foram de noite, aí como eles já estão grandes eu deixo 

eles irem sozinhos. 

Pesquisadora: Qual é a sua opinião sobre o horário em que a escola realiza as 

festas? 

Beatriz: Eu acho que a escola poderia mudar o horário que faz isso. A maioria das 

festas e das reuniões agora é de noite, e nem sempre a gente pode ir. Se fosse no 

sábado seria bem melhor pra mim.  

Pesquisadora: Qual é o problema com o horário da noite que te impede de ir às 

festas? 

Beatriz: Pra gente que trabalha fora é muito difícil fazer as coisas depois que chega 

do serviço, por isso que eu não vou, porque chego em casa e tenho que fazer janta 

pro meu marido, tenho que passar uma roupa, aí não dá pra sair de casa. 

Pesquisadora: Você acha que poderia comparecer mais às festas se elas fossem em 

qual dia e horário? 

Beatriz: Pra mim é melhor no sábado de tarde, porque aí eu já saí da loja e tenho 

mais tempo disponível. (Entrevista de campo, Anexo 5, 02 de outubro de 2017). 

 

A fala de Beatriz é mais uma que pontua a questão do horário como uma circunstância 

atuante que influencia na participação ou ausência dos pais nas festas. Outra circunstância que 

nos chamou a atenção na entrevista de Beatriz foi o fato de que seus filhos não participam de 

nenhuma atividade extracurricular, porém comparecem sozinhos às festas da escola, mesmo 

sem a companhia da mãe ou de outro responsável. 

A família de Fátima - de 48 anos, mãe da aluna Márcia, do 9º ano - foi a quinta a ser 

entrevistada.  Esta mãe participa assiduamente de todas as festas da EMPLF e afirmou não ter 
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problema com o horário de execução dos eventos, mas relatou que as mães de algumas 

amigas da filha se queixavam disso, dizendo que “muita gente trabalha o dia inteiro e de noite 

tá cansado né, aí fica difícil pra ir na escola.” (Anexo 6). Fátima também incentiva a filha a 

participar de atividades extracurriculares e que acredita que sua presença nas festas da escola 

são um estímulo para melhorar o desempenho da menina: 

 

Pesquisadora: Além da escola a Márcia frequenta alguma outra atividade? 

Fátima: De manhã ela vai no CAIS, mas não é todo dia não, porque duas vezes por 

semana ela faz Conservatório. 

Pesquisadora: Lá em São João del-Rei? 

Fátima: É sim. 

Pesquisadora: E o que ela estuda lá? 

Fátima: Ela faz aula de canto, porque ela canta na igreja. 

Pesquisadora: Que legal! Desde quando ela canta? 

Fátima: Ela canta desde pequena. Começou na igreja, depois lá mesmo eles falaram 

pra gente colocar ela pra fazer aula. 

Pesquisadora: E você acha que isso é bom pra ela? 

Fátima: Ah com certeza! Pode até virar profissão, né? Eu queria muito que ela 

fizesse música na faculdade, porque ela tem dom. 

Pesquisadora: E você faz alguma coisa pra incentivar que ela queira seguir isso? 

Fátima: Eu vou em tudo que ela faz. Filmo, tiro foto, mostro pra ela, pra minha 

família. Na igreja ela não tem vergonha de cantar não, já até acostumou, mas em 

outros lugares ela não gosta, fica com vergonha. (Entrevista de campo, Anexo 6, 03 

de outubro de 2017). 
 

Fátima, assim como Priscila, a sexta entrevistada (anexo 7), também acredita que as 

festas têm um ótimo potencial para promover a socialização da filha. Percebemos na fala 

destas duas famílias que a socialização de seus filhos e a participação deles em atividades 

diversificadas são circunstâncias atuantes que motivam sua presença nos eventos.  

Priscila, que é tia do aluno Yago, tem 32 anos e relatou suas dificuldades para, 

juntamente com sua mãe, ajudar a irmã, que é presidiária, na criação do menino. 

Demonstrando bastante interesse na vida escolar do sobrinho, Priscila relatou que confere 

sempre o caderno do menino e que ele participa de atividades no CAIS e joga no time de 

basquete da escola . Ela frisa que incentiva o sobrinho a participar de atividades extras e dos 

eventos porque isso “ajuda ele a aprender sobre organização e a ficar mais unido com os 

colegas pra fazer os trabalhos” (Anexo7). Para Priscila o horária das festas não chega a ser um 

problema, pois ela afirmou ter uma certa flexibilidade no horário de trabalho. 

Nosso único entrevistado do sexo masculino foi Wellington, de 44 anos, pai de duas 

alunas da escola, que estava acompanhado de Érica, de 39 anos, que é sua esposa e madrasta 

das meninas. Érica participou de toda a entrevista e acabou respondendo também às perguntas 

da pesquisadora. As filhas do casal - Ana Júlia e Sabrina - que na época da entrevista estavam 



72 
 

 

com oito e onze anos de idade respectivamente, não participam de nenhuma atividade 

extracurricular. 

A família de Wellington configurou-se como um meio termo entre as famílias 

participantes das festas e as não-participantes. Ele e a esposa acreditam que as festas são uma 

forma de participar da vida escolar das filhas de maneira a construir boas lembranças com 

elas, mas como não podem comparecer a todos os eventos priorizam participar da Festa 

Junina, que eles consideram como o mais importante do ano. Nas palavras de Érica, podemos 

perceber que ela acredita que a presença dos pais na Festa Junina é praticamente obrigatória já 

que este é o evento do qual “todo mundo participa” (Anexo 8). Contudo, acreditamos que, 

apesar da estratégia de estarem presentes na festa que acreditam ter mais importância para 

suas filhas, Wellington e Érica deixaram a entender que não participam das outras festas mais 

por falta de ânimo para sair de casa durante a noite do que por não poderem comparecer 

devido a algum impedimento durante o horário de ocorrência dos eventos. 

Por fim, fizemos a última entrevista com Daiane (anexo 9), de 27 anos, mãe de dois 

alunos e madrasta de uma aluna da EMPLF. O filho mais velho de Daiane estava na casa 

durante nossa visita, porém não participou da entrevista. Daiane também faz parte do grupo 

de familiares que participa assiduamente das festas da escola e que estimula o 

desenvolvimento dos filhos (e também da enteada que ela ajuda a criar) em outras atividades 

como jiu-jitsu, música e trabalhos na igreja. Daiane afirmou que, apesar de estudar à noite e 

nem sempre poder comparecer às festas e reuniões da escola, ela e o marido fazem o possível 

para que pelo menos um deles esteja presente, pois eles acreditam que isso é um incentivo a 

mais para a vida escolar dos filhos. Desta maneira, o que mais influencia a participação desta 

família nas festas é o incentivo para que seus filhos participem de atividades extracurriculares, 

que Daiane enxerga como algo bom, que “ocupa o tempo e ensina coisas novas” (Anexo 9). 

Após a análise do perfil e das entrevistas destas oito famílias entendemos que algumas 

circunstâncias - como horário das festas, participação dos filhos em atividades extras e 

socialização - desempenham um papel importante para determinar a forma como estas 

famílias participam das festas promovidas pela EMPLF. Desta maneira, concluímos que: 

 

 Para as famílias de Renata, Joana e Daiane (anexos 2, 4 e 9 respectivamente) o 

horário de execução das festas não é o mais adequado, mas, apesar disso, elas se 

esforçam para comparecer aos eventos, pois acreditam na importância das 

festividades para a socialização e a participação dos filhos em atividades 

diversificadas. 
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 Fátima e Priscila (anexos 6 e 7 respectivamente) não se queixam do horário das 

festas e não percebem nisso um fator de impedimento para que participem das 

festas. Além disso, estas duas famílias também acreditam bastante no potencial de 

socialização dos eventos e das atividades extras para melhorar o desempenho 

escolar de seus filhos. 

 Beatriz e Wellington (anexos 5 e 8 respectivamente), afirmaram que não 

comparecem aos eventos devido ao fato de eles ocorrerem à noite. Ambos não 

estimulam a participação dos filhos em atividades extracurriculares, porém Beatriz 

valoriza as festas como um meio de socialização e permite que os filhos 

compareçam aos eventos mesmo sem sua companhia. Já a família de Wellington 

parece acreditar que apenas a Festa Junina tem um potencial social forte e isso atua 

como uma circunstância que leva esta família a se empenhar para comparecer a 

este evento. 

 Carla (anexo 3) foi o único familiar que declarou abertamente que não participa 

das festas, independentemente do seu horário de execução, deixando a entender 

que também não estimula a participação dos filhos em atividades extracurriculares 

e que não vê a socialização deles como algo com o qual ela deva se ocupar. 

 

As conclusões acima indicam que a preocupação com a socialização e com a 

participação dos filhos em atividades extracurriculares são as circunstâncias mais importantes 

para promover a participação das famílias nas festas, porém elas perdem força quando o 

horário dos eventos é incompatível com a disponibilidade de tempo dos familiares para 

comparecer. Isso demonstra que o horário de ocorrência das festas é uma circunstância que 

deve ser pensada criteriosamente pela escola, pois pode atuar de forma positiva ou negativa 

para promover a participação ou ausência das famílias nos eventos da EMPLF. 

De acordo com o calendário escolar da EMPLF, todas as festas sempre são marcadas 

para ocorrerem aos sábados, pois estas datas são necessárias para complementar o 

cumprimento de 200 dias letivos anuais exigidos pela LDB. Contudo, a maioria dos membros 

do corpo docente sempre solicita à direção da escola que as datas das festas sejam 

modificadas para um dia de semana, durante a noite e, para agir de forma democrática, a 

direção da escola faz uma consulta ao corpo docente e acaba agendando a festa no dia e 

horário escolhidos pela maioria.  

Durante as entrevistas alguns familiares fizeram queixas em relação ao horário de 

ocorrência dos eventos da escola. Um exemplo disso é o depoimento de Beatriz (Anexo 5) 
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que acredita que o fato das festas do ano de 2016 terem ocorrido durante a semana, no turno 

da noite, prejudicou sua participação nos eventos escolares dos filhos: 

 

Pesquisadora: Qual é a sua opinião sobre o horário em que a escola realiza as 

festas? 

Beatriz: Eu acho que a escola podia mudar o horário que faz isso. A maioria das 

festas aconteceu nos dias de semana à noite e nem sempre a gente pode ir. Se fosse 

no sábado seria bem melhor pra mim.  

Pesquisadora: Qual é o problema com o horário da noite que te impede de ir às 

festas? 

Beatriz: Pra gente que trabalha fora é muito difícil fazer as coisas depois que chega 

do serviço, por isso que eu não vou, porque chego em casa e tenho que fazer janta 

pro meu marido, tenho que passar uma roupa, aí não dá pra sair de casa. 

Pesquisadora: Você acha que poderia comparecer mais às festas se elas fossem em 

qual dia e horário? 

Beatriz: Pra mim é melhor no sábado de tarde, porque aí eu já saí da loja e tenho 

mais tempo disponível. (Entrevista de campo, Anexo 5, 2 de outubro de 2017). 

 

 Considerando este depoimento pensamos que não há ninguém melhor que os 

professores para conhecer e compreender a realidade das famílias, pois são eles que têm um 

contato mais próximo e diário com os alunos, que acabam relatando a opinião de seus pais e 

diversas situações que acontecem em suas casas. 

Por isso esse conhecimento e entendimento sobre o cotidiano familiar, obtido através 

dessa proximidade entre professores e alunos, precisa ser tratado com mais atenção por parte 

da direção da escola, pois ele pode trazer esclarecimentos sobre as condições culturais e 

sociais das famílias, além de derrubar o pressuposto de que os familiares são omissos em 

relação à vida escolar dos filhos. Parafraseando Romanelli (2000): 

 

 

[...] a relação da família com a escola é medida por determinantes macroestruturais, 

fruto das pressões que o processo de modernização do país impõe ao sistema 

educacional e ao mercado de trabalho, e também por fatores de cunho 

microestrutural, associados à organização da unidade doméstica e ao significado por 

ela atribuído à escolarização dos filhos. (ROMANELLI, 2000, p. 101). 

 

Há casos também em que a opinião dos familiares sobre o melhor dia para que as 

festas ocorram é divergente. Familiares mais participativos afirmam que preferem que as 

festas aconteçam aos sábados. É o caso do depoimento de Renata, que participa assiduamente 

de todos os eventos da escola e comentou sobre o horário as festas do ano de 2016 (Anexo 2): 

 

 

Pesquisadora: Até 2014 as festas aconteciam aos sábados, mas a partir de 2015 as 

festas passaram a ser durante a semana e à noite. Você gostou dessa mudança no 

horário? 
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Renata: Pra mim ficou ruim, porque eu trabalho à noite e eu gosto de ir nas festas. 

Esse ano eu só pude ir porque deu coincidência das festas serem sempre nas minhas 

noites de folga, mas eu preferia que voltasse a ser no sábado de tarde. 

Pesquisadora: Você acha que outros pais de alunos também preferem que as festas 

sejam aos sábados? 

Renata: Com certeza! Todo mundo trabalha, aí chega de noite em casa, tá cansado, 

tem que fazer janta, aí ninguém anima de ir na escola não.  

Pesquisadora: Você acha que mais pais compareceriam se as festas voltassem a ser 

aos sábados? 

Renata: Ah eu acho que sim, porque aí todo mundo ia ter mais tempo. (Entrevista 

de campo, Anexo 2, 20 de fevereiro de 2017). 

 

 A opinião dessa mãe foi de grande valor para a compreensão da importância de um 

agendamento prévio das festas, com convite enviado antecipadamente para as famílias, pois 

quando existe um calendário pré-estabelecido com horários e datas programados, as famílias 

podem se preparar com antecedência para comparecerem aos eventos. 

Na contramão deste discurso há a opinião de familiares menos participativos nos 

eventos da escola, como é o caso de Carla, que não compareceu a nenhuma festa da escola em 

2016, mas afirmou durante sua entrevista (Anexo 3) que quando as festas acontecem à noite 

elas “atrapalham” menos a vida dos pais que trabalham fora: 

 

 

Pesquisadora: Você falou que vai pouco à escola por causa do trabalho, mas as 

festas de 2016 foram à noite. Aconteceu alguma coisa que te impediu de ir? 

Carla: Aconteceu coisa do trabalho que não me deixou ir. Tem dia que fico lá até 

mais tarde. 

Pesquisadora: Você consegue lembrar a última vez em que esteve na escola? 

Carla: Eu fui na formatura da Andrea no final do ano. E teve aquela vez que a 

diretora me chamou lá porque ela quebrou a porta do banheiro. Quando é que foi 

isso, Andrea? 

Andrea: eu tava no 8º ano, em 2015. 

Pesquisadora: Você acha que se as festas da escola fossem aos sábados seria mais 

fácil pra você ir? 

Carla: Acho que não, prefiro que seja assim durante a semana mesmo, sábado é 

mais difícil. 

Pesquisadora: Por que é mais difícil? 

Carla: Porque quem trabalha só tem tempo de fazer as coisas no sábado, aí não dá 

pra ficar indo na escola. 

Pesquisadora: Mesmo não indo às festas, você acha que elas são importantes para a 

vida escolar da Andrea? 

Carla: Acho bom sim. É bom pra elas interagirem. 

Pesquisadora: Elas quem? 

Carla: As crianças com as professoras e os pais. 

Pesquisadora: O que te incentivou a ir às festas que você compareceu em anos 

anteriores? 

Carla: Eu ia quando as meninas pediam pra eu ver alguma apresentação delas. 

(Entrevista de campo, Anexo 3, 23 de fevereiro de 2017). 

 

Os relatos destas famílias mostram porque sua opiniões em relação ao horário das 

festas são divergentes e também como é difícil a escolha da direção em relação aos dias e 
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horários dos eventos, já que é impossível atender às necessidades de todas as famílias para se 

obter uma participação unânime nas festas. 

No próximo item faremos a análise das festas através de um ponto de vista sociológico 

e pedagógico e apresentaremos a organização dos eventos da EMPLF. 

 

 

2.4 - A festa na escola: momento de socialização e aprendizado 

 

 

Festividades sempre fizeram parte das atividades educacionais em nossa sociedade. 

Em sua obra “História geral da civilização brasileira: a época colonial”, o historiador Sérgio 

Buarque de Holanda (1989) relata que, desde o início da ocupação portuguesa, a música, o 

teatro e os festejos já eram utilizados como instrumentos pedagógicos pelos jesuítas da 

Companhia de Jesus para catequizar e alfabetizar os indígenas da colônia. Del Priore (2000) 

indica que no período colonial as comemorações eram caracterizadas pela realização de festas 

que podiam possuir diversas origens e significados, configurando-se como festas domésticas, 

festas desejadas ou idealizadas pelas instituições e festas dos segmentos da sociedade. 

Segundo a autora, entre os séculos XVII e XVIII, as crianças passaram a ser uma importante 

presença nestas festas, não só como espectadoras das celebrações, mas também como 

protagonistas, dando destaque ao papel da família nos festejos. 

Mas foi no início do século XX, em virtude do advento da República no Brasil, que as 

festas escolares passaram a figurar como parte da estruturação do calendário escolar. Segundo 

Renata Cândido (2007), neste período as festas estavam relacionadas às datas comemorativas 

e personagens históricos celebrados pelo governo republicano e tinham um caráter cívico, 

com a execução do hino nacional, apresentações de peças teatrais, desfiles e leituras de 

poemas que exaltavam temas que representavam os heróis e as conquistas do país. A 

crescente influência do Estado sobre a educação trouxe a necessidade da criação de um 

calendário organizacional para as escolas, com fixação de datas para o início e o término das 

aulas e para as comemorações. Era através das festas que a escola ensinava aos alunos e seus 

familiares conteúdos cívicos e também regras de comportamento em sociedade. Deste modo, 

festejar não servia apenas para descontrair e divertir, mas também para organizar o calendário 

escolar ao inaugurar e encerrar o ano letivo, além de civilizar e divulgar normas e ideias do 

Estado republicano. 
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 Martha Abreu (2003) aponta que, com o passar do tempo, sobretudo a partir da 

década de 1950, as festividades escolares passaram a ser ainda mais estimuladas com a 

organização da Comissão Nacional de Folclore
9
: 

 
Na perspectiva dos folcloristas, como Renato Almeida, Amadeu Amaral e Cecília 

Meireles, os estudos folclóricos deveriam participar do processo educativo como um 

conteúdo curricular e como orientador da ação pedagógica socializadora dos 

professores. Eles precisavam ser vivenciados nas escolas, principalmente no ensino 

primário, como estratégia de valorização do que os folcloristas consideravam como 

“nossas tradições nacionais”, uma espécie de “ensino cívico”, mas vinculado ao 

estímulo de um “sentimento comum” de pertencimento. (ABREU, 2003, p. 96). 

 

 

A partir deste período as festas foram se constituindo cada vez mais como parte das 

atividades pedagógicas das escolas, sendo usadas para promover o aprendizado através de 

momentos de descontração e diversão. Assim, seguindo a diretriz da temática das festas os 

professores poderiam ensinar aos alunos – e também ao público presente - a 

representatividade de cada data celebrada, promovendo a “construção de uma memória 

histórica coletiva” (CÂNDIDO, 2007, p. 69) e transformando a escola em um meio de difusão 

das regras de comportamento e das noções de civilidade e cidadania da sociedade republicana. 

Com o passar do tempo, as festas tornaram-se um estratégia da escola para obter 

visibilidade em sua comunidade de atuação, passando a serem atividades de destaque dos 

calendários letivos. Atualmente, as comemorações escolares continuam possuindo uma 

estrutura histórica por trás de sua organização, e datas como o Dia do Índio, o Dia do Soldado 

e o Dia da Independência ainda são celebradas, porém, percebe-se um esforço crescente das 

instituições de ensino em abranger ao máximo a questão da pluralidade cultural da 

comunidade de seu entorno garantindo, assim, a socialização dos sujeitos envolvidos nos 

festejos e a identificação destes sujeitos com os temas propostos nos eventos. 

Apesar de estar presente no contexto escolar, a festa poucas vezes é objeto de estudo 

analítico dos pesquisadores do campo da Educação. Ao longo desta pesquisa percebemos que 

há uma carência de referenciais teóricos sobre festas escolares e que, geralmente, o tema é 

tratado apenas através de estudos sobre atividades recreativas e/ou extracurriculares nas 

escolas. Cecília Bergamasco (2009) sugere que talvez isso ocorra porque “as festas, para a 

pedagogia histórico-crítica, são conteúdos secundários e não essenciais” (BERGAMASCO, 

2009) que ficam registrados apenas em álbuns de fotografias e acabam não se configurando 

                                                           
9
 Fundada em 1947, a Comissão Nacional de Folclore era vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. Em 

2003, o órgão foi rebatizado como Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e passou a integrar a estrutura 

organizacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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como produtores de um conhecimento sistematizado que faz parte do currículo elementar da 

escola. Isso nos permite dizer que as festas são concebidas pela escola como atividades 

planejadas para complementar o conhecimento produzido em sala de aula e que este 

planejamento é feito por intermédio de um currículo carregado de práticas de significação 

para o aprendizado dos alunos. 

No campo da Sociologia, as festas e outras formas de diversão em sociedade também 

foram, durante muito tempo, pouco exploradas como objetos de pesquisa. Elias e Dunning 

(1985) acreditavam que tal negligência por parte dos sociólogos se devia ao fato de que o 

lazer era classificado como inferior em comparação a outras áreas de estudo consideradas 

mais “sérias” como o trabalho e a economia, por exemplo: 

 

Além do mais, a sociologia orientou-se para o campo restrito dos aspectos “sério” e 

“racional” da vida, o que teve como efeito que o divertimento, o prazer, o jogo, as 

emoções e as tendências “irracionais” e “inconscientes” do homem e da mulher 

tivessem merecido escassa atenção no âmbito da teoria e da investigação 

sociológicas. (ELIAS; DUNNING, 1985, p.16). 

 

Do ponto de vista sociológico, os autores supracitados defendem que o lazer tem o 

mesmo nível de importância do trabalho nas sociedades atuais. Portanto, assim como nas 

atividades rotineiras, festas também são carregadas de gestos simbólicos e ritualísticos que se 

mostram altamente eficazes para a propagação e perpetuação das tradições e das normas de 

comportamento em sociedade, já que exemplos práticos e ações coletivas muitas vezes 

mostram-se mais eficazes que livros e palavras para a transmissão de ideias e símbolos.  

Na escola - que é um espaço social carregado de símbolos e significações - isso 

também acontece e, ao utilizar as festas como meio de transmitir tradições e valores às novas 

gerações e às suas famílias, as instituições de ensino passam a ser vistas como um local de 

preservação da memória coletiva e um referencial de comportamento e civilidade a ser 

seguido pela comunidade de seu entorno. 

Durante as festas a realidade escolar se transforma. A rotina do dia-a-dia, ditada pelo 

currículo formal, pela rigidez dos horários e do cumprimento de regras, abre espaço para a 

informalidade, a socialização e o fortalecimento de laços entre os sujeitos que dela participam. 

Nas festas vemos alunos, familiares e professores empenhados em promover um evento 

bonito e memorável, que celebrará uma cultura ou uma ocasião que é, de forma coletiva, 

valorizada por todos naquele ambiente. Apontando nesta direção, Bergamasco (2009) salienta 

que as festas escolares são um elemento de conexão, conciliação e mediação que, além de 
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promover a socialização dos diferentes atores que a compõem, podem também diminuir as 

tensões existentes na escola: 

 

Festa não é alienação, perda de tempo ou irresponsabilidade. A festa na escola, além 

de ser uma linguagem capaz de expressar simultaneamente múltiplos planos 

simbólicos é, ainda, uma mediação capaz de tornar mais compreensíveis as 

contradições sociais ou as dificuldades do grupo. Ela representa importante papel na 

construção da sociedade em geral e, por inferência, da sociabilidade da comunidade 

escolar. (BERGAMASCO, 2009, p.23). 

 

Deste modo, podemos concluir que um dos principais méritos das festas escolares é a 

capacidade de interação e socialização que elas possuem, já que elas podem contribuir para a 

geração de uma outra compreensão da ordem social, que pode ser mais harmônica ao 

possibilitar a reunião e a sincronização de indivíduos distintos, com necessidades e 

inclinações pessoais próprias que, por vezes, durante o cotidiano escolar interagem pouco 

entre si, mas que, unidos em torno de um evento com um tema em comum e apreciado por 

todos, acabam se aproximando. 

 

 

2.5 - Festas e eventos organizados na EMPLF em 2016. 

 

 

Durante o ano letivo de 2016 a EMPLF promoveu sete eventos e quatro deles foram 

observados para esta pesquisa: Festa da Família, Festa Junina, Festival de Talentos e Feira 

Cultural. Neste ano também houve a promoção de outros três eventos com a participação dos 

alunos da EMPLF, que foram: a Copa Recreio, (torneio esportivo disputado pelos alunos de 

todas as turmas, que se dividem em times de acordo com a idade e modalidade esportiva), o 

Desfile Cívico de 7 de setembro e o Desfile de Natal da Prefeitura. Contudo, estes eventos 

não foram objetos de observação desta pesquisa, pois contaram apenas com a participação dos 

alunos e não de suas famílias, que são o principal foco de estudo deste trabalho. 

O item a seguir descreve os eventos observados para a pesquisa, que foram realizados 

na EMPLF no ano de 2016. 
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2.6.1 – Quadro V: Distribuição dos eventos da EMPLF em 2016 

 

 

Evento Organização Público participante  Período do ano letivo 

Festa da 

Família 

Direção e 

corpo docente 

Alunos, familiares dos alunos, 

funcionários, corpo docente, 

direção e representantes da 

Prefeitura Municipal.  

1º Bimestre 

Festa 

Junina 

Direção e 

corpo docente 

Alunos, familiares dos alunos, 

funcionários, corpo docente, 

direção e representantes da 

Prefeitura Municipal.  

2º Bimestre 

Festival 

de 

Talentos 

Direção, 

corpo docente 

e alunos 

Alunos, familiares dos alunos, 

funcionários, corpo docente e 

direção.   

3º Bimestre 

Feira 

Cultural 

Direção e 

corpo docente 

Alunos, familiares dos alunos, 

funcionários, corpo docente e 

direção. 

4º Bimestre 

Fonte: Construção da autora a partir de dados obtidos no calendário do ano letivo de 2016 da EMPLF. 

 

 

O item anterior descreve os eventos de acordo com sua organização (que pode ser feita 

apenas pela direção e corpo docente, ou com o auxílio dos alunos), o publico participante e 

sua ordem cronológica de ocorrência. Estes dados nos mostram que há uma distribuição 

equilibrada de eventos durante o ano letivo para que cada um deles ocorra em um bimestre, 

dando mais tempo para que os professores se organizem entre um evento e outro e oferecendo 

atividades variadas para os alunos e suas famílias durante todo o ano. 

 

 

2.6 – A organização pedagógica das festas e eventos na EMPLF. 

