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RESUMO

FAMÍLIAS DE CAMADAS POPULARES E ESCOLA: DISCURSOS E PRÁTICAS NA
ESCOLARIZAÇÃO DOS FILHOS

Este trabalho tem como objetivo investigar quais são os discursos e as práticas de famílias
populares na escolarização de seus filhos. O trabalho se apoia em um conjunto de autores
ligados à Sociologia da Educação, tais como Bernard Lahire, Écio Antônio Portes, Daniel Thin,
Lea Paixão, Maria Alice Nogueira, Maria José Braga Viana, Nadir Zago, Pedro Silva e Pierre
Bourdieu, entre outros. Para efetivar a investigação, tomaram-se seis alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental de uma escola pública de periferia de Conselheiro Lafaiete, Minas
Gerais, Brasil, sendo três com bom rendimento e três com baixo rendimento escolar. A
pesquisadora passou 20 dias na sala de aula. Após a escolha dos sujeitos, eles foram
acompanhados durante duas semanas em suas casas, quando se efetuou uma etnografia
junto às famílias com o objetivo de conhecer seus discursos, suas práticas de escolarização,
disposições junto aos filhos, que trabalho pedagógico efetuam e o modo de vida dessas
famílias e crianças. Os dados apontam para uma relação de aceitação da escola pelas
famílias, mesmo diante de tensões, frustrações e desapontamentos, mas com possibilidades
de um futuro escolar mais promissor para alguns jovens. As conclusões apontam para o forte
papel desempenhado pelas mães no acompanhamento da escolarização das crianças,
mostram que as lógicas socializadoras escolares e familiares nem sempre caminham no
mesmo sentido, confirmam, de certo modo, o “crescimento natural” das crianças das
camadas populares, mostram que o fracasso e o sucesso estão ligados às práticas familiares,
mostram serem os discursos parentais consoantes com as práticas e, mais uma vez,
confirmam que a omissão parental é um mito.

Palavras-chave: Sociologia da Educação, Família e Escola, Práticas de Escolarização, Camadas
Populares.
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ABSTRACT

FAMILIES FROM POPULAR LEVELS AND SCHOOL: DISCOURSE AND PRACTICE IN THE
SCHOOLING OF CHILDREN

This study has the purpose of investigating the discourses and practice of popular families in
regard to the schooling of their children. The study relies on a group of authors associated
with Educational Sociology such as Bernard Lahire, Écio Antônio Portes, Daniel Thin, Lea
Paixão, Maria Alice Nogueira, Maria José Braga Viana, Nadir Zago, Pedro Silva, and Pierre
Bourdieu, among others. In order to conduct the investigation, six fifth-grade students were
selected from a public school on the outskirts of Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brasil,
three of which performed well in school and three whose performance was poor. The
researcher spent twenty days in the classroom. After choosing the subjects, they were
monitored for two weeks at home, during which time an ethnography was made with the
families in order to learn about their discourse, their school related practice, their
disposition in relation to their children, the kind of pedagogical work they do, and the life
style of these families and children. The data indicated that there is an acceptance of the
school on the part of the families, even when there are tensions, frustrations, and
disappointments, as long as there are possibilities of a more promising future for some
young people. The conclusions show that (1) there is a strong role played by mothers in
keeping up with the schooling of children and that (2) the school socializing logic isn’t always
consistent. In addition, they confirm, (3) in a certain sense, the “natural growth” of children
in popular levels of society, they demonstrate that (4) failure or success are linked to family
practice, and that (5) parental discourse is consistent with practice, once again disproving
the myth of parental omission.

Key words: Educational Sociology, Family and School, Schooling Practices, Popular Levels of
Society.
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INTRODUÇÃO

Desde o início de minha trajetória profissional como professora alfabetizadora
recém-formada, trabalhando em uma pequena escola pública municipal, localizada na zona
rural da cidade de Congonhas, Minas Gerais, chamava-me a atenção a relação estabelecida
com as famílias dos alunos, especialmente com as mães, que eram as principais responsáveis
pelo acompanhamento dos filhos e, consequentemente, minhas inquisidoras. Mesmo após o
término do curso de Pedagogia e trabalhando não mais como docente, mas com os
docentes, persistia a difícil tarefa de tornar o relacionamento entre professores e famílias
satisfatório para ambos os protagonistas da relação família e escola, acrescentando-se aí a
preocupação com os alunos, que, como bem caracteriza Silva (2003a), são os carteiros de
serviço nessa relação nem sempre amistosa, cujo retorno das “correspondências” quase
sempre lhes são entregues por meio das práticas pedagógicas em sala de aula.
Mais tarde, minhas atividades profissionais como Analista Educacional/Pedagoga da
Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete, atuando junto às escolas da
rede estadual e secretarias municipais das cidades que integram a jurisdição da
Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete, inseriram-me em diversas
instituições estaduais com o objetivo de orientar a elaboração e acompanhar o
desenvolvimento do Plano de Intervenção Pedagógica (PIP) solicitado pela Secretaria de
Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). Observei que, em quase totalidade dos PIPs,
os educadores foram unânimes em elencar a falta de participação e acompanhamento das
famílias como um dos principais fatores que interferem no trabalho docente e impedem os
bons resultados dos alunos no processo de ensino-aprendizagem.
Minhas preocupações aumentaram com a conturbada relação entre famílias e
professores. A culpabilidade imputada à família, presente nos discursos docentes a respeito
da omissão em relação ao acompanhamento escolar dos filhos, inquietou-me, pois, ao
responsabilizá-los pelo fracasso escolar, os professores pareciam dizer-me que nada podiam
fazer e que a culpa era exclusivamente dos pais. Dava-lhes certa razão porque via as famílias,
ainda com os olhos eivados de vícios da antiga professora primária, como a maioria dos
docentes pertencentes às camadas médias, lecionando para alunos pertencentes às
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camadas populares e conhecedora somente das ações visíveis ou do que os pais não fazem
em relação à escolarização dos próprios filhos.
Mas, aliada à razão, também questionava os discursos pedagógicos sobre a omissão
parental, pois reportava à minha trajetória pessoal e escolar de aluna, negra, de camada
popular, filha única de mãe pouco alfabetizada pela escola, mas letrada pela vida, sem o
conhecimento do jogo escolar, mas capaz de me proporcionar uma escolarização improvável
por meio de suas ações. Essas características, mais tarde, me proporcionaram maior
facilidade para me inserir nos lares das famílias cujos filhos com bons resultados hoje são o
que eu era ontem e trabalhar a opção metodológica desta pesquisa etnográfica que, nas
palavras de Silva (2003b), “talvez mais do que qualquer outro, ela constitui um método que
vive no fio da navalha” (p. 50), uma vez que se assenta, tal como os demais métodos
qualitativos, na descrição rica em pormenores da vida cotidiana.
Ainda não entendia bem como e por que as coisas aconteciam na relação família e
escola. Se existia uma verdade, de que lado ela estaria? Mas de uma coisa tinha certeza: a
culpa pelo sucesso ou fracasso escolar não poderia ser atribuída somente a uma das
instituições, principalmente sendo as famílias de camadas populares o polo mais fraco da
relação.
Diante de tal impasse e necessitando de respostas bem fundamentadas para
responder às demandas profissionais que me chegavam e precisavam ser orientadas, surgiu,
então, o interesse em investigar a relação família e escola e entender o que os discursos
parentais e pedagógicos revelam ou ocultam, e como são as práticas praticadas dentro
dessas duas instituições e suas consequências para o sucesso ou fracasso dos filhos/alunos
no processo ensino-aprendizagem.
Portanto, este objeto de pesquisa é fruto de minha trajetória pessoal e profissional.
Não existe aqui nenhuma neutralidade na escolha do tema, mas, como escreveu Ricardo
Vieira no Prefácio à obra de Silva (2003b):
Contra a crença que a descrição do Outro é algo neutral – o que Pedro Silva
designa de etnografia positivista – [...] propõe-se uma etnografia reflexiva.
Efetivamente, cada um de nós observa e reflete sobre os comportamentos
e atitudes dos outros, bem como de si próprio. Esta capacidade reflexiva
permite podermos ser objeto de nós próprios e observadores dos
comportamentos de outrem. Nesta esteira, passamos do distanciamento
físico sujeito/objeto, proposto pela antropologia clássica, ao
distanciamento intelectual que permite fazer etnografia do vizinho do lado,
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ou da relação escola e família da instituição onde estudam nossos filhos
(p. 11).

O presente estudo ocupou-se com a relação estabelecida entre a instituição familiar
e a instituição escolar, no que diz respeito à educação de seus filhos/alunos, em busca de
desvelar o que permeia os discursos e as práticas empreendidas na relação família e escola.
Para tal, como objetivo geral, propôs investigar quais são as concepções sobre a relação
família e escola que estão presentes nos discursos das famílias de camadas populares, bem
como as consonâncias entre esses discursos e as ações parentais efetivamente
empreendidas a favor da escolarização de seus filhos.
Para realizar uma abordagem que ultrapassasse uma visão baseada somente nos
discursos, os objetivos específicos propostos em relação às famílias populares foram:
- investigar se existem, quais são e como se desenvolvem as práticas cotidianas e as
formas de acompanhamento da vida escolar dos filhos, complementares às práticas
pedagógicas;
- entender, mediante a existência de tais práticas, se elas têm se constituído
favorecedoras de um bom desempenho escolar dos alunos.
Para desenvolver tal projeto, como arcabouço teórico, foram utilizadas,
principalmente, as obras de Bourdieu (1998a, 1998b, 1998c), Dubet (2008), Lareau (2007),
Lahire (1997), Nogueira (2000, 2002, 2006), Nogueira e Nogueira (2006), Portes (1999, 2000,
2006, 2010), Silva (2003a, 2003b), Sirota (1994), Thin (2006a, 2006b, 2010), Viana (2000,
2005) e Zago (2000). Esses autores serviram, entre outros, como referenciais para
fundamentar teoricamente este estudo sobre a relação família e escola.
Para obter respostas aos objetivos traçados, a opção metodológica foi por
desenvolver uma investigação de cunho qualitativo. Essa opção se justifica por entender
que, para o estudo das relações sociais, os métodos qualitativos são mais adequados, nesse
caso particular, a fim de estudar a relação dos atores presentes na relação família e escola.
Estudar interações e práticas dos sujeitos na vida cotidiana exige, pela própria
natureza do objeto de pesquisa, a adoção de um método que dê conta dos aspectos
complexos do objeto estudado. Tomando como referência as características da investigação
qualitativa descritas por Flick (2005), que são a “adequação dos métodos e teorias;
perspectivas dos participantes na sua diversidade; reflexão do investigador sobre o estudo;
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variedade de métodos e perspectivas na investigação” (p. 5), esclareço, a seguir, porque
enquadrei a pesquisa realizada dentro da perspectiva qualitativa.
A relação família e escola não pode ser tida como uma simples relação de causa e
efeito. É um fenômeno complexo que não pode ser explicado sem se considerarem os
determinantes de ordem social, política, econômica e pessoal, e a subjetividade dos atores
nela envolvidos. Para dar conta de seus múltiplos aspectos, a metodologia escolhida deveria
se adequar às questões que seriam investigadas.
Quanto às perspectivas dos participantes, a investigação qualitativa, ao considerar a
diversidade de significados tanto sociais quanto individuais que podem ser atribuídos ao
objeto de estudo, tornou-se relevante para o tipo de investigação que foi realizada. Segundo
Flick (2005), a investigação qualitativa “considera que existem no campo pontos de vista e
práticas diferentes, devidas a diferentes perspectivas dos sujeitos e dos seus
enquadramentos sociais” (p. 6).
Ainda de acordo com Flick (2005), na investigação qualitativa, o investigador se torna
parte fundamental da investigação:
Ao contrário da investigação quantitativa, os métodos qualitativos encaram
a interação do investigador com o campo e os seus membros como parte
explícita da produção do saber, em lugar de a excluírem a todo custo, como
variável interveniente. A subjetividade do investigador e dos sujeitos
estudados faz parte do processo de investigação. As reflexões do
investigador sobre as suas ações e observações no terreno, as suas
impressões, irritações, sentimentos etc. constituem dados de pleno direito,
fazendo parte da interpretação e ficando documentados no diário da
investigação e nos protocolos do contexto (p. 6).

Uma das características intrínsecas à investigação qualitativa diz respeito ao fato de a
mesma não tomar como referência apenas uma concepção teórico-metodológica. Para Flick
(2005), “as opiniões de cada sujeito são o ponto de partida; uma segunda linha de
investigação estuda a construção e desenvolvimento das interações, enquanto a terceira
procura reconstituir as estruturas do espaço social e o significado latente das práticas” (p. 6).
Flick (2005), Fonseca (2000) e Silva (2003b) compartilham a ideia de que não existem
métodos nem técnicas de investigação que por si só são superiores a outros, mas que a
eficiência dos mesmos é relativa e determinada pelas características do objeto a ser
investigado. Segundo Fonseca (2000):
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[...] não existe método sem calcanhar-de-aquiles. É obviamente importante
fazer a exegese sistemática de qualquer método eleito pelo pesquisador,
refletindo sobre suas fragilidades. No entanto, em certos casos, este
processo de ‘eterna autovigilância epistemológica’ leva a uma espécie de
paralisia... reconhecer os limites inevitáveis do método (seja ele etnográfico
ou não) tem efeito contrário: libera o pesquisador para explorar ao máximo
as vantagens de sua proposta (p. 11).

Nessa perspectiva, no âmbito da pesquisa qualitativa, a etnografia tornou-se um dos
métodos mais adequados para estudar realidades dinâmicas, tais como as encontramos nos
contextos educacionais e, especialmente, as interações que acontecem em sala de aula e
nos espaços familiares.
Quando falamos em etnografia, é necessário esclarecer que não a definimos,
tampouco a usamos tal como a Antropologia o faz, mas a trazemos para o campo dos
estudos da Sociologia da Educação. A conceituação de Silva (2003b) serve-nos aqui como
base. Em sua obra, ele diz:
Etnografia é aqui genericamente entendida como um método de
investigação assente no contato direto e prolongado com os atores sociais
cuja interação constitui o objeto de estudo. Um método ainda preocupado
em entender o sentido que os sujeitos conferem à sua própria ação,
enquadrando aquele sentido e esta ação nas suas condições sociais e
materiais de existência (p. 26).

Na etnografia, devido às suas características, a observação e a participação realizadas
pelo pesquisador no campo em que está inserido tornam-se procedimentos importantes.
Para Erichson (apud SILVA, 2003b), o que irá tornar uma investigação qualitativa não serão
os procedimentos de coleta de dados, os quais ele nomeia de técnica e não de método, mas
será uma questão de focagem substantiva e de objetivos.
Essa mesma visão é compartilhada por Silva (2003b) ao dizer que o entendimento da
etnografia como um método não é confundi-la com técnicas, mas entendê-la como trazendo
em seu cerne uma ontologia e uma epistemologia. Para ele, o estudo da relação
estabelecida entre família e escola (pais e professores) pode exigir que o pesquisador lance
mão de múltiplas e diferentes técnicas:

[...] a ênfase na utilização das diferentes técnicas é que não poderá ser a
mesma. Cada visão ontológica e epistemológica da realidade social e seu
estudo dita aquilo que se poderá designar como, no respectivo contexto,
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técnicas centrais e técnicas periféricas. Um método – o etnográfico – com
as características sucintamente descritas acima elege duas técnicas de
investigação centrais: a observação e a observação participante (p. 28).

Outra justificativa para a opção de se fazer neste estudo uma pesquisa qualitativa,
que se aproximou de uma etnografia devido às suas características metodológicas, é o fato
de ela permitir um confronto entre os discursos veiculados pelos sujeitos da investigação e
seus fazeres. Segundo Silva (2003b), permitir a análise e interpretação dos discursos e
práticas e a possível lacuna entre eles é uma das características particulares da etnografia
como método de investigação social e sociológica. Em todos os discursos e práticas, há
sempre uma dissonância entre o que se diz e o que se faz. Desse modo:
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’. Como salienta Raúl Iturra na frase1 em
epígrafe, existe, amiúde, uma distância entre o que se diz e o que se faz.
Distância, por vezes, considerável. Distância, 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. Elas não serão inevitáveis. Poderão não ser sequer uma
‘necessidade’. Não serão seguramente um acaso (p. 87).

Partindo da perspectiva de escola como sendo um espaço social dinâmico,
caracterizado por diferentes mecanismos que dão movimento às interações desenvolvidas
em sua cotidianidade, ao investigar a relação família e escola, relação essa caracterizada
pela assimetria, creio que a opção pelas características metodológicas etnográficas foi a
escolha mais adequada, pois me permitiu o contato direto com as ações cotidianas
desenvolvidas no interior das famílias pesquisadas.
Tal metodologia me permitiu também investigar, de maneira mais abrangente, a
relação entre as duas instituições, pois, para André (1995):
Por meio de técnicas etnográficas de observação participante e de
entrevistas intensivas, é possível documentar o não-documentado, isto é,
desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia a dia da prática
escolar, descrever as ações e representações de seus atores sociais,

1

A frase citada em epígrafe de Iturra (apud SILVA, 2003b) é a seguinte: “Há uma diferença entre o que se diz
que se faz e o que se faz” (p. 87).
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reconstruir sua linguagem, suas formas de comunicação e os significados
que são criados e recriados no cotidiano do seu fazer pedagógico (p. 41).

Ainda, segundo André (1995), nessa mesma perspectiva,

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na
dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia a dia,
apreendendo as forças que a impulsionam ou que a retêm, identificando as
estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar e
compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo
interacional onde ações, relações, conteúdos são construídos, negados,
reconstruídos ou modificados (p. 41).

Na busca deste conhecimento mais aprofundado da interação que se dá no cotidiano
do espaço escolar e também no microcosmo familiar, no que diz respeito aos seus modos de
interação com o processo ensino-aprendizagem, busquei articular os dados coletados por
meio das observações realizadas nessas instituições, partindo do pressuposto que cada
indivíduo se faz em sua interação com o outro e, portanto, as especificidades das ações
encontradas no relacionamento entre família e escola são fruto da situação concreta de cada
um dos atores envolvidos e destes com o todo.
Para alcançar os objetivos propostos, os conteúdos das práticas e dos discursos
analisados foram traçados no projeto de pesquisa como sendo especificamente os
veiculados por famílias de camadas populares, diretor e professores, cujos alunos não
estudassem em tempo integral e estivessem regularmente matriculados e frequentes em
uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental2 de uma escola pública localizada no município
de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Por esse motivo, o desempenho histórico dos alunos
selecionados foi considerado tomando por base o 1º ano, e não a Educação Infantil, que,
apesar de conter dados importantes sobre a escolaridade dos alunos, não traz dados
quantitativos sobre sua escolaridade.

2

O 5º ano de escolaridade nas escolas públicas do estado de Minas Gerais se refere à antiga 4ª série do Ensino
Fundamental, cujo período de duração passou a ser de nove anos.
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Quadro 1. Desempenho Histórico dos Alunos Pesquisados.
ALUNA(O)
1º ano

MÉDIA GLOBAL
2º ano 3º ano 4º ano

5º ano

Eliza

94

94

90

81

86

Beatriz

90

88

83

71

76

Danúbia

89

70

74

64

74

Amanda

79

59

61

50

59

Fernando

79

71

62

57

45

Márcia

73

63

62

56

40

A população investigada se constituiu em um grupo de seis alunos, provenientes de
famílias populares de baixa renda, cujos pais não possuem capital escolar elevado e os filhos
estudam em uma mesma classe do 5º ano, sendo três dessas famílias responsáveis por
alunos cujos índices globais de desempenho, obtidos do 1º ao 5º anos em Língua Portuguesa
e Matemática, são bons e outras três cujos índices globais, nessas mesmas disciplinas, são
considerados baixos.
Por não ter uma visão ingênua do processo de avaliação escolar e por saber que as
notas não estão dissociadas do contexto geral da turma, tampouco da instituição escolar em
seu aspecto macrossociológico, como critério para classificar os alunos como tendo índices
de desempenho bom ou baixo, foram aliados às notas obtidas no 1º bimestre do ano
corrente o levantamento dos índices de desempenho, a identificação e a percepção dos
professores e da diretora, bem como o levantamento das notas obtidas por esses alunos em
anos anteriores nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para os alunos com
baixo desempenho, além das notas, poderia também constar como critério a defasagem
idade-série. Parafraseando Lahire (1997):

O aspecto quantitativo da avaliação não significa que duas notas idênticas
produzidas em contextos diferentes (de uma classe para outra, de uma
escola para outra), têm exatamente o mesmo sentido. Seria o caso se todas
as provas fossem, independentemente da classe considerada, estritamente
codificadas do ponto de vista dos exercícios propostos, das condições de
aplicação desses exercícios e dos julgamentos escolares emitidos em
relação ao desempenho dos alunos. Mas não é esse o caso (p. 48).
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Também, acreditamos como Lahire (1997), que as notas são construções sociais e,
apesar do critério “nota” comportar em seu bojo muitos questionamentos inerentes à
própria dinâmica da avaliação que poderiam ser suscitados, as mesmas podem nos revelar
dados importantes. Partindo do pressuposto que, em se tratando de pesquisa, detalhes
podem fazer a diferença e tomando-se o devido cuidado para não correr o risco de perder o
foco principal, entendi que aprofundar a investigação dos pequenos sinais poderia ser
relevante. Portanto, aliado ao levantamento das notas globais, a professora regente foi
entrevistada tendo como objetivo mapear, de acordo com sua percepção, os alunos de
excelente desempenho e os alunos de desempenho baixo.
Para a continuidade da pesquisa, em um segundo momento, a professora da turma a
ser observada, já de acordo em colaborar com a pesquisadora, permitiu que fossem
analisados seus momentos de interação com as famílias, os cadernos, os deveres de casa, as
listas de presença, enfim, todo suporte material que poderia enriquecer a observação dos
alunos. Tal coleta de dados se deu por meio de minha observação do cotidiano escolar em
um período de 20 dias letivos.
Nessa fase do projeto, objetivou-se também traçar um perfil geral da instituição
escolar e do professor que foi acompanhado, bem como dos alunos identificados pela
regente como tendo baixo ou bom desempenho no processo ensino-aprendizagem e suas
respectivas famílias. Foram realizadas entrevistas com a diretora, a supervisora e as quatro
últimas professoras que lecionaram para esses alunos desde o 1º ano do Ensino
Fundamental. Essas entrevistas tiveram como objetivo saber quais as representações e
lembranças que as professoras têm sobre os alunos pesquisados.
Foi relevante não definir a priori, mas identificar ou construir, tomando como base
nos discursos veiculados qual é o conceito de bom e mau aluno para os atores que fazem
parte da realidade na qual a pesquisa foi desenvolvida.
Após levantamento dos alunos com baixo e excelente índices de desempenho da
turma do professor escolhido e seleção dos seis que foram acompanhados, realizei um
contato inicial com uma primeira família para lhes explicar o objetivo da pesquisa e sondar a
disponibilidade dos mesmos em receberem a pesquisadora para acompanhar a rotina diária
de sua filha. À medida que as visitas iam sendo realizadas, já era contatada uma próxima
família. Aos poucos, os próprios alunos e seus familiares já interrogavam se iriam ser
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visitados, pois pensavam que todos seriam pesquisados. Apenas o pai de uma aluna com
baixo rendimento não permitiu o acompanhamento.
As visitas aos lares de cada família, já previamente autorizadas por escrito por um
dos pais responsável pelo aluno, sucederam as observações realizadas em sala de aula e
tiveram a duração de duas semanas: de segunda à sexta-feira, em horários posteriores à ida
da criança observada para a escola, bem como o acompanhamento dela em todos os
tempos e espaços escolares em suas atividades rotineiras e de lazer. Nesse período de
inserção em campo, meu objetivo enquanto pesquisadora foi analisar no microcosmo
familiar quais eram os discursos proferidos pelas famílias e as ações e estratégias
empreendidas em relação à escolarização de seus filhos.
O acompanhamento do cotidiano familiar, em relação aos discursos e práticas, teve
como pontos de observação as estratégias de investimento parental, a coerência entre os
discursos e as ações de valorização da escola. Tomando por base a pesquisa realizada por
Lareau (2007, p. 20), foi observado se a criação dos filhos por essas famílias tem as
características do que a autora define como crescimento natural ou cultivo orquestrado.
Apoio-me ainda no acompanhamento do cotidiano das seis famílias, da sala de aula
observada, e na análise dos dados coletados no conceito de “Circunstâncias Atuantes”
elaborado por Portes et al. (2010), visando a identificar, nos discursos e nas práticas das
instituições família e escola, as ações e estratégias que, efetivamente, empreendem em seu
cotidiano, com vistas a apoiar o processo de escolarização de seus filhos/alunos.
Para Portes et al. (2010), as Circunstâncias Atuantes espelham

um conjunto de ações percebidas no interior das famílias e nas suas
relações sociais mais amplas, que fazem sentido entre si, que dizem
respeito ao modus operandi de cada família nas suas relações com a escola
e o mundo que a cerca. Ações que singularizam os seus esforços, mas que
também devem revelar sentidos e verossimilhanças com o esforço do
conjunto das demais famílias investigadas,

como é o caso das famílias por mim acompanhadas.
Mas as circunstâncias atuantes consideram as famílias e escola “em um espaço e
tempo específicos, marcados por condições objetivas e simbólicas de existência, porque
essas ações nunca são isoladas, germinam das vivências relacionais”

27

Portes et al. (2010) alertam ainda para o fato de que as circunstâncias atuantes “não
são naturalmente naturais. São o resultado de um esforço de interpretação do material
empírico à disposição do pesquisador”. Elas nascem e se dão a conhecer por meio 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”. E no meu caso particular, tal conceito me
é útil e orientador, pois “as circunstâncias atuantes construídas não obedecem
necessariamente a uma ordem de investigação estabelecida a priori. Elas são, sobretudo,
frutos da dinâmica complexa do processo de investigação e de interpretação de um
determinado fenômeno social”.3
Essa proposta metodológica ficou aberta a eventuais modificações que, ao longo da
pesquisa ou análise dos dados, se fizeram necessárias ou foram detectadas como meios mais
eficazes para o alcance dos objetivos propostos pela investigação porque, conforme
apontam Green, Dixon e Zaharlick (2005),

a pesquisa etnográfica não é um processo linear, no qual todas as decisões
sobre o estudo são tomadas a priori. Trata-se de um processo recursivo por
meio do qual questões são geradas, refinadas, revisadas, e, nesse processo,
a coleta de dados é orientada e reorientada, podendo surgir novas
perguntas (p. 59).

O Contexto Escolar no qual os Alunos Pesquisados estão Inseridos

Assim como conclui Viana (2000), a respeito de sua pesquisa, também eu não ignoro
que questões especificamente ligadas à escola e seu funcionamento estejam embutidas nas
configurações familiares por mim pesquisadas. Apesar disso, a instituição escolar não foi
analisada como fator dinâmico na construção dos bons ou baixos resultados escolares dos
alunos pesquisados e, por isso, aparecerá “de forma indireta, como figura importante de
bastidores” (p. 59).

3

Retomo aqui o conceito trabalhado por Portes et al. (2010, p. 686) e evito fazer citações de página a cada
referência para amenizar o texto.
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A Escolha da Escola

Inicialmente, escolhi, para desenvolver minha pesquisa, uma escola estadual cujo
perfil se adequava aos objetivos propostos no projeto. Porém, nos primeiros dias em
contato com a instituição, deparei-me com uma realidade que fugia aos meus objetivos,
pois, mesmo sendo uma instituição pública estadual que atende a alunos de camadas
populares de diversos bairros, a sala de aula era composta também por crianças, cujas
situações socioeconômicas e culturais se distanciam em muito das crianças de camadas
populares.
Então, optei pela “escola do bairro JK”, pois, apesar de não conhecê-la, sabia que as
características de seus alunos se adequavam ao perfil traçado no projeto, a saber: turma
única de 5º ano de alunos pertencentes a famílias de camadas populares que moravam
todos no mesmo bairro e não frequentavam a escola em tempo integral. Era distante de
minha residência, mas o fato de ter que utilizar dois ônibus para chegar até lá daria para
contornar.
Restou-me, então, ir até lá, entrar em contato inicialmente com a diretora e a
professora e, posteriormente, com as famílias. Naquele momento, a apreensão se aliou às
minhas expectativas. Porém, ao chegar à escola, soube que havia trabalhado com a diretora
e a coordenadora pedagógica. Ao explicar os objetivos da pesquisa, a autorização da direção
foi imediata, bem como sua prontidão em conversar com a professora regente, que, apesar
de não nos conhecermos, também se prontificou a abrir as portas de sua sala de aula para
mim. O único pedido que a diretora me fez foi que, após concluída a pesquisa, em
contrapartida, eu ajudasse a escola com alguma forma de apoio pedagógico.
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Características da Escola

Figura 1. Emblema da Escola Municipal “José Castellões de Menezes”.
A Escola Municipal “José Castellões de Menezes” é uma escola nova, pois foi criada
pelo Decreto Municipal nº 044/202, em 23 de julho de 2002. Contava, portanto, à época da
pesquisa, com apenas sete anos de funcionamento. Funciona durante três turnos, sendo que
à época da pesquisa, atendia no horário da manhã a uma turma de Educação Infantil e a três
de anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo elas de 3º, 4º e 5º anos. No horário da tarde,
atendia a uma turma de 2º período e a três turmas de Ensino Fundamental, sendo duas
turmas de 1º ano e uma de 2º ano. Durante a noite, funcionava a Educação de Jovens e
Adultos (EJA). A escola atende, ao todo, 125 alunos que residem nos bairros JK e Morada do
Sol.
O prédio escolar fica localizado em um vale, abaixo da rua principal do bairro JK4 e
tem apenas duas casas próximas. A escola é cercada com telas de proteção e não possui
vigia. O único portão de acesso às dependências do prédio permanece sempre fechado por
cadeado.

4

O bairro JK é formado apenas pela Rua Amintas Junqueira, identificada no mapa, e suas laterais que estão
sem identificação. A rua onde se localiza a escola (destacada em vermelho), apesar de ficar abaixo das ruas
laterais e ter acesso para pedestres por meio de uma longa escada, não é considerada pertencente ao bairro JK
e, no endereço da escola, esta consta como pertencente ao bairro Arcádia, onde residem famílias de camadas
médias altas, cujos filhos, em sua maioria, estudam em escolas particulares.
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Figura 2. Mapa do bairro JK e localização da Escola Municipal “José Castellões de
Menezes”.

Sua estrutura física é composta por cinco salas de aula, uma biblioteca com vários
livros destinados à faixa etária dos alunos a que atende, uma pequena sala para o serviço de
supervisão, mas que também é usada pelas professoras, um banheiro para as meninas e
outro para os meninos, a cantina com uma pequena despensa e uma sala ampla que abriga a
Diretoria e a Secretaria, além do banheiro e da sala de professores. Possui também um
refeitório coberto, onde os alunos merendam, o pátio e uma grande área cercada, mas
descoberta, onde eles brincam e fazem educação física.
As salas de aula não são muito amplas, mas, como o número de alunos nas turmas
não é grande, isso não se torna um problema. A sala de aula na qual se deu o início da
investigação era composta por um total de 19 alunos, sendo 11 meninos e oito meninas.
Quanto aos bens materiais, encontram-se, em suas dependências, aparelhos de
televisão, videocassete, DVD, computador com internet, telefone e aparelho de som. As
salas de aula são espaçosas e os mobiliários apresentam boas condições de uso.
Quanto ao número de funcionários, conta com os serviços de uma diretora, um vicediretor, uma coordenadora pedagógica, duas professoras assistentes de turno, uma
secretária, uma professora de Educação Física, nove professoras regentes e três auxiliares de
serviços gerais.
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A escola possui uma boa infraestrutura física e administrativa. Todas as professoras
regentes que foram entrevistadas têm curso superior e mais de cinco anos no exercício da
profissão. Algumas, além de experiência com outras turmas, lecionam também em colégios
e escolas particulares. Nenhuma delas reside no bairro JK.
No cotidiano escolar, estão presentes também os ritos, tais como as orações, as filas
no início das aulas, as carteiras dispostas em filas indianas, as festas nas principais datas
comemorativas, as avaliações e a entrega de boletins nas reuniões de pais.
As características específicas da escola atendem de forma satisfatória aos alunos e à
comunidade. Mesmo que algumas tensões aconteçam, no geral, o ambiente escolar propicia
o estabelecimento de relações positivas entre professores, funcionários, alunos e famílias.
A relação desenvolvida pela comunidade com a escola é um misto de respeito e
desconfiança. O vínculo entre a escola enquanto instância de socialização e os moradores é
tênue. Alguns familiares e moradores têm certa desconfiança da ações planejadas pela
escola. A cena que presenciei, e que será descrita a seguir, demonstra com clareza essa
desconfiança:
Hoje, os policiais militares coordenadores do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) foram até a escola
demonstrar para os alunos como agem os cães que são treinados para
encontrar drogas. Eram dois cães rottweiler. A apresentação transcorreu
sem nenhum transtorno ou ameaça à integridade física das crianças ou
adultos presentes. Logo depois que terminou a apresentação e os policiais
já haviam ido embora com os cachorros, chegou o pai de um aluno da
Educação Infantil procurando pela diretora.
Ela lhe atendeu e ele disse-lhe que veio saber o que estava acontecendo na
escola porque foram no Matadouro onde ele trabalha, próximo à escola, e
lhe disseram que a diretora estava trazendo cachorros bravos para assustar
e amedrontar as crianças.
Diante de tal afirmação, ela explicou-lhe o que estava acontecendo e seguese o seguinte diálogo entre eles:
Diretora: Aposto que foi algum vagabundo que foi até o serviço do senhor
inventar fofoca.
Pai: Pior é que foi mesmo.
Diretora: Ter coragem de tirar o senhor do serviço pra fazer fofoca! Só pode
ser algum desses vagabundos que têm medo de polícia, que apronta por aí.
Pai: É.