 

 

Em Santa Cruz de Minas a escola municipal é um elemento muito importante para a 

comunidade. Como a cidade possui uma população pequena e carente, os moradores acabam 
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enxergando a escola como um local seguro para seus filhos, além de uma instituição 

assistencialista, voltada para atender às suas necessidades. No entanto, é raro contar com uma 

significante presença de familiares de alunos nos eventos oferecidos pela escola ou nas 

reuniões bimestrais para entrega de resultados e conversa com os professores sobre o 

desempenho dos alunos. Acreditamos que isso ocorra porque, para a maioria destas famílias, a 

escola talvez não seja vista apenas como um local que pode proporcionar aprendizado e 

chance de um futuro melhor para as crianças, mas também como uma instituição pública que 

pode oferecer a solução para questões mais imediatas e urgentes, como, por exemplo, ser um 

lugar em que os filhos podem ser deixados enquanto os trabalham, sabendo que lá eles estarão 

seguros e alimentados. 

 Muitos familiares de alunos da EMPLF por vezes se irritam quando são chamados à 

escola para serem informados sobre problemas de indisciplina ou dificuldade de 

aprendizagem dos seus filhos. Alguns ignoram o chamado da escola e só comparecem quando 

sua presença é imposta como condição para que o aluno possa continuar frequentando as 

aulas; nesses casos é comum ouvir destes familiares a frase “eu trabalho e não tenho tempo 

para vir à escola”. Também é bastante comum a constante presença de pais e responsáveis de 

alunos na escola sem agendamento prévio e em dias e horários variados, para reclamar sobre 

o atraso na entrega de materiais ou sobre a conduta de algum professor. Outra situação 

recorrente são as agressões verbais que alguns professores sofrem por parte de familiares, que 

os ofendem com palavrões e ameaças, acusando-os de serem exigentes demais e até mesmo 

de perseguirem os alunos. 

 Essa dinâmica deixa claro ao observador que, em alguns casos, escola e família não 

“falam a mesma língua” quando o assunto é o comportamento nas relações sociais. O que se 

percebe é que de um lado há a escola (representada pela direção e equipe pedagógica), que 

cobra dos familiares mais presença, mais responsabilidade e respeito às suas regras segundo 

uma conduta de comportamento considerada adequada ao ambiente escolar, e que se sente 

frustrada por não ter essa demanda atendida. De outro lado há as famílias, que são vítimas da 

distância entre sua cultura e a cultura escolar, e por isso não conseguem se adaptar às regras 

que são impostas, pois não compreendem sua importância para o funcionamento da 

instituição. Esse desentendimento gera o afastamento das famílias que não se “adaptam” às 

normas e, consequentemente, estas famílias são acusadas pela escola de não cumprirem seu 

papel na educação dos alunos. Elias (1993) pontua que os indivíduos que não conseguem 

controlar seus impulsos e se conformar com a estrutura social, tornam muito difícil, ou até 

mesmo impossível, o desempenho de suas funções sociais:  
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Mas os impulsos, os sentimentos apaixonados que não podem mais manifestar-se 

diretamente nas relações entre pessoas frequentemente lutam, não menos 

violentamente, dentro delas contra essa parte supervisora de si mesma. Essa luta 

semi-automática da pessoa consigo mesma nem sempre tem uma solução feliz, nem 

sempre a autotransformação requerida pela vida em sociedade leva a um novo 

equilíbrio entre satisfação e controle de emoções. Frequentemente, fica sujeita a 

grandes ou pequenas perturbações -, à revolta de uma parte da pessoa contra a outra, 

ou a uma atrofia permanente – que torna o desempenho das funções sociais ainda 

mais difícil, se não impossível. (ELIAS, 1993, p. 203). 

 

Em certas ocasiões alguns familiares, acreditando que não conseguem dialogar com a 

escola, dirigem-se diretamente ao gabinete da prefeitura a fim de exigir que sejam tomadas 

providências sobre algum professor que “xingou” seu filho ou contra a direção por ter 

advertido ou suspendido um aluno por “mau comportamento”. Já ocorreram também casos de 

pais e responsáveis que foram à prefeitura denunciar professores por causa de alguma 

disciplina ensinada, julgando que o conteúdo é impróprio para os alunos (isso acontece 

principalmente quando se ensina corpo humano, igualdade de gênero e evolução das espécies 

no conteúdo de ciências, ou se fala sobre religiões diferentes da cristã no conteúdo de 

história). Assim, a escola acaba sofrendo frequentes cobranças para se adequar à realidade 

local de uma cidade tão pequena, já que a maioria dos moradores enxerga o prefeito e os 

vereadores como seus amigos e vizinhos - que podem favorecê-los e auxiliá-los – e não como 

representantes da administração política que cumprem uma função pública impessoal.  

Nesse contexto, o maior desejo da escola é encontrar formas de se aproximar das 

famílias dos alunos. Essa aproximação poderia levar as famílias a perceberem que a escola é 

um importante aliado na educação de seus filhos. De acordo com Daniel Thin (2010), o ideal 

é que a escola não tente se posicionar como detentora de uma cultura superior que domina as 

práticas das famílias, pois isso conduz a um olhar que percebe estas famílias somente pela sua 

carência e não as enxerga como produtoras de saberes próprios: 

 

Desse modo, reduzir as práticas das famílias populares a simples produto da 

dominação e da interiorização da legitimidade e da superioridade da cultura escolar 

não é completamente satisfatório. Neste caso, escondemos o que as condições de 

existência, com a história das famílias, produzem como práticas socializadoras, 

como maneira de fazer e pensar. Além disso, somos conduzidos frequentemente a 

ver nas famílias populares apenas a falta  e a fraqueza na relação com a escola e a 

adotar um olhar “miserabilista” sobre as famílias que só são descritíveis pelas suas 

carências escolares e culturais. (THIN, 2010, p. 68). 

 

 

Nesse sentido, uma das estratégias utilizadas pela equipe EMPLF é a oferta de eventos 

e festas durante o ano letivo, para os quais toda a comunidade é convidada. As festas são uma 

boa oportunidade para estreitar os laços entre os familiares de alunos e a escola, porém 
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mesmo assim a presença dos familiares nestes eventos é bem reduzida.  A participação de 

membros das famílias de alunos da EI e do EFI nestes eventos é mais maciça que a de 

familiares de alunos do EFII. Isso acontece porque até o 5º ano do Ensino Fundamental os 

alunos são mais dependentes dos familiares, que os levam e buscam na escola, comparecem a 

reuniões com mais assiduidade e fazem questão de participar dos eventos e festas para assistir 

às apresentações dos alunos. A partir do 6º ano os alunos começam a ficar mais independentes 

e os familiares tendem a frequentar menos a escola, comparecendo com menor frequência aos 

eventos e até mesmo às reuniões de pais. O típico comportamento de adolescente dos alunos 

do EFII também inibe a participação de suas famílias nos eventos, pois nesta idade os alunos 

já não têm mais tanto interesse em participar de apresentações ou dançar na quadrilha da festa 

junina, por exemplo. 

Logo no começo do ano a direção da escola se reúne com o corpo docente para 

discutir o calendário do ano letivo e determinar as melhores datas para a organização dos 

eventos e das atividades extracurriculares. A Festa Junina e o Festival de Talentos são eventos 

que não possuem um tema específico, pois se baseiam nas apresentações de danças e de 

talentos escolhidos pelos alunos. Já a Festa da Família e a Feira Cultural têm a prerrogativa da 

escolha de um tema que norteará a produção dos trabalhos e apresentações feitos pelos alunos 

sob a orientação dos professores. Geralmente as supervisoras levam algumas sugestões de 

temas para as festas já na primeira reunião do ano letivo, pois após a escolha da temática os 

professores já podem produzir seus planejamentos relacionando as atividades trabalhadas em 

sala de aula ao que será trabalhado nas festas. Conforme afirma Cristiane Marangon (2004), 

relacionar as festividades ao conteúdo ensinado em sala de aula é tão importante quanto a 

organização das festas: 

 

[...] Os festejos escolares são, portanto, mais uma forma de fortalecer o aprendizado. 

Não basta, contudo, escolher algumas datas e preparar a festa. Para que ela ganhe 

função educativa, a equipe necessita escolher os momentos mais significativos para 

a comunidade e destaca-los durante a elaboração da proposta pedagógica. [...] É na 

sala de aula que a relação entre o conteúdo e a comemoração fica clara para o aluno. 

(MARANGON, 2004, p. 45). 

 

Assim, podemos dizer que, tendo um planejamento feito com antecedência, os 

docentes podem administrar melhor o tempo gasto com a produção dos trabalhos que serão 

expostos e com os ensaios das apresentações, além de poderem considerar o que será 

verdadeiramente significativo para os alunos e para a comunidade no dia do evento. 
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Passemos agora para os próximos capítulos, nos quais faremos a descrição e análise 

das quatro festas observadas na EMPLF em 2016. Esta descrição trará detalhes sobre a 

produção e execução dos eventos, bem como de seus sujeitos participantes. 
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CAPÍTULO III: AS FESTAS DA EMPLF NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 

 

 

3.1 – A Festa da Família. 

 

 

A Festa da Família ocorre todos os anos no mês de maio na maioria das escolas 

públicas da região, inclusive na EMPLF, em Santa Cruz de Minas. Geralmente ela é a 

primeira festa do ano oferecida pela escola e foi criada com o objetivo de substituir as 

comemorações do Dia das Mães e do Dia dos Pais, a fim de tornar a participação dos 

familiares nos eventos escolares mais democrática e abrangente. Essa mudança se justifica 

pelo fato de que atualmente as novas famílias não seguem o modelo familiar tradicional 

composto por um pai, uma mãe e seus filhos. Marangon (2004) enfatiza que datas tradicionais 

como o Dia das Mães e o Dia dos Pais podem ser comemorados na escola, mas a direção deve 

tomar  cuidado, pois essas ocasiões “não devem ser entendidas como parte do currículo 

pedagógico” (MARANGON, 2004, p.45). 

No caso da EMPLF, que situa-se em uma comunidade economicamente carente, o 

modelo familiar tradicional não é o predominante e a maioria dos alunos tem sua origem em 

famílias com as mais diversas composições. Em pesquisa feita no arquivo da secretaria da 

escola foi possível perceber que a maioria dos familiares citados nas matrículas dos alunos 

como seus responsáveis são parentes do sexo feminino, como mães, avós ou tias. 

As famílias monoparentais, sobretudo com mães que criam seus filhos sozinhas, são a 

maioria, mas há também o caso de alunos que são criados  apenas pelo pai (na maioria das 

vezes porque a mãe já faleceu ou porque ela tem outra família, mas o filho prefere ficar com o 

pai). A categoria monoparental tem crescido cada vez mais em diversas sociedades e de 

acordo com François de Singly (2010) esse fenômeno ocorre pois: 

 

A hierarquia que punha em cima a mulher casada (com filho legítimo) e embaixo a 

mulher solteira (com o filho “ilegítimo”) está desestabilizada. Além disso, ao tornar-

se uma variável do Estado através da qual os organismos públicos constroem o 

mundo social, a expressão “famílias monoparentais” enfraquece os estigmas sociais 

associados ao divórcio e à maternidade solteira e, indiretamente, a legitimidade da 

instituição do casamento. (SINGLY, 2010, p. 60). 

 

Nas fichas de matrícula dos discentes da EMPLF pode-se perceber que há também um 

considerável número de alunos que são criados pelas avós, pelas tias, pelas madrinhas, ou por 
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irmãos mais velhos. Há ainda aqueles alunos que vivem com a mãe ou o pai, mas são 

cuidados por uma vizinha ou por um parente que mora perto, porque essa mãe ou esse pai é 

usuário de drogas e/ou bebidas alcoólicas e não consegue cumprir suas responsabilidades para 

com o menor. Nesses casos é comum que a vida escolar do aluno seja acompanhada mais por 

essas pessoas que não fazem parte da família do que pelos próprios pais. 

Depois dos pais, o parente com mais destaque nas famílias dos alunos da EMPLF são 

as avós. Algumas cumprem a tarefa de cuidar dos netos enquanto as mães estão trabalhando, 

mas uma boa parcela delas são cuidadoras integrais ou até mesmo tutoras legais destas 

crianças e adolescentes. De acordo com Mainetti e Wanderbroock (2013) isso ocorre por 

diversos motivos: 

 

[...] têm-se evidenciado situações em que as avós se tornam cuidadoras integrais e 

até legais dos netos. Pesquisas apontam diversos problemas relacionados aos pais 

das crianças que motivam as avós a assumirem a criação dos menores: pais 

adolescentes despreparados para cuidar dos filhos, desempregados, usuários de 

drogas, em conflito com a lei, portadores de doenças mentais, falecidos 

precocemente, separados, recasados sem a aceitação das crianças por parte do novo 

cônjuge e ainda, abuso infantil e/ou abandono por parte dos progenitores. 

(MAINETTI; WANDERBROOCK, 2013, p. 87). 

 

 

Nas famílias de baixa renda a participação dos avós na criação dos netos tem também 

bastante influência na vida escolar destas crianças, pois, conforme afirma Rosa Coutrim 

(2007), estes avós têm um papel importante na oferta de oportunidades culturais e econômicas 

aos seus netos: 

 

[...] os avós nas famílias de baixa renda atuam no contexto familiar como aqueles 

que oferecem aos netos (sejam eles crianças ou jovens), oportunidades de estudo, de 

passeios ou mesmo de aquisição de bens como roupas, doces e demais alimentos que 

os pais estão impossibilitados de oferecer. É a ajuda que complementa o salário dos 

pais ou mesmo o supre em situações críticas como, por exemplo, o desemprego dos 

mesmos. (COUTRIM, et al., 2007, p.6). 

 

Todas as situações relatadas anteriormente fazem parte da realidade familiar de vários 

alunos da EMPLF. Na maioria das vezes os professores tomam conhecimento de tais 

situações através dos próprios alunos, que relatam suas histórias de vida a eles talvez por 

enxergarem no professor um adulto em quem possam confiar. Em outros casos, a própria 

família ou o conselho tutelar é quem informa à escola qual é a situação familiar do aluno, a 

fim de esclarecer possíveis ocorrências relativas ao comportamento do discente e facilitar a 

relação dos professores com esse aluno em sala de aula. 
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 Portanto, não é possível caracterizar estas famílias como “famílias nucleares” 

(compostas por um homem, uma mulher e filhos que habitam a mesma casa), pois, de acordo 

com Singly: “[...] a família moderna é progressivamente construída como um „espaço‟ 

privado em que os membros da família valorizam principalmente o facto de estarem em 

conjunto e de partilharem uma intimidade, atentos à qualidade de suas relações.” (SINGLY, 

2010, p. 12). 

Foi levando em consideração essa diversidade de arranjos familiares que a equipe da 

EMPLF optou, há mais de dez anos, pela comemoração da Festa da Família como uma forma 

de receber em um evento as pessoas que os alunos possuem ou consideram como seus 

responsáveis e familiares. 

Essa generalidade mostra que famílias não são instituições homogêneas, mas, pelo 

contrário, são variadas entre si e até mesmo em seu interior. Romanelli (2013) expõe que, 

embora a instituição familiar seja objeto de estudo de diferentes áreas como a sociologia e a 

psicologia, não há um consenso em conceituá-la: 

 

O que se nota é uma ênfase na dimensão empírica da família, vale dizer, na forma de 

seus arranjos que são diversos e se modificam devido a determinantes múltiplos. 

Redução na taxa de fecundidade que resulta em famílias com menor número de 

filhos; crescimento de separações e divórcios, seguido da expansão de uniões 

consensuais, não legalizadas pelo casamento civil; aumento das mulheres na força 

de trabalho; casais de gays e lésbicas que vivem juntos e almejam legalizar suas 

parcerias, contribuem para o surgimento de novas configurações domésticas. Ao 

lado da família nuclear, composta pelo casal e filhos, aumenta o número de famílias 

chefiadas por mulheres; de famílias ampliadas, nas quais parentes agregam-se ao 

modelo nuclear; de famílias recompostas, em que um, ou ambos os cônjuges, têm 

filhos de união anterior e constituem novo arranjo doméstico, e de famílias 

patrifocais, em que o pai tem a guarda dos filhos e vive com eles.  (ROMANELLI, 

2013, p. 34). 

 

As famílias que compõem a comunidade da EMPLF se encaixam nestes novos 

arranjos familiares, inclusive naqueles chamados por Romanelli (2013) de “famílias 

ampliadas”. O número cada vez maior de famílias que se enquadram nestas características 

deixa evidente que não há um modelo único de família, mas sim famílias que se organizam de 

modos distintos, por isso para o pesquisador da área de educação é essencial conhecer o modo 

de vida destas famílias para entender melhor suas relações com a escola. 

No ano de 2016 a Festa da Família, que no calendário letivo estava agendada para 

ocorrer em um sábado, 14 de maio, acabou ocorrendo no dia 18 de maio, uma quarta-feira. O 

evento, marcado para começar às 18 horas, foi anunciado aos familiares através de cartazes no 

portão de entrada da escola e também por meio de um convite impresso entregue a cada 



88 
 

 

aluno, destinado às famílias. Os convites, confeccionados pela direção da escola, foram 

entregues aos alunos na semana do evento. 

Quase sem atrasos, o evento teve início às 18 horas e 07 minutos, com abertura feita 

pela coordenadora pedagógica do Centro de Atendimento Integral de Santa Cruz de Minas 

(CAIS) 
10

. A coordenadora é professora do quadro efetivo da EMPLF e já foi diretora da 

escola por dois mandatos consecutivos. Ela leu uma mensagem que falava sobre a 

importância da participação da família na vida escolar dos alunos, depois fez um 

agradecimento pela participação de todos os presentes.  

A recepção aos familiares inicialmente foi feita no pátio interno da escola. Na entrada 

do prédio havia uma faixa impressa com a frase “Escola e família de mãos dadas em prol de 

uma educação de sucesso”. Em 2016 não houve um tema pedagógico específico para a Festa 

da Família, pois a direção decidiu centrar o evento na importância da participação familiar na 

vida escolar dos alunos. A decoração da festa foi pensada visando este foco e o pátio interno, 

que fica no centro do prédio da escola, estava enfeitado com cartazes e corações de papel 

feitos pelos alunos das turmas do 6º ano e do 7º ano. No pátio havia cadeiras organizadas em 

um círculo, que eram indicadas aos convidados pela diretora, que recebia a todos na porta de 

entrada. A princípio havia mais crianças do que adultos presentes e a maioria dos pais e 

familiares que chegavam pareciam ainda tímidos e preferiam ficar em pé, escorados nas 

paredes ou pilastras. 

A maioria dos familiares presentes eram mulheres, que podiam ser identificadas como 

mães, avós, irmãs e tias de alunos. Essa forte presença feminina nos eventos demonstra que 

ainda predomina, sobretudo nos meios populares, a ideia de que a aproximação com a escola é 

“obrigação da mãe”, conforme apontam Portes e Amorim (2010): 

 

Trabalhos consultados que cuidam da relação família e escola nos meios populares 

indicam que esta aproximação é “obrigação” da mãe, seja porque as reuniões 

escolares são sempre convocadas em horários incompatíveis com o horário de 

trabalho dos pais, seja porque reuniões escolares “é coisa de mulher”, seja em 

função da condição de trabalho das mulheres, que oferece maiores possibilidades de 

articulação e manipulação do tempo (são diaristas, lavadeiras, biscateiras, do lar...). 

(PORTES; AMORIM, 2010, p. 15). 

 

 

 Muitas das mulheres chegaram ao evento com os cabelos molhados, justificando seus 

atrasos para os professores dizendo que não conseguiram sair do trabalho mais cedo ou que 

                                                           
10

. O CAIS é a unidade de educação em tempo integral da rede de ensino do município de Santa Cruz de Minas, 

que possui sede e equipe próprias, separadas da EMPLF. Lá são recebidos os alunos da escola que se matriculam 

nas atividades do tempo integral, como dança, teatro, esportes, oficinas de artes e de música. 
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ficaram “enroladas” com os afazeres domésticos. Esses atrasos demonstram o interesse e 

empenho dessas mulheres em conciliar os horários de seus afazeres domésticos e do trabalho 

fora de casa para conseguirem estar na escola naquele momento, assim como demonstram 

também que a relação da escola com o tempo não é a mesma das famílias. Para Thin (2006), a 

temporalidade da escola é marcada pela rigidez da regularidade de datas agendadas e pelo 

cumprimento de horários pré-estabelecidos, deixando evidente que “o mundo da escola é um 

mundo de regularidade temporal, marcado também pelos horários e calendários escolares 

como pela sucessão de atividades pedagógicas organizadas de acordo com os empregos do 

tempo” (THIN, 2006, p. 220). 

Conforme mais pessoas foram chegando e as cadeiras posicionadas no centro do pátio 

foram sendo ocupadas, foi possível observar melhor o comportamento e a vestimenta dos 

familiares de alunos que estavam presentes. A maior participação foi de mulheres, que eram 

de idades bem variadas. Duas ex-alunas adolescentes estavam presentes e mostravam aos 

professores seus bebês, que carregavam no colo. Elas estavam ali como responsáveis por seus 

irmãos mais novos. Havia muitas jovens grávidas ou com crianças pequenas no colo. As 

mulheres, que aparentavam ter entre dezoito e trinta anos de idade, eram as que se 

apresentavam mais bem arrumadas, com roupas tais como vestidos, calças jeans, camisetas 

coloridas ou brilhantes e shorts. Algumas estavam maquiadas e usavam sandálias ou sapatos 

de salto, mas a maioria estava sem maquiagem e usava nos pés sapatilhas ou sandálias baixas. 

Já as senhoras mais velhas, aparentemente avós de alunos, vestiam-se de maneira mais 

simples, com roupas visivelmente gastas e chinelos de dedo nos pés. Havia ainda algumas 

mulheres que pelo visual aparentavam ser de religião evangélica, pois tinham cabelos muito 

compridos e vestiam saias longas ou na altura dos joelhos, que são normalmente penteados e 

vestimentas característicos de mulheres membros de igrejas protestantes. 

Quanto aos homens presentes foi possível observar que sua faixa de idade ficava em 

torno dos 25 a 45 anos de idade. Grande parte dos homens permaneceu em pé, escorados nas 

paredes ao redor do círculo de cadeiras, parecendo não estar dispostos a se misturar às 

mulheres que eram a maioria no ambiente.  A vestimenta de quase todos era camisa de malha 

com manga curta, calça ou bermuda jeans e tênis, mas alguns calçavam chinelos e usavam 

bonés. 

As atividades da festa se iniciaram com uma encenação de uma companhia teatral da 

cidade de São João del-Rei, contratada através de licitação pela Prefeitura Municipal. No ano 

de 2016 a companhia tinha um contrato com a Secretaria de Educação de Santa Cruz de 

Minas para ministrar aulas de teatro para os alunos do tempo integral no CAIS e para se 
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apresentar em eventos organizados pela escola, além de ministrar oficinas de teatro, dança, 

música e artes plásticas para outras secretarias que solicitassem seus serviços. 

 A peça, no estilo musical, atraiu a atenção das crianças presentes. Alguns adultos 

assistiam ou filmavam com seus celulares, mas a maioria parecia não demonstrar muito 

interesse pela encenação.  Tudo indica que isso ocorreu principalmente porque, além da 

acústica ruim do pátio, que abafava as vozes dos atores, a peça tinha um tema muito 

complexo, fazendo uma crítica à burocracia política e ao progresso do mundo moderno que de 

repente chega às cidades pequenas. O texto da peça, com diálogos rápidos e uma linguagem 

formal também não atraía a atenção das pessoas presentes. Após o fim da festa alguns 

professores que assistiram a encenação afirmaram ter percebido o desinteresse dos familiares 

e dos alunos pela peça, e criticaram a escolha da apresentação, dizendo que a secretaria de 

educação deveria ter orientado o grupo teatral a se apresentar com uma encenação mais 

adequada ao nível escolar e de entendimento do público. Foi um comentário que pode gerar 

duas interpretações: a primeira seria pensar que os professores estariam preocupados em 

oferecer aos familiares dos alunos uma festa mais adequada ao seu meio social e cultural, 

tornando assim a festa mais atrativa e proveitosa; a segunda seria entender que o comentário 

destes professores foi preconceituoso, pois parte do princípio de que as classes populares não 

possuem uma cultura própria ou não se enquadram na cultura considerada aceitável para 

pessoas das classes dominantes. Corroborando estas hipóteses sobre as opiniões acerca da 

cultura das camadas populares, Thin (2010) afirma que: 

 

Em geral, o debate se divide entre aqueles que negam qualquer existência de lógicas 

ou cultura próprias nas classes populares, e aqueles que afirmam a existência de uma 

cultura popular autônoma ou independente das lógicas e das culturas dominantes na 

formação social. Em outros termos, ou as classes populares são consideradas 

submissas a uma dominação que as aliena, que não lhes deixa qualquer autonomia 

notadamente simbólica, reduzindo-as a meras realizadoras de lógicas que constituem 

detritos alterados das lógicas dominantes. Ou são consideradas, pelo contrário, 

possuidoras de lógicas próprias, completamente autônomas, existindo dentro de uma 

alteridade radical, quer seja para incensá-la ou pra deplorá-la. (THIN, 2010, p. 67). 

 

A maioria dos alunos adolescentes do turno da tarde estava presente no evento. Muitos 

meninos ainda vestiam o uniforme, pois não haviam ido para casa após o final das aulas do 

turno da tarde, mas alguns usavam bonés, bermudas, tênis ou chinelos nos pés e camisetas de 

times de futebol. Já as meninas aproveitaram a ocasião para usar roupas diferentes do 

uniforme escolar. Muitas vestiam camisetas curtas, vestidos ou shorts e algumas usavam 

maquiagem e calçavam sandálias ou sapatos de saltos. O uso de bonés e shorts é proibido aos 

alunos durante o horário de aulas, porém a direção da escola abre exceção e permite o uso 
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destas peças em dias de festas ou eventos. Essa postura da direção da EMPLF em relação aos 

alunos adolescentes e seu vestuário demonstra que prevalece ainda na escola a tendência a 

associar os jovens a determinados problemas sociais, tais como uso de drogas, gravidez 

precoce e violência. De acordo com Marília Sposito e Paulo Carrano (2003) essa visão sobre 

os jovens possui um passado histórico e social: 

 

É preciso reconhecer que, histórica e socialmente, a juventude tem sido considerada 

como fase de vida marcada por uma certa instabilidade associada a determinados 

“problemas sociais”, mas o modo de apreensão de tais problemas também muda. [...] 

As representações correntes ora investem nos atributos positivos dos segmentos 

juvenis, responsáveis pela mudança social, ora acentuam a dimensão negativa dos 

“problemas sociais” e do desvio. Assim, se nos anos 1960 a juventude era um 

“problema” na medida em que podia ser definida como protagonista de uma crise de 

valores e de um conflito de gerações essencialmente situado sobre o terreno dos 

comportamentos éticos e culturais, a partir da década de 1970 os “problemas” de 

emprego e de entrada na vida ativa tomaram progressivamente a dianteira nos 

estudos sobre a juventude, quase a transformando em categoria econômica. 

(SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 19) 

 

 Assim, recai sobre os jovens da EMPLF uma forte pressão social devido à alta taxa de 

criminalidade em Santa Cruz de Minas. De um lado, há a sedução do dinheiro fácil oferecido 

pela vida no tráfico, enquanto por outro lado há a pressão da família e da escola que, temendo 

o envolvimento dos jovens com o crime, indicam-lhes o estudo como forma de obter 

orientação para uma vida honesta e melhor. A norma da escola que proíbe o uso do boné 

pelos meninos durante as aulas é uma estratégia da direção para tentar afastar do ambiente 

escolar o uso de um acessório que é associado a gangues e indivíduos marginalizados. Além 

do boné, também é proibido aos meninos o uso de toucas, capuzes e acessórios que façam 

apologia às drogas, como colares com pingente de folha de maconha, por exemplo. Às 

meninas é proibido o uso de saias ou shorts curtos durante o horário de aulas.  Tais proibições 

representam uma tentativa do sistema escolar de inibir comportamentos que possam ser 

associados a atividades consideradas inadequadas para menores de idade, como o uso de 

drogas e práticas sexuais.  