Pelo fato de as formas escolares serem tão diferentes das formas parentais de educar
e serem desconhecida pelos pais, o que vemos são episódios tais quais o relatado. Esse,
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dentre outros que vivenciei, é um episódio que confirma as palavras de Thin (2006a), ao
dizer que

[...] A forma escolar é uma forma de relação social específica, no sentido de
que ela é, primordialmente, uma relação pedagógica.O único sentido da
relação é a educação, de modo que os adultos que rodeiam as crianças têm
como única tarefa educá-las por intermédio de atividades que não têm
outro fim senão a formação das mentes e dos corpos (p. 216).

Outra constatação diz respeito ao fato de a figura do diretor não se limitar a apenas
um cargo com obrigações legais. Como bem conclui Silva (2003a), deve-se observar “a
influência que este cargo pode provocar nas próprias relações sociais dentro da escola e no
relacionamento desta com as famílias e comunidades” (p. 268).
Enfim, diante das observações realizadas no contexto escolar, chega-se à conclusão
de que a relação estabelecida entre a escola e as famílias do bairro adequa-se ao conceito
que Silva (2003a) denomina “efeito escola-espelho” (p. 65), pois o envolvimento parental é
modelado pela lógica da instituição escolar. É a lógica da escola que se sobressai e manda no
jogo.
Após a exposição nesta Introdução da motivação que me levou a pesquisar o tema da
relação família/escola, a delimitação dos objetivos e a metodologia que foi adotada para a
coleta e análise dos dados, bem como as características gerais da instituição escolar na qual
os alunos pesquisados estão inseridos, faço, agora, uma breve visão geral de como está
estruturado o corpus deste trabalho.
O Capítulo I traz alguns conceitos pertinentes à relação família e escola presentes na
Sociologia da Educação. São embasamentos teóricos que nortearam esta pesquisa desde o
início da elaboração do projeto até a coleta e análise dos dados; portanto, indispensáveis
para um entendimento adequado da problemática aqui tratada. Tem como objetivo analisar
a relação das famílias das camadas populares com a escola, suas diferenças e peculiaridades
quando contrastadas com os investimentos e estratégias das quais as elites e camadas
médias lançam mão em suas relações com a escolarização dos filhos.
O Capítulo II descreve os contextos familiares nos quais estão inseridas as crianças
que foram objeto deste estudo. Tem por objetivo dar visibilidade às dinâmicas internas de
cada família, com seus discursos e práticas, para que, posteriormente, sejam compreendidas
como as diferentes configurações familiares se relacionam com a escolarização dos filhos.
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Para cada contexto familiar pesquisado, traça detalhadamente o perfil socioeconômico, a
rotina diária, os discursos e as práticas parentais a respeito da escola, bem como os
discursos pedagógicos e breves considerações sobre cada aluno.
O Capítulo III, apoiado no conceito de “Circunstâncias Atuantes” elaborado por
Portes et al. (2010), analisa os dados coletados durante a inserção nos lares de cada criança
com vistas a relacioná-los com o objetivo delimitado neste estudo, tomando por base a
literatura sociológica sobre a relação família e escola de camadas populares.
As Considerações Finais encerram este trabalho, oferecendo algumas pistas a novas
investigações relacionadas ao tema complexo e com vários ângulos de visão do que é a
relação entre a escola e as famílias das camadas populares.
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CAPÍTULO I
UM OLHAR CONCEITUAL SOBRE A RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE CAMADAS
POPULARES E A ESCOLA

Considerando a família como a primeira instância de socialização da criança, a
pesquisa focará os processos educativos que se desenvolvem na vida familiar e seus
determinantes para os processos formativos que se desenvolvem nas instituições escolares –
neste estudo, Instituição Pública da Rede Estadual de Ensino de Conselheiro Lafaiete, Minas
Gerais.
A análise da evolução sócio-histórica da educação brasileira nos mostra que, desde o
início de sua trajetória, com seus determinantes sociopolíticos, ela tem servido como
instrumento de dominação e de exclusão da população economicamente menos favorecida.
Segundo Ramos (2001), durante o período imperial, caracterizadas por um elitismo evidente,
a educação e a escolarização das crianças de camadas populares eram consideradas
desnecessárias, pois essas crianças deveriam ser alvo de ações caritativas, aliadas a uma
forte educação moral e religiosa.
Mesmo durante a Primeira República, esse quadro não foi substancialmente
alterado, pois, apesar de as crianças pobres passarem a ser vistas não mais como alvo de
caridade, mas de filantropia, para Ramos (2001), as diferenças de visão sobre a educação
dos pobres deram-se mais no discurso do que na prática, pois não alteraram
consideravelmente a relação das crianças com a escolarização. Elas ainda não eram vistas
como tendo direito à escola regular e o futuro que lhes destinavam era o mundo do
trabalho.
Mas a despeito disso, não se pode deixar de salientar que nesse período o número de
matrículas de crianças em idade escolar aumentou consideravelmente, passando, segundo
Ramos (2001), de 12%, em 1889, para cerca de 30%, em 1930.
A preocupação com a inserção escolar dos sujeitos provenientes de camadas
populares não é recente, o que não significa que esse fato tenha tido sua efetivação já
concretizada de maneira satisfatória. Após a democratização da escola pública obrigatória e
gratuita, o acesso e a permanência de crianças de diferentes classes sociais foram se
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modificando significativamente. Segundo Nogueira (2000), até a década de 1950, as
desigualdades escolares entre a população eram muito evidentes, pois existiam os
escolarizados e aqueles que estavam fora da escola. O foco, então, mudou da oferta e
permanência dos alunos para a qualidade do ensino ministrado.
A partir do período da história brasileira denominado de Segunda República, com seu
ideário político populista, o advento da escolarização popular trouxe para o sistema
educacional uma realidade até então não vivenciada e referente ao fato de que não se
escolarizava mais somente as elites. A escola era para o povo e, junto com essa
determinação – e todas as implicações subjacentes a ela –, veio o desafio do atendimento
educacional de sujeitos oriundos de todas as camadas sociais da população, principalmente
as mais baixas, até então fora da escola. Ribeiro (apud RAMOS, 2001) reforça esse fato:
Quanto ao ensino elementar, cresceu, mas 25,8% da população em idade
escolar continuavam fora da escola em 1955. Some-se a isso a seletividade
operada no decorrer da escolaridade e tem-se um quadro de pouca
alteração no que concerne ao elitismo de nosso sistema de ensino. Desde a
década de 1930, cerca de 50% das crianças matriculadas repetiam o ano. O
ensino médio, apesar do aumento verificado, conseguia atender a apenas
18,2% da população em 1945. Quanto aos índices de analfabetismo, houve
uma diminuição no período: de 56% em 1940, para 50,5% em 1950, e para
39,4% em 1960 (p. 7).

Por mais que se tentasse disponibilizar a instrução a todos, mesmo entre os
escolarizados, ela nunca chegou a ser igual para todos. Igualdade não foi a palavra de ordem
em se tratando de escolarização, pois esta teve características diferenciadas para o povo e
para a elite. Assim como relata Ferreira (2005) sobre o advento da escolarização popular nos
países europeus em fins do século XIX, também no Brasil, embora a escolaridade obrigatória
tenha se ampliado, “na melhor das concepções políticas, a instrução podia ser
disponibilizada a todos, mas nunca ser igual a todos” (p. 196).
A comprovação do fracasso escolar, especialmente nos processos de alfabetização
dos alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, provenientes das camadas
populares, ainda era, nesse período, estatisticamente evidenciada pelos altos índices de
evasão e repetência.
Os dados do Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP) revelam que, em 1998, a porcentagem de alunos com defasagem
idade/série era de 46,7% no Ensino Fundamental, sendo ainda mais elevada essa taxa para o
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Ensino Médio, atingindo um total de 53,9% de alunos. A dimensão desses percentuais tornase significativa quando os traduzimos em número de alunos, porque totalizam 16,7 milhões
de crianças atrasadas em seu processo de escolarização de um total de 35,8 milhões
matriculados à época no Ensino Fundamental. Destes 16,7 milhões, mais da metade (8,5
milhões) tinha 15 ou mais anos de idade (MEC/INEP, 1999).
Instalaram-se, junto com o processo de democratização da escola pública e gratuita,
novas formas de desigualdades escolares que, tomando-se o devido cuidado para não
fazermos anacronismos, permeiam até hoje nossas instituições. Nas palavras de Muzzeti
(1998):
Atualmente, as desigualdades escolares são muito mais sutis e
dissimuladas, uma vez que os agentes encontram-se na escola, mas o
sistema de ensino ainda cumpre sua função social de exclusão daqueles
oriundos das frações de classes desprivilegiadas. Através do itinerário
escolar, tende a reservar às escolas cursos menos prestigiados e profissões
menos rentáveis (p. 261).

Para Dubet (2008), ao falarmos em fracasso e êxito escolar, devemos considerar que
a escola não tem sido um refúgio de justiça em um mundo injusto e que “as consequências
sociais dos fracassos e dos êxitos escolares não param de aumentar com a promoção do
princípio da igualdade meritocrática das oportunidades e do acesso de todos aos estudos”
(p. 33).
Nesse contexto, a necessidade de se definir o que é sucesso escolar e a análise desse
fenômeno de forma mais ampla, considerando-o como resultante de muitas variáveis,
passaram a ser um tema relevante para pensarmos o processo de escolarização.
Observamos que essa realidade não se aplica somente ao contexto brasileiro.
Também no contexto internacional, tomando como exemplo o caso francês, tal fato permeia
o processo de escolarização, no qual, segundo Dubet (2008), a passagem do elitismo
republicano à igualdade das oportunidades mudou substancialmente o curso da
escolaridade. Para o autor:
Desde então, a heterogeneidade dos alunos no mesmo quadro escolar
torna-se uma provação pedagógica fundamental para os professores do
secundário, enquanto o fracasso escolar torna-se um problema obsedante
para os alunos e as famílias. À questão das desigualdades de acesso se
substitui a das desigualdades de sucesso (p. 25).
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A análise de obras que realizaram uma retrospectiva histórica acerca da pesquisa
educacional no Brasil mostra que o estudo do fracasso escolar, relacionado a questões
macroestruturais, esteve presente, especialmente, em produções realizadas entre os anos
de 1970 e 1980. A pesquisa realizada por Patto (2004)5 sobre o “estado da arte” referente a
esse tema revelou diferentes concepções teórico-metodológicas dos pesquisadores que o
explicam:
Revelaram-se vertentes que compreendem o fracasso escolar das seguintes
formas: como problema essencialmente psíquico; como problema
meramente técnico; como questão institucional; como questão
fundamentalmente política. Verificou-se a existência de continuidades e
rupturas teórico-metodológicas em relação aos caminhos percorridos pela
produção de saber na área: há teses em que permanece o predomínio de
concepções psicologizantes e tecnicistas de fracasso escolar; em outras,
coexistem concepções inconciliáveis que resultam em um discurso
fraturado; há também teses que dialogam e avançam a pesquisa crítica do
fracasso escolar, inserindo-o nas relações de poder existentes numa
sociedade de classes (p. 3).

Os estudos pertinentes ao tema concluem que as razões do fracasso escolar dos
alunos de camadas populares é uma realidade determinada por vários fatores que se
articulam e podem ser classificados como intraescolares ou extraescolares.
Como fatores intraescolares que podem contribuir para o sucesso ou fracasso da
criança durante sua trajetória escolar, são identificáveis, dentre outros, a prática pedagógica
do professor com seus procedimentos didático-metodológicos, o currículo, o planejamento,
a seleção e a organização de atividades pedagógicas trabalhadas no cotidiano escolar, o
processo de avaliação, bem como as condições físicas e os recursos materiais disponíveis nas
instituições. Ou seja, a escola vista em seu interior.
Inserida nesse contexto, ressalta-se a importância da prática pedagógica para a
organização do trabalho escolar com vistas ao favorecimento do sucesso dos alunos durante
o processo ensino-aprendizagem. O conhecimento desse e de demais fatores passíveis de
investigação, ligados à dinâmica de funcionamento do sistema escolar e que trazem

5

Para outras informações a respeito das pesquisas sobre o fracasso escolar no Brasil, ver Patto (2004).
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importante influência para o fenômeno do insucesso escolar, nos leva a abordá-los, mesmo
que de forma breve nesta pesquisa, pois os mesmos se articulam com o objeto principal
investigado.
Quanto aos fatores extraescolares que podem ampliar ou diminuir as chances de
sucesso, é importante focalizar, dentre outros, o contexto familiar no qual os alunos
pesquisados estão inseridos e as consequências escolares da não-existência, nesse contexto,
de um capital cultural em seus três estados, a saber: incorporado, objetivado e
institucionalizado. Visualizar as formas, conscientes ou não, de investimento escolar, as
estratégias utilizadas, bem como as relações estabelecidas entre a família durante o
processo de escolarização de seus membros, torna-se aqui, neste trabalho, fundamental.
Rocha e Perosa (2008) mostram, em seu artigo sobre a desigualdade educacional no
Brasil, como os fatores intra e extraescolares se articulam para formar uma “boa escola” e a
importância de se considerar a interdependência entre esses dois eixos. Argumentam que,
ao não se fazer tal articulação, limitam-se os esforços coletivos empreendidos para a
superação das desigualdades brasileiras. Segundo as autoras,

mesmo que a separação entre os eixos seja apenas para fins analíticos, ela
dá margens para nos fazer esquecer as várias formas pelas quais eles se
interpenetram. Qualquer política pública que busque intervir em um deles,
sem considerar a configuração dessa interdependência – na qual
professores, diretores, pais e crianças estão inseridos –, está fadada ao
fracasso (p. 444).

Dubet (2008), em sua obra, argumenta que, para a escola, torna-se também um
desafio cumprir a função que lhe é legitimada pela sociedade: transmissora dos diversos
saberes acumulados pela humanidade, especialmente para os alunos provenientes de
camadas populares, para as quais é a única transmissora do capital escolar. Segundo ele:
Afinal de contas, o fato de que a escola democrática de massa tenha
construído as condições formais da igualdade meritocrática das
oportunidades, sem, entretanto, escapar da influência das desigualdades
sociais, engendrou grandes dificuldades pedagógicas e certa perda de
confiança no papel democrático da escola. A heterogeneidade dos alunos
colocados numa mesma escola e, portanto, a mesma competição é
frequentemente percebida como uma armadilha sem saída... De fato, na
escola democrática de massa não são mais as desigualdades sociais que
selecionam os alunos fora de sua escolarização: desde então são os
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próprios mecanismos escolares, as notas e as decisões de orientação que
fazem o ‘trabalho sujo’ (p.32).

Mesmo havendo um capital cultural familiar a ser transmitido, como é o caso das
elites, a escola é a agência, aliada à família, responsável pela transmissão às futuras gerações
desse capital cultural em seu estado institucionalizado. Porque, segundo Bourdieu (1998c),
para preservar o essencial da herança paterna, em primeiro lugar, o herdeiro deverá se
distinguir, superar-se e, quando necessário, até mesmo negar o pai. E,
em segundo lugar, a transmissão da herança depende, doravante, para
todas as categorias sociais (embora em graus diversos), dos vereditos das
instituições de ensino que funcionam como um princípio da realidade
brutal e potente, [...] a instituição do herdeiro e o efeito de destino que ela
exerce – até então, atribuições exclusivas da palavra do pai ou da mãe,
depositários da vontade e da autoridade de todo o grupo familiar –
competem, hoje, igualmente à Escola, cujos julgamentos e sanções podem
não só confirmar os da família, mas também contrariá-los ou opor-se a eles
(p. 231).

Estudos pertinentes ao tema da relação das famílias de camadas populares com a
escolarização, tais como os desenvolvidos por Lahire (1997), Silva (2003a), Thin (2006a,
2006b) e Paixão (2006), mostram que existe grande dificuldade em estabelecer, no cotidiano
do relacionamento entre família e escola, um elo positivo, no qual cada uma dessas duas
instituições tenha conhecimento e respeito mútuo pelas responsabilidades e ações
realizadas, que são diretamente relacionadas ao processo ensino-aprendizagem de seus
filhos/alunos. Para Nogueira (2005), nas investigações sociológicas pertinentes ao tema, os
autores verificam existir resistências e ambiguidades por parte dos envolvidos nessa relação.
O fato de as famílias de camadas populares não terem condições materiais, culturais e
temporais, dentre outras, para realizar as expectativas presentes no meio pedagógico a
respeito de suas funções para com o processo de escolarização de seus filhos agrava ainda
mais as tensões presentes entre as duas instituições.
Neste estudo, com o intuito de analisar a relação estabelecida pelas famílias de
camadas populares com o processo de escolarização, em contraste com a literatura que
aborda as famílias de classe média e as elites, procuraremos definir que características estão
presentes e como se expressam a presença nas trajetórias escolares de seus filhos e a
diferenciação do sentido que adquire o processo de escolarização para essas famílias. Para
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tanto, será pertinente tecer considerações e trazer algumas conceituações importantes para
o entendimento de como se dá essa relação.

1.1 Definições Conceituais

De acordo com a perspectiva apresentada, de antemão, a investigação sobre a
relação desenvolvida entre família e escola exige a definição conceitual de alguns termos
que nortearão o desenvolvimento deste trabalho. Compartilhamos com Durkheim (apud
SILVA, 2003a) a crença de que, apesar de serem usadas no discurso conforme a necessidade,
“na realidade, as palavras da língua corrente, como os conceitos que exprimem, são sempre
ambíguas, e o estudioso que as explorasse tal como as recebe na utilização que delas é feita
diariamente haveria necessariamente de incorrer em graves confusões” (p. 77).
Por isso, “relação” é o termo que mais se aplica à visão que estará presente neste
estudo sobre família e escola. Não serão usados aqui os termos colaboração, participação,
envolvimento, cooperação, tampouco o termo “parceria”, porque a própria origem
etimológica dessa palavra – do latim pars, partitio – traz em seu conceito a ideia de
separação, divisão.
Outro fato importante é que o uso da palavra “relação”, de certa maneira,
privilegiará todos os outros termos, englobando-os. A visão de Silva (2003a) reforça essa
escolha:

Esclareça-se que embora também eu, pessoalmente, seja a favor do
estreitamento de relações entre escolas e famílias – que será tão mais
produtivo quanto mais funcionar numa base de cooperação ou mesmo
parceria –, utilizarei preferencialmente o termo relação na análise dos
processos interativos entre estes dois grupos. As razões prendem-se com as
acima enunciadas: trata-se de um termo mais globalizante que recobre um
maior leque de situações possíveis: colaboração, cooperação, parceria, mas
também descontinuidades, assimetria de poder, tensão, conflito (p. 88).

Quanto ao termo “família”, o mesmo será utilizado para não incorrer no erro de que
a palavra “pais”, de cunho mais biológico, seja neste estudo distorcida e também pelo fato
de, segundo Silva (2003a), esse termo ser intrinsecamente heterogêneo. Outra justificativa
relevante para o uso do termo “família” se refere ao fato de trabalharmos, nesta
problematização, com o entendimento de que tal terminologia conceituará melhor com
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quem a escola tem se relacionado diante das transformações sociais pelas quais a sociedade,
em geral, e, especificamente, a instituição familiar estão passando.
Acreditamos que o uso do vocábulo “família” traz algumas vantagens se comparado
ao termo “pais”, que tem conotação sexista e limitada aos progenitores biológicos além de
não englobar o conjunto de adultos que se relacionam com os alunos de forma constante e
duradoura no ambiente doméstico. A adoção do termo “família” não deixa de fora outras
figuras parentais que exercem papel fundamental na educação das crianças, tais como
irmãos mais velhos, avós, tios e primos, dentre outros.
Outra vantagem do uso do termo “família” é o fato de o mesmo caracterizar tanto a
família nuclear quanto a família alargada, tanto a paternidade biológica como as diversas
situações originadas por arranjos familiares diferentes dos tradicionais.
Quanto à palavra “escola”, o que se torna importante não é sua etimologia ou seu
significado, mas entender que essa instituição traz em seu bojo, desde sua invenção, todo
um caráter de não-neutralidade frente aos determinantes sócio-históricos. Constituída por
vários sujeitos, por atores sociais muito diferentes quanto aos seus papéis, tendo seus
espaços e tempos próprios, torna-se, em seu cotidiano, uma instituição com características e
lógicas singulares que muitas vezes não fazem sentido para as famílias, especialmente as de
camadas populares.
O cotidiano escolar constitui-se como uma esfera definida no tempo e no
espaço social, autônoma, em parte, onde se joga uma partida certamente
codificada – ao mesmo tempo institucional e socialmente – mas cujo
resultado é, todavia, incerto (SIROTA, 1994, p. 9).

É importante atentar para o fato de que, mesmo não dispondo, segundo Nogueira
(2000), “de um estado da arte” (p. 10) das diferentes tendências temáticas e teóricometodológicas dos estudos que abordam as relações entre as famílias e a educação escolar
no Brasil, podemos dizer que existe um consenso relativo entre autores em defini-la como
uma relação complexa, sujeita a conflitos e assimétrica em relação a valores e objetivos.
Essa visão é compartilhada também por outros autores brasileiros e internacionais,
cujos termos usados nos títulos de suas principais obras deixam claras as dificuldades
existentes. Podemos citar, dentre outros: ‘‘sucesso escolar... as razões do improvável’’
(LAHIRE, 1997), “contradições da obrigatoriedade escolar” (ZAGO, 2000), “relação
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armadilhada” (SILVA, 2003a) ‘‘confrontação entre lógicas socializadoras’’ e ‘‘confrontação
desigual’’ (THIN, 2006a, 2003b).
Esses e outros autores consideram também o fato de as formas de interação
estabelecidas entre as famílias com a instituição escolar e os professores, bem como as
práticas de socialização familiar desenvolvidas por elas com vistas ao sucesso de seus filhos,
serem diferenciadas, variarem de acordo com o nível socioeconômico e cultural. Ou seja, a
maneira como famílias de camadas sociais diferentes veem a importância de
desempenharem seus papéis na trajetória escolar de seus filhos se difere.
É preciso citar a pesquisa etnográfica desenvolvida por Lareau (2007), que investigou
o efeito da classe social nas interações ocorridas dentro dos lares de crianças negras e
brancas e concluiu que os pais de camadas trabalhadoras promovem, como estilo parental,
um “crescimento natural” em oposição aos pais de classe média que promovem para seus
filhos um “cultivo orquestrado”6.
Também, ao investigarmos o relacionamento das instituições familiares com as
instituições escolares, não se pode incorrer no erro de considerá-las de forma abstrata,
dissociadas de suas condições históricas e socioculturais. Tampouco, podemos perder de
vista o fato de a relação escola e família estar diretamente ligada a questões
macroestruturais, tais como a crescente demanda por educação e as mudanças ocorridas no
sistema público de ensino do país.
Os determinantes históricos mostram que não só a demanda por educação básica,
mas até mesmo o advento da procura de escolarização pelas famílias para seus filhos antes
que estes completem a idade de ingresso na escola primária, encontra seus fundamentos
históricos em uma mudança de visão do período pré-escolar apenas como lazer. Segundo
Chamboredon e Prévot (1986):
A difusão da escolarização no ensino pré-elementar não pode unicamente
explicar-se como o efeito do crescimento duma ‘procura de guarda’ ligada à
extensão da atividade feminina; ela é também um indicador do crescimento
duma ‘procura de educação’, variável segundo as classes sociais e ligada a
uma mudança na definição social da pequena infância, contribuindo, por
6

Estilo parental diz respeito às diferentes lógicas que as famílias utilizam na criação de seus filhos,
denominadas pela autora como “Cultivo Orquestrado”, que diz respeito ao fato de os pais de classe média
tentarem cultivar os talentos dos filhos por meio de atividades de lazer organizadas e intensa racionalização
linguística; ou “Crescimento Natural”, conceituado pela autora como sendo o oferecimento pelos pais de
condições para que os filhos possam crescer, mas deixando as atividades de lazer para as próprias crianças.
Esses pais também usam em sua comunicação com os filhos uma linguagem diretiva em vez de racionalização.
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sua vez, à difusão diferenciada, em função das classes sociais, dessa
definição (p. 51).

Nessa perspectiva, considerando os determinantes sócio-históricos, ao se falar em
investigar o microcosmo familiar, torna-se relevante analisar quais os processos e dinâmicas,
práticas socializadoras e estratégias educativas são empreendidos em seu interior e que
podem ser determinantes para o sucesso escolar de seus filhos.

1.2 O Mito da Omissão Parental

Nas diferentes oportunidades de relacionamento com o cotidiano escolar, é
perceptível, nos diversos discursos aí veiculados, que o “mito da omissão parental”, como
definido por Bernard Lahire (1997), é a justificativa que assume maior relevância nos
discursos pedagógicos de diferentes profissionais para explicar a causa dos baixos níveis de
desempenho das crianças de camadas populares. Esse discurso não encontra respaldo desse
autor, pois ele diz que
o tema da omissão parental é um mito. Esse mito é produzido pelos
professores, que, ignorando as lógicas de configurações familiares,
deduzem, a partir dos comportamentos e dos desempenhos escolares dos
alunos, que os pais não se incomodam com os filhos, deixando-os fazer as
coisas sem intervir (p. 334).

Lahire (1997) contribui para desfazer a visão corrente no meio pedagógico de que os
pais, especialmente os provenientes das camadas populares, voluntariamente, não se
dedicam ou não acompanham os filhos em suas trajetórias escolares. A omissão e a
indiferença familiar para com o processo de escolarização dos filhos são invocadas pelos
educadores, particularmente, quando a presença parental não é vista nos espaços escolares.
Outras conclusões que contribuem para essa perspectiva podem ser extraídas da
obra de Silva (2003a), especialmente quando o autor se refere às consequências para a
relação pedagógica e para a prática desenvolvida em sala de aula, que podem advir da
invisibilidade dos pais no espaço escolar. Para o autor, essa invisibilidade cria nos
professores um “efeito de pigmaleão”7, que pode ser definido como o fato de os docentes
7

O Efeito Pigmaleão, também chamado Efeito Rosenthal ou Profecia Autorrealizadora, foi assim nomeado por
Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, psicólogos americanos que realizaram um importante estudo sobre como
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tenderem a criar expectativas mais positivas acerca dos alunos cujos pais estão mais
presentes no ambiente escolar ou têm contato maior com os professores, e vice-versa.
É sabido, devido à inserção cotidiana em instituições escolares e também pelo estudo
da literatura que foca o tema, que parcela significativa de educadores com formações
acadêmicas diversas, atuando em diferentes níveis e modalidades de ensino de diferentes
instituições, têm em comum o discurso sobre o “mito da omissão parental” como
justificativa para o fracasso escolar de seus alunos. Em geral, justificam o fracasso escolar
como originado pela desestruturação das famílias e pela consequente falta de apoio e
investimento destas no processo de escolarização de seus filhos.
O que parece coerente explicação para o uso corrente desse argumento é o fato de
que o mesmo pode justificar mais facilmente a não-aprendizagem dos alunos e ocultar
sutilmente as demais razões presentes no interior da escola, que podem contribuir
significativamente e, em alguns casos, determinar essa realidade.

1.3 A Importância do Capital Cultural Familiar

Segundo Thin (2006a), várias abordagens sociológicas podem ser mobilizadas para
escaparmos ao discurso normativo, depreciativo veiculado pela instituição escolar que
atribui aos pais um déficit em relação às suas ações. Uma dessas abordagens refere-se à
noção de capital cultural criado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu (1998a):
A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese
indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de
crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o
‘sucesso escolar’, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das
diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado escolar à
distribuição do capital cultural entre as classes e frações de classe. Este
ponto de partida implica em uma ruptura com os pressupostos inerentes,
tanto à visão comum que considera o sucesso ou fracasso escolar como
efeito das ‘aptidões’ naturais, quanto às teorias do ‘capital humano’ (p. 73).

Bourdieu (1998a) afirma que o capital cultural investido pela família é responsável
pelo rendimento escolar da ação escolar e que o mesmo pode existir sob três estados: o
as expectativas dos professores afetam o desempenho dos alunos. O aspecto central desse conceito é que as
predições feitas por uma pessoa quanto ao comportamento de outra, de algum modo, chegam a realizar-se,
sendo possível que tais expectativas sejam, de algum modo, comunicadas à pessoa sob formas sutis e nãointencioais que influenciam seu comportamento. Para maior aprofundamento, ler Rosenthal e Jacobson (1973).
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incorporado, o objetivado e o institucionalizado. O capital incorporado pressupõe um
investimento consciente do sujeito sobre si mesmo para adquiri-lo, tornando-se parte
integrante de seu ser. A família desempenha papel fundamental pelo fato de a transmissão
desse capital estar diretamente ligada ao que está incorporado em seu conjunto e, também,
por poder assegurar ou não, aos seus filhos, tempo livre (entendido aqui como tempo
liberado da necessidade econômica) necessário à aquisição do mesmo.
Já o capital cultural objetivado, quando em suportes materiais, é transmissível em
sua materialidade, sendo irredutível quanto ao que os agentes poderão dele se apropriar. O
terceiro estado do capital cultural é o institucionalizado que, sob a forma de diploma,
neutraliza propriedades oriundas do fato de ter os limites biológicos de seu suporte.
Partindo da concepção de estratégias definida por Bourdieu (1998a), como sendo
produto do habitus, decorrentes não só de decisões explícitas e racionais, mas também de
intuições práticas e tomando como embasamento as conclusões relativas à análise de dados
coletados por meio de pesquisas estatísticas, podemos inferir que, em se tratando de
famílias que possuem elevado capital cultural, este se torna mais relevante para o sucesso
da trajetória escolar dos filhos do que o capital econômico, ou seja, as condições
socioculturais dos pais se tornam mais importantes do que as condições socioeconômicas
nas quais os filhos estão inseridos.
De acordo com Nogueira (2005), durante as décadas de 1950 e 1960, as pesquisas
empíricas desenvolvidas na França, Estados Unidos e Inglaterra atentavam para o fato de a
dimensão sociocultural do meio familiar de origem explicar as desigualdades de
oportunidades escolares.
Nessa perspectiva, podemos entender como o trabalho voltado para a transformação
do capital cultural familiar em capital pessoal exige, por parte da família, não só um
exercício, um trabalho específico, um conjunto de configurações familiares muitas vezes
oculto e invisível à instituição escolar para que essa transmissão se concretize, mas exige,
também, disposição e condições dos filhos.
Essa transmissão diferencia, em suas formas o trabalho realizado pelas famílias de
camadas populares, classes médias e elites. Segundo Vianna (2000), pode-se notar, ao
analisar famílias com baixo nível de escolaridade, a ausência de estratégias planejadas de
acompanhamento das trajetórias escolares dos filhos, uma vez que estas se dão ao longo do
percurso à medida que as necessidades vão surgindo. Participam, portanto, de modo
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diferenciado, nem sempre voltado objetivamente para o sucesso escolar (e por isso de
menor visibilidade), mas não de menor importância para que esse sucesso seja alcançado.
Segundo Portes (2000), as famílias constroem um “conjunto de circunstâncias
atuantes” que agem diante das necessidades e questionamentos que vão surgindo durante a
trajetória escolar dos filhos, caracterizadas por um planejamento precário e um horizonte
temporal curto diante da fragilidade material da família, que, frente às exigências escolares,
se desestabiliza. Essas circunstâncias atuantes, apesar de complexas e de variarem de
acordo com a família, guardam relações entre si, porém só têm sentido quando entrelaçadas
e não vistas de forma isolada. Podem, quando operacionalizadas, assegurar o possível
sucesso escolar dos filhos.
A pesquisa realizada por Nogueira (2000) sobre a trajetória de um grupo de
estudantes universitários pertencentes a famílias de camadas médias intelectualizadas, nas
quais pai e mãe possuíam elevado capital cultural, em seu estado objetivado, e cujo objeto
de estudo versava sobre as formas de capital cultural familiar sobre a vida escolar dos filhos,
comprova que, ao contrário das famílias de camadas populares, para as famílias de classe
média intelectualizada, as estratégias objetivando o sucesso da trajetória escolar dos filhos
podem ser notadas como empreendidas especificamente para tal fim. O resultado dessas
ações pode ser observado pelo fluxo das trajetórias escolares dos filhos, que traz em seu
bojo as características da fluência, linearidade e continuidade.
Reportamo-nos novamente à pesquisa desenvolvida por Lareau (2007) sobre o papel
da classe social como determinante na criação de filhos, pois esta colabora com a visão das
diferenças nas lógicas utilizadas por famílias de classes sociais diferenciadas, uma vez que a
autora conclui que os pais pobres e de classe trabalhadora, ou seja, pertencentes às
camadas populares, promovem um crescimento natural de seus filhos, enquanto os pais de
classe média, ao contrário, oferecem a eles um cultivo orquestrado, sendo essas lógicas
culturais que permeiam a criação dos filhos fator de diferenciação quanto aos recursos que
são utilizados não só pelos pais, mas também pelos filhos ao interagirem com profissionais
de instituições dominantes e com outros adultos fora do ambiente familiar.
Conclusão que nos permite inferir haver também influência na criação de filhos pela
utilização do crescimento orquestrado ou do cultivo natural nas formas de interação família
e escola. Mas Lareau (2007) esclarece ser “um erro considerar como intrinsecamente
desejável qualquer uma das abordagens (cultivo orquestrado ou crescimento natural)” (p.
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75). Justifica dizendo que as concepções de infância passam por mudanças ao longo do
tempo, além do fato de ainda não serem suficientemente definidas as desvantagens dos
modelos de criação utilizados pela classe média.
Para as famílias, de acordo com seu pertencimento social, o processo de
escolarização pode ser, ou não, uma das estratégias implementadas para a efetivação de
projetos “de educação dos filhos, considerando o que avaliam ser suas chances objetivas de
futuro” (PAIXÃO, 2006, p. 59). As expectativas trazem as marcas da posição familiar em um
contexto social mais amplo. Determinam se, de maneira mais ou menos consciente, mais ou
menos “planejada”, os pais delegarão à escola um papel significativo na construção do
futuro de seus filhos.
Segundo Paixão (2006), a escola vê o processo de escolarização do ponto de vista
institucional, enquanto, para as famílias, existe uma diversidade de objetivos que variam de
acordo com sua origem social. Para a autora, “a aposta que fazem na escolarização depende
do capital econômico, do capital cultural de que dispõem, do ethos, dos valores que
organizam seu mundo e da trajetória da família, entre outros fatores” (p. 71).
Analisando-se o significado da escolarização pelo lado das famílias,
encontra-se uma diversidade de objetivos dependendo do tipo de família
considerado. Esse processo é visto segundo as chances objetivas de futuro
vislumbradas para os filhos. De uma maneira muito genérica, as camadas
populares tendem a buscar na escolarização dos filhos chances de escapar
de atividades duras e poucos valorizadas que realizam; as camadas médias
tendem a apostar muito na escolarização dos filhos objetivando sua
ascensão social; enquanto a elite não se defronta com dificuldades
especiais e seus filhos dependem pouco dos diplomas ali obtidos... (ibidem)

Compartilhando dessa visão trazida pela autora, uma breve incursão por alguns
estudos nacionais e internacionais que focalizam as diferentes formas de lidar com o
processo de escolarização, as expectativas e estratégias utilizadas por famílias de diferentes
camadas sociais podem nos dar mostras de como a relação desenvolvida entre família e
escola está diretamente ligada a fatores econômicos, sociais, políticos e culturais.
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1.4 Os Determinantes da Origem Social para as Trajetórias Escolares

A influência do contexto social sobre as desigualdades escolares é uma realidade com
a qual a instituição escolar se depara e que, muitas vezes, cria grandes dificuldades. Famílias
de diferentes classes sociais, ou frações de classe, têm relações diferenciadas para com o
processo de escolarização de seus filhos.
De acordo com Nogueira e Nogueira (2006), Bourdieu acredita que cada indivíduo
tem uma herança social que o acompanha e cujos componentes objetivos, que lhes são
externos, tais como os capitais econômico, social e cultural institucionalizados, podem ser
postos para o alcance do sucesso escolar. O papel mais importante desses componentes
transmitidos pela família é atribuído ao capital cultural.
No ambiente escolar, os conteúdos, os códigos (intelectual, disciplinar e linguístico) e
as avaliações têm os padrões culturais próximos dos que são trazidos pelas crianças oriundas
das famílias cultural e economicamente favorecidas. Considerável também é o fato de os
pais possuírem o conhecimento da hierarquia e do funcionamento do sistema escolar.
Nessa perspectiva, diante do que Bourdieu denominou como “causalidade do
provável”, os indivíduos de diferentes classes vão internalizando suas probabilidades de
transformar suas condições reais em condições almejadas. E, partindo dessa internalização
das probabilidades, racionalizam suas ações estratégicas para alcançar tais condições. Para
Nogueira e Nogueira (2006):
Aplicado à educação, esse raciocínio indica que os grupos sociais, com base
nas experiências e nos exemplos de sucesso e fracasso no sistema escolar
vividos por seus membros, formulam uma estimativa de suas chances
objetivas no universo escolar e passam a adequar, inconscientemente, seus
investimentos a essas chances. Concretamente, isso significa que os
membros de cada grupo social tenderão a fazer projetos, mais ou menos
ambiciosos, e a investir uma parcela maior ou menor de esforços – medidos
em termos de tempo, energia e recursos financeiros – na carreira escolar
dos seus filhos conforme percebam serem maiores ou menores as
probabilidades de êxito (p. 64).

O valor econômico e simbólico dos diplomas e certificados escolares, nesse contexto,
se torna relevante para a determinação do grau de investimento parental no processo de
escolarização. Para as elites, o certificado escolar terá sempre um peso menor, uma vez que
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dele não necessitam. Já para as camadas populares, em sua luta diária pela sobrevivência,
eles são imprescindíveis, assim como o são para a ascensão das classes médias.
O retorno obtido por meio do diploma não se dá somente no mercado de trabalho,
mas também em outros mercados simbólicos, tais como o matrimonial. Uma contradição
inerente ao alcance dos certificados escolares é o fato, denominado por Bourdieu (apud
NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006) de “inflação dos títulos escolares”, porque quanto maior o
acesso a um determinado certificado, menor será sua valorização. O capital social familiar
também relativiza o valor dos diplomas, pois, para alguns, o capital simbólico herdado de
sua origem social será acrescentado ao título. A esse fato, Bourdieu (apud NOGUEIRA e
NOGUEIRA, 2006) denominou “lei do rendimento diferencial do diploma”.
As atitudes e competências familiares favoráveis ao êxito escolar das crianças
dependem, certamente, de seu conhecimento da cultura, exigências e expectativas da
instituição escolar. Segundo Dubet (2008), “conhecendo relativamente bem o sistema
escolar, seus códigos e suas regras implícitas, os pais guiam seus filhos de maneira mais ou
menos eficaz... terminam por acrescentar todas essas pequenas diferenças que fazem as
grandes diferenças no final dos estudos” (p. 30).
Ao analisar o fato de os diferentes grupos culturais e sociais desenvolverem nas
crianças atitudes favoráveis ao êxito escolar e sublinharem o papel dos recursos e
capacidades estratégicas das famílias, Dubet (2008) explicita que as desigualdades sociais
são determinantes sobre as escolares:
Se se adicionam esses dois grandes tipos de processos sociais, nota-se que
eles acabam criando desigualdades decisivas e, sobretudo, fazendo com
que as distinções escolares, as mais sutis, dissimulem também hierarquias
sociais. Assim, todas as disciplinas e todas as habilitações escolares são
hierarquizadas e todas as diferenças escolares refletem claramente
diferenças sociais. Em função de suas políticas e de suas tradições, cada
sistema escolar pode estar mais ou menos próximo de um ideal puro de
igualdade das oportunidades, mas nenhum consegue verdadeiramente se
proteger da influência das desigualdades sociais sobre as desigualdades
escolares. A igualdade das oportunidades não produz, portanto, a igualdade
dos resultados... (p. 31)

Compreender as estruturas e modos de vida familiar, as formas de interação, as
lógicas socializadoras, bem como as estratégias de escolarização, utilizadas por diferentes
classes e, até mesmo frações dentro da mesma classe social, tornam-se importantes para
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desmistificar a relação entre famílias e escolas. O conhecimento das peculiaridades relativas
aos microcosmos familiares, originadas pelas condições culturais e sócio-históricas de cada
família, pode contribuir para que as diferenças não sejam vistas como fruto da omissão
parental em relação à escola, especialmente dos familiares de alunos oriundos de camadas
populares. Nas palavras de Romanelli (2000), é imprescindível estar atento para o fato de
que:
De qualquer modo, a relação da família com a escola é mediada 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 (p. 101).

1.5 Famílias de Diferentes Camadas Sociais: diferentes relações com o processo de
escolarização

Uma vez que o volume de capital cultural familiar parece determinar o tipo de
relação parental para com a escolarização de seus membros, como conseqüência, desse
fato, teremos a utilização de diferentes estratégias de investimento, que serão escolhidas de
acordo com a posição ocupada por cada família na sociedade.

O ‘interesse’ que um agente ou uma classe de agentes dedica aos ‘estudos’
depende de seu êxito escolar e do grau em que o êxito escolar é, em seu
caso particular, condição necessária e suficiente para o êxito social. A
propensão a investir no sistema escolar – que, com o capital cultural do
qual ela depende parcialmente, comanda o êxito escolar – depende, por
sua vez, do qual em que o êxito social é dependente do êxito escolar
(BOURDIEU, 1998b, p. 121).

Em função de sua situação objetiva cada grupo social adota um conjunto específico
de estratégias durante o processo de escolarização de seus membros. Para Nogueira e
Nogueira (2006), essas estratégias “tenderiam, ao longo do tempo, a ser incorporadas pelo
próprio sujeito – por meio de um processo contínuo e difuso de socialização familiar – como
parte de seu habitus familiar ou de classe” (p. 68).

51

Uma breve incursão pela literatura referente ao tema nos dá a dimensão das
diferenças de estratégias que perpassam o processo de escolarização dos indivíduos de
diferentes classes sociais e as consequências dessas diferenças para as trajetórias escolares
de cada indivíduo.
No Brasil, ainda são poucas as pesquisas voltadas para a escolarização das elites.
Podemos citar os trabalhos desenvolvidos por Almeida e Nogueira (2002), que nos dão
mostras de que, no contexto brasileiro, as elites utilizam o processo de escolarização como
produtor de diferenças. Seja por meio da rede de ensino e da escolha dos estabelecimentos
frequentados, do investimento em viagens de intercâmbio cultural ou por meio dos cursos
superiores escolhidos, as estratégias empreendidas pelas famílias se fazem presentes desde
o início da trajetória escolar de seus herdeiros.
As elites veem, no processo de escolarização, uma oportunidade de cultivar e manter
a diferença, fruto de sua herança social em relação às outras classes. A função da
escolarização para as elites pode ser definida como sendo objeto de distinção destas em
relação às outras classes. De acordo com Almeida (2002), as famílias pertencentes às elites
educam seus filhos e constroem

no dia a dia uma maneira de ver o mundo marcada por uma crença na
capacidade de intervir, de dizer algo, o que está em viva discordância com
aqueles que enxergam apenas a missão disciplinadora da escola,
principalmente por não perceberem que a escola ocidental tem projetos
diferentes para cada grupo social (p. 146).

Podemos inferir que, para as elites, a escolarização é um complemento à educação
dos herdeiros.
As camadas médias buscam a ascensão social via processo de escolarização, pois os
filhos das classes médias têm para com o conhecimento transmitido pela escola uma relação
de “utilitarismo”, ou seja, valorizam conhecimentos que lhes permitem enfrentar situações
práticas. Quanto às estratégias parentais, os pais aliam à escolarização dos filhos as
estratégias econômicas e os relacionamentos sociais (capital social familiar) dos quais
dispõem. O fluxo das trajetórias dos jovens caracteriza-se pela fluência, continuidade e
linearidade, no qual não se encontram interrupções. Apresentam “a precisão e a rapidez de
uma flecha” (NOGUEIRA, 2000, p. 129).
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Por terem como característica fundamental o fato de estarem em uma posição
intermediária na hierarquia social, as estratégias empreendidas pelas famílias de classe
média quanto à escolarização de seus membros pode ser definida como uma oportunidade
de ascensão, seja renunciando a prazeres imediatos ou gerenciando o crescimento da família
por meio do controle da fecundidade. As ações empreendidas visam ao investimento
econômico em uma educação capaz de aumentar o capital cultural e escolar possuído e
preparar seus filhos para ascender socialmente às elites. Ascensão é palavra que define seus
objetivos em relação às consequências do investimento em escolarização.

1.5.1 As Camadas Populares Frente à Necessária e Assimétrica Relação com a Escola

A relação entre família e escola é objeto embrionário da Sociologia da Educação.
Nesse contexto, a relação parental que as camadas populares mantêm com a escola é tema
de um número maior de estudos do que os que se dedicam a estudar tal relação
empreendida pelas famílias das elites e classes médias.
No Brasil, alguns trabalhos, como os realizados por Portes (2000), Viana (2000), Zago
(2000) e Paixão (2006), dentre outros, podem ser citados. Em âmbito internacional,
podemos citar Lahire (1997), Silva (2003a), Thin (2006a, 2006b).
A pesquisa desenvolvida por Viana (2000), ao investigar as trajetórias escolares e as
condições que possibilitaram o acesso e a permanência na universidade de alunos
provenientes de camadas populares e com improvável possibilidade de lá chegar e
permanecer, nos dá mostras de que, para os estudantes e as famílias de camadas populares,
não existe a priori um planejamento, um projeto voltado especificamente para tal finalidade.
Para a autora, “as famílias populares participam da construção do sucesso escolar dos filhos
de modo diferenciado, nem sempre facilmente visível e voltado explícita e objetivamente
para tal fim” (p. 58).
Portes (2000), ao pesquisar o trabalho escolar8 efetuado pelas famílias de estudantes
de meios populares cujos filhos foram aprovados na Universidade Federal de Minas Gerais,
em cursos de difícil acesso e carreiras supervalorizadas socialmente, conclui que muitas
8

Portes (2000, p. 63), define “trabalho escolar” como sendo todas aquelas ações – ocasionais ou
precariamente organizadas – empreendidas pela família no sentido de assegurar a entrada e a permanência do
filho no interior do sistema escolar, de modo a influenciar a trajetória escolar do mesmo, possibilitando a ele
alcançar os níveis mais altos de escolaridade, como ter acesso ao curso superior.
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vezes esse trabalho se sustenta e adquire clareza não só pelas ações desenvolvidas pelos
membros das famílias dos estudantes, mas também devido à interferência de instituições ou
sujeitos, tais como outros familiares, vizinhos, amigos e professores, que detêm um
conhecimento das possibilidades escolares e materiais de existência que acompanham esses
alunos.
Chama a atenção para o fato de ser o trabalho escolar complexo, tornando-se de
difícil compreensão e generalização. Portes (2000) diz que

[...] esse trabalho se dá em um tempo próprio, muitas vezes estabelecido

pelas condições materiais de existência e da constituição histórica das
famílias das camadas populares, quase sempre marcado pelo
desconhecimento da estrutura e do funcionamento dos sistemas escolares
por parte dessas famílias, além da evidente ausência de um capital escolar
(p. 63).

O processo de escolarização desses membros pode ser caracterizado como
permeado pela imprevisibilidade e vulnerabilidade. Como mostram conclusões de outros
estudos, tais como os de D’Ávila (1998) e Viana (2000), ao mostrarem a noção de
oportunidade estritamente ligada a essas trajetórias.
É também característico de tais trajetórias o êxito nos estudos primário e secundário,
porém isso não se torna uma garantia de sucesso no ensino superior. Como demonstra
Portes (2000), a preocupação de muitas famílias é de ordem material. Segundo ele, é fato
que “as ações desses estudantes, em seus diferentes campos de atuação, serão marcadas
muito de perto pelas necessidades materiais” (p. 64).
Quanto às formas específicas de investimento das famílias de camadas populares no
processo de escolarização de seus filhos, contrariando a ideia de que o sucesso escolar está
diretamente ligado a superinvestimentos familiares, a pesquisa de Viana (2000) conclui que
existem formas específicas de presença familiar no processo de escolarização. Essas formas
tornam a relação das famílias de classe popular bem diferenciada das estratégias
empreendidas pelas camadas médias e elites em seu relacionamento com a escola. Segundo
a autora, são “diferenças finas” (p. 58) que assumem importante significação nas trajetórias
pesquisadas.
Para os familiares e especialmente para o estudante, conciliar as novas exigências
escolares com o mundo familiar é também uma difícil tarefa a ser superada. O sentimento
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manifestado por alguns estudantes em relação à escola é o de se sentirem solitários,
estranhos em um mundo social bem diferente de suas origens e vivências, onde a
linguagem, a maneira de se portarem e se vestirem, enfim, seu habitus9, no sentido
proposto por Bourdieu, são rejeitados pelo contexto escolar no quais estão inseridos.
Diante desses e de outros complexos momentos de fragilidade afetiva, as
intervenções familiares tornam-se fundamentais para que o estudante seja capaz de
prosseguir em seus estudos e cresça subjetivamente. Essa é uma das circunstâncias
atuantes, utilizando o termo de Portes (2000), de difícil percepção, pois é efetuada no
microcosmo familiar:
No interior da universidade, nos primeiros períodos, essas intervenções
serão demandadas pelos filhos. Para utilizarmos uma expressão do campo
médico, é como se faltasse a esses jovens imunidade ao entrar na
universidade. Eles se apresentam muito frágeis. Principalmente aqueles
provenientes do interior (p. 71).

Aliado a esse fato, soma-se também a difícil articulação entre o mundo do trabalho e
a vida acadêmica, sendo essa uma característica marcante na vida de estudantes
provenientes de camadas populares, para quem a situação econômica se impõe de forma
constante e imperiosa. No cotidiano de estudantes e familiares, manter-se em um curso
superior, mesmo que ofertado por universidade federal, gera grandes necessidades
materiais.
Os estudos anteriormente citados sobre trajetórias de estudantes provenientes de
camadas populares reforçam as evidências empíricas de que não existe, desde o início do
processo de escolarização até o ensino superior, uma omissão deliberada por parte da
família, do modo como o vemos presente no discurso pedagógico.
Considerando, ainda, as palavras de Portes (2000) sobre a contribuição das
circunstâncias atuantes que são empreendidas por famílias desprovidas de capital escolar e
material cujos filhos obtiveram sucesso escolar, ressaltamos que
as famílias populares não podem se espelhar nas ações escolares mais
conhecidas e identificadas das famílias de diferentes frações das classes
9

Segundo Nogueira e Nogueira (2006), o conceito de habitus em Bourdieu pode ser entendido como “um
sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio social dos sujeitos e que seriam
‘predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das
práticas e das representações’” (p. 27).
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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 e
orientam as ações (p. 7).

Esta breve incursão por estudos de trajetórias prováveis e improváveis de sucesso
educacional nos permite inferir a importância do capital cultural e escolar na determinação
da forma como as famílias irão lidar com a escola e o processo de escolarização de seus
filhos. Os grupos mais favorecidos socialmente desenvolvem desde cedo as atitudes e
competências que a escola espera de seus alunos, enquanto os menos favorecidos e mais
distantes da cultura escolar precisam se aculturar no mundo estranho que é para eles o
mundo escolar.
Para Dubet (2008), os alunos provenientes de camadas superiores são preparados
desde cedo para enfrentarem as provações do êxito escolar e, “salvo se as desigualdades
sociais forem totalmente anuladas, não se vê como a escola poderia neutralizar as
diferenças de competências que se manifestam desde as primeiras medidas de performance
e de aptidões das crianças” (p. 30). Nesse contexto, os recursos e as estratégias familiares
das elites e classes médias também são de fundamental importância, pois, conhecendo o
sistema escolar, guiam seus filhos de maneira eficaz para alcançar o sucesso. Em
contraposição, as famílias de camadas populares, como vimos, não possuem esses
conhecimentos, recursos e capacidades que, ao final, podem, com raras exceções, fazer toda
a diferença para o sucesso das trajetórias. Para Nogueira e Nogueira (2006):

Ocupando a posição mais dominada no espaço das classes sociais, as
camadas populares caracterizar-se-iam, antes de mais nada, pelo pequeno
volume de seu patrimônio, qualquer que seja o tipo de capital considerado.
Suas condições de existência condicionam, assim, um estilo de vida
marcado pelas pressões materiais e pelas urgências temporais, o que inibe
a constituição de disposições de distanciamento ou de desenvoltura em
relação ao mundo e aos outros (p. 70).

Decorre daí que a necessidade é o que caracteriza o relacionamento parental das
camadas populares com o processo de escolarização de seus membros. Bourdieu (apud
NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006) designa suas condutas como a “escolha do necessário”. As
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famílias internalizam as chances objetivas que têm de alcançar o que ambicionam e, mais
que ascensão social, visam a evitar uma vida profissional indigna.
Como consequência dessa visão, investem pouco no processo de escolarização de
seus filhos. O sucesso escolar para elas é menos provável do que o fracasso por fatores de
ordem econômica e social. O fator cultural joga de maneira determinante, uma vez que a
bagagem cultural que trazem é distante da cultura legitimada pela escola. Os baixos
investimentos no processo de escolarização se justificam por não haver garantia de retorno
e, também, pelo fato de quando, e se este vier, poderá, por fatores sociais, não ser
suficiente para elevar o nível socioeconômico da família.
Para Nogueira e Nogueira (2006), as famílias de camadas populares tenderiam a
“adotar o que Bourdieu designa como ‘liberalismo (permissiveness)’ em relação à educação
da prole” (p. 73), porque, pelas razões expostas, não haveria um acompanhamento
sistemático da vida escolar dos filhos, nem uma cobrança intensiva em relação ao sucesso
deles.
Mas é importante atentar para o fato de que isso não significa omissão parental. Nas
palavras de Vincent (apud SILVA, 2003a), “o interesse parental foi equacionado como
presença parental” (p. 66), no ambiente escolar, especialmente durante as reuniões e
eventos cujas datas, locais, horários e temas são sempre determinados pela escola, devendo
ser obedecidos pelas famílias.
Podemos falar na existência de lógicas socializadoras10 diferentes entre as
instituições familiares e escolares. E, nesse caso, a lógica dominante é sempre a escolar, o
que torna o relacionamento entre ambas assimétrico, principalmente na relação
desenvolvida com as famílias de camadas populares. Silva (2003a) denomina “escolaespelho” essa dominação das lógicas e determinações escolares sobre as familiares.
Segundo ele:
Um dos aspectos geralmente pouco considerados é o das interações escolafamília tenderem a ser modeladas pela primeira destas instituições sociais.
É a lógica da instituição escolar que impera... A escola não se
autoquestiona, não se descentra de si própria. Falar em relação escolafamília, em participação ou envolvimento dos pais, em parcerias, significa
10

O termo “lógicas socializadoras” refere-se às práticas e maneiras de os agentes sociais se relacionarem
sociologicamente entre si e com indivíduos de outros segmentos sociais. As formas diversas de socialização
relacionam-se às condições de existência, às relações sociais e à história dos grupos e dos indivíduos (THIN,
2006a, p. 213).
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automaticamente, para a maioria dos agentes educativos (professores, em
particular), equacionar as famílias como uma extensão da escola, constituir
school like families (p. 65).

Silva (2003a) continua dizendo que são várias as explicações que justificam essa
situação, citando, dentre elas, o caráter político do surgimento da participação parental
aliado ao fato de as escolas serem organizações historicamente planejadas sem a presença
familiar. Chama atenção também para o fato de ser a instituição escolar uma organização de
profissionais, resistentes a mudanças, enquanto a família pode ser caracterizada como uma
massa anônima de leigos.
Para Thin (2006a), outra característica marcante na relação entre as famílias de
camadas populares e a escola diz respeito às diferenças entre as lógicas socializadoras
familiares e escolares. Diante do exposto sobre a importância do capital cultural familiar
para o sucesso escolar das ações escolares, as contribuições de Thin (2006a, 2006b) são
relevantes, pois, para esse autor, somente o capital cultural não permite resumir a
diversidade e a complexidade das práticas culturais e educativas. Não contempla as práticas
socializadoras familiares e as relações efetivas entre família e escola. Existe uma divergência
entre a lógica da escola e a da família, que tem um efeito maior nessa relação assimétrica do
que o capital escolar dos pais.
As relações produzidas pela escolarização revelam sujeitos sociais, cujas
práticas socializadoras são muito diferentes, frequentemente,
contraditórias, entretecidas por lógicas antinômicas: de um lado, os
professores, cujas lógicas educativas fazem parte daquilo que chamamos
modo escolar de socialização; do outro, famílias que estão implicadas nas
relações entre os pais e os professores e essas práticas devem ser
compreendidas por sua distância do modo escolar de socialização mais do
que pelo capital escolar dos pais (THIN, 2006a, p. 11).

Ao considerar a divergência entre as práticas socializadoras familiares e escolares,
uma das principais contribuições trazidas para a relação entre família e escola diz respeito ao
fato de que as ações familiares passam a ser vistas dissociadas do conceito de incoerência
que lhes é atribuído, especialmente nos discursos, quando comparadas com as normas
escolares e sociais.
Com base nessa divergência, podemos perceber que, para as crianças oriundas de
camadas populares, é ainda mais acentuado o distanciamento, de natureza estrutural, entre
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as lógicas de seu universo familiar e escolar, inseridas em um contexto maior que diz
respeito às normas dominantes que regulam a sociedade na qual essas crianças estão
continuamente envolvidas.
A escola, ao tentar impor às famílias de camadas populares suas lógicas
socializadoras por entendê-las como mais importantes, torna seu relacionamento com elas
um confronto desigual ou, nas palavras de Silva (2003a), uma “relação armadilhada”,
definida pelo autor como uma relação com todo um potencial conjunto de efeitos perversos,
em que as armadilhas se relacionam com o fato de essa relação ser atravessada pelas
questões de poder e de se constituir uma relação entre culturas. Argumenta também que as
armadilhas, por não serem fixas, podem ser desfeitas e desarmadas, uma vez que não se
constituem em uma fatalidade.
Os dicionários definem armadilha como cilada. As ciladas não constituem
nenhuma fatalidade. Pelo contrário, evitam-se se houver uma boa
informação sobre os ‘perigos’ que ‘espreitam’. Evocar a relação escolafamília como uma relação armadilhada significa, tão-só, alertar para a
variedade de potenciais efeitos perversos que ela encerra (SILVA, 2003a, p.
378).

O sucesso escolar das crianças oriundas de famílias populares não é, utilizando o
termo de Nogueira (2000), uma fatalidade sociológica ou uma obra do acaso, e, sim, o
resultado de práticas socializadoras empreendidas pelas famílias, tendo sido planejadas ou
não, e muitas vezes invisíveis para a escola. É importante confrontar, para entender, essas
duas lógicas com vistas a não tornar o relacionamento entre família e escola um campo
conflituoso, uma vez que essa é uma relação de interdependência, assim como todas as
outras relações sociais.
Em várias dimensões, as lógicas socializadoras escolares e familiares se diferenciam.
Quanto à autoridade, a lógica familiar manifesta-se na forma de sanções, muitas vezes
físicas, aplicadas ao ato repreensível, sendo possível somente se houver a presença física da
autoridade dos pais. Esse tipo de autoridade é inviável no que diz respeito à regulação pelos
familiares de comportamentos repreensíveis dos filhos realizados dentro do ambiente
escolar e, consequentemente, parece, à escola, com sua lógica socializadora de
autocontrole, de autonomia, uma atitude de não-cumprimento do papel familiar.
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A linguagem também é fator preponderante na diferenciação das lógicas
socializadoras das duas instituições estudadas, pois existe um distanciamento entre a
linguagem dos alunos e seus familiares e a escolar, o que torna, frequentemente, os
discursos veiculados nas relações entre os sujeitos, cheios de subtendidos.
Quanto à maneira de se relacionarem com o tempo, fica evidente que as
temporalidades familiares e escolares não são sincronizadas. Para Thin (2006a),

[...] 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.
[...] No caso das famílias populares, as mais dominadas, são outras
temporalidades que aparecem (p. 220).

Nesse contexto, as práticas socializadoras escolares se tornam relevantes pela
legitimidade que adquirem em confrontação às práticas familiares, pois são desenvolvidas
pela instituição primeira não só de reprodução social, mas também de socialização. Mas não
podemos deixar de compreendê-las se tivermos como objetivo estudar a relação
família/escola com vistas a entender como tais lógicas podem se tornar determinantes para
o sucesso/fracasso escolar.
Pensar em termos de confrontação entre lógicas socializadoras diferentes
permite ultrapassar, ao mesmo tempo, uma visão legitimista, que consiste
em medir as práticas das famílias populares de acordo unicamente com as
exigências e normas educativas escolares, e uma visão realmente muito
relativista, que colocaria lado a lado os dois conjuntos de lógicas
socializadoras. Refletir sobre a confrontação permite pensar as práticas
socializadoras em suas lógicas próprias, e pensar, ao mesmo tempo, em
seus pontos de encontro e nos seus efeitos (THIN, 2006a, p. 224).

A fundamentação teórica até aqui exposta nos permite entender, assim como outros
pesquisadores, que a relação família/escola, principalmente para as camadas populares, não
é uma relação permeada pela igualdade. Ao contrário, torna-se uma relação “armadilhada”,
assimétrica e desigual. Evidencia, também, uma postura de superioridade da instituição
escolar frente à instituição familiar no que diz respeito à valorização do papel a ser
desenvolvido por cada uma delas, visando ao sucesso dos alunos/filhos em suas trajetórias
escolares.
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CAPÍTULO II
PERFIS DE CONFIGURAÇÕES DE FAMÍLIAS POPULARES A PARTIR DOS
CONTEXTOS PESQUISADOS

De acordo com Lahire (1997, p.71), ao reconstruirmos perfis de configurações
familiares devemos nos esforçar para “ organizar sociologicamente, a partir de uma
construção particular do objeto, o material oriundo da observação de realidades sociais
relativamente singulares”. Nesta perspectiva, as configurações familiares pesquisadas são
singulares mas nos permitem pensar as consonâncias e dissonâncias que guardam entre si.
Longe de dizer que a posição social determina a maneira como os sujeitos lidam com a vida
cotidiana, a análise do microcosmo das famílias de camadas populares nos servem como
boas pistas dos diferentes funcionamentos que se passam nos lares.
Muitos mitos permeiam o imaginário social e um deles se refere ao fato de não haver
acompanhamento por parte dos pais de camadas populares da vida escolar de seus filhos e
da consequência desse não-envolvimento para o sucesso ou fracasso escolar. Mas entre
imaginação e realidade pode haver muitas discrepâncias que somente um olhar sociológico
permite desvendar a partir da análise da realidade concreta, vivida pelos sujeitos, de acordo
com suas condições sociais, culturais e materiais dos contextos nos quais estão inseridos.
Assim como Lahire (1997), acreditamos que é exatamente nos perfis de
configurações familiares que encontraremos a interpretação dos fatos. Isso posto,
passamos, a partir de agora, a olhar o microcosmo familiar no qual os alunos que foram
objeto desta pesquisa estão inseridos, com vistas a dar visibilidade aos discursos e às
práticas cotidianas que podem ser complementares às práticas pedagógicas e ao
entendimento de como elas podem ou não favorecer um bom desempenho escolar dos
filhos dessas famílias.
É importante ressaltar também que os perfis familiares singulares que se seguem não
são isolados entre si, mas seu conjunto, permite-nos analisar as diferentes variações que um
mesmo tema pode trazer ao olhar sociológico.
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ALUNOS DE BOM RENDIMENTO

2.1 Família nº 1: “Estudo é investimento a longo prazo. Acho que isso não perde nunca...”
(Júlio)
Eliza11, dez anos, bom desempenho escolar, média global 89,00 nos cinco anos de
escolaridade, mais velha de três filhos, cor parda, moradia própria.

2.1.1 Características Socioeconômicas do Grupo Familiar

A família nuclear de Eliza é composta por sete membros. O pai Júlio, a mãe Carolina,
os irmãos Lívia e Arthur, e os avós maternos D. Elizabete e Sr. Valdir.
Júlio, o pai de Eliza, tem 28 anos e cursou até a 7ª série do Ensino Fundamental na
Escola Estadual “Narciso de Queirós”, que sempre se destacou como referência na qualidade
de ensino na cidade de Conselheiro Lafaiete. Atualmente trabalha como pintor. Seus pais
são o Sr. Otávio, de 54 anos, e a Sra. Nair, de 52 anos. Eles trabalham, respectivamente,
como marceneiro e faxineira de um supermercado. Além de Júlio, o casal tem ainda as filhas
Gláucia e Gracilene.