Com estas proibições a escola tenta ser mais forte que a influência da estrutura social 

na formação destes jovens, porém, o que se percebe ao observar sua conduta e a maneira 

como se vestem para as festas e eventos é que o fator social tem muito mais influência sobre 

eles do que as normas de conduta da escola. Ao usar bonés e shorts dentro da instituição estes 

adolescentes demonstram uma forte identificação com os padrões de conduta típicos da sua 

faixa etária e do local onde vivem. O que não significa que estes meninos e meninas têm ou 
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terão relação com alguma atividade considerada delinquente e/ou libidinosa. Conforme Elias 

e Scotson (2000) expõem: 

 

[...] só nos registros policiais e nas crenças de vários adultos comuns e cumpridores 

da lei é que há uma clara linha divisória entre os delinquentes e os não delinquentes. 

A classificação de alguns jovens como “delinquentes” tende a nos fazer esquecer 

que o “comportamento delinquente” funde-se imperceptivelmente com o não 

delinquente. Se observarmos a conduta das crianças e adolescentes, em seu contexto 

comunitário real, encontraremos muitas formas transicionais de comportamento. As 

tentativas de estudar os delinquentes, explica-los e fazer previsões a seu respeito, 

unicamente com base em critérios individuais, através de diagnósticos psicológicos 

não corroborados por diagnósticos sociológicos, não costumam ser dignas de 

confiança. É que as contradições de reprodução contínua dos grupos de jovens 

delinquentes encontram-se na estrutura da sociedade e particularmente na das 

comunidades onde moram grupos de famílias com filhos “delinquentes” e onde 

essas crianças crescem. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 139). 

 

Estes adolescentes não demonstraram interesse em assistir à peça teatral e ficaram 

circulando pelos corredores, andando em pequenos grupinhos, parando para conversar e 

mexer nos aparelhos celulares. Entre os adolescentes havia também a presença de ex-alunos 

da escola. Como em dias de festa a escola fica aberta para a entrada de todos da cidade, 

muitos aproveitam os eventos para reencontrar antigos colegas ou apenas para socializar e se 

divertir, já que um evento na escola é uma ocasião que reúne muitos moradores da cidade. 

Esse caráter de evento aberto à comunidade não permite a um observador afirmar se todos que 

estavam ali presentes têm relação familiar com algum aluno da EMPLF. Santa Cruz de Minas, 

por vezes, carece de opções de lazer para os jovens, pois apesar de oferecer eventos como 

barraquinhas de igreja e festivais de música na praça, a cidade não possui locais de interesse 

para os adolescentes como cinema, teatro, shopping e danceteria, que acabam sendo 

procurados pelos jovens nas cidades vizinhas – principalmente São João del-Rei. 

Outro grupo que não assistiu à peça foram os professores. A maioria dos docentes 

ficou na biblioteca ou na sala dos professores durante a apresentação. Tal atitude foi uma 

forma de protesto político contra a Prefeitura Municipal por causa do contrato feito entre esta 

e a companhia teatral que se apresentou. De acordo com denúncias feitas por alguns 

professores, e que podem ser comprovadas através de consulta ao Portal da Transparência do 

município de Santa Cruz de Minas, a prefeitura desembolsou o valor de 420 mil reais para 

contratar os serviços da companhia teatral pelo período de um ano, e tal valor foi considerado 
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absurdo, já que a Prefeitura não reajustou os salários de seus servidores no ano de 2016, 

alegando não poder fazer isso devido à crise econômica vivida pelo país.
11

 

Após dez minutos de apresentação da peça ficou visível o desinteresse geral do 

público. Até mesmo as crianças, que no início se interessaram pelas músicas, mudaram de 

comportamento e começaram a falar alto e saírem de seus lugares. As crianças menores 

começaram a chorar e muitas mães saíram do prédio para tentar acalmá-las. Os adultos 

estavam mais dispersos, com um visível olhar de desinteresse e até mesmo impaciência. Além 

disso, havia um perceptível tumulto no pátio devido ao fluxo constante de pessoas passando, 

principalmente adultos que chegaram atrasados ao evento.  

Por volta das 18 horas e 30 minutos, o barulho de conversas paralelas começou a ficar 

mais alto no pátio. A peça teatral ainda não havia se encerrado, mas a essa altura quase 

ninguém estava prestando atenção nos atores. Até mesmo os poucos professores que a 

assistiam começaram a conversar entre si. Entretanto, apesar do desinteresse visível e geral do 

público, todos continuaram sentados ou em pé em volta das cadeiras que cercavam o espaço 

onde a peça era encenada. Parecia haver um entendimento geral e implícito de que mesmo 

não querendo assistir à peça era preciso esperar que ela acabasse. 

Às 18 horas e 35 minutos a peça chegou ao fim e os atores foram aplaudidos pelo 

público. A vice-diretora tomou então a palavra ao microfone e pediu a todos que estavam 

sentados nas cadeiras em círculos para que as virassem em direção à coluna central do pátio a 

fim de assistirem a projeção de um vídeo e uma apresentação dos alunos das turmas dos 8º 

anos. Antes do início das apresentações a vice-diretora anunciou que os alunos da turma do 9º 

ano estavam vendendo cachorro-quente e refrigerante na cantina da escola com o objetivo de 

arrecadar dinheiro para o seu fundo de formatura; logo após a vice-diretora pediu silêncio a 

todos os presentes para o início das apresentações. 

Os alunos do 8º ano, orientados pela professora de Língua Portuguesa, apresentaram 

um jogral. Havia no grupo do jogral três meninos e três meninas e todos estavam 

uniformizados. Durante sua apresentação o silêncio solicitado foi respeitado, mas ainda era 

grande e constante o fluxo tanto de crianças quanto de adultos entrando e saindo do pátio 

interno. O grupo do jogral apresentou a interpretação de um texto religioso que fala sobre a 
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 Dados da licitação: número do processo: 000016/2016. Modalidade: pregão. Tipo: menor preço. Abertura: 

11/03-2016. Objeto: futura e eventual contratação de empresa especializada para ministrar oficinas de teatro, 

dança, música e artes plásticas para as secretarias solicitantes. Valor: 420.000,00. Datas: Edital 25/02/2016, 

Homologação 11/03/2016, Julgamento 11/03/2016, Adjudicação 11/03/2016. Situação: as requisições de compra 

foram geradas (compras e licitações). Disponível em: <http://pt.santacruzdeminas.mg.gov.br/?Meio=Licitacao> 

Buscar por Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas; Homologação: março/2016; número 

do processo: 000016/2016. Acesso em 07 de fevereiro de 2017. 
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importância da família na vida de uma criança e como a presença dos pais é essencial para 

que elas se tornem adultos estruturados e independentes no futuro. O título do texto era “Pai, 

começa o começo?” 
12

: 

 

Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para meu pai e 

pedia: – pai, começa o começo? O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo 

na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, 

sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas, outras 

vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo que ele 

havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo assim, 

sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, “começar o 

começo” de tantas cascas duras  que encontro pelo caminho. Hoje, minhas 

“tangerinas” são outras. Preciso “descascar” as dificuldades do trabalho, os 

obstáculos dos relacionamentos com amigos, os problemas no núcleo familiar. O 

esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas  de 

sabedoria para criar filhos realizados e felizes. O enfrentamento sempre tão difícil de 

doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e, até mesmo, 

as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas 

ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me, 

então, que a segurança de ser atendido pelo papai quando lhe pedia para “começar o 

começo” era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até ao último 

pedacinho da casca e saborear a fruta. Além da atenção e carinho que eu recebia, ele 

também me ensinou a pedir ajuda a Deus, Pai do Céu. Meu pai terreno me ensinou 

que Deus é eterno, que está sempre ao nosso lado e que Seu amor é a garantia das 

nossas vitórias. Quando a vida parecer muito difícil, como a casca de uma tangerina 

para as mãos frágeis de uma criança, lembremo-nos de suplicar o auxílio divino. 

Deus nos indicará o caminho e não só o começo, mas pode ser que, em algumas 

ocasiões, Ele resolva toda a situação. Não sabemos o tipo de dificuldade que 

encontraremos na nossa caminhada, mas amparemo-nos no amor eterno de Deus 

para pedir, sempre que for preciso: Pai, começa o começo? 

 

 

Após o jogral a professora de Geografia fez a leitura de três mensagens que produziu 

junto aos alunos do 7º ano especialmente para a festa. O tema das mensagens também era a 

família. As leituras das mensagens foram feitas por um aluno do 7º ano, a mãe de uma das 

alunas da mesma turma e pela professora de Geografia. Após a leitura das mensagens houve a 

projeção de um vídeo também produzido por esta professora com a turma do 7º ano. Segue 

abaixo o texto integral da mensagem lida: 

1 - Aluno: Nós, alunos, queremos dias melhores. Temos muito que aprender, é 

verdade! Aos poucos vamos entendendo que dias melhores dependem de cada um 

fazer a sua parte. Seja dentro da sala de aula ou fora dela, queremos ser pessoas 

melhores. Estamos aprendendo que a educação não muda o mundo. A educação 

muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Por isso, dependemos de vocês, 

nossos familiares e nossa escola, para nos ajudarem a entender tudo isso. Se vocês 

estiverem juntos, alcançaremos nossos objetivos. 
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2 - Mãe: Temos consciência de que não existe família perfeita. Cada uma tem sua 

história de vida. Mas todos os tipos de família têm sua importância e valor. Por isso, 

estamos aqui hoje representando as famílias da escola. Estamos aprendendo que 

todos nós podemos e devemos acompanhar a vida escolar de nossos filhos, netos, 

nossas crianças e jovens. Que somos sua referência e que com nosso apoio eles irão 

mais longe. Se estivermos presentes na escola, eles sentirão o quanto damos 

importância para seus estudos e sonhos. Estamos aqui porque acreditamos em dias 

melhores sempre. Vamos juntos, pois juntos somos mais fortes. Família e Escola: 

uma parceria de sucesso! 

3 - Professora: Em sala de aula existem desafios que muitas vezes nos parecem 

enormes e até mesmo difíceis de serem superados. Na verdade, tudo parece mais 

difícil do que é se não colocamos esperança no que fazemos. O vídeo que iremos 

assistir é uma motivação para buscarmos dias melhores sempre e valorizarmos nossa 

família – seja como ela for. Valorizarmos o tempo que passamos juntos na escola, 

pois os dias, sendo bons ou ruins, não voltam mais. Cada dia é uma oportunidade 

única que recebemos. Por isso, vamos valorizar esse momento de estarmos aqui, 

com esperança no olhar, mas, sobretudo com atitudes. Sim, atitudes são 

indispensáveis. Não vivemos isolados e por isso cada atitude da família ou da escola 

faz toda diferença. Vamos refletir, enquanto família ou escola o que podemos fazer 

para termos dias melhores sempre. (Mensagens produzidas pelos alunos do 7º ano da 

EMPLF, sob a orientação da professora de Geografia, para serem apresentadas na 

Festa da Família de 2016). 

 

Por fim, na parede da coluna central do pátio foi projetado um vídeo, com duração de 

quatro minutos, que continha imagens e mensagens sobre a importância da família na vida dos 

alunos. O vídeo também foi produzido pela professora de Geografia junto com a turma do 7º 

ano e mostrava imagens de suas aulas com os alunos durante a produção dos poemas e dos 

enfeites colocados nas paredes do pátio. A exibição do vídeo foi o momento de maior silêncio 

e atenção por parte do público, pois o som da música de fundo era alto e as imagens atraíam a 

curiosidade de todos, que queriam ver os alunos que apareceriam na filmagem.  

Tanto o jogral quanto o vídeo apresentados possuíam um forte caráter religioso, 

passando mensagens sobre Deus, amor, família, esperança e perdão. A escolha de mensagens 

que falavam sobre Deus demonstrou como é forte o elemento religioso nas festas da EMPLF. 

Essa característica é vista por alguns professores da escola como um reflexo do grande 

número de alunos praticantes de religiões protestantes que frequentam a instituição. 

As apresentações e os enfeites do pátio foram todos produzidos por alunos e 

professores das turmas do EFII, já que as professoras da EI e do EFI se recusaram a organizar 

qualquer tipo de apresentação ou exposição de trabalhos. Essa atitude também foi um ato de 

protesto contra a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação, entretanto, nenhum 

membro da prefeitura ou da secretaria compareceu ao evento. 

Às 19 horas, após o encerramento do vídeo, a diretora avisou ao microfone que os 

familiares dos alunos da EI e do EFI deveriam se dirigir às respectivas salas de aulas dos 

alunos para reunião com as professoras e recebimento dos boletins com as notas do primeiro 
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bimestre. A diretora avisou também que após as reuniões todos os presentes estavam 

convidados para um lanche que seria servido no refeitório da escola. O cronograma do evento 

não era festivo e ficou perceptível a falta de entusiasmo das pessoas presentes. Fazer a entrega 

de boletins durante a Festa da Família foi uma tentativa da direção de não deixar a data da 

festa passar em branco, já que a maioria dos professores se recusou a fazer qualquer tipo de 

trabalho para expor ou organizar apresentações e oficinas com os alunos.  

A falta de atividades consideradas mais divertidas e interessantes durante a festa não 

passou despercebida pelos familiares de alunos. Renata, que foi uma de nossas entrevistadas, 

fez alguns comentários sobre essa situação (Anexo 2): 

 

Pesquisadora: O que você achou das festas da escola em 2016?  

Renata: Ah, assim, achei bom, mas já foi melhor. Achei as festas muito fracas, 

parece que depois que a S. virou prefeita ficou pior. Também ficou pior a entrega de 

material e de uniforme depois que ela entrou, agora atrasa muito pra entregar e não 

dá o material todo de uma vez. 

Pesquisadora: Então você acha que antes as festas eram melhores? 

Renata: Ah era sim. Eu lembro que teve festa que teve um monte de coisa, 

cabeleireiro, manicure, oficina de pintar pano de prato, pula-pula pras crianças, 

sorteio de brinde. Era bem melhor, tinha mais coisa pra fazer. 

Pesquisadora: E o que você acha que provocou essa mudança nas festas? 

(Renata pensa um tempo para responder) 

Renata: Então, acho que quando era a Vera (ex-diretora) as coisas eram bem 

melhores, tinha mais coisas, era mais divertido, agora não tá a mesma coisa. 

(Entrevista de campo, Anexo 2, 20 de fevereiro de 2017). 

 

 Renata acredita que as festas precisam ser divertidas e ter atividades recreativas tanto 

para os alunos quanto para os seus familiares. A opinião desta mãe nos mostra que seu olhar 

sobre a escola vai além da sala de aula, pois ela percebe que o espaço da instituição pode ser 

utilizado em ocasiões como as festas para proporcionar lazer à comunidade. Essa mãe 

também deixou claro que credita o sucesso ou o fracasso das festas às pessoas responsáveis 

pela gestão da escola, pois são elas que organizam os eventos. As afirmativas de Renata 

podem gerar a seguinte conclusão: se as festas da escola forem divertidas e atrativas, 

consequentemente haverá maior participação das famílias e a escola será elogiada; mas se as 

festas forem enfadonhas, as famílias não terão interesse em participar dos próximos eventos e, 

consequentemente, a direção da escola será criticada pelo fracasso na organização de tais 

atividades. 

Durante as reuniões dos professores com as famílias, os filhos menores de Renata, 

assim como várias outras crianças, ficaram correndo e brincando no pátio e pelos corredores, 

pois não havia uma atividade própria para os alunos enquanto ocorriam as reuniões. Os 

adolescentes continuaram andando divididos em grupos pela escola. A maioria das reuniões 
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durou cerca de meia hora, mas muitos familiares de alunos chegaram atrasados e foram 

recebidos pelas professoras mesmo após o fim do horário de atendimento. Muitas famílias 

possuem mais de uma criança matriculada na escola, portanto foi muito comum ver familiares 

saindo da reunião em uma sala de aula e entrando em outra reunião depois. Por esse motivo 

não houve neste dia reunião com as famílias dos alunos do EFII, a fim de não dividir a 

participação dos familiares em várias reuniões ao mesmo tempo. 

Em cada sala as professoras deram aos familiares avisos gerais sobre o uso obrigatório 

do uniforme, a assiduidade quanto ao horário de chegada e pediram mais participação na vida 

escolar dos alunos através do auxílio em tarefas e conferência do material escolar na mochila 

da criança. Nas turmas do 1º ano os familiares foram convidados a fazer com as crianças 

algumas atividades do seu cotidiano escolar, como escrever, colorir e desenhar.  Ao saírem 

das salas de aulas onde ocorreram as reuniões todos os participantes receberam uma flor 

artesanal, feita com papel crepom pelos alunos. 

Aos poucos os alunos, familiares, professores e funcionários começaram a se dirigir ao 

refeitório da escola. As mesas do local foram cobertas com toalhas de TNT (tecido de 

polipropileno, cuja sigla significa “tecido não têxtil”) da cor laranja e enfeitadas com flores 

artificiais feitas com papel crepom e EVA (espuma vinílica acetinada). Sobre as mesas havia 

uma farta variedade de alimentos para o lanche: refrigerantes, café, bolos, torradinhas de 

polvilho, biscoitos caseiros e torta salgada. Os bolos e as tortas foram preparados pelas 

cantineiras da escola e já estavam divididos em fatias, colocadas em grandes pratos de 

papelão nas mesas. Todos puderam se servir à vontade e às 19 horas 40 minutos o refeitório 

da escola estava repleto de pessoas. Durante a refeição, crianças, adolescentes, familiares de 

alunos, professores e membros da direção dividiram o mesmo espaço nas mesas. Até as 

pessoas que não faziam parte da comunidade escolar, mas que entraram na escola para assistir 

ao evento (como foi o caso dos ex-alunos que estavam presentes) participaram do lanche.  

Durante a confraternização para o lanche os alimentos nos pratos eram repostos pelas 

cantineiras com frequência. Todos tiveram acesso às mesas para comer e beber à vontade. A 

interação entre as pessoas no refeitório era grande e amistosa, pois como Santa Cruz de Minas 

é uma cidade muito pequena, a maioria das pessoas se conhece ou possui entre si algum grau 

de parentesco. Muitos familiares aproveitaram o momento de descontração para pedir aos 

professores que posassem para uma fotografia com seus filhos. 

Alguns adultos e crianças embrulharam pedaços de bolo e biscoitos em guardanapos e 

os guardaram nos bolsos das roupas ou em suas bolsas. Tal ação foi incentivada pelas 

professoras que ofereciam às pessoas, quando estas se despediam, um pedaço de bolo para 
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levarem, porém a mãe de um aluno se aproximou da pesquisadora e reclamou dos “mal 

educados” que estavam “levando biscoitos e bolo embrulhados em guardanapos”. 

Acreditamos que ela fez essa crítica diretamente à pesquisadora porque percebeu esta estava 

fazendo fotografias e escrevendo anotações em seu caderno, pensando talvez que ela fosse 

alguém de fora que pudesse julgar de forma negativa o comportamento das famílias presentes. 

Outras pessoas, inclusive colegas de trabalho, perguntaram à pesquisadora por que ela 

tirava tantas fotografias e fazia anotações em um caderno. Foi explicado a todos que se tratava 

de uma pesquisa que estávamos fazendo sobre a presença das famílias de alunos na escola. 

Por volta das 20 horas quase todas as pessoas já tinham ido embora e os professores e 

funcionários começaram a limpar e reorganizar o refeitório. Às 20 horas e 10 minutos a 

diretora avisou aos professores que todos estavam liberados para irem embora. Na saída, 

muitos professores falavam sobre a festa e as opiniões em relação ao lanche servido eram 

variadas: alguns professores criticaram o ato, dizendo que em nenhuma outra escola onde 

trabalham ou já trabalharam isso ocorre, e que oferecer um lanche tão farto a uma 

comunidade carente é uma jogada política da prefeitura com a intenção de ganhar a simpatia 

dos eleitores; já outros professores afirmaram que o município só tem uma escola e possui 

uma boa verba para investir nela, portanto não viam mal algum no ato de oferecer um lanche 

a todos e ainda achavam que isso até mesmo contribuiu para atrair maior participação das 

famílias no evento. 

Essas comparações que os professores fizeram entre as famílias dos alunos da EMPLF 

e as famílias de alunos de outras escolas onde eles trabalham são bastante comuns. E além de 

serem recorrentes, tais comparações se aplicam não só para criticar o comportamento social 

dos familiares, mas também para fazer queixas a respeito das ações destas famílias em relação 

à vida escolar dos alunos, na tentativa de justificar o baixo desempenho dos discentes 

culpando as famílias. Entretanto, segundo Portes (2000) é injusto exigir que famílias de 

camadas populares desempenhem as mesmas ações educacionais que famílias das classes 

médias, pois: 

 

As famílias populares não podem se espelhar nas ações escolares mais conhecidas e 

identificadas das famílias de diferentes frações das classes médias. Empreender 

essas ações demandaria capital cultural e mesmo uma disposição econômica de que 

as famílias populares não dispõem. Essas famílias lidam em um espaço ainda pouco 

compreendido por nós, onde a privação, a instabilidade, a insegurança e a angústia 

impulsionam as ações. (PORTES, 2000, p. 77).  

 

Em linhas gerais podemos afirmar que a festa foi bem sucedida dentro de seus 

objetivos, porém, levando em consideração a opinião de Renata (Anexo 2), em comparação 
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com as festas de anos anteriores, a Festa da Família de 2016 da EMPLF pode ser considerada 

um evento pequeno, enfadonho e com poucos atrativos. Acreditamos que estas características 

provavelmente contribuíram para diminuir a participação das famílias nos demais eventos 

ocorridos no decorrer do ano letivo de 2016, conforme descreveremos nos próximos itens. 

 

 

3.2 – A Festa Junina. 

 

 

A Festa Junina da EMPLF ocorreu em um sábado, no dia 25 de junho de 2016, com 

início às 15 horas. Às 14 horas e 40 minutos já havia muitas pessoas na Praça do Cruzeiro, 

localizada na mesma rua da escola, a Avenida Arnóbio Caldeira Franco. Comerciantes 

ambulantes montaram na calçada da escola um pula-pula e uma barraca com venda de pipoca 

e maçã-do-amor.  

O portão da instituição estava totalmente aberto e qualquer pessoa podia entrar na 

escola e participar do evento. O portão principal e o pátio externo não estavam enfeitados, 

pois a festa ocorreu no refeitório e no ginásio, que ficam nos fundos do prédio da escola. 

No refeitório estavam sendo vendidos salgados, pipoca, caldo de mandioca, 

refrigerante e canjica, com preços que variavam entre um e dois reais. O espaço estava 

decorado com placas feitas de EVA azul e enfeitadas com desenhos de chapéus de palha. As 

placas indicavam os preços das mercadorias vendidas e os locais de compra das fichas e de 

retirada dos produtos. Dois professores trabalhavam no caixa vendendo as fichas e as 

funcionárias da cantina da escola trabalhavam na entrega dos produtos aos compradores.  

Os demais professores e funcionários da escola trabalharam na organização da festa, 

ajudando na preparação da decoração e orientando os alunos que participariam das danças. A 

maioria das professoras e funcionárias foi vestida usando camisas de estampa xadrez, calças 

jeans e botas de salto alto. Já os professores e funcionários do sexo masculino, em sua maioria 

vestiam-se com calças jeans, tênis e camisas de manga curta. Algumas professoras levaram 

seus filhos e maridos para acompanhá-las e assistirem ao evento.  

O ginásio estava bem enfeitado com bandeirinhas de papel nas cores branco, azul, 

roxo, verde e amarelo, que estavam presas à altura de aproximadamente dois metros. 

Penduradas nos barbantes das bandeirinhas havia também flores feitas com cartolinas nas 

cores verde, laranja e cor-de-rosa. Na arquibancada, que fica do lado esquerdo da quadra, 
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também havia bandeirinhas penduradas na parede e na tela de arame que cerca toda a quadra e 

serve de proteção para o público. Todo o ambiente estava muito colorido, festivo e alegre. 

O espaço da quadra foi reservado para as danças dos alunos e também estava todo 

enfeitado com bandeirinhas. No centro da parede lateral direita foi pendurado um painel de 

aproximadamente dois metros de largura, feito com pano TNT na cor azul, enfeitado com 

figuras feitas em EVA. As figuras eram: um menino entregando flores a uma menina - ambos 

com trajes típicos de festa junina – tendo sobre suas cabeças um letreiro com os dizeres 

“Arraiá Luzia Ferreira” e ao seu lado um espantalho, uma cerca e um carrinho de mão 

carregado com espigas de milho. As bordas do painel foram preenchidas com bandeirinhas 

coloridas e girassóis amarelos, confeccionados em EVA. No chão da quadra, abaixo do painel 

central, havia uma fogueira feita com lenha e um fogo decorativo de papel celofane vermelho. 

À esquerda e à direita do painel central havia outros dois painéis, também feitos em pano 

TNT na cor azul e com enfeites de EVA. Estes dois painéis estavam presos ao chão em uma 

estrutura de madeira e estavam identicamente decorados com flores coloridas nas bordas, uma 

lua e várias estrelas na parte de cima e na parte de baixo uma cerca marrom ao lado de uma 

placa com os dizeres “Pula fogueira” na cor azul. Os dois painéis, que haviam sido produzidos 

pela bibliotecária da escola, podiam ser utilizados como cenário de fundo para fotografias dos 

alunos. 

Ao lado dos banheiros do ginásio, que ficam em frente à entrada da quadra, foi 

montada uma barraquinha para a brincadeira da pescaria e venda de maçã-do-amor, doces, 

correio elegante e bilhetes da rifa de uma torta de chocolate com morangos. Essa barraquinha 

pertencia aos alunos do 9º ano do EFII, e o dinheiro destas vendas seria destinado ao fundo de 

formatura da turma. O espaço ocupado por essa barraquinha também estava enfeitado com 

bandeirinhas e placas feitas em EVA anunciando os produtos vendidos e seus preços. Os 

alunos da turma se revezavam nos trabalhos de venda, auxiliados por suas professoras de 

Geografia e Língua Portuguesa. A movimentação de pessoas nessa barraquinha era maior que 

no refeitório, pois a brincadeira da pescaria atraía muitas crianças, já que os prêmios 

entregues eram pipas para os meninos e brincos e anéis de bijuteria para as meninas.  

No palco do ginásio - que fica nos fundos da quadra, atrás de uma das tabelas de 

basquete - foi montada a mesa com o equipamento do operador de som contratado para 

animar a festa e tocar as músicas das danças dos alunos. Durante toda a festa o operador de 

som tocou músicas sertanejas, mesmo enquanto não estavam acontecendo apresentações de 

danças. Na parede do palco foram pendurados vários balões de festa junina de diversos 

tamanhos e cores, feitos com papel de seda e papel crepom. 



101 
 

 

 De maneira geral as festas juninas são capazes de proporcionar grande integração 

social entre os grupos que as promovem. Essa socialização é um dos principais objetivos das 

escolas ao planejar suas festas juninas. Porém, o que nota-se nestes eventos escolares é que a 

venda de produtos e a reprodução de músicas que fazem sucesso nas rádios estão cada vez 

mais presentes, deixando claro como é forte a influência social na organização do evento. As 

antigas quadrilhas, animadas ao ritmo de sanfonas, aos poucos vão sendo substituídas por 

danças country embaladas por músicas do atual “sertanejo universitário” ou até mesmo pelo 

ritmo do funk.  No entender de Pierre Bourdieu (1999) esse fenômeno demonstra que o 

sistema de ensino contribui para a imposição da cultura de massa dominante em detrimento 

das tradições culturais: 

 

O sistema de ensino contribui amplamente para a unificação do mercado de bens 

simbólicos e para a imposição generalizada da legitimidade da cultura dominante, 

não somente legitimando os bens que a classe dominante consome, mas também 

desvalorizando os bens que as classes dominadas transmitem (para não falar das 

tradições regionais) e tendendo, por esta via, a impedir a constituição de 

contralegitimidades culturais. (BOURDIEU, 1999, p. 142). 

 

 

As apresentações em festas juninas ao som de ritmos musicais populares, que se 

sobrepõem às antigas músicas tradicionais de quadrilhas, acabam sendo um atrativo para o 

público nestes eventos. Esse é o caso da família de Wellington e Érica, pais de duas alunas da 

EMPLF, que em sua entrevista (anexo 8) afirmaram gostar muito de ir à festa junina da escola 

para verem as filhas dançando e também para ouvirem as músicas. 

Às 14 horas e 50 minutos o movimento de pessoas entrando no ginásio da escola 

começou a ficar maior. As crianças chegavam acompanhadas de adultos e a maioria delas 

estava vestida a caráter para a festa junina: as meninas usavam vestidos coloridos de saia 

rodada e laço na cintura, nos pés calçavam botas ou sapatilhas, tinham os cabelos presos em 

duas tranças ou marias-chiquinhas e as bochechas pintadas com blush e pintinhas pretas; a 

maioria dos meninos estava usando camisa de estampa xadrez, calças com remendos, chapéus 

de palha e bigodes pintados nos rostos.  

O traje típico de festa junina já se tornou praticamente um padrão e seu objetivo é 

fazer uma imitação engraçada e caricata de pessoas que moram na zona rural. Entretanto, 

Mário Sérgio Cortella (1998) considera que essa caracterização reproduz nos alunos 

estereótipos preconceituosos em relação à cultura das pessoas que vivem no campo: 
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Muitas escolas degradam a cultura popular brasileira ao fazerem simulacros de 

“festas juninas”. Mesmo tendo em conta o imenso esforço feito pelas professoras 

(semanas de ensaios!), as crianças são fantasiadas de caipiras (roupas remendadas, 

dentes falhos, bigodes e costeletas horrorosas, chapéus esgarçados, andar trôpego e 

espalhafatoso e um falar incorreto), como se os trabalhadores rurais assim o fossem 

por gosto, ingênuos e palermas. Poucas escolas explicam a origem das festas e a 

importância do cidadão campesino e resguardam sua dignidade; poucas, ainda, 

destacam que a falha no dente não é algo que aquele brasileiro ou aquela brasileira 

tem para fica “engraçado” (são desdentados por sofrimento), ou informam que eles 

produzem comida e passam fome, como se fossem subumanos, não têm acesso à 

escola etc. É, em grande parte, a ridicularizarão da miséria, cujo ápice é uma festa na 

escola, com uma concorrida profusão de máquinas fotográficas e filmadoras que se 

atropelam em busca de imagens caricatas. (CORTELLA, 1998, p. 149). 

 

 

A crítica de Cortella talvez tenha sido feita porque o autor percebe que na maioria das 

escolas não existe nenhum tipo de embasamento pedagógico para os preparativos das festas 

juninas, já que os alunos apenas ensaiam as danças com as músicas escolhidas pelas 

professoras e os familiares são orientados a levá-los caracterizados com roupas típicas no dia 

do evento. 

 A presença de alunos adolescentes nesta festa foi bastante expressiva. Muitos deles 

chegaram sozinhos à escola ou em pequenos grupos com colegas (poucos chegaram 

acompanhados dos pais) e somente os adolescentes que iriam participar da quadrilha das 

turmas do EFII estavam vestidos a caráter. Entretanto, muitas meninas que não iam participar 

da dança trajavam roupas em estilo country, com camisas de estampa xadrez, shorts, meia-

calça e botas. Entre os meninos, somente os que participaram da quadrilha estavam vestidos a 

caráter, enquanto os outros estavam, em sua maioria, vestindo calças jeans, blusa de moletom, 

tênis e boné. Havia também uma grande presença de ex-alunos da EMPLF e de adolescentes 

que estudam na Escola Estadual Amélia Passos, a única escola com turmas de Ensino Médio 

da cidade. 

A Festa Junina é o evento que conta com o maior número de alunos adolescentes 

participantes, que aproveitam a ocasião para estar ao mesmo tempo com os familiares e os 

amigos. Ao observar a conduta dos adolescentes em eventos deste tipo é possível perceber 

que tais ocasiões são importantes para que estes alunos interajam entre si, firmando ou 

ampliando sua rede de relações sociais. É a partir dessa faixa etária que meninos e meninas 

passam a tomar suas próprias decisões - por vezes rejeitando a influência da família e da 

escola - e começam a escolher seus grupos, definir seu gosto musical, descobrem sua 

sexualidade e iniciam relacionamentos afetivos. Ao observar adolescentes é perceptível 

também que eles se preocupam muito com sua imagem dentro dos grupos sociais a que 

pertencem, por isso acabam vestindo-se praticamente da mesma maneira, usando roupas e 
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acessórios parecidos, consumindo os mesmos produtos culturais e andando sempre juntos, 

como que em bandos, dando a impressão de que formam uma massa homogênea de pessoas. 

 A mudança de comportamento e as novas descobertas levam os adolescentes a 

modificar também a maneira como se relacionam com os diferentes indivíduos de sua vida 

social. Isso significa que estes alunos desenvolvem várias formas de se relacionar com seus 

colegas, seus professores e seus familiares, posto que estes sujeitos são pessoas de diferentes 

gerações e que exercem influências distintas na vida destes adolescentes. Pensando a 

educação como um conjunto de influências sobre nossa inteligência, Émile Durkheim (1955) 

afirma:  

 

A influência das coisas sobre os homens é diversa, já pelos processos, já pelos 

resultados, daquela que provém dos próprios homens; e a ação dos membros de uma 

mesma geração, uns sobre outros, difere da que os adultos exercem sobre as crianças 

e adolescentes. (DURKHEIM, 1955, p. 25). 

 

A participação de quase todos os alunos da escola com faixa etária entre quatro e 

quinze anos de idade resultou também na presença de familiares adultos de diferentes idades. 

As mulheres mais jovens eram as mais bem vestidas e usavam vestidos, botas de salto e 

maquiagem no rosto. A maioria delas eram mães ou tias de alunos, com idade entre 20 e 45 

anos. Havia também algumas senhoras, que eram avós de alunos. Elas trajavam roupas mais 

simples e algumas até usavam chinelos de dedo nos pés. 

A presença masculina entre os familiares de alunos era menor, porém bastante 

expressiva. A Festa Junina é o evento que mais atrai a presença de familiares de alunos à 

escola e a presença de pais ou tios de alunos é também mais expressiva que em outras 

ocasiões. Os homens estavam, em sua maioria, acompanhados por uma mulher, mas também 

havia a presença de alguns homens desacompanhados. A maior parte deles vestia calças jeans, 

camisa de manga curta e tênis.  

Enquanto o início da festa não era anunciado, o operador da mesa de som tocava 

músicas de duplas sertanejas famosas, tais como Jorge e Matheus, Simone e Simaria e João 

Neto e Frederico. O trânsito de pessoas pelo ginásio era constante, mas muitas pessoas já se 

sentavam na arquibancada e ficavam à espera do início das apresentações dos alunos. O 

deslocamento de pessoas entre o refeitório e o ginásio também era constante. 

Às 15 horas e 30 minutos a prefeita da cidade chegou à escola para prestigiar o evento. 

Ela estava acompanhada da secretária de educação do município que, por sua vez, estava 

acompanhada de seu marido e de seu filho mais novo, que estuda em uma das turmas da 
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EMPLF. A chegada da prefeita provocou certo burburinho entre os presentes e seu trajeto até 

a arquibancada foi interrompido diversas vezes por muitos cidadãos que queriam 

cumprimentá-la.  

Às 15 horas e 50 minutos a vice-diretora da escola tomou a palavra ao microfone. Ela 

primeiramente agradeceu a presença de todos na Festa Junina da EMPLF e em seguida pediu 

às professoras que começassem a organizar suas turmas para as apresentações das danças, que 

começariam às 16 horas. Por fim, a vice-diretora anunciou a venda de produtos tanto no 

refeitório da escola quanto na barraca dos alunos do 9º ano. 

Com o anúncio do início das danças a arquibancada começou a ficar mais cheia. 

Muitas pessoas que estavam nos corredores ou do lado de fora do ginásio começaram a 

procurar um lugar para sentar e assistir as apresentações, que tiveram início com as turmas da 

EI. Primeiro dançaram juntas as duas turmas da EI1 e depois as duas turmas da EI2. As 

apresentações da EI foram as que mais chamaram a atenção do público, que ria e achava tudo 

bonito devido ao fato de as crianças serem bem pequenas, com idade entre quatro e cinco 

anos. Muitos pais, mães e irmãos mais velhos das crianças se aproximaram da tela de arame 

que separa a quadra da arquibancada, a fim de filmar e fotografar as apresentações com seus 

celulares. Ao final de cada apresentação, após os aplausos da plateia, a vice-diretora 

anunciava que a dança foi muito bonita e pedia às crianças para repetirem a apresentação, 

dizendo que o público estava “pedindo bis”.  

Após a repetição das apresentações a vice-diretora solicitou que os familiares das 

crianças fossem até a entrada da quadra para buscarem seus filhos. Muitos entraram na quadra 

para tirarem fotografias das crianças com as professoras em frente aos painéis montados na 

parede. Uma música sertaneja era executada pelo operador da mesa de som e os alunos da 

próxima apresentação já começavam a se organizar na quadra, junto com suas professoras. A 

vice-diretora aproveitava o intervalo entre as apresentações para fazer propaganda dos 

produtos vendidos no refeitório e na barraca da turma do 9º ano. 

Após a saída dos alunos da EI a arquibancada esvaziou-se um pouco, pois muitos 

familiares seguiram para o refeitório com as crianças ou foram embora após assistir a 

apresentação de seus filhos e não ficaram para participar do restante da festa e assistir as 

danças dos outros alunos. Apesar de não haver uma regra explícita que exija que os 

participantes permaneçam na festa até o final das apresentações, do ponto de vista estratégico, 

seria bom que todos ficassem e assistissem a todas as apresentações. De acordo com Elias 

(2011), o fato de não haver uma regra que determina ser de bom tom que todos 

permanecessem no evento até o final de todas das apresentações demonstra que nessa situação 
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“não havia poder central suficientemente forte para obrigar as pessoas a se controlarem”. 

(ELIAS, 2011, p. 191). No entanto, no nosso entendimento, mesmo que essa atitude possa 

revelar um certo tipo de individualismo que não contribui para a afirmação do evento como 

um evento para todos, ao irem embora estas famílias não estavam demonstrando desinteresse 

ou desprezo pelas apresentações que viriam a seguir, mas apenas seguindo o curso natural de 

seu interesse em comparecer à Festa Junina, que era assistir às apresentações de seus filhos 

durante a dança e prestigiá-los naquele momento. 

As apresentações seguiram a ordem crescente das turmas e na sequência dançaram as 

crianças do 1º ano e do 2º ano. Assim como ocorreu com a EI, estas turmas também fizeram 

suas apresentações duas vezes a pedido da vice-diretora e, após o encerramento, o movimento 

de entrada dos pais para buscarem as crianças e tirarem fotografias na quadra foi semelhante.  

Após a apresentação da dança dos alunos do 2º ano a arquibancada ficou ainda mais 

vazia. A maioria das pessoas se dirigia ao refeitório ou à barraca de pescaria com as crianças e 

depois iam embora. Assim, o público presente na quadra para assistir ao restante das 

apresentações ficava cada vez menor, permanecendo apenas os familiares dos alunos que 

ainda iriam dançar. O mesmo ocorreu na sequência, quando foram apresentadas as danças das 

turmas do 3º ano e do 4º ano que, assim como as turmas anteriores, se apresentaram duas 

vezes. Após o término das apresentações destas turmas a arquibancada do ginásio estava 

ainda mais vazia e até mesmo a prefeita, a secretária de educação e algumas professoras 

saíram da arquibancada e não retornaram ao ginásio para assistirem às danças das turmas 

restantes. 

Quando, às 16 horas e 50 minutos, iniciou-se a apresentação da dança das turmas do 5º 

ano, a arquibancada já estava praticamente vazia e permaneciam ali somente alguns 

professores e os familiares dos alunos que ainda iriam dançar. O espaço na tela de arame já 

não era mais disputado por quem queria filmar ou fotografar os alunos. A aglomeração de 

pessoas agora era em torno da barraca do 9º ano e no refeitório. 

A apresentação do 5º ano teve a participação apenas das meninas das turmas para 

dançar. Assim como as turmas anteriores, elas também se apresentaram duas vezes e, mesmo 

com uma falha no aparelho de som, que interrompeu a apresentação, elas foram bastante 

aplaudidas pela pequena plateia que as prestigiava. 

Todas as apresentações, desde as turmas da EI até o 5º ano, foram elaboradas com 

músicas de duplas sertanejas nacionais. O ensaio das danças foi realizado pelas próprias 

professoras durante uma hora todos os dias das duas semanas que antecederam a data da festa. 

A direção da escola, em bilhete enviado aos responsáveis pelos alunos, comunicou a todos 
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com antecedência a data da festa e informou que o uso do traje típico de festa junina não era 

obrigatório e que as crianças poderiam participar das apresentações vestindo qualquer tipo de 

roupa, porém, nem todos os alunos participaram das danças. Isso não ocorreu por causa da 

falta de traje apropriado, mas sim por motivos religiosos, já que muitos alunos frequentam 

igrejas evangélicas que não permitem que seus fiéis participem de festas juninas, pois as 

associam a homenagens a São João, São Pedro e Santo Antônio, que são santos católicos 

celebrados no mês de junho.  

A última apresentação foi dos alunos do EFII. Essa classificação das apresentações das 

turmas em ordem crescente sempre é criticada pelos professores do EFII, pois como estes 

alunos sempre são os últimos a se apresentarem, nunca há um grande número de pessoas na 

plateia para assisti-los.  Em 2016, mais uma vez alguns professores pediram para que a ordem 

das apresentações fosse invertida e que os alunos do EFII se apresentassem primeiro. Como 

argumento para seu ponto de vista os docentes explicaram que esta ordem manteria 

praticamente todos os presentes na escola até o final da festa, o que beneficiaria até mesmo a 

venda de produtos no refeitório. No entanto, a direção da escola preferiu não alterar a ordem 

das apresentações das turmas, justificando temer que os alunos menores da EI pudessem ficar 

cansados ou irritados se fossem forçados a permanecer por muito tempo aguardando para se 

apresentarem. 

Das seis turmas do EFII, apenas vinte e dois alunos quiseram participar da quadrilha. 

Assim, todos os alunos do 6º ao 9º ano foram reunidos para formar um único grupo e dançar 

uma quadrilha, que foi preparada e ensaiada pela professora de Educação Física.  

Quando a vice-diretora anunciou a apresentação da quadrilha havia poucos pais e 

familiares de alunos na plateia, porém muitos adolescentes se agruparam na arquibancada 

para assistirem a dança dos colegas. A presença dos professores do EFII também foi unânime 

no momento da apresentação de seus alunos.  

A quadrilha foi muito animada e muito aplaudida por quem estava presente. Todos os 

alunos que dançaram vestiram-se com trajes típicos e os familiares que assistiram a 

apresentação tiraram muitas fotografias através da tela de proteção da quadra. Assim como as 

outras danças, a quadrilha também foi apresentada por duas vezes e ao final da segunda 

apresentação, às 17horas e 20 minutos, a vice-diretora avisou que faria o sorteio da rifa 

vendida pelos alunos do 9º ano.  Após o sorteio, que contemplou como vencedora uma das 

supervisoras da escola, a vice-diretora anunciou o fim da festa junina e agradeceu a presença e 

participação das famílias, dos alunos e do corpo docente da escola. 
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Aos poucos as pessoas presentes foram saindo do ginásio, algumas se dirigindo para a 

saída e outras passando antes pelo refeitório. Durante cerca de trinta minutos ainda houve 

movimentação de pessoas no refeitório, com venda de canjica, pipoca e refrigerante. Às 18 

horas a escola já estava vazia e os professores receberam liberação da diretora para se 

retirarem. 

A Festa Junina pode ser considerada o evento mais animado e bem organizado pela 

EMPLF no ano de 2016, sendo também aquele que teve o maior número de famílias de alunos 

presentes. A venda de produtos e as apresentações de danças feitas pelos alunos 

provavelmente foram os principais fatores que atraíram a presença de mais famílias nesta 

festa da escola, que já se tornou um evento prestigiado não só pela comunidade escolar, mas 

também pelos moradores da cidade que não têm ligação direta com a EMPLF. 

 

 

3.3 – Algumas constatações sobre as festas do primeiro semestre 

 

 

A Festa da Família inaugurou o calendário de eventos letivos e marcou o primeiro 

contato das famílias com a EMPLF e com os professores dos alunos naquele ano. Nesta 

festividade o que percebemos foi que, talvez por estarem indo à escola pela primeira vez 

como convidados, muitos familiares ainda pareciam estar acanhados, já que não conheciam o 

corpo docente e o espaço da escola com mais proximidade. Aliada a essa falta de intimidade 

com os professores e com o ambiente escolar, também era perceptível que havia entre os 

familiares uma tensão implícita na situação, que acreditamos ter sido gerada pela necessidade 

de conseguir uma boa primeira impressão com o corpo docente. 

Apesar de não ser este o objetivo desta pesquisa, pudemos perceber durante a 

observação dos eventos que, em algumas situações de contato entre as famílias e os 

professores, os familiares, por vezes, desejavam passar uma boa imagem de si e de seus filhos 

para a escola, pois sabiam – mesmo que isso nunca tenha lhes sido dito de forma direta pela 

escola – que esta imagem traria autoconfiança e até mesmo algumas vantagens
13

 para seus 

filhos dentro do cotidiano escolar. Tal conclusão é embasada por Elias e Scotson (2000), que 

afirmam que a experiência social dos pais afeta a imagem que a criança tem de si mesma: 

                                                           
13

 Para uma análise mais detalhada sobre a imagem do aluno e de sua família perante a escola e também sobre o 

uso desta imagem para a obtenção de vantagens dentro do cotidiano escolar, ler o item 1.2 desta pesquisa. 



108 
 

 

Mesmo sem um estudo sistemático, é fácil observar, na vida cotidiana, que a 

imagem que as crianças fazem de si é afetada não apenas pela experiência dos pais, 

mas também pela experiência do que os outros dizem e pensam sobre seus pais. A 

consciência que as crianças têm do status, embora mais carregada de fantasias, é, se 

possível, ainda mais aguda que a dos adultos. Muitas vezes, a segurança que uma 

pessoa adquire na infância, por acreditar no status superior de sua família, influencia 

sua autoconfiança em anos posteriores da vida, mesmo que sua própria situação seja 

menos segura ou que seu status tenha decaído. Do mesmo modo, a experiência da 

atribuição de um status inferior à própria família deixa marcas na auto-imagem e na 

autoconfiança dessa pessoa em épocas posteriores. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 

188). 

 

Desta forma, constatamos que a participação dos familiares na Festa da Família se deu 

principalmente por dois motivos: para marcar a presença como familiar representante do 

aluno no evento – proporcionando a este aluno orgulho e sensação de afeto parental – e 

também para criar uma rede de contato com os professores e a direção da escola. De forma 

implícita os familiares sabiam que, neste evento, o importante não era criar uma boa 

impressão pelo vestuário ou pelo comportamento, mas sim pela presença e participação na 

vida escolar do filho. 

Já na Festa Junina, que foi o segundo evento do ano letivo, parecia haver uma outra 

forma de tensão entre os familiares que dela participaram. Diferentemente das outras 

festividades do ano de 2016, a Festa Junina ocorreu em um sábado, durante o período da 

tarde. Em decorrência disso, e também devido à importância e o prestígio que as festas 

juninas têm em todo o país, o evento se assemelhou mais a uma festividade da cidade do que a 

uma atividade letiva da escola. Consequentemente, esta foi a festa que teve a maior 

participação de alunos e familiares. Assim, a tensão percebida entre os participantes da festa, 

que se mesclava com a abundante alegria da ocasião, aparentava ser oriunda da pressão sobre 

as famílias - gerada pela própria ocasião e não pela escola - em relação ao seu comportamento 

e ao seu vestuário durante o evento, que supostamente deveriam estar adequados a uma festa 

de maior porte e público. 

A Festa Junina, de forma mais expressiva que os outros eventos observados, nos 

mostrou a influência que a comunidade de Santa Cruz de Minas tem sobre as famílias dos 

alunos da EMPLF. Essa influência pôde ser percebida no vestuário e na linguagem corporal 

das pessoas, que tinham muita conexão com a carência econômica e a baixa escolaridade da 

maioria dos moradores da cidade. De acordo com Elias e Scotson (2000), a percepção desta 

conexão faz sentido, pois “é perfeitamente possível investigar a estrutura das famílias e da 

comunidade ao mesmo tempo e, quando isso é feito, logo transparece a interdependência 

dessas respectivas estruturas.” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 197). 
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Por fim podemos concluir que, do ponto de vista pedagógico, a Festa da Família e a 

Festa da Junina são eventos que contribuem para o aprendizado dos alunos através da 

produção da decoração do espaço, da preocupação com o vestuário e dos ensaios para as 

apresentações. Porém sua maior contribuição é do ponto de vista sociológico, já que estas 

festas acabam cumprindo a função de evento social para os moradores de uma cidade que 

apresenta poucos atrativos lúdicos para sua população. Sendo assim, acreditamos que o maior 

sentido visto pelas famílias dos alunos da EMPLF nestas duas festas seja a oportunidade de 

participar da socialização dos filhos ao mesmo tempo em que participam de eventos que são 

bastante aguardados e congregam diversos moradores da cidade. 
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CAPÍTULO IV – AS FESTAS DA EMPLF NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. 

 

 

4.1 – O Festival de Talentos 

 

 

O Capítulo IV será dedicado à descrição dos eventos ocorridos nas festas do segundo 

semestre de 2018, que foram o Festival de Talentos e a Feira Cultural. 

O Festival de Talentos foi o evento de 2016 da EMPLF com a menor participação de 

familiares de alunos, tendo pouco menos de vinte pessoas presentes (com exceção dos 

funcionários e membros do corpo docente).  

Todos os anos essa festa é marcada para ocorrer em data próxima ao dia 11 de agosto, 

quando é comemorado o Dia do Estudante. A ideia do festival foi proposta há três anos pelos 

professores do EFII como uma forma de organizar um evento próprio para os alunos deste 

nível de ensino já que, por serem adolescentes, eles não participam das atividades da semana 

da criança, que ocorre em outubro.  

Em 2016, o Festival de Talentos estava agendado para ocorrer no dia 13 de agosto, de 

acordo com o calendário escolar, mas devido à falta de tempo hábil da equipe pedagógica 

para organizar o evento – que ocorreria no começo do segundo semestre, logo após o recesso 

de inverno em julho – o evento precisou ser adiado. 

O adiamento, no entanto, não prejudicou a ocorrência do evento, pois o Festival de 

Talentos não precisa de uma grande estrutura ou organização para ocorrer, pois seu objetivo é 

abrir espaço para que os alunos se apresentem para a comunidade exibindo alguma habilidade 

que desenvolvem fora da escola, como canto, dança, esporte, teatro ou comédia, por isso o 

corpo docente não tem que organizar nenhum tipo de cenário ou produzir trabalhos para 

serem exibidos, mas os alunos precisam ser avisados com antecedência sobre o evento para 

que possam se inscrever e ensaiar suas apresentações. 

Sendo assim, o evento acabou transferido para o dia 6 de outubro de 2016, uma 

quinta-feira, com início previsto para as 18 horas. Mesmo com o adiamento os alunos só 

foram informados sobre a nova data quando faltavam apenas dez dias para o evento. Por 

causa disso poucos alunos se inscreveram e o evento contou com apenas nove apresentações 

confirmadas. Acreditamos que talvez o pouco tempo disponibilizado para as inscrições dos 

alunos possa ser uma hipótese para explicar o desinteresse destes em participar do evento e o 

número reduzido de famílias que compareceram. 
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Todas as apresentações inscritas foram previamente exibidas para a vice-diretora da 

escola que analisou cada uma delas a fim de aprovar o conteúdo a ser levado para o público 

no dia do evento. Esta precaução é tomada pela direção com a intenção de evitar possíveis 

constrangimentos com apresentações de conteúdos ou linguajar impróprios para o ambiente 

escolar. 

Às 18 horas e 50 minutos o evento ainda não havia começado e poucas pessoas 

haviam chegado. O local foi arrumado com as cadeiras das salas de aula posicionadas junto às 

paredes do pátio e voltadas em direção à coluna central do espaço, onde havia sido colocada 

uma tela branca para projeção de imagens. Apenas algumas destas cadeiras estavam ocupadas 

por pais e familiares dos alunos que iriam se apresentar. Os professores e professoras 

presentes estavam sentados nos fundos da área da plateia, em cadeiras instaladas perto da 

porta de saída do pátio. 

O evento teve início às 19 horas, com uma hora de atraso. A diretora da escola desejou 

boa noite aos presentes e anunciou que antes das apresentações dos alunos seria exibido um 

vídeo na tela de projeção. O operador de som contratado pela escola deu início à exibição do 

vídeo, que consistia em um videoclipe retirado do site “YouTube” com a interpretação de uma 

música do cantor Michael Jackson feita por crianças de diversos países. Durante a 

apresentação do vídeo mais algumas pessoas chegaram à escola, porém a plateia presente 

ainda era pequena. A maioria das pessoas que estavam no pátio eram alunos do EFII. 