Pesquisadora: Seu pai e sua mãe sabem ler e escrever?
Júlio: Sabem. Todos dois. [...] a minha mãe eu sei que estudou até a 7ª.
Agora, o meu pai eu não tenho certeza se ele estudou até a 5ª série... Não
tenho muita certeza até que série meu pai estudou.
Pesquisadora: Eles têm o hábito de ler e escrever?
Júlio: Não muito...
Pesquisadora: Quantos irmãos você tem?
Júlio: Só duas. Sou o único homem.
Carolina: [interrompe o marido rindo e diz:] Fui lá e roubei ele. Fui lá e
peguei ele pra mim.
Pesquisadora: E as suas irmãs? Estudaram até quando?
Júlio: A Gláucia estudou até o 1º ano
Pesquisadora: Do Ensino Médio?
Júlio: Hum, hum. Isso mesmo. E a Gracilene concluiu. Terminou o Ensino
Médio.
Pesquisadora: Com o que elas trabalham atualmente?
11

Todos os nomes dos membros das famílias, dos alunos e dos professores, bem como do diretor, especialistas
e demais funcionários que aparecem nesta pesquisa, por motivos éticos, foram trocados com o objetivo de
preservar suas identidades e evitar possíveis constrangimentos.
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Júlio: A Gracilene está trabalhando numa floricultura. Ela até estava
fazendo um curso de... Como é que fala o curso gente? Eu esqueci o curso.
Só sei que tem a ver com radiografia... Radiologia, eu acho. O curso que ela
estava fazendo. Só que ela parou por questões financeiras. Não concluiu,
não. E a minha outra irmã trabalha como doméstica. É. Em casa de família,
mesmo.

Quando questionei o porquê de ter interrompido os estudos, Júlio disse-me que
“Ah... eu parei porque... parei porque deu vontade de parar de estudar mesmo. [...] Agora, eu
pretendo voltar, mas eu não gostava, não.” Perguntei-lhe se está arrependido de ter deixado
a escola e ele respondeu-me: “Bastante. Ah, estou. [...] Estou. O estudo faz muita falta,
principalmente no setor profissional.”
Pesquisadora: Que lembranças você ainda tem da escola? Boas ou ruins?
Júlio: Boas lembranças. Boas!
Pesquisadora: Você era bom aluno?
Júlio: Ah, devia ser. Não tomei nenhuma bomba [risos].

Carolina, a mãe de Eliza, tem 27 anos e cursou até a 6ª série do Ensino Fundamental
na Escola Estadual “Inconfidência”12, também localizada na cidade de Conselheiro Lafaiete.
Além do cuidado com os filhos e os afazeres domésticos, às vezes ela também trabalha em
sua residência como manicure e pedicure. Quanto ao pertencimento racial, Carolina se
classificou, bem como ao marido e aos filhos, como pardos.
A família reside em dois cômodos anexos à residência dos avós maternos, que são a
Sra. Elizabete com 60 anos, aposentada como faxineira, e o Sr. Valdir, com 65 anos,
aposentado como pedreiro. Carolina é a mais nova dos cinco filhos do casal. O mais velho de
seus irmãos é Ilton. Ele não terminou o Ensino Fundamental, tem 40 anos, trabalha como
montador e é pai de uma menina e de um rapaz de 15 anos, que, segundo a avó:“[...] anda
metido com más companhias.” A irmã Marília tem 37 anos, é casada e mãe de um menino
de 12 anos. Os outros dois irmãos são Fátima e Nelson. Fátima tem 34 anos, estudou até a
5ª série, tem um casal de filhos e trabalha como dona de casa. Nelson tem 32 anos, estudou
até a 7ª série, tem três filhos e trabalha como pedreiro. Todos residem, com suas famílias,
no bairro JK. Diariamente, eles vão e levam os filhos até a casa dos pais para conversar e
“tomar um cafezinho”.

12

Atualmente, denominada Escola Estadual “Professora Maria Augusta Noronha”.
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A Sra. Elizabete, avó materna de Eliza, trabalhou como lavadeira, faxineira e também
como auxiliar de serviços gerais por 16 anos na Empresa Açominas. Naquela época, seus
filhos ainda eram crianças e ela os deixava sob os cuidados de Marília, sua filha mais velha.
Quando a interroguei sobre seu grau de escolaridade, disse-me:

Pesquisadora: D. Elizabete, a senhora estudou até quando?
D. Elizabete: Eu? Eu estudei até a 1ª série ginasial. Até a 5ª do ginásio.
Pesquisadora: A senhora parou por quê?
D. Elizabete: Ah, boba, tava ficando muito caro pra mim porque era por
correspondência. Eu estudei a 5ª série no grupo. [A filha Carolina intervém:
no colégio?] [...] É. No colégio, eu fiz o 1º Grau [referindo-se à 4ª série] e a
5ª série eu fiz no Instituto Universal Brasileiro. Você já ouviu falar, né? É o
1º Grau, né, não? É o curso que a gente faz lá. A gente faz dentro de um
ano. Então, eu comecei a fazer. Tava indo muito bem, mas, depois, foi
ficando muito caro, foi ficando muito puxado pro velho lá em casa. Aí, eu
parei.

Quanto à escola regular, ela frequentou até a 4ª série porque, segundo ela, “[...] É, fui
até a 4ª série porque não tinha a 5ª série. [...] Eu nasci lá em Santana e fui criada aqui. Vim
para aqui com 45 dias. Estudei lá no Inconfidência. Aí, depois desse curso, eu fiz corte e
costura. Aí, eu estudei né, menina?”
Manifestou seu gosto pela leitura, dizendo: “Eu leio. Eu gosto. Só que as vistas não
ajuda mais.” Quando interrogada sobre suas preferências, de suas respostas pude concluir
que suas práticas de leitura são restritas a materiais que chegam e circulam pela casa
acidentalmente, uma vez que, segundo ela,“[...] Ah, eu gosto de ler umas revista que eu pego
por aí. Uns folhetos, os livros da meninas.”
Quanto à escrita, não a vi fazendo uso da mesma em nenhuma vez enquanto fazia a
pesquisa de campo. Mas, quando interrogada sobre seu gosto por televisão, D. Elizabete
concluiu: “[...] Gosto. Ah, eu gosto das novelas, do Programa do Faustão. Gosto do Jornal da
Record.”
O Sr. Valdir, avô materno de Eliza, estudou somente os anos iniciais do Ensino
Fundamental e disse-me saber ler pouco e escrever quase nada. Também manifestou sua
preferência por assistir à televisão ao dizer: “[...] eu gosto de assistir uma televisãozinha.”
Observei que, nos horários da tarde, “tirar um cochilo” e assistir à televisão são suas
principais ocupações.
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Os avós maternos são católicos, mas não têm o hábito de frequentar a igreja ou ir à
missa. Segundo eles, “[...] a gente vai de vez em quando.”
Júlio e Carolina moram juntos há cerca de dez anos e, segundo ela, estão pensando
em se casar no “Projeto Vida” da igreja evangélica que estão frequentando. Eles têm três
filhos. A mais velha é Eliza, de dez anos. Sua irmã Lívia tem nove e o irmão Artur tem sete
anos. As crianças cursam, respectivamente, o 5º, 4º e 2º anos do Ensino Fundamental na
Escola Municipal “José Castellões de Menezes”.
Carolina contou-me que começou a namorar Júlio com apenas 14 anos e aos 15
engravidou. Contou-me que, antes de Eliza nascer, parou de estudar porque ficou com
vergonha de ir para a escola grávida. E lembra-se também que, “[...] naquela época, eu só
tinha o Júlio na cabeça. Só pensava nele. Só andava atrás dele e ele me esnobava. Não tava
nem aí pra mim. Aí, eu engravidei...”
Durante a entrevista realizada com Carolina, ela me disse: “[...] eles [os filhos] já
passaram momento muito triste comigo. Então, agora, o que eu puder fazer eu vou fazer
mesmo [para que eles possam estudar] na fé de Deus.” Então, começou a contar-me sobre
sua vida. Para mim, esse foi o momento mais delicado e triste que vivenciei junto a essa
família. A transcrição de alguns trechos dos relatos de Carolina nos dá a dimensão do
sofrimento pelo qual ela e os filhos passaram:

Carolina: [...] Quando eu engravidei, ele me largou. Não quis nem saber de
mim. Aí, eu fiquei um ano longe dele.
D. Elizabete: Ele abandonou ela. Aí, eu cuidei.
Carolina: Quando eu ganhei a menina... É. A mãe que cuidou de mim.
Depois, eu fui morar com ele lá na casa dos pais dele. Aí, ele entrou em
atrito lá com as irmãs dele e a Eliza estava fazendo raiva nele. Lá na casa da
minha sogra. [...] Ele bateu nela muito. Depois desse dia, para a Eliza, foi o
fim da picada eu morar com ele.
Pesquisadora: Quantos anos ela tinha?
Carolina: Três, mais ou menos. [...] Era o fim da picada [para Eliza] morar
com ele. Aí, eu trouxe ela pra casa da mãe. Eu trouxe ela e deixei ela de
companhia pra morar com o pai e com a mãe. Aí, ela não quis ir embora
comigo mais.
D. Elizabete: Quando ela estava grávida, fui eu. Quer dizer... nasceu
também fui eu...

Pouco depois, o casal se mudou da casa dos pais de Júlio e foi morar em um barracão
localizado no bairro Morada do Sol. Carolina engravidou de Lívia e, logo depois, de Arthur.
Segundo ela, nesse período Júlio se envolveu com drogas e se tornou viciado em crack. Para
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a família, foi um período muito complicado porque ele a agredia constantemente. Todo o
dinheiro que recebia, trabalhando irregularmente como pintor, usava para comprar drogas e
deixava de comprar o básico para ela e os dois filhos se alimentarem, porque “[...] ele vendia
tudo. Gastava tudo.”
Nesse período, Eliza já morava com D. Elizabete e ela insistia para que Carolina e os
outros dois netos também fossem morar em sua residência. Só então, após essa conversa,
entendi por que, no contato inicial com a avó de Eliza, ao dizer-lhe que sua neta era a
melhor aluna da turma, ela bateu no peito e disse-me com o maior orgulho: “[...] essa
menina é minha, é minha!”
Após o nascimento dos filhos Lívia e Arthur, a realidade familiar da Sra. Carolina não
se modificou. Segundo ela, a filha Eliza sempre questionava: “[...] não sei por que você vive
com este homem [referindo-se ao pai].” E pedia sempre: “[...] Oh, vó, traz a minha mãe pra
cá.” Também questionava a mãe: “Por que você não larga esse homem?”
Diante dessa situação, agravada pela falta de recursos financeiros para pagar o
aluguel, então, sua mãe, cujo marido, o Sr. Valdir, também era alcoólatra, e confessou que
Carolina e os irmãos sofreram muito durante sua infância com o alcoolismo do pai, ofereceu
à filha, para dividir em sua casa, dois cômodos para que o casal e as crianças pudessem
morar. Eles se mudaram e residem até hoje nos dois cômodos e banheiro cedidos pelos
avós. A moradia possui uma entrada independente e outra que se comunica com a casa dos
avós.
Tal situação só se modificou recentemente, quando Júlio começou a frequentar a
igreja evangélica, após ter tentado suicídio tomando remédio para matar ratos, e ter sido
internado por várias vezes no CRAS/CL13. O casal vai e leva os filhos pelo menos uma vez por
semana ao culto. Segundo Carolina:

[...] A Eliza nem olhava na cara dele. [...] O Júlio, antigamente, você nem
parava pra conversar com ele... o Júlio mudou tem um ano e nove meses.
[...] Juro! Nossa, o Júlio era uma pessoa totalmente diferente. [...] As drogas
13

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da Política
Nacional de Assistência Social (PNAS). O CRAS é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção
Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um
trabalho de caráter continuado, que visa a fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de
vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2010).
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é que acabavam com ele. [...] Ele sempre teve esse carinho com os meninos.
Se eu falar com você que é mentira, eu estou mentindo porque Deus sabe
que não, entendeu? Ele sempre foi carinhoso, mas ele não tinha o carinho
de chegar, abraçar, sabe? [...] mas o que é verdade tem que ser dito: ele
nunca usou as porcarias perto dos meus filhos.

Eliza dorme na casa dos avós maternos e Lívia e Arthur com os pais. Pela manhã,
Carolina acorda a filha Lívia e depois vai até o quarto na casa dos avós para acordar Eliza. As
meninas tomam café e a mãe as leva para a escola.
Júlio e Carolina não têm o hábito de escrever e ler materiais diversificados. Gostam
de jogar videogame com os filhos. Estão se tornando evangélicos e, por isso, leem a Bíblia
frequentemente. Os únicos materiais escritos que circulam pela residência são os materiais
escolares dos filhos. E, segundo o pai, o único livro que eles têm em casa, além dos didáticos,
é o dos Narcóticos Anônimos (NA).
Carolina manifestou seu desejo de voltar a estudar no período da noite e disse que o
marido também tem o mesmo desejo. Sua irmã mais velha, Marília, que havia interrompido
seus estudos na antiga 4ª série do Ensino Fundamental para ajudar a cuidar dos irmãos mais
novos, enquanto D. Elizabete trabalhava fora, também manifestou tal desejo.
Após o término de minha coleta de dados, verifiquei que Marília voltou a estudar na
EJA no período noturno. Todos os dias, ela vai para a escola, que se localiza em um bairro
bem distante de onde mora, às 17 horas e 30 minutos e retorna por volta das 22 horas. Por
não ter recursos para pagar quatro passagens de ônibus diariamente, Marília vai e volta do
bairro JK de ônibus e faz o restante do trajeto, do centro da cidade até a escola, a pé.
Marília é casada e tem um único filho de 12 anos, que também estudou na Escola
Municipal “José Castellões de Menezes” e agora cursa o 6º ano em um colégio particular.
Contou-me que Roberto estuda nessa escola porque ganhou uma bolsa de estudos. Segundo
ela, para conseguir a bolsa de estudos, fez o “[...] sacrifício de andar atrás do José [diretor da
escola] várias vezes, até ele me atender e me dar a bolsa.” Interrogada sobre o porquê de
fazer tal “sacrifício”, respondeu-me: “Porque o Roberto é muito inteligente e em escola
particular é diferente, né?”
Nas demais conversas com Marília, pude observar que ela cuida de forma efetiva da
escolarização de seu único filho. Acompanha todas as atividades escolares, sucessos e
dificuldades dele na escola. Quando interrogada sobre o porquê de suas práticas, disse-me:
“O que posso deixar de bom para ele é só o estudo”.
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A residência dos avós maternos é própria, localiza-se na rua principal do bairro JK e
fica cerca de dez minutos da escola. Possui água e luz. É bastante modesta e, apesar de ser
uma construção antiga, ainda está em alvenaria. São uma sala, uma cozinha com fogão a gás
e outro à lenha, geladeira e armário, um banheiro e dois quartos, sendo um para os avós e
outro para as crianças. Já a residência dos pais de Eliza são dois cômodos com fogão,
armário, uma cama de casal e um beliche. No que concerne à estrutura material, a família
possui o necessário para se manter sem maiores dificuldades. Eles não possuem telefone
fixo, mas possuem um telefone celular da operadora Oi.
A rotina da casa é bastante tranquila e no espaço circulam os parentes,
especialmente os tios e tias, primos e poucos vizinhos. As crianças não são
autorizadas pelos pais e avós a irem brincar sozinhos na rua porque,
segundo o que me disse Marília, uma das tias de Eliza, referindo-se ao
mesmo controle que exerce sobre seu filho, ‘O bairro não é bom para que
as crianças saiam por aí.’ – fazendo alusão ao tráfico de drogas. Quando as
crianças são autorizadas a saírem, vão à casa dos tios e da avó paterna
(DIÁRIO DE CAMPO, 24 de novembro de 2009).

A renda familiar, segundo a mãe, não é uma renda muito certa mensalmente, porque
os serviços de pintura realizados por Júlio propiciam um rendimento variado. Sua renda
como manicure também é incerta. Mas os pais contam com a ajuda dos avós maternos, que
são aposentados, para os gastos com alimentação, vestuário e educação dos filhos.
O contato inicial com Carolina se deu dentro das dependências da escola e,
posteriormente, em sua residência, onde fui com o intuito de explicar a ela os objetivos e a
metodologia da pesquisa. Prontamente, ela se mostrou favorável à minha presença e
autorizou, juntamente com o marido e avós, o acompanhamento. Quando a filha Eliza, com
a qual já havia conversado, soube que os pais tinham autorizado minhas visitas, disse a eles
que não queria que eu as fizesse porque iria ficar sem graça e isso iria atrapalhá-la dormir
durante o período da tarde. Expliquei-lhe que isso não aconteceria e então concordou com
minha presença.
Em conversa com a Sra. Elizabete, avó materna de Eliza, ao dizer-lhe que sua neta é a
melhor aluna da turma tanto em rendimento quanto na avaliação dos professores,
novamente ela bateu no peito e disse: “Essa menina é minha, é minha!” Então, começou a
me contar que sempre cuidou de Eliza e de sua escolarização. Disse-me que, ao perceber
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que a neta está fraca na escola, se sacrifica e paga aula particular para a mesma. A irmã Lívia
também frequentou a aula particular, mas quem pagava era a mãe.
Ao ser interrogada sobre como avalia que a neta está fraca na escola, a Sra. Elizabete
me respondeu que “quando ela começa a perguntar muito” e a família não sabe responder e
também quando “começa a reclamar que a cabeça está doendo e fica nervosa porque o
dever está muito”, então sabe que a neta não está dando conta das tarefas escolares.
Eliza, segundo a avó, frequentou a aula particular desde o segundo ano do Ensino
Fundamental e este ano frequentou de fevereiro até o meio do ano. A antiga professora de
aula particular se chama Anita e também é uma professora leiga que ainda está terminando
o Ensino Médio.
A mãe e a avó dizem que não acham a escola ruim e que os alunos é que são levados
e não estudam. Dizem gostar da Direção, da professora atual e das anteriores.

2.1.2 Organização da Rotina Doméstica

A mãe de Eliza a acorda às seis e meia da manhã. Então, a menina se arruma, toma
café e vai para a escola. Assim que a aula termina, vai direto para casa juntamente com a
irmã. Em alguns dias, Carolina vai levar Artur mais cedo na escola e as busca. As meninas
chegam à sua residência por volta de 11 horas e 45minutos.
Ao chegar a casa, Eliza troca de roupa e almoça. Diariamente, logo após o almoço, vai
para o quarto na casa dos avós, deita-se, junto com a irmã, para assistir à televisão, e dorme
até as três e meia, quatro horas da tarde. Ao acordar, toma café e vai assistir ao final do
filme que está sendo exibido na Sessão da Tarde na Rede Globo. Quando tem muito dever
de casa, começa a fazê-lo na “hora da Malhação”. Para isso, sai do quarto onde fica a
televisão e vai para a sala. No início do ano, a professora de aula particular disse à Carolina e
à D. Elizabete que Eliza não estava tendo grandes dificuldades e, por isso, a mesma parou de
frequentar a aula particular.
A leitura dos livros que a aluna traz emprestados da biblioteca escolar são realizadas
no final da tarde, após o banho ou após o jantar, antes de ir se deitar.
Quando não tem dever de casa ou tem pouco, assiste à novela das seis da Rede
Globo e, logo após, toma banho. Assiste ao programa “Qual é o seu talento?” no SBT e, se
tiver dever de casa ou prova “fácil” no dia seguinte, vai estudar. Ao contrário, assiste à
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novela “Bela, a feia”, também exibida pelo SBT, e, logo após, vai dormir. Seu horário de
dormir não é regular. Tomando como referência o horário de exibição da novela, disse-me:
“Tem dia que durmo antes; às vezes, durante ou depois da novela”. Pude, então, concluir
que seu horário de dormir é entre 21 e 22 horas.
Durante as visitas da pesquisa de campo, observei que os afazeres e trabalhos
domésticos não fazem parte efetiva da rotina de Eliza. Esporadicamente, ela arruma a
cozinha do almoço ou ajuda a mãe a passar cera na casa. Em um determinado dia, ela, a
irmã e a tia fizeram uma faxina na sala da casa da avó, mas atividades como essas são um
fato isolado em sua rotina.

Hoje, Eliza chegou da escola, tirou o uniforme e almoçou. Ao terminarem,
ela e a irmã Lívia foram assistir à televisão na casa da avó. Sua tia Marília
chegou e as convidou para arrumarem a sala, dizendo-lhes que, na próxima
semana, já poderiam montar a árvore de Natal. Enquanto Marília arredava
os móveis, Eliza e Lívia iam varrendo o chão. Ao terminarem de varrer, as
meninas foram até o tanque, pegaram os panos de chão e passaram na
sala. Logo depois, a tia e elas passaram cera, esperaram secar e deram
lustro. Ao terminarem, elas se assentaram para descansar. Quando D.
Elizabete chegou, comentou: ‘Uai, que milagre é esse?’ (DIÁRIO DE CAMPO,
4 de dezembro de 2009).

Durante a semana, o lazer e as brincadeiras de Eliza se resumem em assistir à
televisão, brincar de bola no terreiro de casa com a irmã e jogar videogame com os pais e
irmãos. O videogame é do irmão Arthur, mas todos brincam, principalmente quando ele está
na escola. A menina tem o costume de ir à padaria, ir à casa da prima e à da avó paterna,
que se localizam pouco distante da sua residência. Apesar de a família criar um cachorro no
terreiro da casa, as crianças não são as responsáveis pelos cuidados com o animal.
Esporadicamente, Eliza vai até o centro da cidade para fazer compras com a avó Elizabete.
Aos sábados, Eliza faz curso de informática. Segundo a Sra. Elizabete, sua avó, o curso
não é pago e a vaga para a neta foi conseguida por ela. Disse-me que a duração da aula é de
duas horas semanais em um único dia. Porém, a partir do próximo ano, segundo ela, “Eliza
vai para o 6º ano no Estadual e lá é muito apertado” e, como tem medo de que a menina
fique sobrecarregada com os deveres escolares e as atividades extraescolares, vai solicitar
dos coordenadores que ela possa dividir a aula em dois dias com duração de uma hora cada.
Desde o início do ano de 2008, todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas e 30
minutos, Eliza e Lívia fazem aula de karatê. As quintas-feiras, vão direto da escola para o
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Projeto da AABB e, quando chegam, trocam de roupa, fazem um lanche e vão para o karatê.
As aulas duram cerca de uma hora. O projeto é gratuito e as aulas são ministradas no salão
comunitário próximo à residência da família. O professor é voluntário e atende a todas as
crianças do bairro que queiram frequentar as aulas. Eliza é uma aluna esperta, rápida e
tranquila nos exercícios e trato com os demais colegas.
Durante a pesquisa de campo, observei também que, no Projeto da AABB, as
atividades realizadas por Eliza são extremamente bem feitas. Ela é uma excelente aluna nas
oficinas de esporte, de dança e de complementação pedagógica. Chama a atenção sua
facilidade para aprender as diversas atividades e praticar os esportes. Apesar de tímida e
calada, é uma aluna que se destaca porque, segundo minhas próprias observações e a dos
professores, “é boa em tudo”.
Eliza relatou-me que, em alguns dias que tem muito dever de casa e vai durante toda
a parte da tarde para a AABB, costuma ficar fazendo os deveres até meia-noite, só parando
para tomar banho e jantar.
No final do ano letivo, Eliza foi escolhida pela turma para ser a oradora no dia da
“formatura” do 5º ano. A professora e os colegas escolheram a aluna de melhor rendimento
global da turma. A menina ficou muito feliz e, apesar de tímida, aceitou a incumbência e o
fez brilhantemente.
Outro fato que deve ser comentado diz respeito à matrícula de Eliza na escola em
que irá cursar o 6º ano. Em uma quarta-feira, dia em que foi efetuar a matrícula da filha, o
Sr. Júlio chegou a casa e disse à esposa e à sogra que já tinha ido até a escola e feito a
matrícula da menina, porém faltava levar uma foto 3x4 até o final da semana. Diante de tal
afirmação, percebi claramente, no semblante da avó e da mãe, a preocupação.
Discretamente, interroguei à avó sobre sua preocupação e a resposta dela foi a de que não
tinha dinheiro para levar a neta para tirar as fotos e estava pensando onde iria consegui-lo
até a sexta-feira. Ofereci o dinheiro para pagar as fotos e ela aceitou prontamente, rindo e
muito feliz. Agradeceu-me e abençoou-me por várias vezes com um semblante de alívio de
que era menos um problema a ser resolvido.
Isso nos mostra que, apesar da consciência e da mobilização empreendidas pela
família na escolarização de Eliza, comprovada pelo pagamento da aula particular, frequência
ao curso de informática e as aulas de karatê, a fragilidade material também está presente no
dia a dia dessa família, assim como no cotidiano das famílias pertencentes às camadas
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populares, tais como nos mostram, dentre outras, as pesquisas de Portes (2000), Paixão
(2006) e Viana (2000).

2.1.3 Discursos Parentais e Pedagógicos

2.1.3.1 A Aluna Eliza

Gráfico 1. Desempenho da Aluna Eliza.

Em sala de aula, Eliza assenta-se na primeira carteira da segunda fila. As conversas
não-escolares estão ausentes de sua rotina acadêmica. Sempre termina antes dos colegas os
deveres passados pela professora e quase sempre os acerta. Sua letra é legível e bem
traçada. Seus cadernos, encapados e limpos, assim como sua mochila, estão com todas as
atividades completas. Algumas foram vistas pela professora e, destas, as poucas que errou
foram corrigidas à caneta pela docente. A aluna tem todos os materiais escolares
necessários e não se importa em emprestá-los aos colegas quando estes necessitam.
Durante os dias em que acompanhei a rotina da sala de aula, por nenhum motivo a
professora foi rígida ou chamou a atenção de Eliza. Ao contrário, todas as intervenções que a
aluna fez durante as aulas foram provocadas pela professora, que a interpelava
nominalmente para ouvir suas respostas. Quando precisava de orientação para realizar
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alguma atividade, ela se deslocava até a mesa da professora e a interpelava em baixo tom de
voz. Raras foram as intervenções espontâneas feitas pela aluna.
Nos relatos escritos por Eliza sobre as atividades que desenvolveu após minha saída
de sua residência, pude observar que sua escrita raramente traz erros de ortografia ou
pontuação. Sua organização temporal também é boa.

2.1.3.2 O Processo de Escolarização nos Discursos Parentais

Quando interrogado sobre a importância da escola, Júlio deixou transparecer em seu
discurso o caráter instrumental que atribui à instituição na vida de seus filhos. Para ele, os
filhos estão todos estudando “[...] pra poder ter um futuro. Porque a situação não está fácil.
Eu acho que tem que ter estudo. Tem que estudar. Sem estudo, a gente não é nada. Se a
gente quer ser alguma coisa na vida, profissionalmente, tem que ter o estudo.” Sua
expectativa, bem como as de Carolina em relação ao processo de escolarização dos filhos, é
[...] ver elas concluindo o Ensino Médio, sabe. Fazendo um curso técnico.
Porque se eu falar assim que eu posso... futuramente não sei, né? Se eu tiver
condições, assim, de dar a elas condições de fazer uma faculdade, uma
coisa assim... beleza. Mas se eu não tiver condições, pelo menos ter o 2º
Grau completo, sabe, fazer um curso técnico (JÚLIO).
Ah... eles estão estudando [...] pra ser alguém na vida porque o estudo faz
muita falta. Porque a pessoa sem estudo, ela não é nada. Ela praticamente
é um inútil. Como é que você vai no banco sendo que você não sabe ler nem
escrever, né? Como que você vai querer digamos... aí... ser um escrivão
sabendo que você não sabe ler nem escrever, né? Então, o estudo tem seu
lugar na vida de uma pessoa. Tem que estudar mesmo e eles vão estudar
até a formatura. O que eu não tive eu quero que meus filhos tenham. Quero
mesmo! Não tenho nada, não, mas eu quero dar o de melhor pra eles.
Quero mesmo, porque eles já passaram momento muito triste comigo.
Então, agora, o que eu puder fazer eu vou fazer mesmo, na fé de Deus
(CAROLINA).

Na concepção de Júlio: “[...] Estudo é investimento a longo prazo. Acho que isso não
perde nunca. [...] Eu não deixo parar, não. De maneira alguma. Os três!” Ao dizer isso, o pai
olhou para os filhos que estavam assentados no sofá à sua frente, riu e fixou os olhos em
Lívia, que, segundo ele, “dos três, é a que mais precisa de atenção na escola.”
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Assim como Carolina e D. Elizabete, Júlio mostra-se satisfeito com a escola e faz
questão de afirmar que “[...] quando eu podia, eu ia. Assim... quando tinha reunião, lá.”
O casal divide as responsabilidades com o acompanhamento da vida escolar dos
filhos. Os dois têm o hábito de olhar os cadernos, verificar se tem dever de casa e mandar os
filhos fazerem as atividades. Presenciei por algumas vezes Carolina questionar Eliza: “Hoje,
não tem dever? [...] E aí? Não vai dar um jeito de fazer, não?” e logo após a filha buscar os
cadernos e começar a fazer os deveres de casa. Assim como Eliza, o irmão Arthur, diante das
interrogações da mãe, se apressa em ir fazer o dever. Já a irmã Lívia questiona e enrola o
máximo que pode para ir fazê-los.
Quando está em casa ou quando está trabalhando, ao chegar em casa à noite, o pai
verifica nos cadernos as atividades feitas em sala de aula pelos filhos. Ambos exercem um
controle maior sobre a filha Lívia, porque, segundo eles, dos três, é a que precisa de mais
atenção por parte deles e também dos professores.
[...] esse ano eu acho que a professora tem que apertar um pouco com a
Lívia. Você vê, ela já está na 3ª série. Eu acho que a matemática e o
português dela está meio fraco. [...] porque às vezes ela troca letra. Quando
ela não deixa de colocar uma letra na palavra, ela põe uma a mais. [...] eu
acho assim que isso é falta de leitura porque o português joga muito a
leitura. [...] Às vezes, ela pega livro emprestado na escola. A sacolinha
literária14. Ela pega livro, ela traz livro pra casa, mas ela não lê. (JÚLIO)

Para o casal, o que diferencia os resultados escolares dos filhos é o esforço pessoal
de cada um. Sobre as dificuldades da filha Lívia em oposição à excelente aprendizagem de
Eliza, Júlio diz aos três que “[...] se passou com letra boa, se lê direitinho, se escreve
direitinho, o que é? É esforço dela. Eu já disse... não tem um melhor que o outro. São todos
três capazes.” E completa, dizendo que “[...] a gente não pode culpar só o professor também.
Ela está dentro da sala de aula com mais de 20 alunos. É difícil!”
Em uma tarde, observei que Júlio chegou a casa e, após tomar banho e café, se
assentou, pegou os cadernos de Lívia e foi grifando todas as palavras escritas com erro de
ortografia. Logo depois, chamou a esposa e disse a ela: “Você vai na escola. Você vai lá
embaixo, vai mostrar pra professora e pedi pra ela estar acompanhando o caderno da Lívia
14

A Sacolinha Literária é um projeto de leitura criado pela coordenadora pedagógica da Escola Municipal “José
Castellões de Menezes”, no qual os alunos levam uma sacola com textos ou livros de acordo com sua faixa
etária. Além do incentivo à leitura, o projeto visa também a envolver as famílias, fazendo com que o material
seja de leitura conjunta entre pais e filhos.
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porque eu acho que ela está errando muito. E às vezes umas coisas bobas [...]”. No dia
seguinte, Carolina foi até a escola, mostrou o caderno e conversou com a professora.

2.1.3.3 Os Discursos Pedagógicos sobre a Aluna Eliza e sua Família
A professora Zilda trabalhou com Eliza em seu primeiro ano do Ensino Fundamental e
disse-me que,“de todos os alunos, Eliza era a melhor de todos. Ela era uma excelente aluna,
concentrada, responsável e com letra boa. Não dava trabalho nenhum. Excelente aluna,
educada!” Para caracterizar sua personalidade, usou as palavras “calada, tímida, fechada”.
Sobre a família, disse-me que esta sempre estava presente, seja pelo acompanhamento da
mãe ou da avó. Os deveres estavam sempre prontos e feitos com capricho. Estava sempre
junto e assentava-se próxima das outras duas melhores alunas da sala.
Sobre o relato dessa e também das demais professoras, como veremos adiante, é
importante observar que, das três melhores alunas da turma em suas concepções, somente
Eliza permaneceu estudando na escola. As demais foram estudar em outra escola, no centro
da cidade, porque, segundo os pais, a escola era fraca para elas. A respeito desse fato, a
família de Eliza disse não se preocupar porque, segundo os discursos proferidos pela avó e
pela mãe, “[...] a escola é boa. Os alunos é que são fracos, porque não estudam.”
Isso nos dá também a relativização dos termos sucesso e fracasso enquanto
construções temporais, determinadas pelo contexto sócio-histórico nos qual os sujeitos
estão inseridos.
A professora Valquíria trabalhou com Eliza por dois anos consecutivos, durante o 2º e
o 3º anos do Ensino Fundamental. Também se lembra, assim como a professora anterior,
que, das três melhores alunas da turma,“Eliza era a melhor. Era muito boa, excelente,
ótima.” Relata que Eliza era tão boa aluna que, ao final do ano letivo, levou os cadernos da
menina para mostrar às outras professoras do município vizinho no qual também trabalha.
Quando introduziu os fatos fundamentais da divisão, lembra-se que a aluna se sobressaiu
aos demais, aprendendo-os com muita facilidade. Não conversava em sala de aula. A família
estava sempre presente.
A professora Tatiana foi regente da turma de Eliza em seu quarto ano de
escolaridade. Sobre a aluna, disse-me que “é muito inteligente, calada, só fala quando
solicitada.” Contou-me que, no final do 4º ano, foi escolhida para fazer a despedida no
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auditório de encerramento do ano letivo. Porém, ao ser trocada por outro aluno, ficou muito
triste e chorou. Segundo a professora, “ficou magoada e chorou calada.” De acordo com
suas informações, a avó que a criou é que vinha às reuniões. Lembra-se que “a
aprendizagem era muito boa. Sempre foram as maiores notas da turma desde o primeiro
ano. A avó sempre esteve presente até mais do que a mãe.” Quanto aos deveres de casa,
disse-me que “eram todos completos e sua frequência sempre foi boa.”
A professora Rúbia, regente do 5º ano, apontou Eliza como a melhor aluna da turma.
Disse não se preocupar com ela. Segundo suas observações, a menina “[...] é inteligente,
responsável. Está sempre com os deveres de casa prontos.” Para ela, a mãe está sempre
presente nas reuniões para as quais é convocada e, além disso, acompanha atentamente o
desenvolvimento da filha.

A Eliza... de todos os alunos que eu tive, ela foi a melhor em termos de
aprendizagem. As notas. Os cadernos muito caprichados. Ela é geniosa. [...]
se estiver no direito dela, bate boca com os meninos mesmo. [...] Adora
participar de tudo e comanda tudo. [...]. Ela é completa: dedicada, pega um
monte de coisas pra fazer e dá conta de tudo! [referindo-se às aulas de
informática e karatê] (RÚBIA).

Quanto à participação da família, Rúbia relata que teve mais contato com a avó
materna da aluna. Mas esclarece que a mãe também, sempre que possível, está presente no
espaço escolar. Para Rúbia, “[...] é uma família muito preocupada com a educação das
crianças. [...] de todas, acho uma família mais bem estruturada.”
Assim como aconteceu com os demais alunos de rendimento satisfatório
pesquisados, Luiza, coordenadora pedagógica da escola, teve dificuldades em se lembrar de
Eliza e de sua família. Segundo ela, “[...] essa turma, eu tive pouca convivência com ela. [...]
Lembrar deles individualmente é mais difícil.”
A diretora da escola se lembrou rapidamente de Eliza e seu discurso sobre a aluna foi
só de elogios a ela e à família:
A Eliza é excelente, né? Participativa! Mãe, avó. Tranquila, dedicada, os pais
estão sempre presentes. Tudo que tem na escola, eles vêm, participam.
Então, é assim... a Eliza é uma aluna excelente. A família participa de tudo o
que tem. Olha tudo! Desde o caderno, se alguém briga, se alguém bate na
menina. Tudo, tudo, tudo! A mãe vem na hora. É uma família assim... a mãe
vive por conta, né, de cuidar das crianças! (LETÍCIA)
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2.1.4 Breves Considerações

O contexto familiar no qual Eliza está inserida apresenta alguns elementos que
poderiam ter sido desestimuladores para seu processo de escolarização, tais como o fato de,
a princípio, residir com os avós e não com os pais, o uso de drogas pelo pai e sua rejeição a
ele. Porém, contrariando o provável, a família se estruturou de maneira que sua
configuração é voltada para o sucesso escolar da filha.
Percebe-se que os pais e a avó incentivam e dão toda a infraestrutura, de acordo com
as possibilidades econômicas da família, para que os filhos estudem. Existe no contexto
familiar uma valorização do processo de escolarização, tendo em vista um favorecimento do
futuro de Eliza e dos irmãos.

2.2 Família nº 2: um contexto familiar marcado pela organização e tranquilidade

Beatriz, dez anos, bom desempenho escolar, média global 81,60 nos cinco anos de
escolaridade, mais velha de três filhas, cor negra, moradia própria.

2.2.1 Características Socioeconômicas do Grupo Familiar

A família nuclear de Beatriz é composta por quatro membros. O pai Sr. Sebastião, a
mãe Sílvia, Beatriz e sua irmã Bruna. O Sr. Sebastião tem 37 anos, é encanador e atualmente,
trabalha como servidor público. Estudou até a 4ª série do Ensino Fundamental, mas não a
completou porque foi trabalhar na roça. Aos 16 anos, foi trabalhar na cidade de Vitória-ES e,
ao retornar, trabalhou por vários anos como vendedor ambulante em Conselheiro Lafaiete.
Seu pai era pedreiro e sua mãe cuidava da casa. Ambos são falecidos. Ele tem oito
irmãos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Apesar de não saber precisar o grau de
estudo dos irmãos, o Sr. Sebastião sabe que todos os quatro irmãos sabem ler e escrever.
Um trabalha e outro é aposentado como pedreiro, o terceiro é motorista e o mais velho é
dono de um restaurante na pequena cidade de Catas Altas da Noruega, onde nasceram.
Segundo ele, as quatro irmãs também estudaram pouco e são todas donas de casa.
A Sra. Sílvia também tem 37 anos. Atualmente, não trabalha fora do lar. Antes de sua
segunda filha nascer, trabalhava como empregada doméstica e faxineira. Estudou até a 3ª
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série do Ensino Fundamental na pequena cidade de Caranaíba, onde morava. Interrompeu
os estudos porque, aos nove anos, começou a trabalhar como babá. Seu pai, Sr. Pedro, já
falecido, trabalhava na roça e fazia tijolos. Lembra-se de que ele sabia ler e escrever, mas
não sabe, precisamente, até quando ele estudou. Quanto ao fato de ter frequentado ou não
a escola, ela disse-me:

[...] assim... não lembro, né, Jussara?. Acho que sim. [...] Ele era muito
inteligente. Era muito difícil, mesmo. Hoje, as coisa é mais fácil. [...]
antigamente, não tinha nada disso. Ganha material. Ganha tudo. Ali, na
escola, mesmo, dá, dava uniforme. Camisetinha. Agora, parou. Também
não dá conta, né, Jussara? (SÍLVIA)

D. Josefa, mãe de Sílvia, trabalhou como empregada doméstica e lavadeira. Hoje, é
aposentada como lavadeira. Quando a interroguei sobre o nível de escolaridade de sua mãe,
Sílvia disse-me: “Ih, não lembro. Pra ela foi muito difícil, né, Jussara? Nem sei se... se ela
estudou.” Perguntei-lhe, então, se D. Josefa sabia ler e escrever e obtive a resposta:

Não, ela não sabe ler nem escrever, assim... escreve o nome dela, assim...
é... mal, mas escreve, entendeu? Pra escrever o nome dela, a gente vai
treinando com ela. Treinando com ela uma semana, ela já sabe escrever o
nome dela. [...] é só o nome que a gente já tentou, né, fazer. Ela é bem
inteligente, ó Jussara, ela sabe de tudo. Ela vai sozinha no banco receber...
(SÍLVIA)

Questionei como D. Josefa faz quando precisa assinar algum documento. Então, Sílvia
respondeu-me: “Deve ser com o dedo, né? Lá, é com o dedo, né? Mas assim, se for pra ela
escrever [assinar] mesmo, a gente vai treinando uma semana e ela aprende. [...] A mãe é
assim, a letra dela uma vai lá em cima e outra cá embaixo. Mas faz!”
Sobre o analfabetismo funcional da avó, Sílvia disse que “[...] as meninas [Beatriz e
Bruna] ficam brincando: a vó não sabe ler nem escrever, mas o dinheiro ela sabe contar
direitinho.”
Ao se lembrar da vida dura que os pais, especialmente a mãe, tiveram, fez o seguinte
comentário: “[...] era muito difícil mesmo. Hoje, as coisas são mais fáceis. Nós tem uma vida
de rainha, viu, Jussara.”
Sílvia tinha seis irmãs e dois irmãos. Por ser a mais nova da família, não se lembra ao
certo as circunstâncias da morte dos irmãos, mas sabe que quase todos faleceram ainda
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crianças. Sobreviveram somente ela, a irmã mais velha e um irmão. A irmã Silvana é casada e
não tem filhos. Estudou somente até a 5ª série porque foi trabalhar como empregada
doméstica para ajudar a mãe nas despesas. Trabalha até hoje nessa função. Já o irmão Saulo,
também casado e pai de dois filhos, estudou até a 4ª série e trabalha no Centrais de
Abastecimento (CEASA) em Belo Horizonte. Quando interrogada sobre a escolaridade do
irmão, Sílvia respondeu: “Meu irmão estudou até a 4ª série. Hoje, ele trabalha no CEASA, né.
Eu não sei com que, não. Só sei que ele trabalha no CEASA.”
Sílvia é mãe de Wagner, de 19 anos, filho nascido antes de seu casamento com
Sebastião. O rapaz terminou o Ensino Médio e trabalha como mecânico. Ele mora com a avó
materna desde que retornou com sua mãe de São Paulo, onde a mesma foi trabalhar como
empregada doméstica aos 19 anos.
Ao retornar da cidade de São Paulo, Sílvia conheceu Sebastião e foram morar juntos.
Dois anos após, nasceu Beatriz, hoje com dez anos, e Letícia, de seis anos, ambas cursando,
respectivamente, o 5º e o 1º ano na Escola Municipal “José Castellões de Menezes”. À época
da pesquisa de campo, ela estava grávida de quatro meses e Bruna nasceu prematura aos
sete meses. Há sete anos, não trabalha fora de casa porque, segundo ela, “[...] trabalhar em
casa de família dificulta cuidar da minha própria família.”
Apesar de alguns fatores que poderiam afastar o irmão Wagner das irmãs Beatriz e
Bruna, tais como o fato de ser filho somente de Sílvia, ter uma grande diferença de idade em
relação às meninas e não morar na mesma casa, as irmãs mantêm um relacionamento
fraterno e carinhoso com ele. Quando enumeram os membros da família, nunca deixam de
contá-lo como irmão e, em suas conversas, ele sempre é citado carinhosamente. Sebastião
também mantém um bom relacionamento com o rapaz.

2.2.2Organização da Rotina Doméstica

A moradia da família de Beatriz é própria e fica localizada no bairro Morada do Sol. É
um bairro novo, com poucas casas e um pouco mais afastado do bairro JK, onde se localiza a
escola. É um bairro tranquilo, não tem problemas com violência ou drogas e quase nunca é
visitado pela polícia. A rotina da casa é silenciosa. A rua não é calçada e é pouco
movimentada. Possui água, luz, orelhão e poucos vizinhos. O transporte coletivo circula no
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bairro uma vez por hora e, apesar de não passar na rua onde está localizada a residência,
tem um ponto a cinco minutos da mesma.
A mãe diariamente se ocupa com os afazeres domésticos. Ao se levantar, faz o café
para que Beatriz possa tomá-lo antes de ir para a escola. Logo após, ela se deita “mais um
pouquinho”. Ao se levantar novamente, D. Sílvia arruma a casa e faz o almoço. Logo após,
vai dar banho em Bruna e arrumá-la para ir à escola. Diariamente, ela tem o zelo de se
assentar no sofá da sala e dar à filha o almoço na boca porque, segundo ela, “[...] senão ela
não come, né, Jussara?”
Sebastião, de segunda a sexta-feira, sai para trabalhar por volta das oito horas. Ele
faz trabalhos externos de acompanhamento de obras e serviços municipais. Nas horas vagas,
gosta de consertar aparelhos eletroeletrônicos. Costuma retornar para o almoço entre 12 e
13 horas. Ele tem o hábito de almoçar e se assentar no sofá da sala para ler o Jornal Super e
assistir a um pouco de televisão. Disse-me que gosta de assistir a todos os programas de
televisão, menos os de futebol. Retorna para o serviço e chega no início da noite.
Geralmente, “no horário da novela das seis”, Beatriz já chegou da aula particular. Ela e Bruna
já tomaram banho e a família se assenta na sala para jantar, assistir à televisão e conversar.
A família é católica e, aos sábados, Beatriz frequenta o Catecismo, no horário de 15
às 16 horas, ministrado na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro JK. O
lazer mais frequente da família é passar os finais de semana na casa da avó materna. Fazem
o trajeto a pé. É um percurso longo, uma vez que a avó mora no bairro Rochedo, que se
localiza a cerca de duas horas do bairro Morada do Sol. Costumam passar quase todos os
finais de semana e feriados com a avó, tias e primos.
Sebastião, quando não vai junto com a esposa e as filhas para a casa da sogra, vai à
missa e à casa de Danúbia para, segundo ele, “tomar uma cervejinha e jogar conversa fora
com o Pedro”, com quem já trabalhou por muitos anos. As relações sociais da família se dão
especialmente com a família de Danúbia, cujos pais foram padrinhos de batismo da caçula
Bruna.
A Sra. Mariana, posteriormente, manifestou a mim sua satisfação com o convite dos
pais de Beatriz para que eles batizassem Bruna: “Fiquei muito feliz. Eu e o Pedro, porque a
última filha assim... A gente achou que eles quisessem dar pra alguém da família, né?”
O capricho e o zelo de Sílvia para com as filhas e o marido são facilmente percebidos.
Percebem-se organização e limpeza em todas as dependências internas da casa e na parte
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externa também. A casa possui uma varanda onde se vê um sofá cheio de bonecas, ursinhos
e outros brinquedos que estão espalhados não só no sofá, mas também no chão. A sala tem
dois sofás, uma estante com a televisão, um computador, vídeo, dois aparelhos de som com
CD e vários CDs. O quarto das meninas possui duas camas de solteiro e um guarda-roupas.
No quarto dos pais, há uma cama de casal e um guarda-roupas. A cozinha tem um fogão,
uma geladeira, uma mesa, um filtro e um armário. No banheiro, percebe-se muita limpeza e,
no terreiro de terra batida, fica o cachorro. Há uma área com espaço de tamanho razoável
nos fundos da casa. Nesse espaço, fica também o automóvel Fiorino, do Sr. Sebastião, com
muitos anos de uso.
Todas as fotografias da família são organizadas por Sílvia em álbuns que ela guarda
com muito carinho. Mostrou-me todos os álbuns e pude perceber que todos os eventos, tais
como aniversários, casamentos, batizados e momentos da vida familiar, são comemorados
com festas e registrados com fotos.
Não se encontram nas dependências da casa livros, revistas ou outros materiais
escritos, com exceção dos materiais escolares das meninas e os jornais Super que o pai
compra e lê todos os dias.
Durante a pesquisa de campo, certo dia o pai de Beatriz chegou com uma sacola
cheia de cadernos de exercícios e livros usados que encontrou no lixo. Disse à filha Bruna
que o material era para ela brincar e estudar. Mostrou-me os materiais e reforçou: “Achei no
lixo. Eu não tenho vergonha de pegar, não. Pego mesmo. Vai servir pra Bruna.” Observei que
eram livros e cadernos de exercícios de todas as disciplinas do 1º ano do Ensino
Fundamental utilizados em uma escola particular. De fato, como bem observou o pai,
serviriam para a menina brincar, estudar, recortar e fazer alguns deveres escolares.
Todos os dias, Sílvia e Beatriz se levantam às seis horas da manhã. Enquanto a mãe
faz o café, a menina veste o uniforme, penteia-se e faz cachinhos nos cabelos com os dedos.
Toma o café e desce para a escola. Antes, passa pela casa de Danúbia, que fica no caminho,
e as duas descem juntas.
Beatriz sai da escola às 11 e meia e chega a casa por volta de 20 minutos depois.
Assim que chega, troca de roupa e almoça, enquanto espera a mãe terminar de dar almoço a
Bruna. Nesse período, Beatriz ou a mãe confere a mochila de Bruna, segundo elas, “[...] pra
ver se não está faltando nada.” Geralmente, o pai das meninas não está em casa nesse
horário. Então, para não ficar sozinha, Beatriz volta com a mãe até a escola para levar Bruna.
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Nos dias em que eu estava visitando a família, a menina ficou em casa enquanto a mãe ia até
a escola.
Quase todos os dias, ao voltar com a mãe para casa, Beatriz arruma a cozinha do
almoço. Quando tem muito dever de casa ou alguma atividade escolar extra, a mãe arruma a
cozinha ou ordena que ela faça primeiro as tarefas escolares e depois, se houver tempo
antes de ir para a aula particular, ajude nas atividades domésticas.
A rotina de Beatriz, durante o dia, pode ser descrita como sendo chegar da escola,
trocar de roupa, almoçar, levar a irmã à escola, ajudar a mãe com pequenas tarefas
domésticas, assistir à televisão, estudar e ir para a aula particular. À noite, assiste a um
pouco de televisão com a família e vai dormir.
O fato de Bruna, sua irmã, estudar no turno da tarde, faz com que Beatriz não tenha
com quem brincar nesse horário. As crianças da vizinhança têm idades diferentes da sua ou
são meninos. Os pais não permitem que ela fique brincando na rua. Então, em sua rotina
diária, a televisão ocupa os momentos destinados ao lazer. Ela gosta de assistir aos desenhos
do Pica-Pau. A TV permanece ligada quase a tarde toda porque a mãe gosta de assistir às
novelas e aos filmes exibidos à tarde na Rede Globo.
Beatriz também gosta de jogos no computador e de desenhar no print-point. Não
tem o hábito de usar o computador para estudar e, como o bairro ainda não tem acesso à
internet, também não é possível que ela o utilize para fazer as pesquisas escolares.
Beatriz frequenta a aula particular todos os dias, mesmo as segundas e quintas-feiras,
quando sai da escola e vai direto para a AABB e lá permanece até as 17 horas. Ao chegar,
dirige-se direto para a casa de Luciana. As terças, quartas e sextas-feiras, o horário da aula
particular é de 15 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

No primeiro dia de acompanhamento de Beatriz, assim que chegamos à
casa de Luciana, apresentei-me e expliquei-lhe o objetivo de minha
pesquisa. D. Sílvia já havia dito a ela que eu iria acompanhar Beatriz,
também na aula particular, por um determinado período. Neste contato
inicial, percebi que Luciana ficou um pouco apreensiva, mas, aos poucos, foi
ficando mais à vontade e me deixou também à vontade. Enquanto as
meninas faziam os deveres, ficamos conversando (DIÁRIO DE CAMPO, 29 de
abril de 2009).

A “professora” Luciana tem 27 anos. É leiga. Estudou até a 7ª série e por isso disse só
ter alunos que estejam cursando até o 5º ano do Ensino Fundamental. Alunos que cursam
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séries mais avançadas, ela só os ensina a fazer pesquisas. Tem seis alunos de aula particular,
sendo um deles com necessidades especiais. Sua irmã mais nova, que cursa a 7ª série,
também frequenta aula particular, porém com outra professora. O valor da mensalidade é
R$20,00 por aluno. Porém, dos pais de Beatriz, cobra apenas R$15,00, porque é o acordo
que fez com os mesmos.
Luciana e Miriam, sua irmã mais velha, que trabalha como empregada doméstica,
gostam muito de ler e comprar livros. Luciana disse-me que quase não assiste a programas
de televisão, nem mesmo a novelas, porque prefere ler. Gosta de assistir a filmes referentes
aos livros que leu. Tem o hábito de ler cerca de dois livros por semana. Durante o período
em que acompanhei a rotina de Beatriz e Danúbia, vi Luciana lendo vários livros, dentre eles
O crepúsculo. Emprestei-lhe alguns outros,15que foram lidos rapidamente por ela e a irmã.
Observei também a fragilidade do domínio de Luciana sobre alguns conteúdos. Em
um dia da pesquisa de campo, anotei:

Beatriz pediu orientações sobre algumas questões propostas no livro.
Luciana teve dúvidas e perguntou se o dever era para o dia seguinte diante
da afirmação das meninas de que era para a próxima aula [...] Perguntoulhes se no horário do dia seguinte teria aula de Ciências. Como não haverá,
disse-lhe que iria procurar as respostas para suas dúvidas e que na próxima
aula esclareceria e, então, Beatriz terminaria o dever. Assim que terminou o
dever de Ciências, a professora propôs algumas ‘continhas’ de multiplicação
para que elas fizessem e tirassem a prova real (DIÁRIO DE CAMPO, de 23
abril de 2009).

Em outro episódio, fiz anotações que também reforçam essa fragilidade:

Na aula particular, Beatriz e Danúbia teriam que fazer uma pesquisa sobre a
dengue a pedido da professora regente, mas como Luciana não tinha
material para que pudessem fazer a tarefa, as meninas foram para casa de
uma vizinha mais próxima verificar se lá teria algum material. Como não
obtiveram sucesso, voltaram para a aula particular e a professora as
orientou a irem até a biblioteca da escola. Voltaram em casa e avisaram às
mães que iriam para a escola fazer a pesquisa. Na biblioteca escolar,
encontraram o material e fizeram a tarefa (DIÁRIO DE CAMPO, 20 de maio
de 2009).

15

Os livros foram: Nunca desista dos seus sonhos (Augusto Cury), O Código da Vinci (Dan Brown), Mulheres que
mudaram o mundo (Gabriel Chalita) e O caçador de pipas (Klaled Hosseini).
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As segundas e quintas-feiras, após a escola, Beatriz vai, juntamente com a turma do
5º ano, para a AABB. Seu comportamento nas oficinas é tranquilo. Desenvolve as atividades
propostas nas Oficinas de Dança, Capoeira e Complementação Pedagógica, sempre
prestando atenção às orientações dos monitores, assim como o faz em sala de aula com a
professora regente.
Da mesma maneira que os demais alunos, Beatriz chega à AABB, deposita sua
mochila no armário, reza junto com os monitores e almoça. O cardápio do almoço é sempre
composto de arroz, feijão, verdura, legume, carne e uma sobremesa, que pode variar entre
fruta ou doce. Segundo a cozinheira, da primeira vez, todos os alunos comem tudo o que é
servido e, na segunda vez, se quiserem repetir, podem escolher. Beatriz não costuma repetir
o almoço e, quando o faz, come um pouco de tudo o que foi servido.
Os monitores não determinam que os dentes devem ser escovados, ficando a critério
de cada aluno fazê-lo ou não. Observei que Beatriz nem sempre o faz. Logo após almoçar, a
aluna desce ao vestiário, veste o uniforme da AABB, que também é doado pelo projeto, e
volta para a roda de conversa com os monitores.
Beatriz sempre se assenta próxima à Danúbia. Durante as intervenções provocadas
pelos monitores, após a leitura do texto proposto para reflexão, somente quando solicitada
ela se manifesta a respeito do tema em debate. Em nenhum dia de observação, eu a vi
pedindo a palavra.
Observei que nas Oficinas de Capoeira e Dança ela tem um pouco de dificuldade. Essa
dificuldade está relacionada à sua timidez e pareceu-me ser reforçada pela sua proximidade
com Danúbia, que também tem dificuldades para desenvolver as atividades físicas. Anotei a
seguinte observação a respeito de seu desenvolvimento:

No grupo em que estavam Beatriz e Danúbia, a primeira Oficina foi de
Capoeira. Quando interpeladas pelo monitor sobre quem sabia a ginga,
algumas meninas se manifestaram. Beatriz e Danúbia não fizeram os
exercícios propostos nem mesmo quando todas as outras meninas já
estavam na roda. Ficaram quietas em um canto vendo a aula de dança dos
meninos até quando o monitor buscou Danúbia para ensinar-lhe o
exercício. Beatriz foi um pouco mais para perto da roda, mas, mesmo assim,
ainda ficou um pouco escondida (DIÁRIO DE CAMPO, 30 de abril de 2009).

Em outro dia de observação, anotei:
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[...] Logo após, o professor ensinou outra ginga nova de capoeira. Na hora
de realizá-la, Beatriz continuou sentada junto com Amanda. Depois, foi para
a fila fazer o exercício. Saiu antes de terminar e se assentou (DIÁRIO DE
CAMPO, 4 de maio de 2010).

Outras observações demonstram a dificuldade de Beatriz na Oficina de Dança:

Ao iniciar a Oficina de Dança, a monitora pediu que quatro alunas se
apresentassem voluntariamente e fossem à frente para a demonstração da
nova coreografia de dança. [...] Beatriz e Danúbia ficaram na última fila e
percebi que, além da dificuldade para aprender os passos, estavam pouco à
vontade (DIÁRIO DE CAMPO, 7 de maio de 2009).

Quando chega da AABB, Beatriz vai para a aula particular. Ao chegar em casa, por
volta das 18 horas e 30 minutos, toma banho, janta, assiste a um pouco de televisão e vai
dormir. Diariamente, seu horário de dormir é em torno de 20 horas. Em raras ocasiões, vai
dormir mais tarde. Algumas exceções ocorrem aos sábados, porque a família costuma ir
passar o final de semana na casa da avó materna. Mas, mesmo nesses dias, não costuma ir
se deitar após as 22 horas. Em certa ocasião, pude observar que, durante uma festa na casa
da avó, mesmo com barulho e música em alto volume, Beatriz e Bruna deitaram-se em um
quarto com várias pessoas e dormiram tranquilamente como se não houvesse nenhum
barulho.

2.2.3 Discursos Parentais e Pedagógicos
2.2.3.1 A Aluna Beatriz

Gráfico 2. Desempenho da Aluna Beatriz.
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Quando perguntei à Beatriz de qual disciplina escolar mais gosta, ela me respondeu
que não gosta nem de Português nem de Matemática. Observei que as maiores dificuldades
da aluna são relativas aos fatos fundamentais, especialmente quando as operações
envolvem a divisão. Presenciei por várias vezes a professora de aula particular pedir-lhe que
“[...] estude a tabuada e chegue com os fatos na ponta da língua.”
Em sala de aula, Beatriz é uma aluna atenciosa e quieta. Raramente, faz intervenções
ou pede a palavra durante as explicações ou a correção oral dos exercícios feita pela
professora. Suas conversas em sala são quase sempre escolares. Quando termina os
exercícios, às vezes conversa um pouco com Danúbia. Possui todos os materiais escolares
necessários e não tem o hábito de pedir material emprestado às colegas. Os cadernos são
encapados e limpos e a mochila é organizada. Vai à escola sempre com roupas limpas e
quase sempre uniformizada.
Em nenhum dia de observação em sala de aula, presenciei a professora chamar sua
atenção ou se dirigir a ela de maneira enérgica. Em uma das raras vezes em que Beatriz
esqueceu seu material escolar, observei que a professora não a tratou com o mesmo rigor
com que trata alguns alunos quando esquecem o material ou deixam de fazer as tarefas.
Observei que, nesse dia,
[...] ao chegar a casa, Beatriz foi passar o dever de Português a limpo
porque o fez na folha em sala de aula, pois pensou que havia perdido o
livro. A professora não pediu para que ela assinasse o livro de ocorrências.
Enquanto fazia o dever, a televisão estava ligada. Logo que terminou de
passar o dever a limpo, foi arrumar a cozinha do almoço. Disse que só não
arruma a cozinha para a mãe nas segundas e quintas-feiras porque são os
dias em que vai para o Projeto na AABB (DIÁRIO DE CAMPO, 5 de maio de
2009).

Quanto aos cadernos nota-se capricho, a letra é bonita e as atividades estão
completas. Algumas estão corrigidas pela professora e outras não. No caderno de
Matemática, vi apenas dois incentivos escritos pela professora e que diziam: “Você é um
sucesso”, “Joia”. Nas atividades que estavam corrigidas, percebe-se que o que a aluna errou
a professora consertou passando caneta azul por cima.
No caderno de Português, observei mais incentivos escritos pela professora do que
no de Matemática e mais atividades corrigidas com caneta também. Porém, de certa data
em diante, não se observam correções. As últimas atividades sei que foram corrigidas só no
quadro-negro, pois estava presente na sala de aula. Sobre as demais, tenho dúvidas.

86

Nos cadernos de Geografia e História, os questionários e as atividades copiadas do
livro de acordo com as orientações da professora estão todos feitos, porém não se percebe
nenhuma atividade corrigida pela regente no caderno, nem mesmo um visto sinalizando que
percebeu que as atividades foram feitas.
Diante de minha impossibilidade de acompanhar a rotina dos alunos pesquisados,
todos os dias, até o horário de se deitarem, causada não só pelo fato de estar grávida, mas,
também, pelo fato de a violência e o tráfico de drogas fazerem com que as ações da Policia
Militar surpreendam os moradores com o fechamento das entradas e saídas do bairro JK
durante a noite, adotei como estratégia o relato, escrito pelas próprias crianças, das
atividades desenvolvidas após minha saída de suas residências. O combinado é que elas me
entregariam os relatos no dia seguinte. Essa estratégia me possibilitou também observar não
só sua organização temporal, como também suas relações com a escrita e o aspecto
ortográfico das mesmas.
Alguns relatos de Beatriz, literalmente transcritos, me chamaram a atenção,
especialmente pela falta de uso correto dos sinais de pontuação e pela escrita incorreta de
palavras simples:

Quando cheguei em casa minha mãe saiu para buscar minha irmã na escola.
E eu fiquei em casa com meu pai. E fui ver filme ai eu já tinha acistido o
filme aí eu fiu ver desenho. Aí, minha irmã chegou da escola. Ela tomou café
a gente bricou um pouco de bola. E depois fui encinar o dever de casa para
ela. Quando começou a novela das 7 eu fiu tomar baho eu fiu arrumar o
meu material. li um livro que eu peguei na escola. E fiu dormir (BEATRIZ, 28
de abril de 2009).
Eu tomei café arrumei as camas arrumei a casa. Aí quando deu 10:00 horas
eu brinquei com a minha irmã depois eu meu pai minha mãe minha irmã
nos fomos almoçar na casa da Larissa. brincamos e voltamos 18:30 tomei
banho. E fui ver televisão (BEATRIZ, 1º de maio de 2009).
Acordei tomei café arrumei cama vi televisão brinquei de bola com a minha
irmã quando deu 3:00 horas fui tomar bainho me arrumei para ir ao
catecismo Quando eu estava quase chegando em casa danúbia me chama
para ela ficar na minha casa porque mãe dela foi para a roça Aí quando
está acabando zora total todo mundo foi dormir (BEATRIZ, 9 de maio de
2009).
Meu pai acordou para ir para Igreja eu minha mãe a minha irmã e a
danúbia levantamos para arrumar casa. quando deu 9:30 eu a danúbia e a
minha irmã fomos ver televisão bricamos ai depois a mãe da danúbia tinha
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chegado da roça ai eu fui arrumar as minhas coisas de escola. ai fui tomar
bainho e todo mundos foi dormir (BEATRIZ, 10 de maio de 2009).

2.2.3.2 O Processo de Escolarização nos Discursos Parentais

Sílvia é uma mãe sempre presente em todas as reuniões e eventos escolares para os
quais é convocada ou convidada. Conversa sempre com a professora regente e pergunta
como Beatriz vai indo na escola. Recebe sempre elogios e nenhuma reclamação sobre
Beatriz. A mãe da aluna diz que a escola é fraca e que a diretora anterior não dava conta de
disciplinar os meninos. Relata, assim como outras mães, que nas festas que aconteciam e os
pais eram convidados “havia muita falta de educação” por parte não só das crianças, mas
principalmente de algumas mães, avós e tias. Disse que ficava “com vergonha” de ver tal
comportamento por parte dos outros pais. Com relação à aprendizagem e à disciplina,
segundo ela, com a entrada da nova diretora, “as coisas melhoraram muito e as crianças
estão mais educadas.” Espera que as coisas melhorem ainda mais no próximo ano porque
este é o primeiro ano de gestão da atual diretora.
A mãe relata que Beatriz não estava conseguindo fazer as “contas” este ano e por
isso a colocou na aula particular. Para ela, os alunos passaram muito fracos no ano anterior.
A professora era “difícil de lidar” e nem todos os pais gostavam dela. Nas reuniões do ano
passado, segundo ela, essa professora “falava a respeito dos alunos para os pais na frente de
todos os presentes.” Sílvia vê esse comportamento como constrangedor para todos e pensa
que ela deveria fazer os comentários à parte, com cada responsável pelo aluno.
Os pais acreditam que no 6º ano, quando a filha Beatriz for estudar em outra escola,
ela vai ter dificuldades. Eles se preocupam onde Beatriz irá estudar no próximo ano, já que a
escola só oferece até o 5º ano. Pensam também onde irá estudar a irmã Bruna, que estará
cursando o 2º ano do Ensino Fundamental e já manifestou sua vontade de também trocar de
escola, uma vez que Beatriz o fará. Sílvia tem uma preocupação ainda maior com a chegada
das chuvas, pois, durante esse período, é mais difícil levar as filhas à escola, principalmente
se a localização for ainda mais longe de sua residência. Em seu discurso, percebe-se que ela
vê como positivo o controle exercido anteriormente pela escola em relação à entrada e
saída dos alunos. Segundo a mãe, “[...] em outras escolas, os pais têm que assinar para o
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aluno sair mais cedo. [...] e nesta, até o ano passado, isso também acontecia e este ano não
acontece mais.”
Sílvia acha que ela e o marido deviam voltar a estudar. Comenta que Sebastião, às
vezes, escreve e ela não consegue ler. Aos nove anos, já trabalhava como empregada
doméstica e lembra-se: “[...] muitas vezes, tinha prova na escola e não podia estudar pra
fazer. Chegava muito cansada em casa e, então, parei de estudar.” Quanto ao fato de ler
pouco, justifica, dizendo que, “[...] na escola, quando a professora me mandava ler em voz
alta, eu não lia porque a voz não saía.”
Quando interrogada sobre suas lembranças da escola, respondeu-me: “[...] Ah, era
muito gostoso. Era muito gostoso, né? Naquele tempo, era muito gostoso de estudar.”
Mas o discurso de Sílvia revela contradições. Ao questioná-la sobre a possibilidade da
continuidade dos estudos pelo casal, obtive a seguinte resposta:

Pesquisadora: Se você pudesse, voltaria a estudar?
Sílvia: Ah... Acho que agora eu não tenho paciência, não, boba. Não tenho
paciência, não. Mas era gostoso. Parei pra trabalhar porque não tava
dando conta, né? Olhando criança e estudando. Não dava tempo de
estudar. Era uma criança olhando uma criança, né? Estudando... Estudo
mexe muito com a cabeça da gente. Não tinha tempo de estudar, Jussara,
pra prova. Tinha prova. Fazia prova a olho porque não tinha tempo de
estudar, né?
Pesquisadora: Você trabalhava o dia inteiro?
Sílvia: Trabalhava o dia inteiro. Saía de manhã e chegava em casa à noite.
Era o dia inteiro.
Pesquisadora: E era longe?
Sílvia: De casa? Era uma distância assim... como daqui na escola mais ou
menos [aproximadamente 30 minutos].
Pesquisadora: Você ia sozinha?
Sílvia: Ia eu e a Silvana [sua irmã mais velha]. A Silvana trabalhava junto.
Pesquisadora: Então, eram vocês duas? Ela trabalhava de doméstica e você
olhava a menina?
Sílvia: Era. Eu olhava a menina e ela trabalhava fazendo outras coisas.
Então, a gente trocava, olha só... Às vezes, eu ia pro tanque lavar a
roupinha da nenê ou lavava vasilha. Dessa idade! Lavava vasilha [risos e
indignação] e ela ficava por conta da menina. Lá no Glória, em Caranaíba
[cidadezinha próxima a Conselheiro Lafaiete]. Naquele tempo, era gostoso
demais.
Pesquisadora: Você tem saudades da escola?
Sílvia: Eu tenho. Estudar era muito bom. Mas Deus me livre. Se hoje em dia
for pra eu morar naquele lugar, não moro, não [risos]. [...] não gosto de
mato, não. Olha só, você só escuta coruja cantando. Sapo. É bom à noite.
Você vai pra festa assim... E volta no outro dia ou no mesmo dia, também.
Aí, é muito bom, né?
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Pesquisadora: Mas agora você ia estudar aqui!
Sílvia: É... Mas não tenho paciência mais, não.