Depois da exibição do vídeo os alunos Breno, do 6º ano e Ronald, do 5º ano deram 

boa noite ao público e se apresentaram dizendo que seriam os mestres-de-cerimônia do 

evento. Ambos estavam vestidos com o uniforme da escola e utilizavam um microfone para 

ampliar suas falas. Eles anunciaram que a primeira apresentação da noite seria de um grupo 

de alunos da Escola Estadual Amélia Passos, formado por dois rapazes e duas moças, que 

estavam fantasiados como indígenas e apresentaram uma coreografia para a música “Índio do 

Brasil”, interpretada por David Assayag. Essa canção faz parte do repertório do Festival 

Folclórico de Parintins, do estado do Amazonas, e fala sobre os indígenas brasileiros, sua 

relação com a natureza e a tristeza dos nativos com a devastadora colonização do homem 

branco: 

 

Sou igara nessas águas/Sou a seiva dessas matas/E o ruflar das asas de um beija-

flor/Eu vivia em plena harmonia com a natureza/Mas um triste dia, o kariwa 

invasor/No meu solo sagrado pisou/Desbotando o verde das florestas/Garimpando o 

leito desses rios/Já são cinco séculos de exploração/Mas a resistência ainda pulsa no 

meu coração/Na cerâmica marajoara, no remo sateré/Na plumária ka'apor, na 

pintura kadiwéu/No muiraquitã da icamiaba/Na zarabatana makú, no arco 

mundurukú/No manto tupinambá, na flecha kamayurá/Na oração dessana/Canta 



112 
 

 

índio do Brasil/Canta índio do Brasil/Anauê nhandevá, anauê hei, hei, hei/“dos 

filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil.
14

 (HAIDOS; PANTOJA, 2004, 

faixa 3) 

  

Foi uma bonita apresentação, porém posteriormente muitos professores questionaram 

à direção fato de ela ter sido feita por alunos da Escola Estadual Amélia Passos e não por 

alunos da própria EMPLF. A diretora da escola explicou que a secretária de educação de 

Santa Cruz de Minas solicitou que a equipe da EMPLF estreitasse mais os laços de amizade e 

colaboração com a equipe da escola estadual, a fim de promover uma relação mais próxima 

entre as duas instituições, que são as únicas escolas da cidade. 

Após a apresentação de dança o mestre-de-cerimônia Breno anunciou que os alunos 

Samuel e Ygor, ambos do 6º ano, apresentariam uma luta com golpes de judô, porém a 

diretora da escola pediu a palavra e se desculpando avisou que devido a “problemas externos” 

os alunos não se apresentariam. Mais tarde, após o fim do evento, procuramos a diretora para 

saber quais foram os problemas que impediram a apresentação dos meninos. Ela estava 

bastante chateada com o assunto e relatou que o instrutor da academia de judô foi até a escola 

poucos minutos antes do início do evento e impediu que os alunos se apresentassem, alegando 

que caso um deles se machucasse ele seria responsabilizado.  

A diretora contou ainda que os meninos choraram muito ao serem impedidos de se 

apresentar e que ela ficou com pena deles, por isso tentou argumentar com o instrutor, 

dizendo que os dois se apresentariam na escola e que a responsabilidade por qualquer 

incidente seria dela, mas mesmo assim ele não permitiu que os meninos fizessem sua 

apresentação. Após o contratempo o mestre-de-cerimônia Breno anunciou a apresentação da 

aluna Márcia, do 8º ano. Márcia, que estava vestida com uma camiseta de cor laranja, calça 

preta e calçando tênis, cantou a música “Cicatrizes”, de composição da cantora gospel Bruna 

Karla: 

 

Deus conhece a minha história/Sabe tudo que eu passei/Sabe a marca que ficou em 

mim/Dor que não passava/Achei que nunca ia esquecer/Aquela marca que ficou em 

mim/A fé diminuía e a dor só aumentava/Eu não falava mais/Minha alma só 

gritava/E não havia nada que me desse paz/Foi quando meu Jesus/Tocou em minha 

vida/E colocou remédio na minha ferida/Que doía tanto, agora não dói mais/Uma 

nova história começou em mim/Daquela dor só me restou a cicatriz/Jesus foi o 

remédio que me fez viver/Tudo que eu perdi o Senhor devolveu/E me fez esquecer 

tudo que aconteceu/E hoje eu tenho mais de mil motivos/Pra adorar a Deus. 

(KARLA, 2013, faixa 4).
15

 

 

                                                           
14

 Letra disponível em: < https://www.vagalume.com.br/david-assayag/indio-do-brasil.html> Acesso em 8 de 

março de 2017. 
15

 Letra disponível em: < https://www.vagalume.com.br/bruna-karla/cicatrizes.html> Acesso em 8 de março de 

2017. 
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Ao final da apresentação a aluna foi aplaudida pelos presentes e recebeu da diretora o 

certificado de participação no Festival de Talentos e um chocolate como brinde. O certificado 

- que foi entregue junto com um chocolate para todos os alunos que se apresentaram - estava 

impresso em folha de papel tamanho A4 branca, e continha um fundo amarelo com a imagem 

de uma pauta musical na margem inferior; na margem superior estava escrito o nome da 

escola e no centro da folha havia a mensagem “Parabéns pela sua participação! Festival de 

Talentos 2016”. A mãe da aluna Márcia estava presente e fotografou o momento da entrega 

do certificado à menina. 

A terceira apresentação da noite foi feita por três alunas do 5º ano que também 

interpretaram uma canção religiosa. Assim como ocorreu na Festa da Família no primeiro 

semestre, o Festival de Talentos também foi um evento marcado pela forte influência dos 

princípios religiosos da comunidade. Os alunos da EMPLF, sobretudo os adolescentes, se 

identificam bastante com a cultura do funk brasileiro, porém tal ritmo é visto como impróprio 

para o ambiente escolar, devido principalmente ao teor de suas letras que é considerado por 

algumas pessoas como “vulgar”. Assim, aos alunos da EMPLF que queriam fazer 

apresentações musicais no Festival de Talentos, restaram poucas opções de repertório para 

escolher. Tal barreira demonstra que ainda há uma distância entre a cultura da escola e a 

cultura dos alunos e, de acordo com Jesus Maria Sousa (2000), demonstra também que, ao 

considerar a cultura dos alunos como “imprópria”, a escola acaba tentando fazer com que 

todos sigam um padrão cultural considerado como o único aceitável, inibindo a diversidade: 

 

A Escola não pode, por isso, silenciar as vozes que lhe pareçam dissonantes do 

discurso culturalmente padronizado, uma vez que não opera no vazio. Não vale a 

pena pretender unifica-la de maneira abstracta e formal, quando ela se realiza num 

mundo profundamente diverso. É por isso que penso que os que ensinam terão de ter 

consciência de que os que aprendem são, tal como ele próprios, seres sociais 

portadores de um mundo muito especial de crenças, significados, valores, atitudes e 

comportamentos adquiridos lá fora e que importa contemplar. (SOUSA, 2000, 

p.109).  

 

Assim, o ideal, do ponto de vista pedagógico, é que a escola abra novos espaços no 

currículo de conteúdos para acolher e valorizar a diversidade cultural de forma mais 

abrangente, permitindo assim que os alunos percebam que sua cultura faz parte daquilo que é 

ensinado na escola.  

As meninas da terceira apresentação pareciam bastante nervosas. Elas estavam bem 

arrumadas para a ocasião, usando vestidos coloridos curtos e com os cabelos presos em rabos-
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de-cavalo. A música escolhida pelas alunas foi a canção “Nada sou sem ti”, composta por 

Marcus Grubert e interpretada pela cantora gospel Heloisa Rosa: 

 

Não consigo em palavras/Dizer quem tu és/Tua grandeza me constrange/Tens força 

e poder/Sou limitado em meu querer/Quanto mais conheço o teu coração/Me 

entrego sem reservas à ti/Tão somente porque és o meu deus/Bondade assim jamais 

encontrei/E eu nada sou sem ti/E eu nada sou sem ti/E eu nada sou sem ti/E eu nada 

sou sem ti/E então aceito este amor/Me encontro em comunhão com o senhor/Meu 

pai forte jamais falhará/Eu coloco em ti meu olhar/E então aceito este amor/Me 

encontro em comunhão com o senhor/Meu pai forte jamais falhará/Eu coloco em ti 

meu olhar/E eu nada sou sem ti/E eu nada sou sem ti/E eu nada sou sem ti/E eu nada 

sou sem ti. (GRUBERT, 2011, faixa 12).
16

 

 

As três alunas também receberam os aplausos da plateia e foram parabenizadas pela 

diretora, que entregou o certificado de participação a cada uma delas. Em seguida o mestre-

de-cerimônias Ronald pegou o microfone para chamar os alunos da EI que seriam os 

próximos a se apresentarem encenando um teatro sobre a estação da primavera.  

As professoras de duas turmas da EI organizaram os alunos no centro do pátio 

explicando que as crianças estavam fantasiadas como elementos de um jardim e fariam uma 

encenação ao som de uma canção infantil sobre a chegada da primavera. As crianças estavam 

usando o uniforme da escola, mas por cima da roupa estavam vestindo fantasias feitas pelas 

professoras com cartolinas e TNT. Os meninos interpretaram jardineiros, usando um boné 

feito de cartolina branca e carregando nas mãos instrumentos de jardinagem de brinquedo. As 

meninas foram fantasiadas de formas variadas, sendo que seis delas estavam sentadas no chão 

do pátio, usando apenas o uniforme da escola e segurando nas mãos pompons feitos com 

papel crepom, que representavam a grama do jardim. Outras de seis meninas representavam 

as flores do jardim e estavam fantasiadas com saias de TNT cor-de-rosa e máscaras em 

formato de flor também cor-de-rosa. Também havia uma menina que usava uma fantasia de 

joaninha e interpretou o papel principal da encenação musical.  

A apresentação dos alunos da EI deixou o público encantado e chamou a atenção até 

mesmo dos adolescentes que estavam andando pelo pátio, pois foi feita com bastante 

ingenuidade e graça. Todos pararam para assistir e os pais presentes solicitaram que ela fosse 

repetida para que eles pudessem filmar e tirar fotografias das crianças. Ao final as crianças 

receberam os parabéns e o certificado das mãos da diretora. 

                                                           
16

 Letra disponível em < https://www.vagalume.com.br/heloisa-rosa/nada-sou-sem-ti.html> Acesso em 08 de 

março de 2017.  
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Na sequência foi anunciada a apresentação de três alunas do 4º ano que apresentaram 

uma dança para a música “Bang” da cantora brasileira de música pop Anitta. As meninas 

dançaram muito bem e foram bastante aplaudidas pelo público. Várias professoras que 

estavam na plateia elogiaram a desenvoltura e o talento das alunas para a dança. 

Após a dança foi a vez da aluna Lara do 7º ano ser anunciada. O mestre de cerimônias 

Breno informou que a aluna cantaria a música “Ele bate nela”, da dupla de cantoras sertanejas 

Simone e Simaria. Essa dupla estava fazendo muito sucesso em 2016, principalmente entre o 

público feminino, pois seu repertório defende o movimento feminista e denuncia as práticas 

machistas vivenciadas pelas mulheres no dia-a-dia, como é o caso da letra desta canção, que 

fala sobre a violência doméstica: 

 

Era uma moça, uma moça muito especial/Que namorava um cara, que também 

parecia ser especial/Ele demonstrava, ser um homem diferente/Mesmo com sua 

gentileza, não conquistou a família da gente/E ele demonstrava amor, e jurava que 

nunca te enganou/Que seria sempre uma anjo na vida dela/Que nunca maltrataria 

ela, e ela confiou/E entregou todo seu amor, e esse cara com um tempo/A sua 

máscara quebrou/E agora ele bate, bate nela/E ela chora, querendo voltar para os 

braços de sua mãe/E agora, eu tô sem saída, e se eu for embora/Ele vai acabar com 

minha vida/Ai Ai Quanta dor eu sinto no meu peito/Devia ter feito as coisas 

direito/Ai Ai Óh Deus me tire desse sofrimento/Porque viver assim eu não 

aguento/Só quero ser feliz./E ele demonstrava amor, e jurava que nunca te 

enganou/Que seria sempre uma anjo na vida dela/Que nunca maltrataria ela, e ela 

confiou/E entregou todo seu amor, e esse cara com um tempo/A sua máscara 

quebrou/E agora ele bate, bate nela/E ela chora, querendo voltar para os braços de 

sua mãe/E agora, eu tô sem saída, e se eu for embora/Ele vai acabar com minha 

vida/Ai Ai Quanta dor eu sinto no meu peito/Devia ter feito as coisas direito/Ai Ai 

Óh Deus me tire desse sofrimento/Porque viver assim eu não aguento./Só quero ser 

feliz./Era uma moça. (MENDES, 2015, faixa 1).
17

 

 

 

A aluna Lara foi aplaudida por todos os presentes. Algumas professoras foram ao seu 

encontro para parabenizá-la e dizer como era importante falar na escola sobre o tema da 

violência contra a mulher. 

Após a música de Lara, a apresentação seguinte seria um número de dança dos alunos 

Vinícius e Conrado do 7º ano, porém ambos não compareceram, deixando o evento ainda 

mais desfalcado. Assim, após a aluna Lara receber seu certificado o mestre-de-cerimônia 

Ronald chamou as alunas Kívia e Aline do 6º ano. As duas fizeram a interpretação de mais 

uma música evangélica, com a canção “Acima da Média”, do compositor Anderson Freire e 

interpretada pela cantora Bruna Karla: 

 

                                                           
17

 Letra disponível em < https://www.vagalume.com.br/simone-e-simaria/ele-bate-nela.html> Acesso em 8 de 

março de 2017. 
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Não posso brincar, brincar de ser juiz/Não posso julgar, melhor ser aprendiz/O meu 

dever é ajudar aquele que caiu/É fechar os olhos e orar por quem não viu/O perigo, 

profundo abismo/Se a bênção chegou na vida de alguém/Devo festejar, como se 

fosse minha também/O Mestre do amor, o Professor do bem/Me ensinou na cruz que 

não existe ninguém melhor que ninguém/Imagina um ladrão na última hora ir pro 

paraíso./Eu não posso dedicar meu tempo/Com as coisas que se perdem ao vento/Eu 

preciso imitar Jesus/Eu não posso abandonar a cruz/Eu preciso aproveitar meu 

tempo/Pra plantar na terra o alimento/Eu preciso alimentar alguém/Sou do Reino ou 

não sou ninguém./Pra que existir se posso viver acima da média/Meu melhor não 

vou reter/Vou abraçar alguém, meu ombro emprestar/A órfãos e viúvas que 

precisam chorar, apenas chorar/Preciso me tocar/Se a bênção chegou na vida de 

alguém/Devo festejar, como se fosse minha também/O Mestre do amor, o Professor 

do bem/Me ensinou na cruz que não existe ninguém/Melhor que ninguém/Imagina 

um ladrão na última hora ir pro paraíso. (FREIRE, 2012, faixa 8)
18

 

 

 

Às 20 horas foi anunciada a última apresentação, que ficou a cargo de Jorge, ex- aluno 

da EMPLF. Ele é irmão de Suelen, aluna do 7º ano e pediu à diretora para se apresentar no 

festival da escola como forma de divulgar seu trabalho como cantor em bares de São João del-

Rei. Jorge apresentou-se tocando violão e cantando duas músicas de sua própria autoria que 

foram muito aplaudidas e elogiadas pelo público presente. Ao final da apresentação alguns 

professores foram parabenizá-lo pessoalmente.  

Após a apresentação do ex-aluno a diretora anunciou o fim do evento elogiando a 

participação de todos, agradecendo pelo empenho e entusiasmo daqueles que participaram do 

evento. Por fim, a diretora pediu aos presentes uma salva de palmas para os alunos que se 

apresentaram, agradeceu a presença de todos e se despediu do público com desejos de uma 

boa noite. Como havia poucas pessoas presentes, a saída do público foi rápida e após ajudar 

na reorganização da escola os professores e funcionários foram dispensados. 

O que ficou mais perceptível no Festival de Talentos da EMPLF foi o carinho da 

direção da escola em produzir o evento e o entusiasmo dos alunos participantes, que se 

sentiram orgulhosos de suas apresentações. Um pequeno problema notado foi a ausência de 

diálogo entre a cultura dos alunos e a cultura escolar. Alguns alunos do EFII relataram à 

pesquisadora, durante suas aulas, que deixaram de participar do festival porque, além do 

pouco tempo hábil que houve para se prepararem, eles sentiram que havia uma certa 

resistência da direção da escola em autorizar que os alunos se apresentassem com músicas de 

funk, pois este seria um ritmo considerado impróprio para o ambiente escolar.  Talvez tenha 

sido por este motivo que ocorreram tantas apresentações de músicas evangélicas no Festival 

de Talentos.  De acordo com Pedro Silva (2003, p. 358), “a escola tem muitas maneiras de 
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 Letra disponível em < https://www.vagalume.com.br/bruna-karla/acima-da-media.html> Acesso em 8 de 

março de 2017. 
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deixar as culturas dos seus alunos à porta”, e isso pode levá-los a se afastarem da escola e a 

acreditarem que sua cultura é menosprezada e indigna. Ainda de acordo com Silva: 

 

Sociologicamente há, pois, culturas dominantes e culturas dominadas, e diferentes 

distâncias culturais (para usar o termo cunhado por Perrenoud) face à escola. 

Formalmente todos os alunos - e pais – são iguais perante a escola, na prática não o 

são. Formalmente todas as culturas são igualmente dignas perante a escola, na 

prática são desiguais. A cultura escolar [...] coloca a diferentes distâncias dela os 

diversos grupos socioculturais. (SILVA, 2003b, p. 357). 

 

 Essa experiência demonstra que as escolas precisam adotar uma conduta mais 

receptiva em relação à cultura popular própria do cotidiano do aluno, a fim de tornar-se mais 

atrativa aos interesses dos discentes. As observações efetuadas e a literatura na qual nos 

embasamos indicam que se a escola assumisse essa postura, provavelmente a participação dos 

alunos no Festival de Talentos da EMPLF seria bem maior, pois eles se sentiriam mais 

acolhidos e motivados para apresentar suas habilidades e seus gostos.  

 

 

4.2 – A Feira Cultural 

 

 

A Feira Cultural é um evento que ocorre todos os anos na EMPLF durante o último 

bimestre do ano letivo. O intuito do evento é abrir o espaço da escola para receber as famílias 

dos alunos e apresentar a elas os trabalhos desenvolvidos com as turmas de acordo com um 

tema previamente escolhido pelo corpo docente junto à equipe pedagógica da escola. Dentro 

da programação da feira ocorrem apresentações dos alunos, mas o foco são as exposições dos 

trabalhos realizados em sala de aula durante o segundo semestre. Para a Feira Cultural de 

2016 o tema escolhido foi “Os cinco sentidos e sua importância em nossas vidas” (tato, olfato, 

paladar, audição e visão). O objetivo deste tema era estimular nos alunos – sobretudo nas 

crianças da EI e do EFI – o conhecimento sobre o próprio corpo e as funções de cada órgão ou 

membro. 

Apresentar os trabalhos que os alunos produziram ao longo do ano ou no segundo 

semestre letivo é uma estratégia utilizada por várias escolas, inclusive a EMPLF, como forma 

de atrair a participação dos pais em eventos como a Feira Cultural, ou as Feiras de Ciências e 

Cultura das escolas estaduais da região. Assim, estes eventos acabam sendo a forma 

encontrada pelas escolas para promover maior participação das famílias nas atividades 
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pedagógicas dos alunos. De acordo com Cavalieri, Coelho e Maurício (2013), festas e 

reuniões são uma forma de ampliação da jornada escolar para além do horário cotidiano de 

aulas e também uma estratégia bastante eficiente para incentivar a participação das famílias na 

vida escolar dos alunos: 

 

Se há necessidade de mecanismos institucionais que viabilizem e incentivem 

práticas participativas das famílias na escola e se cabe aos educadores escolares 

erigirem estes mecanismos, é possível reconhecer que algumas das experiências de 

ampliação da jornada escolar analisadas apontaram nessa direção. Na busca da 

adesão aos projetos, ou simplesmente pelo reconhecimento de que o envolvimento 

dos pais melhora a qualidade do trabalho pedagógico, muitas escolas encontraram 

soluções eficientes. Assim, as atividades de apresentação de resultados em festas de 

pequeno ou grande porte, ou ainda ações de menor impacto como reuniões de pais 

com participação dos alunos, convites aos pais para participarem das rotinas 

escolares com as crianças, ou ainda acordos de responsabilização estabelecidos 

“olho no olho”, envolvendo ou não benefícios como “bolsas”, configuram um 

processo de construção de canais de participação. (CAVALIERI et al., 2013, p. 

276). 

 

A Feira Cultural da EMPLF ocorreu no dia 23 de novembro de 2016 e foi o segundo 

evento do ano com a maior presença de familiares de alunos, ficando atrás somente da Festa 

Junina em número de público. A participação mais expressiva dos familiares pode ser 

explicada pelo fato de que este é o último evento do ano letivo a ocorrer na escola e também, 

conforme dito anteriormente, porque é neste evento que ocorrem as apresentações e a entrega 

dos trabalhos que os alunos fizeram ao longo do segundo semestre. 

Joana, que é mãe de uma aluna do 9º ano e de um aluno da EI da EMPLF, falou em 

entrevista à pesquisadora (Anexo 4) sobre a importância da exposição de trabalhos dos alunos 

nos eventos da escola, enfatizando que estas ocasiões, segundo sua opinião, podem contribuir 

para melhorar a vida escolar de seus filhos: 

 

Pesquisadora: Explique o valor que as festas têm pra você, como mãe de alunos da 

escola, e qual é a importância destas festas para a vida escolar dos seus filhos. 

Joana: Ah é muito bom né. Acho que ajuda os meninos a aprender mais.  Essa aqui 

oh (apontando para a filha, Luciana), não para de escrever não, fica com o caderno 

na mão o tempo inteiro, ela chega do jiu-jitsu e já tá fazendo tarefa. 

Pesquisadora: Por que você acha que as festas podem ajudar os alunos a aprender 

mais? 

Joana: Porque quando tem festa eles querem mostrar pra gente o que eles fizeram, 

então eu acho que a festa incentiva eles a estudar pra fazer um trabalhinho mais 

bonitinho, porque eles sabem que eu vou lá pra ver. 

Pesquisadora: Então você acha que a sua presença incentiva eles a melhorarem na 

escola? 

Joana: Ah eu acho que sim, porque eu tenho orgulho dos meus filhos e sei que eles 

gostam de saber disso. (Entrevista de campo, Anexo 4, 15 de março de 2017). 
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A fala de Joana demonstra que sua participação nas festas da escola não ocorre de 

maneira intencional, visando com isso contribuir para ajudar na vida escolar dos seus filhos, 

mas sim porque ela quer prestigiá-los em suas atividades. De acordo com Zago (2000), a 

participação da família na vida escolar dos filhos muitas vezes não acontece de forma 

planejada e intencional, mas, mesmo de forma inconsciente, “a família, por intermédio de 

suas ações materiais e simbólicas, tem um papel importante na vida escolar dos filhos, e este 

não pode ser desconsiderado.” (ZAGO, 2000, p. 20). 

As exposições de trabalhos da feira foram divididas em dois ambientes: pátio interno e 

refeitório. No pátio interno estavam expostos os trabalhos feitos pelos alunos das turmas da EI 

e do EFI. Havia cartazes feitos em cartolina, produções literárias escritas em folhas A4 

penduradas em varais de barbante e produções artesanais confeccionadas com EVA, papelão, 

latas de alumínio e garrafas plásticas. Todos os trabalhos tinham alguma relação com o tema 

dos cinco sentidos. 

 No canto direito do pátio havia uma mesa, com aproximadamente um metro e meio de 

comprimento, arrumada com diferentes tipos de comidas de sabores doces, salgados, ácidos e 

apimentados. A mesa foi produzida pelas professoras dos 3º anos juntamente com seus 

alunos, que convidavam os visitantes da feira para o desafio de provar as comidas da mesa 

usando uma venda nos olhos. O objetivo da brincadeira era estimular o sentido do paladar nos 

visitantes, que precisavam adivinhar qual alimento estavam ingerindo. 

No refeitório estavam expostos os trabalhos dos alunos do EFII - que também se 

relacionavam com o tema dos cinco sentidos. Os trabalhos estavam divididos por turmas e 

possuíam um subtema mais específico de acordo com a disciplina de cada professor. A 

professora de Ciências confeccionou cartazes em cartolinas com as turmas dos 6º anos, que 

reproduziram imagens de ilusão de ótica em alusão ao sentido da visão. A turma do 7º ano 

produziu, sob a orientação da professora de Geografia, mapas da vegetação do Brasil 

desenhados em folhas A4 e confeccionados com materiais como algodão, pó de café e grãos 

de arroz, feijão e milho. Os mapas podiam ser tocados pelos visitantes, que teriam o sentido 

do tato estimulado ao interagir com os trabalhos. Na disciplina de Artes, o professor orientou 

os trabalhos da turma do 8º ano, que fez cartazes em cartolinas com desenhos de ouvidos, 

orelhas, aparelhos de som e instrumentos musicais em referência ao sentido da audição. A 

professora de Inglês desenvolveu seu trabalho com a turma do 9º ano, que fez a produção de 

cartazes confeccionados em cartolinas, exibindo os nomes das cores na língua portuguesa e na 

língua estrangeira, sendo as palavras acompanhadas por uma imagem que representava cada 

cor, ilustrando o sentido da visão. 
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O evento estava marcado para ter início a partir das 18 horas, porém desde as 17 horas 

e 30 minutos já havia uma intensa movimentação de alunos do EFII no pátio da EMPLF. A 

maioria destes alunos não estava acompanhada por seus familiares e muitos ainda estavam 

usando o uniforme, pois permaneceram na escola após o turno de aulas a fim de auxiliar seus 

professores durante a montagem da exposição de trabalhos. Neste evento também houve a 

presença de vários ex-alunos da escola, que compareceram para rever professores e colegas 

ou para prestigiar os trabalhos de seus irmãos mais novos ou primos que estudam na escola.  

A expressiva presença de adolescentes – tanto alunos, quanto ex-alunos da escola – ao 

evento, mesmo sem o acompanhamento de seus familiares, nos levou a observar que o 

empenho dos alunos em participar das atividades da escola não está ligado somente à 

presença de alguém da família para prestigiá-los, mas também à importância que aquele local 

ou aquela situação tem para suas interações sociais com seus professores e com pessoas de 

sua própria faixa etária. Conforme afirma Zago (2000): 

 

[...] com base em trabalhos de pesquisa, observamos que os comportamentos 

escolares adotados pelos alunos não se reduzem às influências do ambiente 

doméstico. Acompanhando seus desdobramentos, fica evidente a necessidade de 

considerar o papel do aluno como parte ativa do seu próprio recurso e das relações 

que ele estabelece com outras instâncias de socialização, seja no bairro, no ambiente 

de trabalho, entre outras formas de interações sociais. Neste sentido, as experiências 

extra-escolares e a própria faixa etária em que ele se encontra são dimensões que 

não podem ser negligenciadas. (ZAGO, 2000, p. 21). 

 

Considerando a citação acima, podemos entender que a presença da família e a 

interação com diferentes sujeitos configuram-se como fatores que motivam os alunos 

adolescentes a participar dos eventos promovidos pela escola. Mas podemos pensar também 

que a importância destes eventos para os adolescentes de Santa Cruz de Minas vai além da 

socialização e da participação de seus familiares em sua vida escolar. Isso porque estes 

eventos, por vezes, são a única oportunidade de lazer oferecida a estes jovens na cidade, que 

não possui cinema, teatro, discotecas ou outras casas de entretenimento adequadas ao público 

desta faixa etária. Estas atividades lúdicas e culturais são frequentadas pelos adolescentes de 

Santa Cruz de Minas na cidade vizinha de São João del-Rei, porém nem todas as famílias 

podem arcar com os custos do transporte e dos ingressos que são cobrados nos 

estabelecimentos privados. Assim, reconhecendo a necessidade de oferecer lazer e 

entretenimento de forma acessível aos jovens da cidade, a EMPLF abre seu espaço - que é 

público - para que todos possam participar de suas festas. Além disso, durante a semana após 

o turno de aulas e também nos feriados e finais de semana, a quadra da escola e a pista de 
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skate permanecem abertas para que seus espaços e recursos possam ser utilizados pelos 

moradores do município. Tais espaços são aproveitados por associações e grupos esportivos 

da cidade, que frequentemente organizam torneios de futebol e jiu-jitsu na escola, porém, 

mesmo com a oferta de tais atividades, as oportunidades de diversão dos jovens 

santacruzenses são bastante restritas. 