Sebastião cursou, mas não concluiu a antiga 4ª série do Ensino Fundamental.
Interrompeu os estudos para ir trabalhar na roça com o pai e os irmãos. Afirmou: “[...] não
gosto. Nunca gostei de estudar e nem de ir à aula!”, mas deixa claro em seu discurso o valor
que dá à escolarização das filhas. Ao me dizer, na presença de Beatriz, que não gostava de
estudar, fez questão de reforçar: “[...] É. Mas hoje em dia é diferente. As crianças têm que
estudar mesmo. Não pode ficar sem escola, não. A coisa é diferente. Até pra varrer rua hoje
em dia tem que ter a 8ª série. Elas [as filhas] têm que estudar, mesmo. Todo mundo aqui vai
estudar.”
As práticas de leitura de Sebastião se resumem à leitura do Jornal Super e de algum
material que porventura possa precisar em seu serviço. Quanto à escrita, disse-me só usá-la
quando é estritamente necessário. Não faz lista de compras e afirma: “[...] também quando
faço não sigo mesmo. Sei tudo o que tá faltando dentro de casa de cabeça.” Também não
tem costume de anotar as contas do mês. Quando trabalhava como vendedor ambulante
tinha uma pequena barraca, em frente à rodoviária, no centro da cidade de Conselheiro
Lafaiete. Segundo ele, quando vendia fiado, anotava todas as mercadorias vendidas, mas,
como a loja ficava mais por conta de sua cunhada do que dele próprio, quase nunca usava a
escrita.
O pai de Beatriz manifestou sua satisfação com a escola onde as filhas estudam da
seguinte forma: “[...] eu gosto da escola. A escola não é ruim, não.” Mas ele tem plena
consciência de que quando a filha for estudar em outra escola terá dificuldades e justifica
que, por esse motivo, paga aula particular para Beatriz.
Sebastião, pai de Beatriz, chegou para almoçar. Disse-me que manda a filha
para a aula particular porque a escola é fraca e que a irmã mais nova, que
está no primeiro ano (antiga 1ª série), também já está precisando
frequentar a aula particular porque ainda não sabe contar até dez (DIÁRIO
DE CAMPO, 30 de abril de 2009).

É importante ressaltar que Sebastião foi um dos poucos pais que, durante o período
da pesquisa de campo, observei que esteve presente nos eventos escolares. Sobre a escola,
comentou também: “[...] no ano anterior, era muito bilhete e a criança tinha que pagar as
coisas que quebrava.” Para ele, uma parte da escola podia virar creche.
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2.2.3.3 Os Discursos Pedagógicos sobre a Aluna Beatriz e sua Família

Em seu primeiro ano de escolarização, a família de Beatriz morava em outro bairro e
por isso ela não estudou na Escola Municipal “José Castellões de Menezes”. Nos 2º e 3º
anos, Beatriz foi aluna da professora Valquíria. Sobre a aluna, a professora lembra-se que

[...] A mãe de Beatriz, quando solicitada, vinha. Ela era uma aluna
esforçada. Tinha a letra boa e nunca deu trabalho com disciplina. Nem
conversar, conversava em sala de aula. Era esforçada. Dava conta de tudo o
que era proposto! Lembro que ela leu muito rápido. A mãe estava sempre
presente ou me procurava para saber como ela estava indo. [...] em
Matemática, Beatriz teve dificuldades para aprender os fatos fundamentais
e as operações de divisão (VALQUÍRIA).

No 4º ano do Ensino Fundamental, Beatriz foi aluna da professora Tatiane. Quando
pedi a ela para falar um pouco sobre a aluna, disse-me:

A Beatriz era muito boa aluna. O dever de casa sempre estava ok. Ela era
tudo de bom! A família estava sempre presente. É uma menina muito quieta
e calada. Sempre se assentava próxima à Danúbia. [...] nas notas, ela
começou bem e depois caiu (TATIANE).

Quando solicitada pela pesquisadora que listasse os três alunos de melhor
rendimento, a professora Rúbia, regente do 5º ano, citou Beatriz em segundo lugar. Disse
ser ela uma aluna responsável, disciplinada, muito educada e que faz sempre os deveres de
casa (dado significativo, já que a maioria dos alunos da turma não os faz). Quanto à família,
relatou que a mãe acompanha de perto o desenvolvimento escolar da filha mesmo não
estando presente em todas as reuniões para as quais é convocada.
A entrevista realizada com Rúbia demonstra as percepções da professora sobre
Beatriz.

Pesquisadora: O que você me diz em relação à aprendizagem, ao
comportamento de Beatriz?
Rúbia: Muito boa! Muito boa! A aprendizagem dela, assim... ela é toda
tranquila. Pra aprender, pra fazer as atividades. Muito tranquila.
Pesquisadora: Que outras qualidades você via nesta aluna?
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Rúbia: Ela era muito amiga de todos, mas, algumas vezes, um pouco tímida.
Em algumas atividades, ela não gostava muito de participar. Mas não
precisava nem impor, não. A gente falava com jeitinho, ela até ia, mas era
um pouquinho mais resistente. Um relacionamento muito bom com os
colegas. Tratava todo mundo com educação. Nunca alterou a voz dentro da
sala.
Pesquisadora: E o comportamento?
Rúbia: Ótimo! Ótimo! Muito bom, mesmo.
Pesquisadora: E os deveres de casa?
Rúbia: Muito caprichado. Muito bem feitos. Todos entregues na data. Às
vezes, até antes quando era um trabalho. Muito caprichosa, mesmo.
Pesquisadora: E as atividades de sala de aula?
Rúbia: Fazia todas.
Pesquisadora: E os cadernos?
Rúbia: Caderno muito caprichado. Muito bem feito.
Pesquisadora: E a assiduidade?
Rúbia: Ótima também. Nunca tive problema.
Pesquisadora: E a participação da família?
Rúbia: Por ser uma boa aluna... Até que a família vinha demais. Porque a
mãe se preocupava... Ah, como que faz? O que que tá acontecendo
[repetindo as falas da mãe de Beatriz]? Porque nunca ia bilhete, nunca ia
nada. Então, assim... uma participação muito boa. Elas, a mãe da Beatriz e
da Danúbia, era assim... Às vezes, tinha uma reunião, vinha uma só, mas
representando as duas. Mas sempre tinha alguém aqui.
Pesquisadora: Sempre a mãe?
Rúbia: Sempre a mãe. Mais a mãe da Danúbia na época porque a mãe da
Beatriz tava grávida, né? [...] Mas ela vinha também. Mas mais era a da
Danúbia.
Pesquisadora: O que você pensa sobre a relação da família da Beatriz com a
escola?
Rúbia: É muito boa.
Pesquisadora: E com você?
Rúbia: Melhor ainda. A gente tinha um relacionamento muito bom.

Nas entrevistas com a diretora e a coordenadora pedagógica da Escola Municipal
“José Castellões de Menezes”, chamou minha atenção o fato de, ao perguntar sobre Beatriz,
as duas profissionais terem tido dificuldade de se lembrar da aluna e de sua família. Esse
fato aconteceu não só em relação à Beatriz, como também em relação à Danúbia e à Eliza. A
invisibilidade dos “bons” alunos fica explicitada nas falas das duas educadoras. A conclusão a
que elas chegaram é a de que os profissionais prestam sempre mais atenção nos alunos que
necessitam de mais acompanhamento, seja em relação à aprendizagem, ao comportamento
ou à ausência parental no espaço escolar, dentre outros fatores.

A Beatriz, eu não estou lembrando muito da Beatriz. Com sinceridade... eu
não estou lembrando muito da Beatriz. Assim... pra te falar a verdade... não
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sei te falar se ela deu trabalho aqui na escola... Eu lembro muito pouco da
Beatriz. Eu acho que, quando assim... a gente lembra. Infelizmente, a gente
lembra pouco daqueles bons alunos, né? Eles não dão trabalho! Os nomes
dos que dão mais trabalho e são levados, fica gravado, né? Mas não é que a
gente esqueça deles, não. A gente lembra deles também, mas de outra
maneira, né? (LETÍCIA)

A coordenadora pedagógica, ao ser interrogada sobre Beatriz, também teve
dificuldade em identificar e falar sobre a aluna: “Beatriz? Não estou lembrando, não. [...]
Essa turma eu tive pouca convivência com ela. Eu tenho que falar sobre eles? [...] Sobre a
Beatriz? Ah! Não lembro, não” (LUIZA).

2.2.4 Breves Considerações

As observações coletadas mediante o acompanhamento da rotina da família de
Beatriz, durante o acompanhamento de campo, mostraram-me estar diante de uma família
de classe popular de hábitos simples, organizada e com uma rotina diária tranquila. Possui
condições econômicas satisfatórias para se manter e tem acesso aos bens e serviços básicos.
O pai é o chefe de família e único responsável pela manutenção econômica do lar. A mãe se
atém aos afazeres domésticos e ao cuidado com as filhas. Em sua rede de relações,
encontramos os parentes e poucos vizinhos.
Os pais, apesar de terem estudado pouco, valorizam e se preocupam com o processo
de escolarização das filhas. Sempre que convidados ou convocados, estão presentes no
espaço escolar, cuidam da frequência da filha, dos cuidados necessários para que ela possa
ter tempo para estudar, cuidam dos materiais escolares e tentam construir um ethos de que
a escola é importante para o futuro nos dias de hoje. Mas, sobretudo, relegam à escola a
tarefa educativa, o que pode ser notado até nas aulas particulares que funcionam como um
substitutivo da família na relação pedagógica da filha diante dos deveres.
Conclui que Beatriz, apesar das dificuldades com alguns conteúdos, é tida como uma
excelente aluna em seu contexto. Os professores entrevistados foram unânimes nos elogios
à aluna e à família. Seu rendimento satisfatório e as representações sobre ela se devem não
só ao seu esforço pessoal para aprender e ao seu bom comportamento, mas também à
prioridade que dão à escolarização, demonstrado por meio do empenho e investimento
financeiro da família em aula particular para que a filha se saia bem nos estudos. Prioridade
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reforçada também pelo fato de, para os pais, os afazeres domésticos ficarem em segundo
plano em relação aos afazeres escolares.
Atitudes de rendimentos escolares duvidosos e incertos, quando observamos a
produção escrita da aluna, que revelam, ainda, as limitações do trabalho pedagógico
desenvolvido pela escola e permite à família antever que a filha terá problemas futuros
quando for “frequentar outra escola”.

2.3 Família nº 3: “Ufa! Pobres meninas confinadas no espaço doméstico entre a TV e os
panos de chão!” (Whitaker, 2002, p. 20)

Danúbia, dez anos, bom desempenho escolar, nenhuma repetência, média global 74,20 nos
cinco anos de escolaridade, mais nova de cinco filhos, cor branca, moradia própria.

2.3.1 Características Socioeconômicas do Grupo Familiar

A família nuclear de Danúbia é composta por sete membros. O pai Sr. Pedro, a mãe
D. Mariana, os irmãos Eduardo e Carlos e as irmãs Aline e Rosilene.
A moradia da família é própria e se localiza no bairro Morada do Sol. Esse bairro está
em início de formação e por isso possui poucas casas construídas e muitas ainda em
construção. É afastado do bairro JK, onde se localiza a escola. É um bairro tranquilo e não
tem problemas com violência ou drogas. A rua onde se localiza a residência da família é
calçada e pouco movimentada. Possui água, luz, orelhão e poucos vizinhos. Uma vez a cada
hora, o transporte coletivo vai até o bairro.
A residência possui uma sala, uma cozinha, três quartos, um banheiro e um porão,
onde fica o fogão à lenha. No pequeno terreiro onde a família cria algumas galinhas, fica
também a garagem. A rotina da casa é agitada por causa do grande número de crianças e
adultos que nela transitam diariamente.
Assim como nas demais famílias pesquisadas, a construção da moradia também não
foi fácil para essa família. Aos 18 anos, D. Mariana engravidou de seu primeiro filho. Então, o
Sr. Pedro, junto com alguns amigos, iniciou a construção da moradia atual no terreno que
era de seu sogro. Eles se mudaram para a casa ainda em alvenaria, sem vidros nas janelas e
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sem energia elétrica. D. Mariana lembra-se das dificuldades passadas no início de seu
casamento:

[...] Aqui, nessa casa, aqui, ele trazia o de comer e a vela para acender de
noite, porque nós ficamos quatro anos nessa casa, sem luz, com o Eduardo e
o Carlos. Não tinha vidro. Aí, a gente colocou lona. Um dia, deu uma chuva e
entrou tanta água dentro de casa! Dava uma bicharada dentro de casa. Eu
tenho uma vida aqui... pro meu gosto, ninguém casava ou ia embora (D.
MARIANA).

Meu contato inicial com a Sra. Mariana se deu pessoalmente após a mãe de Beatriz já
ter lhe falado sobre mim. No início, mesmo já sabendo sobre minha pesquisa por intermédio
da vizinha Sílvia, mãe de Beatriz, prontificou-se a conversar com o marido e, com um pouco
de receio, concordou em me receber por somente uma semana. Depois que iniciei as visitas,
ela concordou em me receber pelo período de duas semanas.
D. Mariana, além dos afazeres domésticos, tem uma pequena creche domiciliar 16 em
sua residência, onde cuida diariamente de quatro crianças: Nicole, de seis meses; Toninho,
de dois anos; e os irmãos Júlio e Juliana, de oito e seis anos, respectivamente, que estudam
no horário da tarde em escolas localizadas fora do bairro. Nos finais de semana, cuida ainda
de mais dois irmãos: Kelly, de cinco, e Kennedy, de sete anos. Durante toda a semana, conta
com a ajuda das três filhas e, às vezes, até do marido e dos dois filhos para os cuidados com
alimentação, vestuário e higiene das crianças cujas mães trabalham fora durante todo o dia.
Para complementar a renda familiar, ela ainda vende roupas, sapatos, cosméticos e
produtos de limpeza que os viajantes trazem.
A família de D. Mariana morava em um pequeno povoado chamado Sumidouro,
próximo à cidade de Itaverava. Sua mãe faleceu quando ela tinha apenas seis anos, deixando
também seus irmãos Rosa, Juarez e Francisco. Passados poucos anos, o Sr. Benedito, seu pai,
casou-se de novo e teve mais uma filha. Segundo D. Mariana, ele trabalhava na roça e criava

16

“Para maiores esclarecimentos e com o objetivo de conceituar o termo “Creche Domiciliar”, reporto-me às
palavras de Delgado (2005): “*...+ Não estou tratando do termo ‘creche domiciliar’ enquanto uma instituição
legalizada, com fiscalização e estratégias de formação das trabalhadoras. Uso o termo porque o trabalho
efetivamente acontece no domicílio da trabalhadora que recebe pagamento mensal das famílias. Compreendo
que as designações e nomes são construídos socialmente e o uso do termo creche domiciliar é sociológico, isto
é, as palavras correspondem a uma referenciação pelo uso social da linguagem, e não pela adequação à lei, ou
científica, do termo” (p. 151).
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gado. Até hoje, planta e cria alguns animais. Quando ela o visita, traz arroz, feijão, fubá e
verduras de sua roça.
Ela relata que seu pai ainda mora na roça e lê muito pouco. Mas faz questão de dizer
que

[...] Ele faz conta muito bem. Nunca perguntei, mas ele não frequentou a
escola. Às vezes, ele compra 15 pacotes de açúcar e a gente fala: ‘Cada
pacote foi tanto’. E ele fala: ‘Tanto!’ Antes da gente fechar a boca, ele já
respondeu. Toda a vida foi assim. É ótimo de conta. Sem estudar, na
Matemática, ele é perfeito. [...] antigamente meus bisavós... meus avós, no
caso, eram muito ignorantes, achava que a gente não precisava estudar (D.
MARIANA).

D. Mariana estudou somente até a antiga 3ª série do Ensino Fundamental porque,
segundo ela, na roça, conciliar os afazeres domésticos com a escola era mais difícil.

Primeiro, eu estudava na roça. Mas a gente matava mais aula do que tudo.
Sabe aquele tal de pé de angá que eles falam? Matava aula os dias tudo [...]
pra poder apanhar angá no pé. [...] Na roça, eu estudei muito pouco.
Depois, eu comecei a estudar aqui. A minha irmã falava: ‘Ah, vamos pra
escola!’. Aí, fui pro 3º ano. Aí, depois falei: ‘Ah, não vou estudar mais, não.’
Aí, eu parei. Era no Manoel Lino. Você se lembra? Ali, onde era o posto (D.
MARIANA).

A ajuda que ela e os irmãos davam ao pai para cuidar do gado também foi um
dificultador para que não prosseguissem nos estudos. Seus irmãos também cursaram
somente os primeiros anos do Ensino Fundamental e, segundo ela, o mais novo deles está
com 30 anos e “[...] sabe assinar o nome. [...] não tem nem carteira de identidade até hoje.
[...] porque ele não preocupa muito com as coisas, né? Tem tudo. Planta, colhe, tem duas
filhas...”
Ela narra suas lembranças, dizendo que: “[...] Aí, eu ia essa semana pra escola.
Quando chegava a semana que vem, eu já não ia, não. Quem ia era o meu irmão. Tinha que
candear boi. Uma hora da manhã, ele prendia os bois no terreiro. Aí, eu ia na frente. Um dia,
eu dormi na frente dos bois.”
Quanto aos materiais escolares, suas lembranças são de que “eram 28 alunos e um
livro só. Era um livro só. Desse tamanho [mostra o tamanho com as mãos]. Acho que o
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mínimo que ele tinha era dez folhas. Eu não sei mais que livro que é. Decorava as coisas
assim... num minuto ali.”
Mas, apesar de todas as dificuldades, suas lembranças da escola são positivas:

A de lá era boa. Tinha sala separada de menino. Hoje em dia, não tem sala
separada de menino e menina. Hoje, é tudo junto. Tinha aquela carreira
separada de cadeira: era de menino. O recreio das meninas era separado
porque os meninos era muito... cheio de maldade. Não era tudo cheio de
maldade, mas no meio de 10, 20, tinha um que queria beijar na boca,
abraçar, brincar de pique. Por isso que o recreio era separado (D.
MARIANA).

As lembranças que D. Mariana guarda da antiga professora também são muito
positivas. Ela se recorda que “a professora era boa. A gente tem saudade dela até hoje.”
Quando teve oportunidade de sair da roça e ir morar no distrito onde havia uma
escola, D. Mariana poderia ter continuado seus estudos. Mas justifica por que não foi e se
arrepende de não tê-lo feito, dizendo:

[...] Aí, depois do 4º ano, meu pai deixou ir para ficar com a D. Rita, que era
mãe da minha madrinha. Aí, eu podia estudar, mas eu não quis porque ela
era velha e eu tinha medo dela morrer comigo [risos]. Olha de onde vem o
medo! Aí, eu não quis e, aí, eu vim pra cá. Aí, eu fico pensando: ah, meu
Deus do céu, por que que eu não fui, né? Aí, eu tinha continuado estudando,
né? (D. MARIANA)

Quando foi chamada para trabalhar como babá em Conselheiro Lafaiete, recorda-se:

[...] Então, quando a Catarina me chamou pra vir pra Lafaiete, eu pensei
assim: meu Deus, será que é verdade? Mas quando eu cheguei aqui, eu
chorava pra voltar. Eu queria candear boi de tanto que os meninos eram
levados. Nossa, os filhos da Catarina eram terríveis! Trabalhou por muitos
anos como empregada doméstica. E até mesmo depois de casada,
continuou a trabalhar (D. MARIANA).

Nesse contexto familiar, as práticas de leitura e escrita acontecem em função das
necessidades da mãe para lidar com suas vendas. Não circulam na casa materiais escritos, à
exceção dos materiais escolares de Danúbia e Rosilene e alguns folhetos de propaganda.
Apesar de trabalhar como vendedora, D. Mariana sempre pede às filhas que se encarreguem
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de marcar os preços dos produtos, anotarem as vendas, as datas de receber e pagar as
mercadorias aos fornecedores e fregueses.
O pai, Sr. Pedro, tem 45 anos. Trabalhava como encarregado de obra, mas
atualmente está desempregado. Segundo a esposa, ele “faz de tudo um pouco.” Ambos
fazem questão de frisar que, mesmo desempregado, “[...] ele não consegue ficar parado,
não. Quando está de férias... se ele ficar três dias parado... a gente não paga pedreiro, não.
Ele mesmo é que faz. Outros vêm chamar para trabalhar... ainda vai trabalhar no sábado, no
domingo.”
Ele cursou somente o antigo 1º ano do Ensino Fundamental porque ajudava o pai na
pequena roça que a família cultivava. Na primeira oportunidade que teve de trabalhar de
carteira assinada, deixou definitivamente a escola e, por ironia do destino, foi trabalhar
realizando pequenos serviços no Colégio Nossa Senhora de Nazaré, que é o educandário
católico particular mais antigo da cidade de Conselheiro Lafaiete e dirigido por freiras.
Pedro é o segundo dos oito filhos do Sr. Benedito e da Sra. Raimunda. Ambos estão
vivos e sempre residiram na cidade de Conselheiro Lafaiete. Quanto aos quatro irmãos e às
três irmãs, ele não sabe dizer se cursaram e concluíram ou não os últimos anos do Ensino
Fundamental, mas me informou:

Pesquisadora: E os irmãos do senhor estudaram?
Pedro: Todo mundo estudou. Todo mundo. Só um que não. Mas nem sei
também em que série que ele parou, também, não.
Pesquisadora: O pai e a mãe do senhor também estudaram?
Pedro: Acho que ele tem leitura... Eles leem e escrevem, né? Acho que tem.
A mãe, eu não sei.
D. Mariana: Seu pai tem. Ele não tirou nova carteira novamente?
Pesquisadora: E escrevem?
Pedro: Acho que escreve também. Ele faz umas conta meio doida lá e dá
certo. [...] Burro lá é só eu [risos].

As práticas de leitura e escrita do Sr. Pedro são ainda mais esporádicas do que as da
esposa, pois não tem hábito de ler ou escrever. Utiliza a leitura e a escrita ainda menos em
seu trabalho e o faz somente quando é estritamente necessário. É categórico ao afirmar que
“[...] eu não gosto de escrever nem de ler [risos]. [...] ah, televisão, eu gosto. [...] gosto de
jornal. Gosto de pica-pau [risos].”
Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a concluir somente a antiga 1ª
série do Ensino Fundamental e interromper os estudos, ele afirmou não ter vontade de
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retornar aos estudos e lamentou que por isso não possa tirar a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), que o permitiria trabalhar como motorista.

Não tenho medo de exame de rua. Não tenho medo de dirigir na rua. Não
tenho medo de psicotécnico. Mas a prova, não. A prova, não. [...] Agora, é
40 horas. Quarenta e a digital dos dedos... só falta os dedos dos pés. [...] Eu
só não dirijo avião, o resto eu toco tudo! [...] há pouco tempo eles
mandaram eu entrar na aula e tirar carteira. Ah, não vou mexer com isso,
não. A casa aí pra fazer, cimento pra rebocar, o chão de piso grosso (SR.
PEDRO).

As outras duas filhas do casal, mais velhas que Danúbia, são Aline, de 13, e Rosilene,
de 17 anos. Ambas também se revezam para ajudar a mãe nos afazeres domésticos e no
cuidado com as crianças. Aline está cursando o 8º ano na Escola Estadual “Geraldo
Bittencourt”, o que, por se localizar bem distante de sua residência, a obriga a sair de casa as
seis horas e 20 minutos da manhã e caminhar cerca de 40 minutos para fazer o trajeto até a
escola. Ela não frequenta aula particular e não tem horário fixo para fazer suas tarefas
escolares. Às vezes, faz os deveres de casa no final da tarde ou no período da noite; alguns
dias, antes; e outros, após o jantar.
A irmã Rosilene tem 17 anos e cursava o 1º ano do Ensino Médio na Escola Estadual
“Narciso de Queirós”. E, apesar de a escola oferecer turmas de Ensino Médio no horário da
manhã, ela estudava à noite e, por isso, parou de estudar por causa da violência no bairro JK,
seu caminho obrigatório no retorno para casa. A mãe relata que em um determinado dia
“[...] faltou luz no JK [bairro] e ela me ligou lá do alto do cemitério dizendo que estava
descendo e era para mim ir encontrar com ela. Ninguém aqui quis ir comigo. Eu fui sozinha
com um cabo de vassoura na mão. Morrendo de medo!” E continua dizendo que a filha
interrompeu os estudos, mas “quando se casar, ela volta a estudar junto com o marido.”
Os dois rapazes, filhos do casal, são Eduardo e Carlos. Eduardo tem 20 anos, trabalha
como ajudante de transporte e entregador em uma firma de materiais de construção e
possui uma moto Honda. Seu irmão Carlos tem 24 anos e trabalha como operário nãoespecializado em uma empreiteira na área da Gerdau-Açominas. Ele possui um automóvel
Monza. Ambos interromperam seus estudos após cursarem a antiga 5ª série do Ensino
Fundamental. A mãe diz que o filho mais velho fez a prova de Legislação do Departamento
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de Trânsito (DETRAN) por oito vezes, mas não passou porque “ficava nervoso e não entendia
as questões.”
Diante do exposto pela Sra. Mariana, fica explícita a dificuldade em leitura e
interpretação encontrada pelo filho. A preocupação do Sr. Pedro com a pouca escolarização
dos dois filhos é evidenciada também em seu discurso ao dizer que “[...] A única coisa que eu
quero é que os meninos voltem a estudar de novo.” E quando sua esposa justifica, dizendo:
“Sabe por que mais eles pararam de estudar? Por causa da distância. A escola era muito
longe daqui”, ele a contesta, dizendo: “Meus sobrinhos sai pra estudar lá nos Almeidas”,
fazendo alusão à grande distância que a residência dos sobrinhos fica da escola onde eles
estudam.
A preocupação do Sr. Pedro com o fato de a filha Rosilene também ter parado de
estudar é menor do que a preocupação com os rapazes. O casal justifica com as seguintes
palavras:

Mariana: Não teve jeito. Ela ligava lá do alto do cemitério... Não tinha uma
luz no JK. Ela vindo de lá, com as pernas bambas, no escuro, e eu descendo
daqui, rezando, com medo de acontecer alguma coisa com ela.
Pesquisadora: O senhor acha que os rapazes precisam estudar mais do que
elas?
Pedro: Ah, mais os homens é que precisam mais, né?
Pesquisadora: Por quê?
Mariana: É, uai.
Pedro: Hã? Nossa Senhora. Até para limpar banheiro dentro dessas firmas,
eles estão exigindo estudo, uai. Maior palhaçada esse trem. Outro dia, o
menino falou comigo que está fichando lá jardineiro, tem que ter curso.
Tomar banho!
Mariana: Tem que ter curso pra saber até como você planta uma plantinha
no jardim.
Pesquisadora: Então, o senhor fica mais preocupado com o futuro deles?
Pedro: Ah, é! De agora pra frente, vai só piorando. Uai, é. Vai só piorando,
uai. Agora, eles estão com 20 anos...
Mariana: Um com 20, outro com 24.
Pedro: Eu com 40... O quê? Vou fazer 46 anos. Eu bem dizer já estou para
aposentar. Só não aposento por causa da idade. Mas agora, eles não, uai.
Eu quero aposentar e sair fora. Não quero nem saber de serviço, não.

2.3.2 Organização da Rotina Doméstica

Danúbia acorda por volta das cinco e meia da manhã, pois, nesse horário, Toninho,
de apenas dois anos, é entregue pela mãe à D. Mariana. Ele fica em sua casa durante o dia
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todo e, em alguns dias, permanece à noite também. O menino chega e vai direto para a
cama de Danúbia. Fica sob seus cuidados até as seis e 15 da manhã, porque, nesse horário,
ela se levanta, toma café e começa a se arrumar para ir para a escola que se inicia às sete
horas.
A aula termina às 11 e meia, e no trajeto até sua casa, Danúbia gasta cerca de 30
minutos. Quando chega da escola, troca de roupa e nem todo dia almoça primeiro, porque,
em alguns, antes de fazê-lo, dá banho e arruma Juliana, uma das crianças que fica sob os
cuidados de sua mãe. Depois, almoça e vai levá-la até a escola, que fica localizada em outro
bairro, cerca de 30 minutos de sua casa. Gasta no trajeto de ida e volta aproximadamente
uma hora e 20 minutos. Quando chega, se já houver almoçado, vai arrumar a cozinha. Nessa
atividade, gasta em média uma hora e 40 minutos. Quando não se dedica a essa atividade,
ajuda a mãe e as irmãs no cuidado com as crianças ou a lavar algumas peças de roupa. Essa
rotina só é interrompida às segundas e quintas-feiras porque, logo após a escola, ela vai
direto para o projeto social da AABB.

Danúbia chegou da escola, guardou a mochila e foi almoçar. Assim que
terminou, sua irmã Aline já estava à sua espera para irem levar Juliana à
escola. O tempo gasto entre a saída e a volta para casa foi de uma hora e
dez minutos. Assim que chegou, descansou um pouco, assistiu à TV, tomou
um copo de suco e foi arrumar a cozinha do almoço. Hoje, contou com a
ajuda quase total da mãe. Logo depois, foi cuidar de Toninho, que havia
acordado. Lanchou e foi para a aula particular. [...] Enquanto Danúbia se
ausentou de casa, a mãe recebeu os representantes dos produtos que
vende. Pagou as mercadorias do mês anterior, comprou, conferiu e anotou
os novos produtos adquiridos. Também cuidou de Toninho e Nicole. [...] Na
aula particular, cujo início foi às 15 horas e 50 minutos e o término às 16
horas e 50 minutos, Danúbia e Beatriz fizeram o dever de Matemática
(problemas, expressões e operações – livro: p. 47 a 51), que a professora
regente passou em sala de aula no dia anterior e não corrigiu. Quando
terminaram, começaram a fazer as operações que a professora da aula
particular passou e pediu-lhes que não consultassem a tabuada. Beatriz
terminou primeiro e errou apenas uma. Danúbia acertou todas (DIÁRIO DE
CAMPO, 20 de maio de 2009).