Elias e Scotson (2000) descreveram condições semelhantes ao observarem o padrão de 

vida e as oportunidades de lazer dos jovens da fictícia cidade de Winston Parva, descrita por 

eles em sua obra. Assim como Santa Cruz de Minas, Winston Parva também era uma cidade 

de pequeno porte habitada por uma população predominantemente pobre. Em um trecho 

dedicado à observação dos jovens locais, os autores pontuam a importância das atividades 

extra-escolares na vida social e na formação educacional deles: 

 

As condições vigentes em Winston Parva mostravam com muita clareza que o papel 

desempenhado pelas atividades extra-escolares e extraprofissionais na vida dos 

jovens, bem como o grau de satisfação que elas lhes proporcionavam, estavam longe 

de ser irrelevantes para seu bem-estar e sua conduta, inclusive a conduta na escola e 

no local de trabalho. Suas oportunidades de passar as horas de lazer de maneira 

agradável e produtiva, na companhia de terceiros, eram extremamente limitadas. 

Afora os clubes juvenis mais antigos e o grupo dos escoteiros, nenhum dos quais 

atraía mais do que uma pequena parcela da nova geração, não havia associações 

especiais nem prédio comunitários onde os jovens pudessem reunir-se. As escolas 

ofereciam algumas oportunidades para a prática de esportes, mas também estas eram 

extremamente restritas. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 137). 

 

A análise desta realidade nos permite entender porque os alunos do EFII se 

empenharam para ajudar na organização da Feira Cultural e não se importaram em 

permanecer na escola após o horário de aula, sem ao menos irem para suas casas a fim de 

tomar um banho e mudar de roupa. 

Assim como aconteceu em eventos anteriores no ano de 2016, a Feira Cultural 

também estava marcada para ocorrer em um sábado, de acordo com o calendário escolar, mas 

acabou sendo remanejada para um dia de semana à noite, ocorrendo em uma quarta-feira, com 

início previsto para as 18 horas. 

A abertura da feira ocorreu às 18 horas e 20 minutos e foi realizada pela vice-diretora, 

que cumprimentou os presentes com uma mensagem de boas-vindas e fez uma rápida 

introdução sobre o tema do evento, explicando a importância do conhecimento sobre os cinco 

sentidos para o desenvolvimento físico e intelectual dos alunos. Após a abertura da feira, a 

vice-diretora anunciou as apresentações do evento e convidou os presentes a tomarem assento 

nas cadeiras que estavam dispostas em um semicírculo no pátio interno.  
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A primeira apresentação anunciada foi a do coral dos alunos do 1º e do 2º ano do EFI. 

O coral foi organizado no início do ano letivo por uma professora de música voluntária, que é 

moradora da cidade. Durante o ano os alunos do coral ensaiaram diversas canções, que foram 

executadas em apresentações na igreja católica da cidade e em eventos como a formatura do 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), que é 

desenvolvido pela Polícia Militar nas turmas da EI, 1º ano do EFI, 5º ano do EFI e 7º ano do 

EFII. Para a Feira Cultural os alunos do coral cantaram duas músicas religiosas, enquanto 

eram acompanhados de um violão, que foi tocado pela professora do grupo. As músicas 

cantadas foram “Raridade” e “Acalma o meu coração”, ambas de autoria do compositor 

gospel Anderson Freire. Sobre o uniforme escolar os alunos do coral vestiam uma túnica azul 

e branca, ornamentada com uma pequena gravata vermelha, que foi comprada pela própria 

escola.  Havia muita conversa nos corredores da escola ao mesmo tempo em que o coral se 

apresentava. O público estava disperso e desatento, pois muitas pessoas ainda estavam 

procurando um lugar para se assentar nas cadeiras do pátio, mas mesmo assim, ao final da 

execução das músicas os alunos foram bastante aplaudidos. 

Durante a apresentação do coral ocorreu a chegada da secretária de Educação do 

município à escola, por volta das 18 horas e 30 minutos. Logo em seguida, às 18 horas e 45 

minutos, ocorreu a chegada da prefeita da cidade. A Feira Cultural contou com a presença 

unânime de todos os professores, que desta vez não utilizaram o evento como uma 

oportunidade para fazer algum tipo de protesto contra a administração pública do município, e 

tiveram bastante empenho em promover uma festa bonita e divertida. Essa mudança de 

comportamento do corpo docente em relação à administração da prefeitura ocorreu após 

várias promessas por parte da Secretaria de Educação, durante o decorrer do ano letivo, no 

sentido de promover melhorias no plano de cargos e salários dos professores da rede 

municipal de ensino da cidade. 

A segunda apresentação da noite foi executada pelos alunos do 3º ano do EFI, que 

também apresentaram um número musical. Acompanhados pela professora de uma das turmas 

do 3º ano, que tocava um violão, os alunos cantaram as músicas “Mais uma vez”, do cantor e 

compositor Renato Russo e “O que é o que é”, de Gonzaguinha. Esta apresentação obteve 

mais participação do público presente, que já estava devidamente assentado e dando mais 

atenção ao evento. Os alunos do 3º ano também foram bastante aplaudidos pelo público após 

o final de sua apresentação. 

Em terceiro lugar foi anunciada a apresentação dos alunos da EI, que realizaram um 

teatro sobre os cinco sentidos, que eram o tema do evento. Na encenação havia duas meninas 
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- uma fantasiada como bruxa e a outra fantasiada como fada – que se posicionaram ao centro 

do pátio sendo cercadas por dez crianças, entre meninos e meninas, que seguravam nas mãos 

pompons verdes feitos de papel crepom. Na peça, a bruxinha tentava roubar os cinco sentidos 

das crianças para transformá-las em vegetais, mas era impedida pela fada, que protegia a 

todos. Esta apresentação captou a atenção de todos e foi bastante aplaudida pelo público. Ao 

final da encenação alguns familiares se uniram às crianças para fotografá-las com seus 

colegas e também com suas professoras. 

Após o fim das apresentações, às 19 horas e 10 minutos, a professora de Educação 

Física anunciou ao microfone que faria uma dinâmica com os alunos e seus familiares e 

orientou os participantes a sentarem-se em um semicírculo ao seu redor. A dinâmica envolvia 

um jogo sobre os cinco sentidos, no qual os participantes foram vendados e precisavam 

adivinhar o que estavam comendo, cheirando ou tocando sem utilizar o sentido da visão. 

Durante a dinâmica os professores organizaram a distribuição de um lanche, que foi servido 

por todos os funcionários e membros do corpo docente aos alunos e seus familiares. O lanche, 

que foi preparado pelas cantineiras da escola, consistia-se de suco, refrigerante, bolo e 

sanduíches de pão com apresuntado e muçarela. A dinâmica durou aproximadamente 25 

minutos e após sua conclusão a professora de Educação Física parabenizou o vencedor e o 

premiou com uma caixa de bombons. Novamente a vice-diretora tomou a palavra ao 

microfone para convidar todos os presentes a prestigiar as exposições de trabalhos dos alunos 

que se encontravam no pátio interno e no refeitório. 

A visita dos participantes às exposições aconteceu de forma tranquila e durou cerca de 

40 minutos. Assim como ocorreu nos eventos anteriores, a presença de familiares do sexo 

feminino era maior que a de familiares do sexo masculino. O caráter mais simples do evento e 

o calor típico do mês de novembro permitiram que os familiares se vestissem de maneira mais 

casual e despojada. A maioria das mulheres estava vestindo shorts ou bermudas jeans e 

usando camisetas coloridas de mangas curtas ou regatas. Nos pé elas calçavam sandálias ou 

chinelos de dedo. Por causa do calor algumas mulheres estavam com os cabelos soltos e 

molhados, com aparência de recém-lavados, mas quase todas estavam usando-os presos em 

coque ou com um rabo-de-cavalo. Os homens, por sua vez, vestiam bermudas ou calças jeans 

com camisetas e calçavam chinelos ou tênis nos pés. Boa parte das professoras e das alunas 

do EFII ainda estava usando a mesma roupa com a qual estavam vestidas para o horário de 

aulas no turno da tarde. Quase todas usavam os cabelos presos e trajavam bermudas jeans, 

porém as professoras estavam vestindo camisetas de mangas curtas ou regatas, já as alunas 

estavam usando a camisa de uniforme da escola. Entre os meninos a vestimenta era muito 
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parecida e quase todos estavam usando a camisa e a bermuda de uniforme da escola, porém, o 

acessório que se destacava era o boné, que eles tinham permissão para usar dentro da escola 

somente fora do horário de aulas. 

Muitos familiares aproveitaram o momento para conversar com os professores a fim 

fazer questionamentos sobre a situação pedagógica de seus filhos. Ao final do evento, os 

trabalhos das turmas da EI e do EFI puderam ser levados para casa pelos alunos e por seus 

familiares. Já os trabalhos das turmas do EFII foram recolhidos pelos professores ao final do 

evento e recolocados nas paredes das salas de aula dos alunos deste nível. A última festa do 

ano letivo de 2016 da EMPLF foi marcada por um maior entrosamento entre família e escola. 

Por parte da escola não havia mais a tensão dos eventos anteriores, que foram marcados por 

protestos silenciosos e pela insatisfação do corpo docente em relação à administração do 

município. E por parte das famílias parecia haver mais intimidade com o ambiente escolar, 

algo que ainda não havíamos percebido durante a observação dos eventos anteriores – 

sobretudo a Festa da Família e a Festa Junina. 

A Feira Cultural foi considerada um sucesso pelos professores, familiares e alunos, 

que elogiaram bastante a organização do evento e a produção dos trabalhos das turmas, mas, 

apesar de ter sido um evento bastante prestigiado pela comunidade, a feira teve curta duração 

e, às 20 horas e 10 minutos o evento já havia se encerrado. Após este horário permaneciam 

ainda no prédio da escola somente os professores e funcionários, que foram liberados pela 

diretora logo após o fim da reorganização do espaço da escola para o turno letivo do dia 

seguinte. 

 

 

4.3 – Algumas constatações sobre as festas do segundo semestre 

 

 

Na contramão dos demais eventos, o Festival de Talentos foi uma festa pequena, 

organizada pelos alunos e para os alunos. A participação das famílias nesta festa teve menor 

destaque, mas nem por isso deixou de ser notada. O que vimos no Festival de Talentos foi a 

presença de familiares que incentivavam seus filhos a participarem de atividades 

extracurriculares e que procuravam mostrar, através da presença em apresentações, o orgulho 

que tinham em ver o resultado do esforço do filho nestas atividades. Esta conclusão pode ser 

corroborada pelo depoimento de Fátima (Anexo 6), mãe da aluna Márcia, do 8º ano, que fez 

uma apresentação de canto no festival: 
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Pesquisadora: Além da escola a Márcia frequenta alguma outra atividade? 

Fátima: De manhã ela vai no CAIS, mas não é todo dia não, porque duas vezes por 

semana ela faz Conservatório. 

Pesquisadora: Lá em São João del-Rei? 

Fátima: É sim. 

Pesquisadora: E o que ela estuda lá? 

F: Ela faz aula de canto, porque ela canta na igreja. 

Pesquisadora: Que legal! Desde quando ela canta? 

Fátima: Ela canta desde pequena. Começou na igreja, depois lá mesmo eles falaram 

pra gente colocar ela pra fazer aula. 

Pesquisadora: E você acha que isso é bom pra ela? 

Fátima: Ah com certeza! Pode até virar profissão, né? Eu queria muito que ela 

fizesse música na faculdade, porque ela tem dom. 

Pesquisadora: E você faz alguma coisa pra incentivar que ela queira seguir isso? 

Fátima: Eu vou em tudo que ela faz. Filmo, tiro foto, mostro pra ela, pra minha 

família. Na igreja ela não tem vergonha de cantar não, já até acostumou, mas em 

outros lugares ela não gosta, fica com vergonha. 

Pesquisadora: Mas ano passado eu lembro que ela cantou no Festival de Talentos... 

Fátima: Ah foi. Mas foi porque eu fiquei insistindo. 

Pesquisadora: Por que você insistiu? 

Fátima: Pra ver se ela perde a vergonha, pra ela poder fazer na escola o que faz em 

outros lugares também. (Entrevista de campo, Anexo 6, 03 de outubro de 2017). 

 

O depoimento de Fátima e a presença dos familiares de alunos que se apresentaram no 

Festival de Talentos demonstraram que muitas famílias acreditam que sua presença e apoio 

são fundamentais para que seus filhos tenham um melhor desempenho tanto na escola quanto 

em outras atividades a que se dedicam. Assim, o principal significado do Festival de Talentos 

para as famílias reside no fato de que este evento se configura como uma oportunidade que 

elas têm de demonstrar apoio e orgulho aos filhos em suas habilidades.  

Por fim, o último evento observado foi a Feira Cultural.  Este foi o evento da EMPLF 

no qual detectamos mais entrosamento entre as famílias, os alunos e o corpo docente da 

escola. Acreditamos que isso possa ter ocorrido devido ao maior tempo de convívio entre 

estes sujeitos dentro do ambiente escolar no decorrer do período letivo, já que esta foi a última 

festa do ano. 

A Feira Cultural foi um evento simples e mais intimista, no qual os convidados não se 

sentiram compelidos a comparecer trajando um vestuário considerado socialmente como 

“melhor” ou mais “adequado” à ocasião, como no caso da Festa Junina, por exemplo.  Além 

disso, devido ao fato de ter ocorrido no mês de novembro, em data próxima ao final do ano 

letivo, a Feira Cultural acabou sendo um evento no qual os familiares dos alunos já haviam 

desenvolvido um contato maior e mais próximo com a escola e com o corpo docente, 

conhecendo com mais profundidade o espaço e também as normas de conduta da instituição, 

podendo compreender melhor sua organização. De acordo com Elias (1993): 
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Geralmente, sob uma forte pressão social, membros dos estratos mais baixos 

acostumam-se a controlar suas emoções momentâneas e a disciplinar sua conduta 

com base numa compreensão mais profunda da sociedade total e de sua posição 

nela. Por isso mesmo, seu comportamento é impelido cada vez mais na direção 

inicialmente limitada aos estratos superiores. Aumenta seu poder social em relação a 

este último, mas, simultaneamente, seus membros são treinados a assumir uma visão 

de longo prazo, pouco importando por quem ou de acordo com quais modelos tal 

treinamento se dê. (ELIAS, 1993, p. 209). 

 

Grosso modo, a afirmação de Elias pontua que a escola - enquanto uma instituição 

pública de poder, de caráter formal e hierarquizado - ocupa uma posição social superior à da 

família, pois é ela quem dita as normas de conduta que devem ser seguidas em seu recinto. Ao 

controlar seus impulsos e adequar sua conduta às regras de comportamento pré-estabelecidas 

pela escola, a família pode estar aceitando esta configuração de distinção social e assumindo 

seu papel na relação de interdependência com a instituição de ensino, visando com isto obter 

uma relação mais harmônica e vantajosa para si e para seus filhos dentro da escola. 

Para concluir, podemos aventar a hipótese de que o Festival de Talentos e a Feira 

Cultural tiveram um caráter bem mais pedagógico do que as festividades do primeiro 

semestre. Isso porque, ao trabalhar com os alunos seus talentos e abrir espaço a eles para a 

exibição de habilidades desenvolvidas em atividades extracurriculares- seja através de uma 

apresentação ou da confecção de um trabalho para exposição - a escola incentiva que seus 

alunos procurem novas atividades e novos conhecimentos. Contudo, é importante lembrar que 

o Festival de Talentos e a Feira Cultural não são eventos de caráter estritamente pedagógico, 

pois são, antes de tudo, eventos sociais que contam com a participação espontânea das 

famílias para ocorrerem. Por isso acreditamos que o maior sentido visto pelas famílias dos 

alunos da EMPLF nestes dois eventos seja a oportunidade que eles proporcionam aos 

familiares de estimular o desenvolvimento das aptidões dos filhos, configurando-se como 

ocasiões em que estas famílias podem demonstrar apoio e orgulho pelo que os filhos fazem na 

escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme enunciado na introdução, o objetivo desta pesquisa foi entender o 

significado dos eventos organizados pela EMPLF para as famílias de seus alunos., a fim de se 

chegar a um maior entendimento sobre a importância destes eventos para a formação dos 

discentes e para a relação entre escola e família. 

Podemos dizer que, dentro de seus limites, as festas da EMPLF no ano de 2016 foram 

bem sucedidas e atenderam aos objetivos iniciais da direção da escola. Contudo, nem sempre 

estes objetivos correspondiam às expectativas de alguns professores, alunos e suas famílias 

que, apesar de na maioria das vezes elogiarem os eventos, em algumas ocasiões se queixaram 

de sua organização ou de seu horário de realização. 

A observação dos eventos nos permitiu perceber que as festas da EMPLF são 

marcadas pelas relações de força que os professores da instituição mantêm com o poder 

político local. Isso pôde ser notado principalmente na Festa da Família, quando alguns 

docentes utilizaram o evento como um espaço para fazerem um protesto silencioso contra a 

prefeitura. Neste momento as insatisfações dos professores com a administração local se 

sobrepuseram ao sentido maior do evento - que era a confraternização com as famílias dos 

alunos - e a festa perdeu seu foco, sendo utilizada como um meio de se tentar chamar a 

atenção das autoridades para as causas trabalhistas dos docentes. 

Do ponto de vista da escola (professores e direção) o que percebemos foi que as festas 

têm a função, em primeiro lugar, de complementação da quantidade de dias necessários para o 

cumprimento dos duzentos dias letivos anuais exigidos pela LDB de número 9394/96. Essa 

percepção nos autoriza a perguntar: será que se não fosse esta exigência, as escolas (inclusive 

a EMPLF) teriam tantas atividades aos sábados ou em horários extra turno? No caso da 

EMPLF, os dados no levam a crer que sim, pois a escola se empenha com muita dedicação e 

carinho para realizar as festas e eventos que oferece durante o ano letivo. E, já que é preciso 

cumprir a carga horária exigida pela lei, a EMPLF se aproveita desta obrigação para organizar 

eventos nos quais realiza atividades lúdicas com os alunos que acabam visando também a 

promoção de uma aproximação das famílias com a instituição.  

No entanto, acreditamos que os professores e a direção da EMPLF, assim como os de 

tantas outras escolas, criam uma expectativa em relação à participação familiar nos eventos da 

escola que não condiz com a realidade das famílias que formam sua comunidade, esperando 
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uma participação mais assídua e constante de pessoas que trabalham fora e que, em muitos 

casos não podem estar presentes nos eventos devido à incompatibilidade de horários e não por 

desinteresse. Isso mostra que, mesmo estando inserida dentro de uma pequena cidade na qual 

todos se conhecem, talvez em nome da segurança a EMPLF se isola da comunidade e cria 

regras próprias para a execução de seus eventos, por vezes não levando em consideração a 

cultura e as necessidades locais para a elaboração de suas festividades. Significa que a escola 

é negligente em relação às necessidades das famílias? Não, pelo contrário, pois acreditamos 

que a escola busca sempre fazer o melhor ao seu alcance para atender as necessidades das 

famílias e de sua equipe. Mas para que esta situação se reverta, melhor seria se talvez a escola 

considerasse as condições locais de trabalho das famílias para que elas pudessem acompanhar 

seus filhos nas festividades promovidas. 

Nos dois primeiros capítulos foi possível perceber que a relação de “configuração e 

interdependência” (ELIAS, 2011) aliada às circunstâncias atuantes (horário das festas; 

participação dos alunos em atividades extracurriculares; e valorização da socialização) 

realmente tinham um peso importante para influenciar a participação ou a ausência destas 

famílias nos eventos da escola.  

De acordo com as entrevistas feitas foi possível chegar à constatação de que há três 

tipos de famílias que fazem parte da comunidade da EMPLF: 

 

 Famílias que acreditam no trabalho da escola e valorizam a instituição, mesmo 

não participando assiduamente das festas e eventos. Fazem parte deste grupo as 

família de Beatriz (Anexo 5) e Wellington (Anexo 8).  

 Famílias como a de Carla (Anexo 3), que não participa das festas e demonstrou 

não se importar com a vida escolar dos filhos, desconhecendo o cotidiano da 

escola. Usamos aqui o termo “famílias”, pois acreditamos que a situação de 

Carla não seja um caso isolado. 

 Famílias que assumem totalmente o compromisso de ter um filho como aluno 

daquela escola, comparecendo a todos os eventos e se esforçando para que o 

filho participe ao máximo de atividades e projetos extracurriculares. Este grupo 

é formado pelas famílias de Renata (Anexo 2), Joana (anexo 4), Fátima (anexo 

6), Priscila (anexo 7) e Daiane (anexo 9). 

 

Isto nos leva a compreender que, apesar das críticas em relação ao horário das festas e, 

em algumas entrevistas, em relação à direção da escola ou à administração da prefeitura, de 
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maneira unânime as famílias entrevistadas demonstraram ter bastante confiança no trabalho 

realizado pela EMPLF. Exemplos disso são Renata (Anexo2), que deixou claro na entrevista o 

carinho que tem pela instituição, e Beatriz (Anexo 5), que  afirmou em seu relato que “confia 

nas professoras de olhos fechados”. 

Também pudemos observar que todos os familiares (com exceção de Carla, que é 

alheia ao que acontece no cotidiano da escola) valorizam a produção dos eventos e a 

participação de seus filhos nestes festejos como uma forma válida de aprendizado, confiando 

no trabalho da instituição, como afirma Wellington (anexo 8) ao dizer que acredita que as 

festas são boas para o aprendizado de suas filhas, pois “se não fosse a escola não faria”. 

 Nos capítulos finais, com a narrativa dos eventos e a descrição dos sujeitos 

participantes, foi possível entender que o principal significado das festas para as famílias é a 

oportunidade que elas proporcionam aos familiares de demonstrar seu orgulho pelo que os 

filhos estão fazendo e de participar de sua vida social. 

No fim das contas, os eventos da EMPLF acabaram mostrando como a relação família 

e escola é frágil, pois na maioria das vezes estes eventos não são suficientes para promover a 

aproximação entre estes sujeitos, já que a escola se queixa de que a grande maioria dos 

familiares não comparece aos eventos e, quando comparece, não é para se aproximar da 

escola e conhecer melhor seu trabalho e os professores, mas apenas para ver uma 

apresentação do filho ou para participar de alguma atividade importante para a criança. 

Acreditamos, no entanto, que isso não seja algo negativo. Pelo contrário, é positivo, 

pois se o objetivo da escola, ao organizar as festas, é fazer com que as famílias participem 

mais da vida escolar dos alunos, então este objetivo está sendo atingido quando o familiar 

comparece ao evento, mesmo que seja visando prestigiar seu filho e não uma aproximação 

deliberada da instituição. 

Vemos, a partir destas considerações, que esta pesquisa pode vir a ser um possível 

instrumento para ajudar as escolas, sobretudo a EMPLF, a compreender mais a necessidade de 

dialogar com as famílias e procurar conhecer melhor seus anseios e expectativas em relação 

ao que a escola oferece em seus eventos. Muitas vezes a família quer apenas um evento 

divertido e atrativo para passar algumas horas com os filhos ao mesmo tempo em que confere 

de perto o que eles estão aprendendo em sala de aula. O sucesso da Feira Cultural - que teve 

mais público participante do que a Festa da Família - deixou claro que para os familiares era 

mais importante ver os “trabalhinhos” dos filhos e aquilo que eles mesmos podiam apresentar 

do que assistir a uma apresentação teatral de um grupo que não fazia parte do cotidiano da 
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escola e que não tinha as ferramentas necessárias nem as condições propícias para dialogar 

com o público presente. 

Isso nos leva à reflexão sobre a seguinte pergunta: as festas são uma prioridade para as 

escolas? Ousamos afirmar que não, na medida em que percebemos que as festas escolares 

têm, antes de tudo, o propósito de cumprir uma obrigação legal imposta pelo calendário 

letivo, visando primeiramente o cumprimento dos duzentos dias letivos exigidos pela LDB 

supracitada. Dessa maneira, as festas acabam deixando em segundo plano seu caráter lúdico e 

atrativo para os alunos e suas famílias, pois são planejadas apenas como parte de um currículo 

instituído, que muitas vezes não leva em consideração as necessidades e a formação cultural 

da comunidade onde a escola está inserida, e não como um momento que possa proporcionar 

lazer e descontração para os seus participantes. 

Por fim, achamos válido deixar aqui também as considerações acerca do ponto de vista 

da pesquisadora para a produção desta dissertação, que será também aqui narrada com o uso 

da voz na primeira pessoa do singular. 

Ao contemplar os resultados da pesquisa consigo enxergar como foi difícil para mim 

separar a professora da EMPLF da mestranda que precisava estar na escola - que me era tão 

familiar -  com um olhar de pesquisadora/observadora. No decorrer desta caminhada aprendi a 

praticar a exotopia, a alteridade e o dialogismo, ampliando o olhar sobre mim mesma e sobre 

os outros de maneira a enxergar para além daquilo que meus olhos já estavam habituados a 

ver. Não posso dizer que houve uma completa neutralidade de minha parte durante as 

observações e a produção da dissertação, mas sinto que neste processo me tornei um pouco 

mais capacitada para me colocar no lugar do outro, compreendendo que minha visão sobre um 

lugar ou uma situação precisa passar por um processo de troca de experiências que vão além 

daquilo que minha posição me permite ver e entender. Creio que, ao final desta jornada, essa 

visão me trouxe um entendimento mais ético e comprometido em relação à Educação e ao que 

realmente posso fazer para pensar e produzir mais nesta área de pesquisa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PESQUISADOS 

 

Eu, Maria Cristina Lelis Itaborahy, declaro que sou a pesquisadora responsável pela 

proposta intitulada “Festas escolares, seus sentidos e significados para as famílias dos alunos: 

O caso da Escola Municipal Professora Luzia Ferreira”, do curso de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de São João Del-Rei, que tem como objetivo central 

investigar a participação de famílias de alunos nas festividades oferecidas pela Escola 

Municipal Professora Luzia Ferreira, localizada no município de Santa Cruz de Minas, MG. 

 A partir deste documento atribuímos garantias legais, baseadas na Resolução CNS 

196/96, que atesta a concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir se for 

de vontade própria. Este documento também assegura aos participantes da pesquisa o direito 

ao sigilo através do uso de pseudônimos, bem como a divulgação dos dados coletados na 

entrevista apenas para fins acadêmicos. Destaca-se que não há critérios pré-definidos de 

suspensão da pesquisa, pois não há, durante o processo de coleta de dados, nenhum risco ou 

prejuízo para os sujeitos pesquisados. Reserva-se ainda o direito de recusa por parte do 

pesquisado, caso não queira colaborar com a proposta de estudo. Por fim, informamos que 

não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou indenização, tendo em vista as 

especificidades do trabalho a ser realizado. Entretanto, explicitamos que estamos atentos a 

certas medidas de proteção que visam a confidencialidade das informações obtidas. Qualquer 

dúvida ou necessidade de esclarecimento, por favor, entre em contato com os pesquisadores 

ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João Del-Rei (MG) 

nos seguintes telefones: Maria Cristina: 32 9984-2934. Écio Portes: 32 3373-3184. 