A rotina diária da menina consiste basicamente em ajudar a mãe e as irmãs a
realizarem as tarefas domésticas de arrumar casa e cozinha; cuidar, levar e buscar as
crianças na escola; ajudar e até mesmo fazer almoço e jantar; lavar algumas peças de roupa;
e ir ao supermercado ou lojas com a mãe. Não se percebem questionamentos ou
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resistências por parte de Danúbia às ordens da mãe. Ela parece já ter interiorizado suas
obrigações domésticas diárias.
Seu lazer pode ser resumido em assistir à televisão à noite e, durante o dia, nas
poucas horas de folga ou enquanto pode conciliar a TV com alguma atividade doméstica;
brincar de bola nos finais de semana com as colegas; passear esporadicamente com a mãe
na casa do avô; às vezes, ir à missa; e todo sábado ao catecismo. As brincadeiras e as
distrações lúdicas não existem de forma constante e prazerosa na rotina de Danúbia. A mãe
enfatiza que “ela não é muito de brincar mais, não. Está crescendo, né!”
Quando D. Mariana percebe que Danúbia está muito cansada, faz ou a ajuda a fazer
as atividades domésticas que lhe são destinadas. A menina tem o hábito de ir dormir,
diariamente, até oito e meia da noite. Sua mãe relatou fatos que explicitam o cansaço físico
e mental da filha ao dizer que “ela não tem dormido direito. Acorda durante a noite
preocupada e dizendo que já está na hora de se levantar e ir para a escola.” Algum tempo
depois, quando já havia terminado o acompanhamento da rotina de Danúbia, em visita à sua
casa, a mãe relatou que a levou ao médico, mostrando-me o remédio que ela estava
tomando para “descansar”.
As palavras usadas por Whitaker (2002, p. 20): “Ufa! Pobres meninas confinadas no
espaço doméstico entre a TV e os panos de chão.”, ao analisar os limitados processos de
socialização via trabalhos e deveres domésticos pelos quais passam meninas inseridas em
um contexto rural-urbano, servem, aqui, perfeitamente, para caracterizar o dia a dia de
Danúbia e suas irmãs.
Mas, ao mesmo tempo, existe uma consciência por parte da mãe de que a menina
precisa também se dedicar aos estudos e, diariamente, ela frequenta a aula particular com o
objetivo de fazer os deveres e estudar. Segundo a mãe, estão fazendo o “sacrifício” (já que o
pai está desempregado) de pagar a aula particular para que ela se saia bem na escola e
tenha notas boas. Ao ver as notas, a mãe cobrou melhoras, dizendo-lhe que, “no boletim de
sua colega Beatriz, há notas melhores e, já que seu pai está desempregado e estamos
fazendo o sacrifício de pagar a aula particular para você, as notas podem melhorar.”
Segundo a Sra. Mariana, ela precisa frequentar a aula particular para fazer os deveres e
estudar um pouco mais, porque nem os pais, as irmãs ou os irmãos sabem ou têm tempo
para ensiná-la.
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Ao dizer que achou as notas de sua filha baixas, também indagou à pesquisadora
sobre o que achava do rendimento escolar da menina e sobre o trabalho da professora
regente. Ficou mais satisfeita ao saber que as notas de Danúbia estão entre as três melhores
da sala.
Em seu dia a dia, sempre que a menina termina seus afazeres domésticos, faz um
lanche e vai para a aula particular. Mesmo quando não os termina a tempo, deixa para a
mãe ou as irmãs fazerem o restante. Se tiver pouco dever e voltar a tempo, vai buscar as
crianças que levou na escola; do contrário, a irmã Aline o faz.
O horário inicial da aula particular é 15 horas e 30 minutos e o término varia de
acordo com a quantidade de deveres que foram determinados para casa. Percebe-se que
esse horário determinado para Danúbia frequentar a aula particular é o único em sua rotina
voltado para a vertente lar do processo de escolarização. O tempo a ele destinado não é
determinado a priori. E nesse espaço de tempo, todos os seus demais afazeres domésticos
ficam a cargo da mãe ou das irmãs, que, por sua vez, não reclamam do tempo de duração de
sua ausência do lar.
Algumas características de Luciana, a professora de aula particular, já foram
ressaltadas anteriormente. Faço aqui somente o relato das observações que se referem às
orientações da professora à Danúbia:

Ao ajudar Danúbia a fazer os deveres de Matemática, especialmente as
operações de multiplicação e divisão, Luciana geralmente as faz primeiro
para depois conferir os resultados das contas que a aluna fez. Quando tem
dúvidas, olha na tabuada. Às vezes, fica insegura com algumas respostas
relativas aos deveres das demais disciplinas e, então, deixa para orientar a
aluna no dia seguinte. Também fica ansiosa para ver os resultados
bimestrais de Danúbia (DIÁRIO DE CAMPO, 22 de maio de 2009).

D. Mariana e o Sr. Pedro têm o hábito de se assentar com os filhos para jantar e,
nesses momentos, aproveitam para conversar sobre cada um.
Nos finais de semana, o lazer dos membros da família é bem simples. O círculo de
amizades do Sr. Pedro é restrito a alguns vizinhos e colegas de serviço. Uma das poucas
casas que ele frequenta é a do pai de Beatriz, pois os dois sempre tomam cerveja juntos.
O lazer dos rapazes é sair de moto ou carro com as namoradas e ir dançar forró. As
meninas cuidam dos afazeres domésticos e, às vezes, vão até o centro da cidade com a mãe
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para fazer compras. Raramente, visitam a casa dos tios ou avós. Danúbia frequenta o
catecismo no sábado à tarde. A família é católica, mas não tem o hábito de frequentar a
igreja. D. Mariana vai à missa esporadicamente e diz que “[...] só em eventos igual ao
batizado da menina da Sílvia pra gente batizar. Aí, a gente foi.”

2.3.3 Discursos Parentais e Pedagógicos

2.3.3.1 A Aluna Danúbia

Gráfico 3. Desempenho da Aluna Danúbia.

Danúbia, em sala de aula, é uma aluna quieta e calada. Quase nunca faz
questionamentos à professora ou pede a palavra. Só o faz quando é solicitada. No horário do
recreio, ela merenda, fica assentada com as colegas ou anda um pouco pelo pátio, sempre
com muita tranquilidade.
Os cadernos são encapados e limpos e a mochila é organizada. Possui todos os
materiais escolares necessários e não pede material emprestado às colegas. Nota-se
capricho em seus cadernos, a letra é bonita e as atividades são completas. Algumas estão
corrigidas pela professora e outras não. Observa-se também que as atividades que estavam
erradas foram consertadas pela professora, passando caneta azul por cima. Existem nos
cadernos alguns elogios escritos pela regente.
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Os questionários e as atividades copiadas do livro de acordo com as orientações
dadas estão todos feitos, porém não se percebe nenhuma atividade corrigida pela
professora no caderno, nem mesmo um visto sinalizando aos pais que percebeu que as
atividades foram feitas.
Danúbia arruma a mochila de levar para a escola quando chega da aula particular,
porque, segundo ela, se não o fizer, depois esquece. Sempre organiza os bilhetes e avisos da
escola, bem como os lembretes que julga importante, em um caderno que ela intitula de
agenda. Os relatos diários para a pesquisadora sobre sua rotina também foram escritos
nesse caderno. Percebe-se em sua escrita que ela tem uma alfabetização deficiente do
ponto de vista ortográfico. Faz troca de letras, principalmente da letra ‘v’ pela letra ‘f’, não
faz uso correto dos sinais de pontuação e nem das letras maiúsculas e minúsculas.

2.3.3.2 O Processo de Escolarização nos Discursos Parentais

Não se encontram nas dependências da casa livros, revistas ou outros materiais
escritos, com exceção dos materiais escolares das meninas e alguns poucos folhetos dos
produtos que a mãe vende.
O acompanhamento da escolarização dos filhos é feito principalmente pela Sra.
Mariana. Ela controla e monitora o desenvolvimento dos estudos das filhas e percebe-se,
pelos seus relatos, que o fazia também com os demais que já estudaram. Segundo o Sr.
Pedro, acompanhar a escolarização das meninas “[...] fica por conta dela. Ah, eu não tenho
paciência, não. Fica por conta da Mariana. Eu não vou, não [referindo-se às reuniões na
escola]. [...] ir mal elas não vão, não. Senão, já tinha chamado lá [risos].”
O pai é bastante rígido com a educação moral da família, especialmente das filhas.
Acompanha a escolarização das mesmas por intermédio da esposa. Em nenhum dos dias em
que estive presente na residência da família, presenciei questionamentos ou intervenções
feitas pelo Sr. Pedro à esposa ou às próprias filhas sobre a vida escolar das mesmas. Apesar
de estar desempregado, sua presença em casa durante o dia é rara, pois sai para fazer
“bicos” ou vai para a pequena cidade onde mora seu sogro.
A mãe diz nunca ter sido chamada a nenhuma escola por causa dos filhos a não ser
para receber elogios. Relatou que, há muitos anos, foi à escola onde Carlos, o filho mais
velho, estudava na 4ª série para pedir que o trocassem de sala porque achava que ele não
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estava aprendendo com a professora. Recusaram-se a trocá-lo e, no final do ano, a
professora jogou as provas no rosto dela e disse que o menino havia sido reprovado, ao que
a mesma retrucou com palavras obscenas. A professora prestou uma queixa contra ela e
levou um advogado quando foram à Delegacia. Ela disse que só levou a filha pequena
porque estava com cinco dias de vida e amamentando no peito. O fato acabou não tendo
consequências maiores nem para ela nem para a professora. Depois do acontecido, o filho
continuou a estudar na mesma escola, trocou de professora e não houve mais incidentes.
Em outro episódio, em que uma aluna bateu em sua filha Aline, conta que, juntamente com
o filho mais velho que ela buscou no serviço, todo sujo de barro, foram até a escola e
exigiram que a diretora tomasse providências e que também convocasse a responsável pela
aluna para conversarem. Por sete vezes, marcaram e D. Mariana foi até a escola, mas a outra
mãe não compareceu.
Disse não olhar os cadernos das meninas sempre, mas de vez em quando o faz de
surpresa. E quando as filhas se recusam a mostrá-los, vai até a escola para verificar com as
professoras e a diretora como as coisas vão indo.

Mariana pediu à filha Aline, que está cursando o 8º ano, para que lhe
mostrasse os cadernos. Diante de sua recusa, disse-lhe que irá até a escola
porque, apesar de seu rendimento no primeiro bimestre ter sido muito
bom, não se contenta somente com as notas. A filha ficou um pouco
preocupada (DIÁRIO DE CAMPO, 26 de maio de 2009).

Ao final do ano letivo, a Sra. Mariana me informou que as notas da filha Aline foram
baixas e ela foi reprovada.
Mesmo com Rosilene, a mais velha das três filhas, que estava cursando o Ensino
Médio, a mãe fazia questão de olhar os cadernos e checar os “pontos” e as datas quando
desconfiava que pudesse ter “dado nó” na escola, porque, afinal, “o telhado é de vidro”. Ao
usar tal expressão, ela está se referindo ao fato de a filha ter namorado e o pai ser rígido
com as permissões para saídas do casal, além de supervisionar o namoro.
Quanto à escola em que Danúbia estuda, disse que no ano anterior recebia vários
bilhetes e que a diretora não gostava que as mães conversassem com as professoras.
Quando isso acontecia, sempre ficava algum funcionário da escola vigiando. Relata que
esporadicamente comparecia às reuniões escolares pelo fato de os horários das mesmas
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quase sempre coincidirem com sua obrigação de arrumar duas das crianças que ficam sob
seus cuidados e enviá-las para a escola.
Como solução, enviava a filha Rosilene, na época com 16 anos, para representá-la,
mas a diretora dizia em reunião que havia mães mandando os filhos “aborrecentes” para
substituí-las e que não aceitava o fato. Rosilene também se sentiu ofendida e parou de ir às
reuniões. Além disso, a antiga diretora pediu que não levassem crianças pequenas para as
convocações, pedido que ela, assim como outras mães, achava difícil de ser atendido.
Quanto à Direção anterior da escola de Danúbia, relata sua insatisfação com a
mesma porque ela queria que todos os alunos pagassem pelos erros de alguns. Mesmo
quando sabia quem era o aluno que havia cometido alguma indisciplina, responsabilizava e
punia todos.

A Luana chamou lá porque quebrou a cadeira giratória. Eu tinha certeza de
que não foi as meninas. Foi menino homem! Ela queria que pagasse. Eu
falei assim: ‘Se for a minha filha eu até pago.’ E ficou por isso mesmo. Eu
não tenho nada que reclamar da Luana nem da Letícia. [...] Se tinha alguma
falha, tinha. Porque, às vezes, ela [referindo-se a Luana] impunha uma coisa
muito forte na frente das mães e atrás ela puxava a corda, e a gente sabia.
É alguma coisa assim... Com as crianças, mesmo.
Ela me achava muito correta e eu também achava ela muito correta. Igual
eu falei com a Luana: eu entro aqui na escola em reunião com pressa
porque eu levo as meninas no Patati-Patatá e eu busco. Porque eu olho filho
dos outros. Eu venho nas reuniões algumas vezes (D. MARIANA).

Manifestou também sua insatisfação com as reuniões na escola ou no Projeto da
AABB que a filha frequenta, porque, segundo ela, “[...] algumas mães fazem muita confusão,
tumultuam e fazem a gente ficar com vergonha.” Também não comparece às reuniões de
pais na escola em que a filha Aline estuda, especialmente quando as mesmas são marcadas
para o horário de 19 horas e 30 minutos.
Sobre Letícia, a atual diretora da escola, disse que, por enquanto, está satisfeita com
a forma com a qual vem trabalhando. Quanto à professora regente, apenas questionou a
pesquisadora sobre seu trabalho, mas não fez comentários maiores, deixando claro não
estar insatisfeita. Para ela, “[...] a escolinha lá é ótima. Do ano passado pra agora, a gente
tinha... como é que eu vou falar? Mais... liberdade pra gente entrar e sair. A gente é muito
bem recebida. No tempo da Luana, tudo era através de bilhete e, às vezes, a gente ia lá” (D.
MARIANA).
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As expectativas sobre os benefícios futuros para as filhas, advindos do processo de
escolarização, são traduzidos por D. Mariana da seguinte forma:
Pesquisadora: O que a senhora espera da escolarização para Danúbia?
Mariana: Um futuro melhor, né! Muito melhor.
Pesquisadora: A senhora quer que elas estudem até quando?
Mariana: Se Deus quiser, né. Para ter um futuro melhor, né. [...] Que elas
continuem e consigam muitas coisas. Muitas coisas, mesmo. Muito sucesso,
né? Porque, dia a dia mesmo, se colocar tudo na ponta do lápis... Além
delas baterem as canelinha todos os dias, fica caro, né!

Quando questionei o Sr. Pedro sobre as expectativas que tem a respeito da
escolarização das filhas Danúbia e Aline, ele respondeu-me:
Pedro: Ah, enquanto puder estudar, vão estudando. A hora que passar para
a noite, aí já fica pesado. [...] ah, é muito pesado. Fica pesado para os dois
[...] [referindo-se aos filhos] chegar aqui cansado e ter que buscar menina
na escola tarde.
Pesquisadora: Se continuarem a estudar à noite, o senhor acha que isso irá
fazer diferença no futuro delas?
Pedro: Aí, pode, né...

2.3.3.3 Os Discursos Pedagógicos sobre a Aluna Danúbia e sua Família

A professora Zilda trabalhou com Danúbia no 1º ano do Ensino Fundamental. Tem 15
anos de docência. Tem formação superior e pós-graduação em Pedagogia e Geografia. Sobre
a aluna, diz que era “muito boa, dependente da mãe que a superprotegia.” E continua,
dizendo que a mãe sempre “está atenta a tudo e não a deixa viver para o mundo.” Ressalta
que Danúbia era uma aluna calada, inteligente e responsável e que a mãe sempre
participava das reuniões e, quando tinha dúvidas sobre algum assunto relativo à escola ou a
aprendizagem, perguntava pessoalmente ou mandava perguntar a ela. Levava e buscava a
filha na escola todos os dias. A aluna sempre estava arrumada, com o material necessário,
não faltava às aulas e fazia todos os deveres de casa com capricho. Assentava-se sempre
perto das melhores alunas da sala.
A professora Valquíria trabalhou com Danúbia nos 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental. Também tem 15 anos de docência. Tem formação superior em Pedagogia e
pós-graduação em Psicopedagogia, Ensino Fundamental e Educação Infantil. Sobre a aluna,
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diz que ela não tinha letra boa e por isso sempre cobrava a mãe, que era muito participativa.
Era muito tímida e quase não conversava na sala de aula. Quanto à aprendizagem, “era boa
e fraca” (referindo-se à sua escrita). Percebeu que ela tinha dificuldades de visão e
necessitava usar óculos. Segundo ela, a escola não pôde encaminhá-la ao oftalmologista,
mas a mãe o fez. Para fazer as atividades em sala de aula, achava-a “[...] lenta e limitada” e
não a incluía entre os três melhores alunos da turma. Ressalta que Danúbia melhorou muito
do 2º para o 3º ano, mas, em suas palavras, diz que: “[...] a escrita e as dificuldades
ortográficas eram grandes.” Também na Matemática, quando introduziu as quatro
operações, diz que: “[...] quem teve mais dificuldade com a divisão foi Danúbia, X e Y.”
A professora Tatiana trabalhou com Danúbia no 4º ano do Ensino Fundamental. Tem
20 anos de docência. Sua formação superior é em Pedagogia e tem pós-graduação em
Educação. Também trabalha como supervisora do Ensino Médio e como professora do curso
de magistério. Segundo ela, Danúbia era uma ótima aluna, sempre quieta e calada. Fazia os
deveres “maravilhosamente bem. A mãe estava sempre presente nas reuniões e perguntava
suas dúvidas sobre a menina.”
Quando solicitei à professora Rúbia, regente do 5º ano, que listasse os três alunos e
as três alunas com rendimento satisfatório, ela citou Danúbia em terceiro lugar. Disse-me
que ela é uma aluna responsável, disciplinada, muito educada e que faz sempre os deveres
de casa. Para ela, esse dado é significativo, já que a maioria dos alunos da turma não os faz.
Quanto à família, relatou que a mãe acompanha de perto o desenvolvimento escolar da filha
mesmo não estando presente em todas as reuniões para as quais é convocada.

Pesquisadora: Como é o comportamento da Danúbia?
Rúbia: Assim, o comportamento da Danúbia é excelente. A Danúbia só é
bem mais tímida que a Beatriz. Ela não participa de apresentações na
escola. Ela não gosta.
Pesquisadora: Você acha que é por timidez?
Rúbia: Um pouco, sim. Não sei se ela tem um bloqueio ou se alguém falou
alguma coisa pra ela e ela ficou envergonhada. Porque a resistência dela é
muito grande e ela não deixa a gente se aproximar dela pra conversar.
Tentar descobrir o que está acontecendo. Ela é muito fechada.
Pesquisadora: Como é o relacionamento dela com os colegas?
Rúbia: Ótimo também. A Danúbia é mais firme. Se ela estiver certa, não é
que ela briga, mas ela bate o pé e você vê a relação dela com os meninos
nas atividades. Ela chega até a fechar a cara pra eles.
Pesquisadora: E os deveres de casa?
Rúbia: Tranquilo. Muito bem feitos. Muito caprichados.
Pesquisadora: E as atividades na sala de aula?
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Rúbia: Ótimo também. Fazia sempre. Não faltava material nem nada.
Pesquisadora: Como são os cadernos da Danúbia?
Rúbia: Excelentes. Muito caprichados.
Pesquisadora: E quanto à assiduidade?
Rúbia: Ótimo.
Pesquisadora: No geral, como você vê a participação da família da Danúbia
na escola?
Rúbia: Excelente. A mãe dela estava sempre aqui na escola.
Pesquisadora: Como é o seu relacionamento com a família?
Rúbia: Muito bom também. Eu posso dizer que só tenho problema com os
parentes da Márcia. Os outros são muito tranquilos. Eu tenho liberdade de
chegar, falar o que está acontecendo e eles também falam o que pensam.

Ao entrevistar Luiza, a coordenadora pedagógica da escola, da mesma forma como
aconteceu com as duas outras alunas de bom rendimento, ela não se lembrou também de
Danúbia. Segundo ela: “[...] desses três aqui, eu estou sem o que falar.” Sua justificativa foi a
de que teve pouca convivência com a turma em que eles estavam.
Ao ser questionada sobre a aluna Danúbia, as palavras da diretora da escola a seu
respeito foram:

A Danúbia... eu, pra te falar a verdade, eu lembro, mas muito pouco da
Danúbia. Ela também não dá muito trabalho aqui na escola, não. Algum
trabalho. Acho que chamei a mãe dela algumas vezes, sim. Mas muito
pouco. Coisa assim... mínima (LETÍCIA).

2.3.4 Breves Considerações

Pelo acompanhamento de Danúbia, conclui-se que ela é uma menina tímida,
afetuosa e extremamente responsável em todas as atividades, tanto escolares quanto
domésticas, que lhe são destinadas. Tem momentos de lazer e atividades lúdicas
esporádicos.
Mas, apesar de suas responsabilidades extraescolares, Danúbia se esforça e consegue
ser uma boa aluna. Na escola, é organizada, esforçada, disciplinada e necessita de maior
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atenção pedagógica em sua escrita e nos conteúdos relativos às operações de multiplicação
e divisão.
Os comportamentos e atitudes parentais observados no seio da família deixam
evidente a importância que depositam no papel da escolarização para o futuro. Essa
importância pode ser exemplificada tanto pela cobrança da mãe à Danúbia e demais filhos
em relação ao rendimento escolar quanto pelo investimento em aula particular, que pode
ser traduzido não só como a priorização e o respeito ao horário não-escolar dedicado aos
estudos, mas também como um substitutivo da família na tarefa de ensinar.
São essas atitudes, muitas vezes invisíveis à escola, que, nesse contexto, fazem a
diferença para que Danúbia tenha um bom desempenho no processo de escolarização.
Porque, apesar de inserida em um contexto familiar que limita sua socialização devido aos
trabalhos domésticos sob sua responsabilidade e também de suas obrigações escolares
serem mais uma tarefa dentre as tantas que ela tem para fazer, Danúbia tem seus esforços
recompensados por meio de seu bom rendimento escolar.

ALUNOS DE BAIXO RENDIMENTO
2.4 Família nº 4: as dificuldades linguísticas como herança parental

Amanda, 10 anos, baixo desempenho escolar, média global 61,60 nos cinco anos de
escolaridade, recuperação em Português no 4º ano, sexta de sete filhos, cor branca, moradia
própria.

2.4.1 Características Socioeconômicas do Grupo Familiar

A família nuclear de Amanda é composta por nove pessoas. Os pais, Sr. Sebastião e a
Sra. Leonora, e os demais filhos do casal, que se chamam Joelma, Luciana, Raquel, Lucas,
Alessandra e Luiz.
O pai, Sr. Sebastião, tem 52 anos, é branco e filho único. Nas poucas vezes em que
nos encontramos, percebi que ele é um homem educado e cordial. A comunicação com ele
se torna muito difícil por causa de sua dicção. É analfabeto e trabalha como ajudante de
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pedreiro. Seus pais, já falecidos, eram o Sr. Antônio, que trabalhava como carvoeiro, e a Sra.
Matilde, que trabalhava no lar. Ambos eram analfabetos e, desde que se casaram, residiam
no bairro JK. Eles tiveram 12 filhos, que faleceram ainda bem pequenos. Somente o Sr.
Sebastião sobreviveu. Sua esposa, ao ser interrogada sobre o número de irmãos de seu
marido, disse-me:
Pesquisadora: Quantos irmãos seu marido tem?
Leonora: Nenhum. Ele é filho único. [...] Mas eu acho é bom... Mas a mãe
dele é mãe de 12.
Pesquisadora: Morreram todos?
Leonora: É. Todos. É... Só sobreviveu ele. Ela ganhava os filhos e não
cuidava com muita coisa, não. Aí, adoecia e morria. Ele só sobreviveu
porque a madrinha dele cuidou dele.
Pesquisadora: Será que os outros morreram porque tinham a fenda
palatina?
Leonora: Não. Os outros não tinha, não! Só ele! A mãe tinha pouquinho
aberto. Mas tinha.
Pesquisadora: O pai não tinha?
Leonora: Nada!

A Sra. Leonora tem 39 anos. Seus pais são a Sra. Benedita, hoje com 70 anos, e o Sr.
Joaquim, falecido aos 54 anos. Ambos não frequentaram a escola e só sabiam assinar o
nome. A mãe era cozinheira e o pai trabalhava de “chapa”17. Leonora tinha seis irmãos.
Atualmente, são quatro mulheres e um homem, porque o outro rapaz foi assassinado aos 28
anos. Nenhum deles cursou mais que os quatro primeiros anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Leonora é trabalhadora do lar e, às vezes, trabalha como faxineira. Estudou até a 2ª
série do Ensino Fundamental, porque

[...] tinha que trabalhar em casa e cuidar dos meus irmãos porque minha
mãe era cozinheira. Eu tenho muita lembrança da escola. Eu gostava de ir
para escola, boba. Mas quando a mãe falou que não dava pra eu estudar
mais, eu fiquei triste. Eu estudava de tarde. Ah... eu gostava, boba... Eu
estava com 13 anos (LEONORA).

Mas, apesar de se lamentar por não ter continuado os estudos, quando questionada
sobre o interesse de voltar a estudar, uma vez que a Escola Municipal “José Castellões de
17

Chapa é o termo usado para designar os trabalhadores braçais que descarregam caminhões nos antigos
armazéns e supermercados.
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Menezes” oferece ensino noturno e está localizada próxima de sua residência, ela justificou,
dizendo:

Pesquisadora: E você tem vontade de voltar a estudar?
Leonora: Ah... Eu andei pensando uns tempos atrás em voltar a estudar.
Mas, ah, boba, a minha cabeça não dá mais, não.

Leonora confessou-me que gosta de sair aos sábados à noite para ir ao forró. Não
gosta que o marido vá junto com ela, mas leva o filho Lucas de companhia. Algumas
observações, tais como as transcritas a seguir, merecem especial atenção para se
caracterizar um pouco mais essa mãe de família.

No primeiro dia em que acompanhei a rotina da família, logo após me
receber, ela se retirou da sala, foi até a cozinha e, ao voltar, pude perceber
que ela havia ingerido bebida alcoólica, fato esse que ela não tentou
esconder, dizendo-me ‘[...] eu bebo um golinho. Não tem importância, não,
né?’ Por ser uma pessoa de poucas palavras, pude perceber a mudança em
sua personalidade, pois ela ficou muito mais eloquente (DIÁRIO DE CAMPO,
10 de novembro de 2009).

Em outro dia de pesquisa de campo, anotei: “Enquanto conversávamos no portão, a
filha Raquel gritou para ela: ”É mãe. A senhora já bebeu, né? Ao que ela retrucou: ‘Ih! Bebi,
sim! Bebi, mesmo! E daí?’” (DIÁRIO DE CAMPO, 18 de novembro de 2009).

Posteriormente, no dia da formatura do 5º ano, organizada pela escola em um clube
no centro da cidade, ao chegar, encontrei-me com Leonora e a filha Alessandra saindo.
Enquanto Alessandra brincava com meu bebê, a mãe me disse que ia ao bar comprar um
cigarro. Porém, elas me acompanharam e retornaram para dentro do clube sem irem ao bar.
Leonora engravidou aos 15 anos e, quando sua filha estava com dois anos, conheceu
e foi morar com ele na casa de seus sogros. Disse-me ter sofrido muitas humilhações por
parte da sogra pelo fato de ser negra. Eles estão juntos há 20 anos. Viveram maritalmente
por alguns anos e depois se casaram na igreja católica. Leonora mostrou-me com muito
entusiasmo as fotos de seu casamento. Eles têm sete filhos e quatro netos. Após o
nascimento de seu filho caçula, Leonora engravidou mais duas vezes, mas as gestações não
foram adiante.
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Dos sete filhos do casal, quatro ainda estão cursando o Ensino Fundamental.
Amanda, de 11 anos, cursa o 5º ano, Alessandra, de 12 anos, e Lucas, de 13, cursam o 4º ano
e Luís, de sete anos, cursa o 2º ano. Todas as crianças estudam na Escola Municipal “José
Castellões de Menezes”. As três filhas mais velhas do casal, Joelma, Luciana e Raquel,
interromperam seus estudos antes de terminarem o Ensino Fundamental.
Raquel tem 15 anos e um filho de seis meses. À época da pesquisa de campo, ela
residia com os pais e, posteriormente, foi morar com o namorado, que não é o pai de seu
filho, em uma casa próxima à residência dos pais. Estudava na Escola Estadual “Professora
Maria Augusta Noronha”18, localizada em um bairro distante de sua residência. Interrompeu
seus estudos no 6ª ano por causa da gravidez. Ainda não havia voltado para a escola e por
isso a mãe disse-me que não estava recebendo a bolsa escola há mais de quatro meses. A
mãe manifestou sua vontade e sua preocupação em ajudá-la a voltar a estudar, dizendo-me:

Pesquisadora: Você estava disposta a olhar o nenê?
Leonora: Claro. Eu já tinha até ido lá na escola falar. Agora, eu tomar conta
do menino pra ela estudar, agora que está morando com esse homem, não
posso fazer um trem desses. Porque menina nova você sabe, né? Dá que vai
que eu estou olhando, vai pra escola e de lá do caminho da escola, vai pra
outro lugar. Aí, eu é que levo ferro. Deixa pra lá.

Luciana tem 17 anos. Trabalhava como babá e, assim como a irmã, também estudava
na Escola Estadual “Professora Maria Augusta Noronha”. Engravidou aos 16 anos e também
parou de estudar no 6º ano. É mãe de um menino de um ano e reside com o pai de seu filho
em outro bairro. Segundo a mãe, “[...] essa não me dá trabalho.” Seu marido tem 23 anos e
continua estudando, porém Leonora não soube me dizer seu grau de escolaridade. Às vezes,
o casal e o filho vão visitar a família materna nos finais de semana.
A filha mais velha é Joelma. Ela tem 22 anos, parou de estudar na 7ª série do Ensino
Fundamental e trabalha como babá durante todo o dia. Sua filha de cinco anos fica sob os
cuidados de sua mãe Leonora. Ela reside em uma pequena casa de três cômodos, localizada
nos fundos da casa dos pais. Não tem o hábito de chamar o Sr. Sebastião de pai, porque,
segundo a mãe:

18

Anteriormente denominada Escola Estadual “Inconfidência”.
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Eu engravidei aos 15. Tive ela com 16 anos. Ela é de abril e eu sou de maio.
Ela não é filha dele, não. Quando eu fui morar com ele, ela estava com dois
anos. Aí, depois, quando ela estava com cinco anos, foi que eu arrumei essa
outra. Ela chama de pai, às vezes... porque, às vezes, ele é muito ignorante
(LEONORA).
A residência da família é própria. Está localizada no bairro JK e fica cerca de cinco

minutos da escola. Possui água e luz. É bastante modesta e ainda não está terminada. Possui
três quartos, sendo um para as meninas, um para os meninos e um terceiro para os pais.
Possui ainda uma sala, um banheiro e uma cozinha com fogão, geladeira e armário. O
mobiliário é bem simples. A família possui telefone celular da Oi, aparelhos de TV, DVD e
som, geladeira e tanquinho. Percebe-se uma preocupação por parte da mãe com a limpeza e
organização das dependências internas e da parte externa da casa. A rua é calçada e
bastante movimentada pelos vizinhos.
A manutenção financeira do lar fica a cargo do Sr. Sebastião. Ele trabalha como
ajudante de pedreiro de segunda a sexta-feira e aos sábados pela manhã. Diariamente,
chega a casa por volta das 19 horas. Nesse horário, geralmente, os filhos e netos já tomaram
banho, estão jantando e assistindo à TV. A mãe, além do cuidado com os filhos e a casa,
ajuda a complementar a renda familiar, fazendo, esporadicamente, faxinas e outros serviços
domésticos, como lavar e passar roupas em outras residências.
Não se encontram nas dependências da casa livros, revistas ou outros materiais
escritos, com exceção dos materiais escolares dos filhos. A mãe disse-me que não tem
hábitos de leitura e escrita. Disse-me também não gostar muito de assistir a programas ou a
novelas na televisão.
Quanto às práticas de leitura e escrita, pode-se observar que as mesmas não fazem
parte do cotidiano dos pais e, quanto às filhas que não frequentam a escola, observei que só
fazem uso da leitura e da escrita quando estritamente necessário. Minhas observações
foram confirmadas, pois, ao questionar Leonora sobre seu hábito de ler, sua resposta foi que
não o faz porque “a cabeça dói.”
Quanto ao marido, ela me explicou:
Pesquisadora: Seu marido estudou até quando?
Leonora: Hã! [risos] Nada. Nada.
Pesquisadora: Ele não sabe ler?
Leonora: Não. Só conta. Conta faz.
Pesquisadora: Você sabe por que ele não estudou?
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Leonora: Quando ia pra aula, ficava brincando, ficava brincando de bolinha
de gude. [...] E, aí, não aprendeu nada. Aí, saiu da escola.