 

Concordo e assino o presente termo.  

Santa Cruz de Minas,  ____ de _____________ de 2017. 

 

___________________________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 



 
 

 

Anexo 2  

 

Transcrição de entrevista realizada com Renata - moradora da cidade de Santa Cruz de Minas 

e mãe de quatro alunos matriculados na EMPLF no ano de 2016 - em Santa Cruz de Minas, 

no dia 20 de fevereiro de 2017, às 14 horas e 11 minutos. 

Entrevistada: Renata 

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, 20 de fevereiro de 2017, entrevista com Renata Silveira, moradora 

da cidade e mãe de 4 alunos matriculados na EMPLF em 2016. 

MC: Por favor, Renata, eu gostaria de saber sua idade, profissão e grau de escolaridade.  

R: É 30 anos, cuidadora de idosos. Eu estudei até a 5ª série.  

MC: Seu emprego é com carteira assinada? 

R: É sim. 

MC: E o seu marido, qual a idade dele, profissão e grau de escolaridade? 

R: Ele também tem 30. No momento ele tá trabalhando como acabador de móveis, mas ele 

não tem carteira assinada não e ele estudou até a 8ª série. 

MC: Vocês são beneficiários do Bolsa Família? 

R: Sim. 

MC: Quantas pessoas moram na sua casa? 

R: Eu, meu marido, minha irmã mais nova e meus quatro filhos. 

MC: A sua irmã também trabalha? 

R: Não, ela me ajuda a olhar as crianças aqui em casa. 

MC: E seus quatro filhos estavam estudando no Luzia Ferreira no ano passado, né? Me fala, 

por favor, a idade deles e em qual série eles estavam. 

R: A Juliana tem 17 e estava no 9º ano, a Jeniffer tem 15 e estava no 8º ano, a Kamilly tem 7 

e estava no 1º ano e o Lucas tem 5 e estava no Infantil I. 

MC: Ok. E tem mais alguma criança aqui na casa que não seja seu filho e que estude na 

escola? 

R: Aqui em casa não tem mais criança não, mas tem os filhos da minha outra irmã que não 

mora comigo que também estudam lá. 

MC: Além da escola os seus filhos frequentam alguma outra atividade?  

R: Só a Juliana que estuda violino. 

MC: Que legal! Ela faz conservatório? 



 
 

 

R: Não, ela vai num curso de música daqui da prefeitura mesmo. 

MC: E as outras crianças não fazem catecismo, não frequentam o CAIS? 

R: A Juliana e a Jeniffer já crismaram e os dois pequenos ainda não começaram o catecismo. 

E no CAIS eles não vão não. 

MC: Por que eles não frequentam o CAIS? 

R: Lá é longe daqui de casa. No começo quando abriu as meninas iam, mas elas não gostavam 

muito aí eu não obriguei elas a ir mais não. 

MC: Eu sempre vejo você em todas as festas que acontecem na escola, você é bastante 

presente né? 

R: Sim, eu sempre que posso vou. Só não vou se eu estiver trabalhando. 

MC: Em 2016 você foi em todas as reuniões de pais?  

R: Sim, fui em tudo. 

MC: Vou falar os eventos que aconteceram ano passado e você me diz se foi ou não, tá bom? 

Festa da família. 

R: Fui. 

MC: Festa Junina. 

R: Fui. 

MC: Festival de Talentos. 

R: Não fui porque nesse dia eu tava trabalhando. 

MC: Feira Cultural. 

R: Fui. 

MC: E o que você achou das festas da escola em 2016? 

R: Ah, assim, achei bom, mas já foi melhor. Achei as festas muito fracas, parece que depois 

que a S. virou prefeita ficou pior. Também ficou pior a entrega de material e de uniforme 

depois que ela entrou, agora atrasa muito pra entregar e não dá o material todo de uma vez. 

MC: Então você acha que antes era diferente? 

R: Ah era sim. Eu lembro que teve festa que teve um monte de coisa, cabeleireiro, manicure, 

oficina de pintar pano de prato, pula-pula pras crianças, sorteio de brinde. Era bem melhor, 

tinha mais coisa pra fazer.  

MC: E o que você acha que provocou essa mudança nas festas? 

(Renata pensa um tempo para responder) 

R: Então, acho que quando era a Vera (ex-diretora) as coisas eram bem melhores, tinha mais 

coisas, era mais divertido, agora não tá a mesma coisa. 



 
 

 

MC: Até 2014 as festas aconteciam aos sábados, mas a partir de 2015 as festas passaram a ser 

durante a semana e à noite. O que você achou dessa mudança no horário? 

R: Pra mim ficou ruim, porque eu trabalho à noite e eu gosto de ir nas festas. Esse ano eu só 

pude ir porque deu coincidência das festas serem sempre nas minhas noites de folga, mas eu 

preferia que voltasse a ser no sábado de tarde. 

MC: Você acha que outros pais de alunos também preferem que as festas sejam aos sábados? 

R: Com certeza! Todo mundo trabalha, aí chega de noite em casa, tá cansado, tem que fazer 

janta, aí ninguém anima de ir na escola não.  

MC: Você acha que mais pais compareceriam se as festas voltassem a ser aos sábados? 

R: Ah eu acho que sim, porque aí todo mundo ia ter mais tempo. 

MC: Seu marido vai às festas quando você não pode ir? 

R: Não, ele não vai em nenhuma, só eu que vou. Ele só vai comigo na festa junina pra ver as 

crianças dançando.  

MC: Ele não gosta de ir às festas ou não gosta de ir sem você? 

R: Não é que ele não gosta, ele não liga muito. Ele fala que isso é coisa de mãe. 

MC: Mas pelo que eu tô vendo você gosta bastante de ir às festas né? 

R: Gosto sim. Eu adoro a escolinha!  

MC: E por que você gosta tanto da escola e das festas? 

R: Eu acho que a escolinha – o pessoal daqui não gosta que chama de escolinha, mas eu falo 

isso com carinho e não pra diminuir a escola tá. Eu adoro a escolinha, tem material bom, é 

pertinho da minha casa, a merenda é boa e eu gosto muito das professoras. Não tenho nada 

pra reclamar não. 

MC: Se a escola tivesse ensino médio a Juliana continuaria lá esse ano? 

R: Com certeza! Por mim ela não saía de lá, só saiu porque formou. 

MC: E pra onde ela foi esse ano? 

R: Eu consegui vaga pra ela no Estadual, ela tá indo de ônibus, mas é bem longe e ela tá 

estrando muito. 

MC: Por que? 

R: Ela falou que é muita gente na escola, que tem dia que nem dá tempo de todo mundo 

merendar, que os professores não ajudam eles igual aqui na escolinha, lá é cada um por si e 

tem que se virar. 

MC: Voltando às pergunta das festas. Por que você gosta tanto delas? 



 
 

 

R: As festas são ótimas pra gente ter o que fazer e poder levar as crianças. É um lugar que dá 

pra eu ir e divertir com os meus filhos, sem ficar preocupada. Aqui não tem muito o que fazer, 

então é bom quando tem as festas. 

MC: Então você acha que é importante que a escola tenha várias festas durante o ano? 

R: Eu acho sim, tem que ter pras crianças ficarem felizes. 

MC: Me fala mais sobre porque você acha importante ter festas na escola e porque você acha 

importante a sua participação. 

R: Eu acho que é importante acompanhar o que meus filhos estão fazendo e nas festas a gente 

vê os trabalhinhos deles, pode conversar com a professora e eu vejo que eles ficam muito 

felizes, as crianças ficam felizes de ver que eu acho importante o que eles fazem e que eu tô 

ali pra ver, então eu vou pra incentivar, pra eles ficarem motivados. 

MC: Você tem mais alguma coisa para falar sobre a escola ou sobre as festas? 

R: Não, só isso mesmo.  

MC: Renata, muito obrigada pela sua colaboração. Se eu lembrar de mais alguma pergunta 

posso ter procurar de novo? 

E: Pode sim, pode mandar mensagem no Facebook da Juliana também. 

 

Anexo 3 

 

Transcrição de entrevista realizada com Carla - moradora da cidade de Santa Cruz de Minas e 

mãe de dois alunos matriculados na EMPLF no ano de 2016 - em Santa Cruz de Minas, no dia 

23 de fevereiro de 2017, às 15 horas. 

Entrevistada: Carla 

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, 23 de fevereiro de 2017, entrevista com Carla Carvalho, moradora 

da cidade e mãe de uma aluna matriculada na EMPLF em 2016 (Andrea, 15 anos, aluna do 9º 

ano). 

MC: Por favor, Carla, eu gostaria de saber sua idade, profissão e grau de escolaridade. 

C: 38 anos, segundo grau completo, funcionária pública. 

MC: Funcionária pública em qual setor? 

C: Eu trabalho na Câmara Municipal daqui. 



 
 

 

MC: Quem mora com você aqui na sua casa? 

C: Eu, a Andrea, a Carina e o Maicon. 

MC: O pai deles não mora aqui? 

C: Não, a gente é separado.  

MC: Você sabe me dizer a profissão dele, idade e grau de escolaridade? 

C: Ele tem 47 anos e trabalha de autônomo. Eu não sei até que série que ele estudou não, acho 

que só até a quarta série. 

MC: Com o que ele trabalha? 

C: Ele tem uma fábrica e loja de móveis lá no centro. 

MC: Você é beneficiária do Bolsa Família? 

C: Não. 

MC: Ano passado a Andrea estava estudando lá na escola e formou o 9º ano, mas a Carina 

saiu da escola no meio do 7º ano em 2015, por quê? 

C: Ela que pediu pra sair, não queria ficar mais lá, falou que queria ir pro Polivalente, que lá 

tinha mais coleguinha dela. 

MC: E o Maicon, ainda não estuda? 

C: Ele entrou esse ano pro Infantil de 4 anos. 

MC: Além da escola eles fazem mais alguma atividade? 

C: Só a Andrea que trabalha meio período com o pai dela na loja.  

MC: Bom Carla, eu raramente vejo você nas festas e reuniões na escola. Dei aula pra Andrea 

durante cinco anos e só ano passado que eu fui te conhecer. Você pode me dizer por que 

frequenta pouco a escola? 

C: É por causa do trabalho né, nem sempre dá tempo de ir. 

MC: Nas reuniões de pais eu também quase não te via... 

C: O pai delas é que vai, porque ele mora mais perto da escola. 

MC: Vou falar os eventos que aconteceram ano passado na escola e você me diz se foi ou não. 

Festa da Família? 

C: Não. 

MC: Festa Junina? 

C: Acho que fui, não lembro. Eu fui Andrea? 

A: Não foi não, mãe. 

C: Mas você não dançou? 

A: Eu não! 

C: Ah então eu tô confundindo. 



 
 

 

MC: Festival de Talentos? 

C: Não. 

MC: Feira Cultural? 

C: Não.  

MC: Você falou que vai pouco à escola por causa do trabalho, mas as festas de 2016 foram à 

noite. Aconteceu alguma coisa que te impediu de ir? 

C: (depois de pensar por um bom tempo) aconteceu coisa do trabalho que não me deixou ir. 

Tem dia que fico lá até mais tarde. 

MC: Você consegue lembrar a última vez em que esteve na escola? 

C: Eu fui na formatura da Andrea no final do ano. E teve aquela vez que a diretora me 

chamou lá porque ela quebrou a porta do banheiro. Quando é que foi isso, Andrea? 

A: eu tava no 8º ano, em 2015. 

MC: Você acha que se as festas da escola fossem aos sábados seria mais fácil pra você ir? 

C: Acho que não, prefiro que seja assim durante a semana mesmo, sábado é mais difícil. 

MC: Por que é mais difícil? 

C: Porque quem trabalha só tem tempo de fazer as coisas no sábado, aí não dá pra ficar indo 

na escola. 

MC: Mesmo não indo às festas, você acha que elas são importantes para a vida escolar da 

Andrea? 

C: Acho bom sim. É bom pra elas interagirem. 

MC: Elas quem? 

C: As crianças com as professoras e os pais. 

MC: O que te incentivou a ir às festas que você compareceu em anos anteriores? 

C: Eu só ia quando as meninas pediam pra eu ver alguma apresentação delas. 

MC: E você acha que as coisas estão melhores agora na escola ou era melhor na época que as 

meninas eram menores? 

C: Ah tá melhor sim, bem melhor que na época que a Cristiane era secretária. 

A: Mãe, isso tem muito tempo, nossa! 

C: Tem é? 

MC: Tem sim, eu nem trabalhava lá ainda. 

C: Ah então as coisas melhoraram bastante sim, porque quando era ela não tinha nada lá. 

Agora tem bastante festa, dá bastante coisa. 

MC: Então mesmo não indo, você acha que é bom que a escola faça muitas festas? 

C: Acho. É bom pras crianças. 



 
 

 

MC: Você quer acrescentar algum comentário sobre a escola? 

C: Não... acho que não. 

MC: Tá ok então. Muito obrigada, Carla. Se eu precisar perguntar mais alguma coisa eu entro 

em contato com a Andrea pelo Facebook. 

 

Anexo 4 

 

Transcrição de entrevista realizada com Joana - moradora da cidade de Santa Cruz de Minas e 

mãe de dois alunos matriculados na EMPLF no ano de 2016 - em Santa Cruz de Minas, no dia 

15 de março de 2017, às 14 horas e 16 minutos 

Entrevistada: Joana 

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, hoje é dia 15 de março de 2017, agora são 14 horas e 16 minutos. 

Registro da entrevista com Joana Silva, mãe de dois alunos da Escola Luzia Ferreira e de uma 

ex-aluna da escola. Estão presentes também as duas filhas da entrevistada, que se chamam 

Luciana e Marina. 

MC: Boa tarde, Joana, você pode dizer sua idade, por favor: 

J: 34 anos 

MC: Até que série você estudou, Joana? 

J: Até a segunda série. Mas não é do segundo grau não. É segunda série do primário. 

MC: Tá O.K. Quantos filhos seus estudam na EMPLF? 

J: Dois. A Luciana e o Eduardo. 

MC: A Marina, sua outra filha, estuda aonde? 

J: No Amélia Passos. 

MC: A Marina estudava no Luzia Ferreira né? Por que ela saiu de lá? 

J: Porque ela não passou de ano, né, aí eles mandaram ela estudar lá... na escola né,  nessa 

outra escola... 

MC: Na escola estadual... 

J: É isso. Porque ela num passou de ano. 

MC: E alguém explicou por que ela não poderia mais ficar na escola? 

J: Ah, eles falaram que porque ela tomou bomba ela ia ter que sair de lá por causa da idade, 

que ela não ia mais ter a idade certa pra ficar lá. 

MC: E qual é a idade deles? 



 
 

 

J: A Marina tem treze; a Luciana tem quinze e o Eduardo tem cinco. 

MC: E em qual série eles estão? 

J: O menino tá no infantil II. A Luciana tá no nono ano e a Marina no sexto. 

MC: E quem mora com você aqui na sua casa? 

J: Só mora eu e as três crianças. 

MC: Aqui na sua casa tem alguém com emprego de carteira assinada? 

J: Não tem não. 

MC: E emprego informal, sem carteira assinada? 

J: Não, também não. 

MC: E qual é a sua fonte de renda? 

J: Eu ganho duzentos reais de Bolsa Família, ganho mais setenta reais do auxílio gás e ganho 

cento e trinta e cinco de pensão do pai deles. 

MC: E o pai deles mora aonde? 

J: Mora lá no Tejuco.  Mora com a minha irmã. 

MC: E ele participa da vida dos seus filhos? Vem visita-los? 

J: Não, ele vem vê eles lá do lado de fora só. Porque ele mora com a minha irmã. A Marina 

que fica mais com ele e tá ficando lá na casa deles de vez em quando, né Marina? (Marina 

balança a cabeça confirmando a fala da mãe.) 

MC: E ele participa das coisas dos meninos na escola? Vai nas reuniões ou nas festas? 

J: Não, não... não vai não. 

MC: Então aqui na sua casa não tem mais nenhuma criança na EMPLF não, né? Só a Luciana 

e o Eduardo mesmo? 

J: Tem não... é só os dois. 

MC: E eles fazem alguma atividade extra da escola, como frequentar o CAIS? 

J: Ela vai, a Luciana vai. Ele vai na escolinha lá no CRAS
19

, na terça-feira de manhã. 

MC: A Luciana luta jiu-jitsu também, né? 

J: A Luciana e o Dudu. 

MC: Eles fazem mais alguma atividade? Praticam outro esporte ou tocam um instrumento 

musical? 

J: Não. 

MC: Fazem catecismo ou escola dominical? 

J: Não, eu não quis não, aí elas saíram do catecismo... 
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 CRAS: Centro de Referência de Assistência Social 



 
 

 

Marina (interrompendo a mãe): Já era pra mim ter feito a primeira comunhão. Não fiz porque 

a minha mãe me tirou... 

J: Tirei porque eu não gosto dessas coisas de igreja.  

MC: OK, então vamos falar só da escola agora. No ano de 2016 você compareceu em todas as 

reuniões de pais durante os bimestres? 

J: Sim, fui em tudo. 

MC: Tanto nas reuniões do Eduardo quanto nas da Marina? 

J: Tudo, fui em tudo, pegava boletim e conversava com as professoras. 

MC: E nas festas? 

J: Fui também. 

MC: Ano passado teve Festa da Família, Festa Junina... 

J: Fui também.  

MC: Festival de talentos e Feira Cultural? 

J: Fui... teve também aquele negócio do trofeuzinho do Duduzinho né, aquele negócio que 

colocou a medalha no pescocinho dele. 

MC: Ah sim, a Copa Recreio. 

J: É, fui nesse também. 

MC: Eu lembro de você em todas as festas ano passado sim. Lembro de você na arquibancada 

da quadra com eles, até seu cachorrinho foi com vocês, né? Eu até fiz uma foto de vocês lá.  

J: Agora o cachorrinho morreu (Joana começa a chorar) 

MC: Ai me desculpa, falei dele e você se emocionou... 

J: Tem problema não, pode continuar. 

MC: Você se lembra que ano passado as festas da escola passaram a acontecer à noite? O que 

você achou? 

J: De dia era melhor. 

MC: Por que você acha isso? 

J: Porque de noite a gente tem que dormir, né? Ainda mais quem toma remédio que nem eu, aí 

tem que ficar lá até tarde, não dá certo não. 

MC: Mais algum motivo? 

J: Voltar pra casa de noite também é um perigo danado. Aqui tem traficante, tem de tudo 

nessa rua aqui. Tem uns moleque que joga pedra no telhado, tem briga. 

MC: Você já ouviu outros pais reclamarem que não gostaram das festas terem acontecido à 

noite? 

J: Não, ninguém nunca falou nada comigo não.  



 
 

 

MC: E o que você achou das festas do ano passado na escola? 

J: Foram boas, não reclamo de nada não. Da escola eu não reclamo nada não.  

MC: E o que essas festas da escola significam pra você como mãe de alunos da escola? 

J: Como assim? 

MC: Eu preciso que você explique o valor que as festas têm pra você, como mãe de alunos da 

escola e qual é a importância destas festas para a vida escolar dos seus filhos. 

J: Ah é muito bom né. Acho que ajuda os meninos a aprender.  Essa aqui oh (apontando para 

a filha, Luciana), não para de escrever não, fica com o caderno na mão o tempo inteiro, ela 

chega do jiu-jitsu e já tá fazendo tarefa. 

MC: Por que você acha que as festas podem ajudar os alunos a aprender mais? 

J: Porque quando tem festa eles querem mostrar pra gente o que eles fizeram, então eu acho 

que a festa incentiva eles a estudar pra fazer um trabalhinho mais bonitinho, porque eles 

sabem que eu vou lá pra ver. 

MC: Então você acha que a sua presença incentiva eles a melhorarem na escola? 

J: Ah eu acho que sim, porque eu tenho orgulho dos meus filhos e sei que eles gostam de 

saber disso. 

MC: A Luciana estuda lá desde o infantil, né? Você percebeu mudanças na escola durante 

esses anos que ela está lá? 

J: Tá tudo do mesmo jeito. Eu só vou lá nas festas e quando me chamam, então não sei te falar 

se tá diferente não.  

MC: Você acha que é importante eles estudarem para melhorar de vida? 

J: Ah sim. Tem que estudar né. Eu falo pra eles que eu estudei só até o segundo ano e olha só, 

não tenho serviço garantido. 

MC: Você quer comentar mais alguma coisa sobre as festas ou sobre algum evento do qual 

você participou na escola? 

J: Quero não, tudo que eu tinha pra falar você já perguntou. 

MC: Que bom, Joana, eu agradeço pela entrevista e por você ter me recebido. Muito obrigada.  

 

Anexo 5 

 

Transcrição de entrevista realizada com Beatriz - moradora da cidade de Santa Cruz de Minas 

e mãe de dois alunos matriculados na EMPLF no ano de 2016 - em Santa Cruz de Minas, no 

dia 02 de outubro de 2017, às 19 horas e 10 minutos 

Entrevistada: Beatriz  



 
 

 

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, 02 de outubro de 2017, agora são 19 horas e 10 minutos. Registro 

da entrevista com Beatriz Assunção, moradora da cidade e mãe de dois alunos matriculados 

na EMPLF em 2016. 

MC: Por favor, Beatriz, eu gostaria de saber sua idade, profissão e grau de escolaridade.  

B: 30 anos, balconista de loja. Frequentei a escola até o 1º ano do Ensino Médio  

MC: Seu emprego é com carteira assinada? 

B: Sim 

MC: Quem mora com você na sua casa? 

B: Eu, meu marido, minha mãe e meus dois filhos. 

MC: Vocês são beneficiários do Bolsa Família? 

B: Não. 

MC: Qual é a idade e a profissão do seu marido? 

B: Ele tem 33 anos e trabalha de eletricista autônomo. 

MC: Qual é a escolaridade dele? 

B: Ele fez técnico em elétrica no Senai. 

MC: Me fale, por favor, a idade dos seus filhos e em qual série eles estudam na EMPLF. 

B: A Bianca tem 15 e está no 9º ano. O Wesley tem 11 e está no 6º ano. 

MC: Ano passado eles também estavam estudando na EMPLF? 

B: Estavam sim. Os dois estudam lá desde o prézinho. 

MC: Além da escola os seus filhos frequentam alguma outra atividade?  

B: Não. De manhã eles ficam em casa e de tarde vão pra escola. 

MC: Nenhuma outra atividade? Catecismo, esporte ou música? 

B: Não. 

MC: E como é a sua participação na vida escolar deles? Você ajuda nas tarefas, faz trabalhos 

com eles? 

B: Eu ajudo muito pouco, porque pra te falar a verdade a Bianca sabe mais do que eu, aí ela se 

vira sozinha com as tarefas dela e ajuda o Wesley quando ele precisa. 

MC: E quanto à sua presença na escola? Você vai às reuniões de pais? 

B: Sim, vou em todas. Agora que o Wesley tá no 6º ano fica até mais fácil porque a reunião 

dos dois é no mesmo dia. 

MC: E das festas e eventos, você participa? 



 
 

 

B: Vou muito pouco, porque eu trabalho na loja até tarde e quando chego em casa nem 

sempre dá tempo de ir. 

MC: Vou falar os nomes dos eventos que aconteceram ano passado e você me diz se 

compareceu: Festa da família, Festa Junina, Festival de Talentos e Feira Cultural. 

B: Ih não fui em nenhum! (risos). 

MC: Algum adulto da sua casa foi nessas festas? Sua mãe ou seu marido? 

B: Também não, porque minha mãe já é de idade e meu marido é autônomo e não tem hora 

certa pra chegar em casa, mas eu lembro que a Bianca foi em todos e levou o Wesley junto. 

MC: Todos os anos eles vão sozinhos às festas ou isso aconteceu só no ano passado? 

B: Não, eu sempre vou quando posso, só que ano passado e esse ano não tá dando pra ir 

porque as festas foram de noite, aí como eles já estão grandes eu deixo eles irem sozinhos. 

MC: Qual é a sua opinião sobre o horário em que a escola realiza as festas? 

B: Eu acho que a escola poderia mudar o horário que faz isso. A maioria das festas e das 

reuniões agora é de noite, e nem sempre a gente pode ir. Se fosse no sábado seria bem melhor 

pra mim.  

MC: Qual é o problema com o horário da noite que te impede de ir às festas? 

B: Pra gente que trabalha fora é muito difícil fazer as coisas depois que chega do serviço, por 

isso que eu não vou, porque chego em casa e tenho que fazer janta pro meu marido, tenho que 

passar uma roupa, aí não dá pra sair de casa. 

MC: Você acha que poderia comparecer mais às festas se elas fossem em qual dia e horário? 

B: Pra mim é melhor no sábado de tarde, porque aí eu já saí da loja e tenho mais tempo 

disponível. 

MC: Pensando nas festas em que você compareceu nos anos anteriores o que você pode me 

dizer? 

B: Ah as festas são boas, eu gosto de ver a empolgação que os meninos ficam.  

MC: E o que você achou da organização da escola nestas festas? 

B: Tava tudo organizado. Eu sempre acho que tudo lá é bem feito. 

MC: E os seus filhos, o que eles te falam sobre as festas?  

B: Eles sempre gostam. Esse ano que a Bianca tá no 9º ano ela tá bem animada, porque tá 

ajudando a vender merenda pra junta dinheiro pra formatura, então ela adora quando tem 

festa. 

MC: Você tem alguma crítica a fazer sobre a escola ou sobre as festas das quais você se 

lembra? 



 
 

 

B: Não, nada! Eu confio nas professoras de lá de olhos fechados, gosto muito delas e da 

escola, então sempre gosto de tudo que elas fazem. 

MC: O que as festas da escola significam para você como mãe de dois alunos que estudam lá? 

B: Eu acho que as festas são um momento em que meus filhos ficam felizes na escola, sabe? 

Eles adoram ajudar a arrumar as coisas, gostam de participar mesmo se eu não posso ir, então 

eu acho isso muito bom. 

MC: Por que você diz que é um momento em que eles “ficam felizes na escola‟? 

B: Porque é um dia que eles podem ir pra escola pra passear, pra brincar com os coleguinhas e 

não só pra estudar como eles fazem todo dia. 

MC: Você acredita que as festas podem contribuir para melhorar o aprendizado deles? 

B: Claro! É um meio de ajudar pra que eles aprendam a ter responsabilidade e entender o que 

é organização. 

MC: Mesmo não podendo participar sempre, você acha que é importante que a escola tenha 

várias festas durante o ano? 

B: Com certeza! Eu não vou, mas eles fazem os trabalhos antes da festa e participam de tudo, 

então, olhando pelo lado dos meus filhos, eu acho ótimo! 

MC: Me fala mais sobre porque você acha importante ter festas na escola e porque você acha 

importante a sua participação. 

MC: Você gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre a escola ou sobre as festas 

dela? 

B: Acho que não. 

MC: Então eu vou encerrar as perguntas. Muito obrigada pela sua colaboração, Beatriz, uma 

boa tarde para você. 

 

Anexo 6 

 

Transcrição de entrevista realizada com Fátima - moradora da cidade de Santa Cruz de Minas 

e mãe de uma aluna matriculada na EMPLF no ano de 2016 - em Santa Cruz de Minas, no dia 

03 de outubro de 2017, às 10 horas e 30 minutos 

Entrevistada: Fátima  

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, 03 de outubro de 2017, são 10 horas e trinta minutos. Entrevista 

com Fátima Lopes, moradora da cidade e mãe de uma aluna matriculada na EMPLF em 2016. 



 
 

 

MC: Bom dia Fátima, vamos começar com você falando sua idade, profissão e grau de 

escolaridade.  

F: Bom dia, Maria Cristina. Eu tenho 48 anos e sou do lar. Eu estudei até a 8ª série. 

MC: Qual é a idade e a profissão do seu marido? 

F: Ele tem 51 anos e é policial militar. 

MC: Você sabe me dizer até que série ele estudou? 

F: Ele fez o segundo grau completo, depois estudou lá na academia da polícia. 

MC: Quem mora com você na sua casa? 

F: Meu marido e minhas duas meninas. 

MC: Você tem outra filha que estuda na escola então? 

F: Não, a outra já é adulta, tá na faculdade. 

MC: Ah então elas têm uma boa diferença de idade, né? 

F: Tem sim. A Carol, que é a mais velha, tem 20, e a Márcia, que é a caçula tem 14.  

MC: A Carol também estudou na EMPLF? 

F: Ela estudou lá até o 5º ano, depois disso a gente conseguiu vaga pra ela no Bradesco. 

MC: E por que a Márcia também não foi estudar no Bradesco? 

F: Eu tentei vaga pra ela lá até o ano passado, mas não consegui. Como ela já tá no 8º ano eu 

vou deixar ela formar lá no Luzia mesmo, depois eu vejo pra onde ela vai. 

MC: Além da escola a Márcia frequenta alguma outra atividade? 

F: De manhã ela vai no CAIS, mas não é todo dia não, porque duas vezes por semana ela faz 

Conservatório. 

MC: Lá em São João del-Rei? 

F: É sim. 

MC: E o que ela estuda lá? 

F: Ela faz aula de canto, porque ela canta na igreja. 

MC: Que legal! Desde quando ela canta? 

F: Ela canta desde pequena. Começou na igreja, depois lá mesmo eles falaram pra gente 

colocar ela pra fazer aula. 

MC: E você acha que isso é bom pra ela? 

F: Ah com certeza! Pode até virar profissão, né? Eu queria muito que ela fizesse música na 

faculdade, porque ela tem dom. 

MC: E você faz alguma coisa pra incentivar que ela queira seguir isso? 



 
 

 

F: Eu vou em tudo que ela faz. Filmo, tiro foto, mostro pra ela, pra minha família. Na igreja 

ela não tem vergonha de cantar não, já até acostumou, mas em outros lugares ela não gosta, 

fica com vergonha. 

MC: Mas ano passado eu lembro que ela cantou no Festival de Talentos... 

F: Ah foi. Mas foi porque eu fiquei insistindo. 

MC: Por que você insistiu? 

F: Pra ver se ela perde a vergonha, pra ela poder fazer na escola o que faz em outros lugares 

também. 

MC: E só pra constar aqui. A igreja de vocês é católica ou evangélica? 

F: Evangélica. É a Portas Abertas. 

MC: OK. E como é a sua participação na vida escolar dela? Você ajuda a fazer as tarefas e os 

trabalhos? 

F: Pra falar a verdade ela quase nunca pede ajuda, mas quando precisa a Carol sabe mais do 

que eu pra responder. 

MC: E você vai às reuniões de pais na escola? 

F: Vou sim.  

MC: E nas festas e eventos, você vai também? 

F: Vou também, vou em tudo. 

MC: Então em todos os eventos do ano passado você foi? Até mesmo na Festa Junina? 

F: Fui sim. 

MC: Eu perguntei isso porque geralmente evangélicos não participam de festas juninas. 

F: Ah não, na minha igreja não tem essas coisas não. 

MC: Seu marido também vai com você nas festas?  

F: Quando ele não tá de serviço vai sim. 

MC: E qual é a sua opinião sobre o horário em que a escola realiza as festas? 

F: Pra mim tanto faz, porque eu não trabalho fora, então posso ir sempre. 

MC: Então se as festas forem aos sábados ou se continuarem sendo à noite, pra você não tem 

problema 

F: Pra mim não tem não, mas eu sei que tem mães das amiguinhas da Márcia que não vão por 

causa de ser de noite. Muita gente trabalha o dia inteiro e de noite tá cansado né, aí fica difícil 

pra ir na escola. 

MC: E o que você acha das festas da escola, de uma forma geral? 

F: Eu acho bom. Acho bem organizado, a escola tá sempre limpa, as coisas são bem feitas. 

MC: Você acha que as festas ajudam no aprendizado da Márcia? 



 
 

 

F: Ajudam sim, porque ela faz os trabalhos pra expor nas festas, faz ensaio, essas coisas tudo 

ajuda né. 

MC: O que as festas da escola significam para você como mãe de uma aluna e de uma ex- 

aluna da EMPLF?  

F: Eu acho que ter as festas é bom pra gente poder mostrar que incentiva os filhos no que eles 

fazem. É bom também porque é um modo diferente pra eles aprenderem. Eu acho que fica 

mais divertido. 

MC: Tem mais alguma coisa que as festas da escola representam pra você? 

F: Assim, eu acho que ajuda no social também né? Quando a escola faz a festa ela demonstra 

que não tá preocupada só com o que eles aprendem no livro, mas também com o 

desenvolvimento social deles. 

MC: Por que você diz isso? 

F: Porque eu vejo que a Márcia fica super empolgada quando tem festa. Quer por roupa 

bonita, passar batom, porque ela vai ver os coleguinhas. 

MC: Tem alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a escola ou sobre as festas? 

F: Das festas não, mas da escola eu queria falar daquele problema dos pombos. 

MC: Pode falar. 

F: Eu acho um nojo aquilo. Tem muito pombo lá e a Márcia reclama que eles ficam tudo no 

pátio onde eles sentam na hora do recreio. 

MC: É, infelizmente ali tem esse problema, mas a direção da escola já colocou tela nas áreas 

fechadas e já pediu pra prefeitura tentar tomar alguma providência. 

F: Ah, que bom, porque é perigoso né? 

MC: Sim, eu também acho. 

MC: Você gostaria de falar mais alguma coisa, Fátima? 

F: Não, obrigada. 

MC: Então eu vou encerrar as perguntas por aqui. Eu agradeço muito a sua colaboração, tenha 

um bom dia. 

 

Anexo 7 

 

Transcrição de entrevista realizada com Priscila - moradora da cidade de Santa Cruz de Minas 

e tia de um aluno matriculado na EMPLF no ano de 2016 - em Santa Cruz de Minas, no dia 

09 de outubro de 2017, às 19 horas e 10 minutos 

Entrevistada: Priscila Neves 



 
 

 

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, 09 de outubro de 2017, 19 horas e 10 minutos. Entrevista com 

Priscila, moradora da cidade e tia de um aluno matriculado na EMPLF em 2016. 

MC: Boa noite, Priscila, obrigada por me receber na sua casa. Fale, por favor sua idade, 

profissão e grau de escolaridade.  

P: 32 anos, doméstica. 

MC: E a escolaridade? 

P: Ah é 5ª série. 

MC: Qual é o seu estado civil? 

P: Eu sou solteira. 

MC: Quem mora com você na sua casa? 

P: Eu, a minha mãe e o Yago. 

MC: Qual é o seu parentesco com o Yago? 

P: Ele é meu sobrinho. Filho da minha irmã. 

MC: E ele está em qual ano na escola? 

P: Nono ano. 

MC: Em 2016 ele estava no oitavo ano então, né? 

P: Tava, isso. 

MC: E a idade dele? 

P: Ele fez quinze mês passado. 

MC: Por que ele mora com você e não com os pais dele? 

P: É por que o pai dele morreu quando ele era pequeno e a minha irmã tá presa. 

MC: Posso perguntar o motivo? 

P: Pode sim, todo mundo sabe. Ela tava namorando com traficante, aí escondeu droga pra ele 

em casa e a polícia pegou. 

MC: Quando isso aconteceu? 

P: Foi em 2015. 

MC: E antes disso o Yago morava com a sua irmã em outra casa? 

P: Morava na casa dela, lá no Cascalho. Aí depois ele veio morar comigo e eu aluguei a casa 

lá pra ajudar nas contas dele. 

MC: Cascalho é um bairro? 

P: É, fica lá perto do CAIS. 

MC: E essa casa aqui é sua? 



 
 

 

P: É da minha mãe. 

MC: Você tem filhos? 

P: Não, só cuido do Yago mesmo. 

MC: E ele sempre estudou na EMPLF? 

P: Não, antes ele estudava no Celso Raimundo. Foi lá pro Luzia só no sexto ano. 

MC: Você acompanhava a vida escolar dele mesmo quando ele ainda morava com a sua irmã? 

P: Aham. Eu cuidava dele pra minha irmã trabalhar, porque na hora que ele saía da escola ela 

ainda tava no serviço, aí ele vinha aqui pra casa ficar comigo. 

MC: E a situação da mãe afetou a vida escolar dele? 

P: Assim, no começo ele ficou meio revoltado né, mas eu e a minha mãe conversamos com 

ele, porque nós somos sozinhas, e se ele começasse a dar trabalho o juiz ia tirar ele da gente. 

Ele é um menino bom, não dá amolação não. 

MC: E a direção da escola sabe dessa situação familiar dele? 

P: Sabe sim. 

MC: Além da escola ele frequenta outras atividades? 

P: Ele vai no CAIS e joga no time de basquete da escola. 

MC: Você incentiva que ele faça essas atividades? 

P: O basquete foi ele que pediu pra entrar, mas o CAIS eu insisto pra ele ir porque é um lugar 

que eu sei que posso deixar ele sossegada. 

MC: E como você participa da vida escolar dele? 

P: Eu olho caderno, pergunto se ele tá fazendo tarefa, se tem prova pra estudar. 

MC: Sua mãe também te ajuda com isso? 

P: Sim, ela até faz mais do que eu, porque eu fico no serviço o dia inteiro e ela fica mais em 

casa com ele. 

MC: Quem vai às reuniões de pais, você ou sua mãe? 

P: Na maioria das vezes eu que vou. A mãe só vai quando eu não posso. 

MC: E você também participa das festas da escola? 

P: Participo de tudo. 

MC: Então este ano e ano passado você foi em todas as festas da escola? 

P: Esse ano não teve quase nada, mas ano passado eu fui em tudo sim. 

MC: E o que você acha do horário que a escola faz as festas? 

P: Eu acho bom porque dá tempo de chegar da casa da minha patroa e tomar banho pra ir. 

MC: E quando as festas são aos sábados você vai também? 

P: Vou sim, porque no sábado só trabalho meio-período. 



 
 

 

MC: Então o horário das festas não é um problema pra você? 

P: Não. Tanto faz. Quando eu precioso a minha patroa me libera mais cedo. 

MC: De uma maneira geral, o que você acha das festas da escola? 

P: Eu gosto muito. Acho tudo bem feito. 

MC: Do que você gosta nas festas? 

P: Eu gosto de ver os trabalhos do Yago e de ver os professores dele pra saber como ele tá na 

aula. É bom também que eu tiro foto e levo pra mãe dele. É um jeito dela ver o que ele tá 

fazendo na escola. 

MC: Você acha que as festas ajudam no aprendizado dele? 

P: Acho. 

MC: Você pode dar um exemplo? 

P: Ah eu acho que ajuda ele a aprender sobre organização e a ficar mais unido com os colegas 

pra fazer os trabalhos. Também acho que ajuda ele a não ter medo de expor o que faz. 

MC: Pra você, como responsável do Yago, o que as festas da EMPLF significam? 

P: Humm, eu penso que é tudo muito bom. Quando tem festa a gente vê coisas que os 

meninos sabem fazer que às vezes a gente nem sabia. Quando o Yago tava no sétimo ano ele 

contou piada no Festival de Talentos, você lembra? 

MC: Lembro, claro! 

P: Então, eu nem sabia que ele ia fazer isso. Ele é muito engraçado. 

MC: Então no dia que ele fez o show de piadas você estava lá? 

P: Tava, tava sim! 

MC: E isso foi importante pra você? 

P: Foi. Pra mãe dele também. Eu contei pra ela. 

MC: Tem mais alguma coisa sobre as festas que você quer pra falar? 

P: Ah, eu acho bonito ver a dedicação dos professores, sabe. Vocês fazem tudo tão bonito, 

recebem a gente com carinho. 

MC: Obrigada. E sobre a organização das festas? 

P: Às vezes eu acho que demora um pouco pra começar, mas não reclamo não.  

MC: Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre a escola ou sobre as festas? 

P: Não, não... 

MC: Vou terminar nossa conversa então. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa, 

Priscila. 

P: De nada. Se precisar de mais alguma coisa, pode voltar aqui. 

MC: Que bom! Eu agradeço muito. 



 
 

 

Anexo 8 

 

Transcrição de entrevista realizada com Wellington - morador da cidade de Santa Cruz de 

Minas e pai de duas alunas matriculados na EMPLF no ano de 2016 - em Santa Cruz de 

Minas, no dia 10 de outubro de 2017, às 18 horas e 02 minutos. 

Entrevistado: Wellington 

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, hoje é dia 10 de outubro de 2017, agora são 18 horas e dois 

minutos. Registro da entrevista com Wellington, pai de duas alunas da Escola Luzia Ferreira. 

Está presente também a esposa de Wellington, que se chama Érica. 

MC: Boa noite, Wellington, você pode dizer sua idade e profissão, por favor. 

W: 44 anos. Pedreiro. 

MC: Até que série você estudou, Wellington? 

W: Eu fiz até a quarta série. 

MC: Quantos filhos você tem que estudam na escola Luzia Ferreira? 

P: Duas meninas. 

MC: Me fala os nomes delas, a idade e o ano em que elas estão na escola, por favor? 

W: A Ana Júlia que tem oito anos tá no terceiro ano. E a Sabrina tem onze e tá no sexto ano. 

A: Quinto ano, bem. Ela tomou bomba, esqueceu? 

W: Ah é. 

MC: Você é a mãe delas, Érica? 

E: Não, não. Elas são do primeiro casamento do Wellington. 

MC: Mas elas moram com vocês dois? 

W: Moram, mas no final de semana elas vão pra casa da mãe delas lá em São João. 

MC: E ela participa da vida escolar das meninas?  

W: Muito pouco. 

MC: Você também tem filhos que estudam no Luzia Ferreira, Amanda? 

E: Eu não tenho filho meu não. 

MC: Mas você ajuda o Wellington a criar as meninas né? 

E: Aham (fazendo sinal afirmativo com a cabeça). 

MC: E você participa da vida escolar delas? 

E: Eu levo e busco elas na aula. Vou nas reunião também. 

MC: Só pra constar, Erica, qual é a sua idade? 



 
 

 

E: 39. 

MC: As meninas sempre estudaram no Luzia Ferreira, Wellington? 

W: A Ana Júlia sim, mas a Sabrina estudou no Elpídio Ramalho lá em São João quando eu 

morava com a mãe dela. 

MC: Então ela foi estudar no Luzia Ferreira depois que você separou da mãe delas e mudou 

pra cá? 

W: É, foi... 

MC: As meninas fazem alguma outra atividade além da escola? 

W: Não, não fazem não. 

MC: Nem no CAIS elas não vão? 

W: Vão não. 

MC: E você participa das reuniões de pais delas? 

W: A Érica que vai mais.  

MC: Vocês também participam das festas da escola? 

W: De vez em quando a gente vai. 

MC: Vou dizer os nomes das festas e você me diz em quais vocês vão: Festa da Família, Festa 

Junina, Festival de Talentos e Feira Cultural. 

E: Festa Junina a gente sempre vai. Só esse ano que não teve. 

MC: Verdade. Esse ano ela foi cancelada. Mais alguma? Vocês não lembram de ter ido na 

Feira Cultural? Foi aquela que teve gincana e trabalhos dos alunos com comida. 

E: Acho que a gente não foi nessa também não. 

MC: E a mãe das meninas também comparece nas festas? 

W: Só na Festa Junina que ela vem. Ela não liga muito não. 

MC: E aí vocês vão todos juntos? 

W: Não, ela vai com o namorado dela. 

MC: Eu posso concluir então que vocês acham a Festa Junina o evento mais importante da 

escola? 

E: Ah eu acho que sim. 

MC: Por quê? 

E: Porque todo mundo participa né, então a gente tem que ir também. Todas as crianças 

adoram. E é muito divertido mesmo. 

MC: O que vocês mais gostam na Festa Junina? 

E: Das músicas e de ver as meninas dançando. É muito bonitinho. 

MC: E você gosta de ver as danças de quadrilha ou as danças com música sertaneja? 



 
 

 

E: Eu gosto dos dois. O sertanejo tá na moda, todo mundo gosta. Mas Festa Junina tem que 

ter quadrilha também. 

MC: E quando toca funk na Festa Junina, o que você acha? 

E: Ah se for funk sem palavrão eu acho que não tem problema não. 

MC: Tá certo. Vamos falar agora então do horário das festas. Wellington, o que você acha dos 

horários das festas da escola, que geralmente são à noite? 

W: Eu não gosto muito não, por isso que nem vou nas reunião, porque de noite eu já to 

cansado. 

MC: Você acha que as festas poderiam ser em outros horários? 

W: Podia ser mais cedo né? 

MC: Mais cedo como? De manhã ou à tarde? 

W: De tarde. 

MC: E você, Érica, o que acha do horário? 

E: Eu acho que de noite é um horário melhor pros pais que trabalham fora durante o dia, mas 

podia alternar e ter coisa no sábado de tarde também. 

MC: Então o horário é um problema que impede vocês de irem às festas? 

W: É... porque, assim... é como eu falei, quando eu to cansado de noite eu não vou. 

MC: Aí você também não vai, Érica? 

E: Vou não. Acabo ficando em casa com ele. 

MC: Wellington me diga o que você achou das festas da escola nas quais você já foi, por 

favor. 

W: Eu acho que foi bom pras meninas terem uma coisa diferente pra fazer. 

MC: Mas e para o aprendizado delas, o que você acha das festas? 

W: É bom também. Se não fosse a escola não faria, né? (risos). 

MC: E você, Érica, o que acha das festas da escola? 

E: Eu acho boas também. Acho importante pra gente conhecer melhor o ambiente que as 

meninas estão frequentando. 

MC: Wellington, me explica de maneira mais ampla o que as festas da escola significam pra 

você como pai de duas meninas que estudam lá. 

W: Eu acho que é um momento bom pra eu passar com elas. Um jeito de participar, sabe? 

MC: Participar da vida escolar? 

W: Sim. 

MC: E o que você acha da organização das festas? 

W: Acho razoável, viu? Tem umas crianças que não leva a sério e fica só correndo lá no pátio. 



 
 

 

MC: Mas e a organização por parte da escola e dos professores? 

W: Ah é bom sim. As professoras são muito criativas. 

MC: E pra você, Érica, o que as festas significam? 

E: São boas lembranças que ficam né. Eu gosto de ir quando as meninas participam, porque é 

importante participar junto com elas. 

MC: Tem mais alguma observação que vocês querem fazer sobre a escola ou sobre as festas? 

W: Eu acho que a escola tem coisas boas e ruins. As professoras ensinam muito bem, mas as 

meninas reclamam muito dos coleguinhas que conversam demais e atrapalham a aula. 

MC: Mas e a parte do ensino, principalmente quando tem festas e atividades diferentes? 

W: Eu acho bom, acho que a escola faz umas coisas bem diferentes, com lanche pras crianças 

e música. 

MC: E você, Érica, tem mais alguma observação pra fazer? 

E: Não... 

MC: Então mais uma vez eu agradeço a disponibilidade de vocês e a boa vontade em me 

receber. Muito obrigada e uma boa noite. 

 

Anexo 9 

 

Transcrição de entrevista realizada com Daiane - moradora da cidade de Santa Cruz de Minas, 

mãe de dois alunos matriculados na EMPLF no ano de 2016 e madrasta de uma aluna também 

matriculada na escola - em Santa Cruz de Minas, no dia 16 de outubro de 2017, às 15 horas e 

10 minutos. 

Entrevistada: Daiane Chaves 

Entrevistadora: Maria Cristina Lelis Itaborahy (pesquisadora) 

 

MC: Santa Cruz de Minas, hoje é dia 16 de outubro de 2017, agora são 15 horas e 12 minutos. 

Registro da entrevista com Daiane Chaves, mãe de dois alunos da Escola Luzia Ferreira e 

madrasta de uma menina que também é aluna da escola.  

MC: Boa tarde, Daiane, comece dizendo a sua idade e profissão, por favor. 

D: 27 anos, frentista de posto. 

MC: Você estudou até que série? 

D: Eu to estudando ainda, to fazendo EJA. 

MC: Qual série você está fazendo e em qual escola? 

D: Agora eu to fazendo o Ensino Médio de noite lá no Bradesco. 



 
 

 

MC: Quem mora com você na sua casa? 

D: Eu, meus dois meninos e o meu marido. 

MC: Quais os nomes dos seus meninos e a idade deles? 

D: O Douglas tem 5 anos e o Matheus tá com 9. 

MC: Os dois estudam no Luzia Ferreira né? Em quais séries? 

D: O Douglas tá no Infantil II e o Matheus tá no quarto ano. 

MC: Qual é a idade e a profissão do seu marido? 

D: Ele tem 32 e trabalha de marceneiro. 

MC: Como é o nome dele? 

D: Rodrigo. 

MC: Você pode me dizer até que série ele estudou? 

D: Ele não terminou de estudar não, acho que fez só até a oitava série. 

MC: Mora mais alguém com vocês aqui na sua casa? 

D: Não. Só a menina dele que vem no final de semana. 

MC: E qual é o nome e a idade dela? 

D: Ela tem doze, chama Aline. 

MC: Ela estuda no Luzia Ferreira também? 

D: Estuda também, tá no sétimo ano. 

MC: Além da escola os seus filhos fazem alguma outra atividade? 

D: Os dois fazem jiu-jitsu. 

MC: Eles não frequentam o CAIS ou fazem catecismo? 

D: O CAIS não. O Matheus faz catecismo e já é coroinha lá na igreja também. 

MC: E a sua enteada, você sabe me dizer se ela faz alguma atividade fora da escola? 

D: Ela faz aula de violino. 

MC: Eles fazem bastante coisa então. Você acha que isso é importante? 

D: Acho sim. É bom que ocupa o tempo e ensina coisas novas. 

MC: E como você participa da vida escolar dos seus meninos? Você ajuda nas tarefas ou nos 

estudos para as provas? 

D: Quando eu sei ensinar eu ajudo sim, mas não é tudo que eles me perguntam que eu sei não, 

ainda mais se for coisa de ciências. 

MC: Seu marido ajuda? 

D: Ajuda nada! (risos) 

MC: E você vai às reuniões de pais na escola? 

D: Vou. 



 
 

 

MC: E nas reuniões da sua enteada, quem vai: seu marido ou a mãe dela? 

D: A mãe dela que vai, mas quando ela não pode, ela me pede pra pegar o boletim da Aline 

também. 

MC: Então vocês duas se dão bem? 

D: Sim, não tenho problema com ela não. 

MC: E o pai dos seus filhos participa de alguma coisa na vida escolar deles? 

D: Ele não mora aqui não. Mora lá em Belo Horizonte. 

MC: Mas ele tem contato com os meninos? 

D: Só quando vem aqui quando tem feriado e nas férias quando leva os meninos pra lá. 

MC: E quanto às festas e eventos da escola, você participa deles? 

D: Eu vou em tudo que eu posso, depende do horário. 

MC: Por que depende do horário? 

D: É porque tem festa que é de noite, aí eu to na aula. 

MC: E o que você acha dessa escolha da escola de fazer as festas à noite? 

D: Eu não gosto não, porque como eu trabalho no posto de manhã e estudo de noite, nem 

sempre dá pra mim ir. 

MC: Qual horário você acha que seria melhor? 

D: Ah de tarde no sábado né, porque aí os pais que trabalham já chegaram em casa.  

MC: Mas quando você não pode ir o seu marido acompanha os seus filhos nas festas? 

D: Quando eu peço ele leva sim. 

MC: Então você acha importante que pelo menos um de vocês dois participe sempre? 

D: Aham, acho sim. 

MC: Por quê? 

D: Pra incentivar os meninos, uai! 

MC: E o que o seu marido acha do horário das festas? 

D: Eu acho que ele também não gosta não, porque ele fala que de noite aqui é perigoso pras 

crianças ficarem na rua. 

MC: Vou te falar os nomes das principais festas da escola que aconteceram no ano passado e 

você me diz em qual você foi e em qual o Rodrigo foi. Festa da Família? 

D: O Rodrigo que foi. 

MC: Festa Junina? 

D: Foi eu e ele. 

MC: Festival de Talentos? 

D: Nesse a gente não foi não. 



 
 

 

MC: Feira Cultural? 

D: Ele que foi. 

MC: Então, com exceção do Festival de Talentos, pelo menos um de vocês foi em todos os 

eventos do ano passado na escola? 

D: Aham (balançando a cabeça afirmativamente). 

MC: Você sabe me dizer se a mãe da Aline participa das festas também? 

D: Eu acho que ela também não vai em tudo não, porque tem vez que a Aline vem aqui pra 

casa pra ir com o Rodrigo e os meninos. 

MC: Então na maioria das vezes quem representa a família dos seus meninos e da Aline nas 

festas é o seu marido? 

D: Aham, é sim. 

MC: E o que vocês acham das festas da escola, de uma forma geral? 

D: Ah a gente gosta, é bom ter uma coisa diferente pras crianças fazerem. 

MC: E você acredita que as festas podem ajudar no aprendizado das crianças? 

D: Sim, porque é uma forma descontraída de ensinar. Eu acho até que eles ficam mais 

comunicativos, principalmente os que são tímidos igual os meus meninos. 

MC: O que as festas da escola significam para a sua família que é responsável por três alunos 

da escola?  

D: Eu acho que é construtivo, porque incentiva os alunos a gostarem mais da escola.  

MC: Mas e como mãe, que sentido você vê em ter estas festas na escola? 

D: Ah, é um incentivo pra eu acompanhar meus filhos e ver o que eles tão fazendo na escola. 

Porque no dia-a-dia é tudo tão corrido, então às vezes eu nem sei o que eles tão estudando. 

MC: Daiane, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a escola ou sobre as 

festas? 

D: Da escola não. Mas esse ano eu fiquei chateada porque não teve Festa Junina. 

MC: Você diz este ano de 2017 né? 

D: É. Não teve Festa Junina, você não ficou sabendo não? 

MC: Eu soube sim. Me disseram que ela foi cancelada e que só aconteceu uma atividade com 

danças para os alunos no horário de aula mesmo. 

D: Pois é, eu não gostei disso não. Eu queria ter visto os meninos dançando. Aconteceu 

alguma coisa pra não ter? 

MC: Infelizmente não sei te dizer por qual motivo a escola tomou essa decisão.  

D: Ah, mas tá bom. Ano que vem deve ter de novo. 

MC: Tomara! Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Daiane? 



 
 

 

D: Não, era só isso mesmo. 

MC: Ok. Vou terminar nossa entrevista então. Muito obrigada pela colaboração e 

participação. Boa tarde. 

D: De nada. Boa tarde. 

 

 

 

 

 