Em uma das raras vezes em que o vi em casa, observei o Sr. Sebastião, ao se deparar
com um folheto de propaganda de materiais de construção, lamentando o fato de não ter
estudado, dizendo: “[...] aí, né? Se eu soubesse ler, né? Não precisava pedir ninguém pra ler
nada pra mim.”
As filhas Alessandra e Amanda nasceram com a mesma anomalia do pai, denominada
pela medicina de Fenda Palatina19, ou seja, o palato (“céu da boca”) aberto e, segundo a
mãe das meninas, as dificuldades para alimentá-las, quando ainda bebês, foram grandes.
Alessandra passou por uma cirurgia aos dois anos e fez um tratamento médico longo e
minucioso para sobreviver. Amanda, aos quatro anos, também foi submetida à cirurgia.
Porém, como sua anomalia tinha um menor grau de gravidade, a cirurgia e o tratamento
foram menores.
As duas meninas fazem tratamento fonoaudiológico, uma vez por semana, em
Conselheiro Lafaiete, e também tratamento ortodôntico, uma vez por mês, em Belo
Horizonte. Ambos os tratamentos são custeados pela Prefeitura Municipal. Elas possuem
sérias dificuldades linguísticas e suas falas às vezes não são compreendidas.
O filho Lucas, apesar de não ter a fenda palatina, também tem dificuldades na fala. É
preciso muita atenção e até mesmo pedir a Amanda e aos irmãos que repitam por várias
vezes as palavras para que possamos entender.
Na árvore genealógica da família, Amanda e Alessandra pertencem à terceira geração
da família cujos membros nasceram com a fenda palatina. A anomalia tem origem com a avó
paterna. Segundo Leonora, “[...] a avó delas [referindo-se à sogra] também tinha. Era só um
buraquinho, mas ela também tinha.” O Sr. Sebastião, por causa da fenda palatina, tem sua
fala quase incompreensível. Sua esposa me disse, em conversa posterior, que o “[...] céu da
19

A fenda palatina é uma anomalia genética, que ocorre durante a formação e desenvolvimento do feto, onde
o paciente apresenta comunicação buco-nasal, devido à perfuração no palato (“Céu da Boca”), onde é possível
observar o septo nasal, bem como as conchas inferiores. Pode atingir palato duro e palato mole. Quando esse
defeito congênito se apresenta com uma fenda ou abertura só no palato superior, denomina-se fenda palatina.
Nesse caso, o palato não se fecha completamente, mas deixa uma abertura que se estende até a cavidade
nasal. A fenda pode afetar qualquer lado do palato. Pode estender-se desde a parte anterior da boca (palato
duro) até a garganta (palato mole). A fenda palatina não é tão perceptível como o lábio leporino porque está
dentro da boca. Em muitos casos, outros membros da família podem ter tido também a fenda palatina ao
nascer. O bebê portador de fenda palatina apresenta uma variedade de problemas que requer a atuação de
diversos profissionais. Além das cirurgias a que deve ser submetido, irá certamente apresentar problemas de
fala, audição, dentários, ortodônticos, cosméticos e também emocionais (VARELLA, 2010).
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boca dele é todo aberto!” E, ao interrogá-la sobre o porquê de o mesmo não ter se
submetido à cirurgia, ela continuou, dizendo-me que

[...] ele tem medo. Pra fazer a cirurgia da Amanda e da Alessandra, eu tive
que arrumar tudo sozinha e todo dia ele falava que se acontecesse alguma
coisa com as meninas ele ia me processar. Foi uma luta. Fiz tudo sozinha.
[...] o médico me disse que eu tive muita sorte delas não nasceram com o
lábio partido também (LEONORA)

No bairro onde moram, os membros dessa família são apelidados como “cocota”. Tal
apelido é devido à sua aparência física e à questão linguística que faz com que suas falas
sejam de difícil compreensão. Pude perceber que as crianças ficam chateadas quando os
colegas se referem a elas pelo apelido. Amanda, por ser mais calma, fica triste, mas não é
agressiva com os colegas, ao contrário dos irmãos Lucas e Alessandra, que às vezes revidam
às ofensas com agressões físicas.

2.4.2 Organização da Rotina Doméstica

No cotidiano dessa família, as atividades diárias começam por volta das seis e 15 da
manhã. Nesse horário, Leonora se levanta e começa a cuidar dos filhos. Seu marido também
se levanta para trabalhar.

Pesquisadora: Você também se levanta antes de os meninos irem para a
escola?
Leonora: Levanto!
Pesquisadora: Por quê? Para fazer café?
Leonora: Não. Eu deixo o café pronto de noite. Para [os filhos] ir para aula,
eu tenho que levantar também.
Pesquisadora: Por quê?
Leonora: Tem que chamar. Enquanto eu não levanto, elas não levantam
também, não. Tem que ir lá chamar. Levanta que tá na hora! Levanta!
Troca de roupa. Aí, eu já levanto de uma vez, né? Já estou em pé mesmo...

Na parte da manhã, enquanto os filhos estão na escola, Leonora se encarrega dos
afazeres domésticos e do almoço. Conta com a ajuda da filha Raquel, mas, em contrapartida,
também a ajuda a cuidar do bebê.
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Amanda, ao chegar da escola, troca a roupa, que nem sempre é o uniforme escolar, e
almoça. Logo após, arruma a cozinha do almoço porque, a do jantar, a mãe arruma pela
manhã. Não gosta muito de fazer as atividades domésticas que a mãe lhe pede e, por isso,
chora, protesta, resiste e às vezes não faz. Como as irmãs também têm suas atribuições,
diante da recusa de Amanda, a mãe faz as atividades que lhe eram destinadas. Leonora
reclamou desse comportamento da filha, dizendo: “[...] ela não quer saber de ajudar. Às
vezes, chora, minha filha! [tratamento utilizado com a pesquisadora].”
Quando termina seus afazeres domésticos, Amanda sai para brincar com as colegas e
irmãos na rua em frente à sua casa. A rua é calçada, estreita e, geralmente, ficam várias
vizinhas sentadas nas portas de suas casas conversando. Ficam também alguns rapazes e
homens assentados, fumando, bebendo e conversando na esquina da rua, próxima à
residência da família. Normalmente, quando eu passava por eles, cumprimentavam-me e
ficavam observando em qual casa eu iria, uma vez que nessas imediações visitei três
famílias.
Geralmente, Amanda brinca de pique-lata, bola e pique-pega com as colegas. Prefere
brincar na rua durante o dia do que assistir à televisão. Quase todo dia vai brincar com a
vizinha Marcela, que mora em frente à sua casa. Elas brincam de casinha, de boneca e de
bola. A mãe de Amanda disse não gostar porque “[...] lá tem dois meninos. [...] Mas a mãe
dela [referindo-se à mãe de Marcela] olha.”
Sua irmã Alessandra é desinquieta, muito agressiva e brigona e, às vezes, atrapalha as
brincadeiras de todos. O irmão Lucas também é muito desinquieto. É menos agressivo do
que Alessandra, mas também costuma atrapalhar. Ambos fazem uso de medicamentos
controlados. Pelo fato de as crianças brincarem até tarde na rua, segundo a mãe, apesar de
sua insistência, elas não tÊm hora certa para fazer os deveres de casa.

Não tem hora certa para fazer o dever. Faz a hora que quer. Mas faz. Brinca
o dia todo e, se eu deixar, fica na rua até tarde. Às vezes, fica até oito e
meia da noite brincando ali fora, na rua. Enquanto eles não dormem, eu não
posso deitar. Uma brigaiada danada, né. Tem dia que a Amanda vai para o
quarto para dormir e a Lelê [Alessandra] começa uma brigaiada danada
dentro do quarto. Aí, ela [Amanda] me grita: ‘Oh mãe! Eu quero dormir e a
Lelê não deixa!’ É um custo. E aí eu falo: ‘Ah, eu vou bater em você’ [em
Alessandra]. Aí, a Lelê ri. Ela é danadinha! (LEONORA)
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Quando tem dúvidas nas atividades de casa, Amanda recorre à irmã Raquel para
ajudá-la. Em contrapartida, muitas vezes esclarece as dúvidas de Alessandra, Lucas e,
principalmente, Luiz, o caçula da família. As crianças, nem sempre juntas, fazem o dever
assentadas no sofá da sala, muitas vezes com a televisão ligada, ou assentadas à mesa da
cozinha.
Quando iniciei a coleta de dados, a expectativa dos profissionais da escola e dos
educadores sociais do Projeto da AABB era se eu acompanharia a rotina dessa família. Tal
curiosidade se justifica porque, para todos, eles são considerados os alunos mais difíceis
quanto à disciplina. No relacionamento com os colegas e professores, é consenso que
Alessandra se destaca como a aluna mais indisciplinada, agressiva, que não respeita ordens e
cria problemas para todos. Os remédios que toma a acalmam um pouco, mas não
totalmente. O irmão Lucas também é um aluno difícil de lidar. Mas também, referindo-se à
disciplina, aprendizagem e relacionamento, é consenso entre os educadores que Amanda é
“[...] a melhor da família. A mais tranquila, a mais quieta. A melhor!” De acordo com Rúbia,
professora regente do 5º ano, Amanda é “[...] em relação aos irmãos, é completamente o
oposto [risos]. Em tudo, ela é diferente da família. É. Dos que eu conheço, porque eu conheço
ela e mais dois. Dos que eu conheço, ela é uma exceção.”
Todas as terças-feiras, ao chegar a casa após a escola, Amanda e Alessandra
almoçam, tomam banho e trocam de roupa para irem fazer o tratamento fonoaudiológico
no horário de 14 às 15 horas. Leonora sai com as duas por volta das 13 horas para pegar o
ônibus, cujas passagens são fornecidas pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. O
tratamento é realizado no Instituto Educacional São Dimas, cuja estrutura conta com uma
equipe de profissionais multidisciplinar e especializada no atendimento “ao diversamente
capacitado”, de acordo com a Lei 2.981/91 do município de Conselheiro Lafaiete. Elas
chegam A casa por volta das 16 horas, fazem um lanche, trocam de roupa e vão brincar na
rua. Logo depois, devido às ordens maternas, vão fazer os deveres de casa.
Por causa das cirurgias e dificuldades de dicção, as duas meninas usam aparelhos
ortodônticos. Uma vez a cada mês, a mãe as leva até Belo Horizonte para fazer o tratamento
dentário. A data é agendada pelo hospital e o transporte, previamente acertado por
Leonora, é fornecido pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. Elas saem de casa às
seis e meia da manhã e retornam por volta das 16 horas. A Sra. Leonora me confidenciou
suas dificuldades materiais nos seguintes termos: “[...] tem vezes que vou sem dinheiro
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nenhum. O transporte eles dão, mas não tenho dinheiro nem para fazer um lanche ou dar às
meninas.”

Pesquisadora: Você fica lá o dia todo?
Leonora: O dia todo dentro do hospital.
Pesquisadora: Amanda começou a usar o aparelho com quantos anos?
Leonora: Três para quatro anos.

2.4.3 Discursos Parentais e Pedagógicos

2.4.3.1 A Aluna Amanda

Gráfico 4. Desempenho da Aluna Amanda.

Em sala de aula, pude observar que Amanda é uma aluna quieta, da qual raramente
se ouve a voz. Esforça-se e faz todas as atividades propostas pela professora. As conversas
não-escolares são poucas. O relacionamento com os colegas é tranquilo. Dificilmente, pede a
palavra, questiona ou faz intervenções à fala da professora. Tem os materiais escolares e
não costuma pedi-los emprestados aos colegas. É meiga e simpática. No período em que
acompanhei a rotina da sala de aula, ela sempre olhava para traz e me cumprimentava com
um sorriso.
Os cadernos estavam com as atividades feitas, mas muitas delas, principalmente os
exercícios de Português, continuavam erradas mesmo após terem sido corrigidas oralmente
ou no quadro pela professora. Quando solicitei a ela que me entregasse, por escrito, as
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atividades que realizou após minha saída de sua casa, ela não se recusou, mas também não
escreveu nenhum relato, alegando todos os dias que havia esquecido.
Quando os colegas a insultam com apelidos, fica brava e responde-lhes, dizendo:
“Vou contar pra Rúbia [professora regente] que vocês tão pondo apelido na gente.” Quanto
aos cadernos, eu também observei que falta um pouco de capricho, mas as atividades estão
todas completas e quase todas certas. Segundo Rúbia, a professora regente, “faltava um
pouquinho de capricho, mas, assim, no final do ano, estavam bem melhores, graças a Deus!”
Nas oficinas realizadas na AABB às terças e quintas-feiras, observei que Amanda não
tem dificuldades em aprender as coreografias das danças e as gingas de capoeira. Na Oficina
de Educação Física, não se sobressai, mas também não tem dificuldades para fazer os
exercícios e participar dos jogos e brincadeiras propostos.
Não só na AABB, mas também na escola, presenciei várias vezes sua irmã Alessandra
procurando briga com as colegas e Amanda tentando apaziguar e impedir que ela
incomodasse todos. Como ela não conseguia controlar Alessandra, ela pedia aos colegas que
saíssem de perto dela e não ligassem para seus insultos.
No final do ano letivo, Amanda, Lucas e Luiz foram aprovados, respectivamente, para
o 6º, 5º e 2º anos do Ensino Fundamental. Já a irmã Alessandra foi reprovada no 4º ano.

2.4.3.2 O Processo de Escolarização nos Discursos Parentais

Leonora, todos os dias no final da tarde ou no início da noite, interrompe as
brincadeiras e ordena que todos os filhos façam os deveres de casa. Observei no cotidiano
da família a comprovação das palavras da mãe, pois, de acordo com suas palavras:

[...] todos fazem, a única que me enrola é a Alessandra. Não tem jeito. Ela
chora, reclama, enrola e não faz! Até o pequeno faz! [referindo-se a
Marcos] [...] às vezes, cada hora vem um. Mas ninguém vai dormir sem
fazer o dever. [...] a Amanda não dá trabalho. É só mandar. [...] Tem que ser
eu porque se o pai mandar não sai nada. Se fizer, fez. E se não fizer, fica por
isso mesmo. Mas eu gosto de ficar olhando! (LEONORA)

A presença de Leonora é constante nas reuniões pedagógicas e eventos programados
pela escola. Quando ela não pode ir, pede à filha Raquel que vá representá-la. Somente se
manifesta durante as reuniões quando solicitada. Questiona em particular e ouve
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atentamente as professoras falarem a respeito do rendimento de seus filhos. Quanto ao seu
grau de satisfação com a escola, anotei:
Disse-me gostar da escola, da direção e professores. No final do ano letivo,
a mãe deu a Amanda R$1,50 para comprar um presente para a professora
regente. A menina foi ao centro da cidade, junto com a irmã, de ônibus, e
comprou um patinho de louça. As duas voltaram a pé para casa. A mãe
disse que gostava muito da professora e por isso quis presenteá-la (DIÁRIO
DE CAMPO, 11 de novembro de 2009).

Sua percepção sobre a vida escolar dos filhos e as possibilidades futuras de cada um,
advindas da escolarização, evidencia certa contradição sobre as reais possibilidades de
sucesso em suas trajetórias escolares:
Pesquisadora: Quem é o mais estudioso de seus filhos?
Leonora: A Amanda.
Pesquisadora: Quem dá menos trabalho na escola?
Leonora: Ela. O Luizinho também não dá muito trabalho, não.
Pesquisadora: Qual deles você acha que vai estudar mais?
Leonora: Ah... Tem hora que eu fico pensando assim... O Lucas. Porque ele
tem a cabeça boa. Fala muita coisa boa da escola. Que vai estudar e vai ser
isso, ser aquilo. Sabe, pode ser ele e pode ser o Luizinho... O Luizinho
também.
Pesquisadora: E as meninas?
Leonora: As meninas não falam. Não falam nada. Mas a Amanda fala que,
se ela continuar a estudar, ela vai ser professora. Tem que estudar muito,
né?

Quando lhe perguntei se acha importante seus filhos estudarem, ela me respondeu:
“Acho. Todos eles. É importante porque, depois cresce, o que vai ser da vida? Nada, né!
Estudando, já pode ser que não encontre nada que preste, imagine se ficar sem estudar, né”
(LEONORA).
Quanto ao incentivo e acompanhamento do processo de escolarização dos filhos,
respondeu-me: “Vamos ver, né, o que vai dar pra fazer, né? Eu acho assim: depois que já
tiver de maior, né, com 18 anos, aí, eles mesmos pode manter o estudo deles, porque eu
mesmo não vou ter jeito. Eu queria que todo mundo estudasse, formasse” (LEONORA)
Sobre a importância atribuída à escola, em seu discurso fica evidente que a mãe
dessa família espera que a escola não cumpra somente sua função instrumental de ministrar
conteúdos, mas, também, sirva como instância socializadora e até mesmo protetora para os
filhos. Assim como as famílias dos demais alunos pesquisados, existe uma preocupação de
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Leonora com o fato de os filhos circularem pelo bairro onde moram durante o tempo em
que estão ociosos:

Pesquisadora: Você acha a escola importante?
Leonora: Ah, eu acho assim... Porque os meninos estando na escola está
aprendendo coisa boa e não fica na rua, né. Aí, não fica copiando moda no
meio da rua, né. Enquanto está pra escola, né, está aprendendo coisa boa.
Pesquisadora: Você acha a rua perigosa?
Leonora: Ah, é!

A vigilância de Leonora sobre os filhos é sempre constante, especialmente sobre
Lucas e Alessandra, que sempre saem de casa e andam pelo bairro todo. Durante o dia, ela
vai até o portão várias vezes verificar onde eles estão. Quanto à Amanda, a preocupação é
menor porque

[...] a Amanda está sempre por aqui. Ela não é de sair muito, não. E quando
sai, também eu pergunto onde ela está. Ela vai brincar com a menina da
vizinha de frente. Eu não gosto muito porque lá tem dois meninos. Mas a
mãe deles olha. Pelo menos estando lá não está andando na rua.
Pesquisadora: Como a família pode ajudar a escola?
Leonora: Ajudar a escola? Ah... Estando ensinando os meninos em casa.
Ajudando eles no dever, ensinando eles a respeitar as pessoas... Tudo.
Ensinando educação também.
Pesquisadora: Para você, de quem é a responsabilidade de educar? Da
família ou da escola?
Leonora: Mais é da família. A escola ajuda.
Pesquisadora: Para você, é prioridade seus filhos estudarem? Se algum
quiser parar, você vai deixar?
Leonora: Hum, hum! Não deixo, não.
Pesquisadora: E as meninas?
Leonora: [silêncio]
Pesquisadora: É por que engravidaram?
Leonora: Hum, hum. Mesmo assim, a Raquel [...] eu queria que ela voltasse
a estudar. Eu falei: ‘Você vai voltar a estudar que eu vou olhar o menino pra
você.’ Mas aí arrumou esse homem.
Pesquisadora: Você estava disposta a olhar o nenê?
Leonora: Claro. Eu já tinha até ido lá na escola falar...

Quanto ao seu grau de satisfação com a escola, disse estar muito satisfeita, nos
seguintes termos:
Pesquisadora: Você está satisfeita com a escola?
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Leonora: Estou. Hum, hum! Gosto. Hum, hum. Todo mundo lá é tranquilo.
Ninguém nunca me encheu as paciências. O que é, a gente fala a verdade,
né?

2.4.3.3 Os Discursos Pedagógicos sobre a Aluna Amanda e sua Família

No 1º ano do Ensino Fundamental, Amanda foi aluna da professora Zilda. Sobre a
aluna, ela disse-me que: “[...] era boa aluna, não dava trabalho. A dicção era ruim, mas
participava. A aprendizagem era difícil, mas era obediente e esforçada, responsável com os
materiais e muito educada.”
Segundo a professora, ao perceber que Amanda precisava de óculos e a família não
tinha condições de adquiri-lo, a escola os providenciou para ela. Lembrou-se de que a
frequência da aluna não era boa, mas “[...] as faltas eram justificadas por causa dos
tratamentos de saúde que faz.”
Quanto à participação parental no processo de escolarização de Amanda, relata que
“a família era presente. A mãe nunca deixou faltar nada [referindo-se a materiais escolares].
Mandava a irmã quando não podia ir às reuniões.”
Quanto ao dever de casa, a professora observa que, “[...] às vezes, não fazia todo o
dever porque os irmãos [Lucas e Alessandra] rasgavam.” Com relação à aprendizagem, deixa
claro que, apesar de Amanda ser esforçada, pela dificuldade na fala e de visão, “[...] não me
surpreenderia se fosse reprovada no 5º ano. Se se esforçar, ela consegue.”
A professora Valquíria lecionou para Amanda nos 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental. Segundo ela, “a mãe de Amanda era sempre muito presente. Não questionava
muito.” Disse-me que a menina

[...] era boa aluna. Era a que mais escrevia errado, tentava ser
comprometida, mas não conseguia. A fala atrapalhava muito. Aprendia o
que eu ensinava e fazia rápido. Não olhava dos colegas. Era meio sem
capricho, mas muito esforçada. Queria sempre fazer, estando certo ou
errado.

Lembrou-se que Amanda, no 2º ano, às vezes, conversava um pouco com os colegas,
mas só quando sobrava tempo entre as atividades.
Lembra-se que Amanda está entre os alunos que tiveram mais dificuldades para
serem alfabetizados e ressalta que a justificativa para tal dificuldade foi por causa da dicção.
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Porém, relata que ela teve muita dificuldade em Matemática, principalmente quando foram
introduzidos os fatos fundamentais da divisão.
É importante ressaltar que, no 2º ano, Amanda e sua irmã Alessandra estudavam na
mesma turma. A professora lembra-se que “[...] estudavam juntas, mas não eram parceiras.
Amanda tinha vergonha de Alessandra.”
No 3º ano, Amanda estudou na mesma turma que o irmão Lucas, que havia sido
reprovado. As lembranças da professora são de que, apesar de estarem na mesma classe,
“[...] a mãe vinha à escola pela Amanda, e não pelo Lucas. No final do ano, ela [a mãe] quis
saber se ele iria passar e eu disse que não.”
A professora Tatiana foi regente da turma do 4º ano do Ensino Fundamental e
trabalhou também com Lucas e Alessandra, irmãos de Amanda. Quando interrogada sobre a
aluna Amanda, começou afirmando que “é a melhor da família! Tem cabeça boa. Fala a
verdade. A aprendizagem é boa. Tem a dificuldade na fala, mas faz o tratamento.”
Quanto à participação da família, Tatiana reforça o discurso das demais professoras
de que a mãe, quando solicitada, sempre comparecia às reuniões. Lembra-se de que a aluna
“[...] fazia todos os deveres em sala de aula e seu nível de aprendizagem não era dos
melhores.” Para caracterizá-la, usou os adjetivos: “[...] quieta, esforçada.” Quando
interrogada sobre os deveres de casa, a professora relata que Amanda não os fazia sempre e
ressalta: “Para casa não fazia, mas é geral da escola.”
Ao pedir à professora Rúbia, regente do 5º ano, que listasse os três alunos com maior
e menor dificuldade, ela listou Amanda entre os três com maiores dificuldades. Disse-me:

[...] A Amanda sofria muito com os colegas. Pelo problema de fala dela, pela
aparência. Por mais que a gente combata aqui, lá fora eles colocavam
apelido nela. O mais famoso era cocota. Então, assim... eu ficava com pena
dela. Fora isso, ela é muito tranquila, muito esforçada e me surpreendeu
muito durante o ano.

Quando questionada sobre a aprendizagem da aluna e seu comportamento, Rúbia
respondeu-me que

a Amanda, com relação à aprendizagem, ela sempre teve um pouco de
dificuldade em relação aos outros. Mas nada que não pudesse ser superado
com o tempo. O comportamento dela é muito bom. Não tem problema
também com o tratamento com os colegas. Dever de casa e assiduidade
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também não. As vezes que ela falta é porque ela vai em Belo Horizonte. Vai
porque faz tratamento.

Nas entrevistas realizadas com as docentes da escola, observa-se a valorização dada
à presença parental no ambiente escolar. Os discursos proferidos tanto pela regente do 5º
ano quanto pela diretora da escola comprovam tal observação.

Pesquisadora: Que observações gerais você faria da Amanda?
Rúbia: A Amanda é uma menina muito boa aluna. Porém, apresenta uma
dificuldade de aprendizagem. E por ela ter problema na fala, também acho
que afeta um pouco.
Pesquisadora: Você acha que afeta um pouco ou é a causa principal?
Rúbia: Não. Porque assim... A fala eu não vejo que afeta a aprendizagem
diretamente. Mais é a comunicação dela, porque a aprendizagem dela, se a
gente for com calma, com jeito, ela consegue entender.
Pesquisadora: Como é o acompanhamento escolar feito pela família da
Amanda?
Rúbia: Bom. Sempre tem um parente dela aqui. Ou o responsável ou a mãe.
Mas como eu nunca tive problema com ela de ter que ficar chamando mãe,
pai, então era tranquilo. Mas sempre que solicitado, aparece um
responsável por ela.
Pesquisadora: O que você pensa sobre a família da Amanda?
Rúbia: Bom... Eu vou falar da família dela assim... Com relação à Amanda.
Porque a Amanda tinha muito apoio. Eu não sei como é em relação aos
outros. Porque a Amanda é muito tranquila. Isso tudo conta também. Ela é
mais responsável. Eu não sei nem se ela tinha tanto apoio ou se é mais
responsabilidade dela. Porque, com os parentes dela, eu não tive muito
contato durante o ano. Assim, contato direto igual eu tive com outros.
Então, eu não sei te falar se ela tem mais suporte em casa ou se é mais
responsabilidade dela mesma. [...] mas sempre vinha alguém: ou era a mãe,
ou era a irmã, ou a cunhada. Sempre tinha alguém aqui.

A Sra. Luiza é coordenadora pedagógica, mas também já foi diretora da escola. Sobre
a aluna Amanda, ela disse-me: “A Amanda também é... bem participativa na sala, o tempo
todo, é muito diferente do irmão [Lucas], né. A gente não quer que sejam iguais, né, mas
sempre tem um referencial”.
O discurso de Letícia, atual diretora da escola, sobre a aluna Amanda e sua família foi:
Pesquisadora: O que você me diz sobre a aluna Amanda?
Letícia: A Amanda é filha da Leonora e todas as vezes que nós chamamos
ela, né, a Leonora na escola, ela vem, ela comparece, ela participa. E é uma
família com bastante filhos. Ela tem bastante filhos. Filho, neto, todos
moram com ela. E na casa dela, eu acho que quem tem voz ativa é a mãe. O
pai, eles não respeitam. Eles não obedecem. Então, quem tem voz ativa é a
mãe.
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Pesquisadora: Ela acompanha a escolaridade dos filhos?
Letícia: Ela acompanha... Ela acompanha é... Nas tarefas, ela acompanha.
É, mas eu acho também que na maneira de corrigir, ela bate muito...[pausa]
Pesquisadora: Mas é uma mãe participativa?
Letícia: É uma mãe participativa e carinhosa também!
Pesquisadora: Como é a Amanda dentro da escola?
Letícia: Tranquila. Uma menina muito boa. Tranquila. Tranquila. Inclusive,
ela tem outros irmãos na escola e... Nós nunca chamamos a mãe pra... por
causa da Amanda. Nós já chamamos para elogiar. Agora, pros outros, não.
Os outros é só mesmo por causa de bagunça, bater. Mas a Amanda é muito
tranquila, muito educada.

2.4.4 Breves Considerações

Inserida em um contexto parental que não favorece as disposições escolares,
Amanda se mostra como uma exceção. Apesar dos esforços da mãe, que cuida de todos,
uma vez que o pai trabalha durante todo o dia, é uma família de rotina agitada. São poucas
as práticas empreendidas pelos pais em favor do processo de escolarização dos filhos, mas
as poucas que são realizadas, tais como determinar o horário e orientar o dever de casa,
tornam-se importantes nessa configuração familiar.
As dificuldades linguísticas, aliadas ao contexto familiar, fazem com que Amanda seja
uma exceção em relação aos seus irmãos. Seus resultados não são satisfatórios, mas
poderiam ser bem piores se não houvesse sua disposição pessoal para aprender, sua
disposição para fazer as tarefas de sala de aula e de casa. O acompanhamento da
escolarização diferenciado dado pela mãe à Amanda também se torna relevante para que
ela, apesar de não obter bons resultados, não seja reprovada e apresente uma defasagem
idade-série tal qual a de seus irmãos Lucas e Alessandra.

2.5 Família nº 5: um contexto familiar que reforça o complexo de inferioridade do filho do
meio

Fernando, dez anos, baixo desempenho escolar, média global 62,8 nos cinco anos de
escolaridade, recuperação em Português no 4º ano e reprovação no 5º ano do Ensino
Fundamental, segundo de três filhos, cor morena, moradia própria.
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2.5.1 Características Socioeconômicas do Grupo Familiar

A família nuclear de Fernando é composta pelo pai Augusto, a mãe Camila e os
irmãos Fabiano e Lívia. Augusto tem 32 anos e é de cor branca. À época da pesquisa de
campo, trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma metalúrgica próxima à cidade de
Conselheiro Lafaiete em turnos de oito horas. Posteriormente, ficou desempregado e
recomeçou a trabalhar como ajudante de pedreiro. Ele é filho do Sr. Israel, que faleceu aos
60 anos, e da Sra. Izolina, hoje com 80 anos. Ambos não frequentaram a escola e são
analfabetos.
Meu sogro, tadinho, vendia picolé e minha sogra era lavadeira. Agora, ela
parou. Não tem muito tempo que ela parou, não. Ela é analfabeta e ele
também era. Uma das filhas administra o dinheiro dela. Sempre moraram
aqui. Vieram de Congonhas, mas tem muito tempo que moram aqui. Não
tinha nenhuma casa, não. Nessa rua aqui, não tinha casa nenhuma
(CAMILA).

Além de Augusto, seus pais tiveram mais 11 filhos. Ao ser interrogada sobre o
número de cunhados, Camila ficou em silêncio, contou nos dedos e disse-me: “Nossa, é
muito. Demais da conta. São 12 contando com o que morreu e o de criação, né?”
Das seis irmãs de Augusto, apenas uma terminou a antiga 5ª série do Ensino
Fundamental, duas concluíram e três interromperam seus estudos antes da 4ª série. Apenas
duas trabalham fora do lar, sendo uma como cozinheira e outra como empregada
doméstica. Três delas residem com suas famílias em Conselheiro Lafaiete e as demais em
Belo Horizonte.
Todos os cinco irmãos de Augusto não concluíram a 4ª série do Ensino Fundamental.
Segundo Augusto, assim como os demais, ele interrompeu seus estudos “[...] para trabalhar
e ajudar o pai.” Camila reforça as informações do marido, dizendo: “Eu acho que a
escolaridade deles é tudo igual. Não sabe nada, tadinhos. Tem um que não sabe direito nem
fazer uma conta de 20. Ele mexe com esse negócio de tubulação lá em Juiz de Fora”.
Camila, a mãe de Fernando, tem 28 anos, é negra e à época da pesquisa de campo
começou a trabalhar como empregada doméstica, abandonando posteriormente o serviço
pelo fato de ter sido acometida por um tumor uterino, felizmente benigno, mas que
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requereu um tratamento longo, realizado na cidade de Barbacena, local para o qual ela se
deslocava pela manhã, de ônibus, sozinha e retornava durante a noite.
Ela interrompeu seus estudos após concluir a antiga 5ª série do Ensino Fundamental.

Camila: Olha pra você ver: eu parei porque tinha um raio de um homem
aqui no bairro, eu era menina, aí ele cismou com a minha cara. Falou que
queria namorar comigo. Eu não queria saber de namorar, não. Queria
estudar. Ele falou com a minha mãe que ia me roubar no caminho da
escola, ali. E ali era só mato, não tinha casa. Que ia sumir comigo e na hora
que eu voltasse minha mãe ia ter que deixar casar com ele de todo jeito. Aí,
eu fui e parei. Com medo, é claro. Um baita de um homem e eu uma
menina.
Pesquisadora: Você ia e voltava sozinha?
Camila: Uma hora eu ia mais cedo; outra hora mais tarde. Aí, as meninas já
tinha ou não ia e eu tinha que ir sozinha, né?
Pesquisadora: Seu pai ainda estava vivo?
Camila: Não. Meu pai já tinha morrido. Meu pai morreu, eu tinha dois anos.

Quando lhe perguntei sobre seu interesse em retomar os estudos, Camila disse: “O
que eu tinha que estudar eu já estudei. E eu me arrependo de não ter estudado mais. [...] Eu
voltaria. Se eu pudesse eu voltaria.” Questionei se o marido também tem vontade de
continuar os estudos e ela respondeu: “Ele não tem, não. Ele falou que não volta, não.” E
sobre sua vontade de continuar os estudos, ela relatou que o seu marido “[...] não concorda,
não. Ele falou assim que mulher que estuda de noite depois que tem filho é mulher à toa.
Falou que mulher depois que tem filho e casa tem que ficar dentro de casa tomando conta
dos filhos.”
A mãe de Camila, Dona Josefa, hoje com “50 e poucos anos”, era casada com o Sr.
Caetano, que trabalhava como operador de máquinas. Ela ficou viúva quando Camila estava
com apenas dois anos de idade e trabalhou por vários anos como lavadeira. A família era
composta ainda pelas filhas Melina, Ivone, Diana e Clara, sendo que todas concluíram a 4ª
série. O filho Roberto parou de estudar na 3ª série e Mateus, que trabalha como carregador
em uma distribuidora de bebidas, junto com Camila, é o único que terminou a 5ª série.
Poucos anos depois de ficar viúva, D. Josefa se casou novamente com o Sr. Luciano,
que era maçariqueiro. Ele frequentou pouco a escola, mas sabe ler e escrever. Depois que se
separaram, o Sr. Luciano passou a viver na residência de Roberto, e mesmo sendo as duas
casas próximas, Fernando não tem muito contato com ele nem com a avó materna, que
também mora no mesmo bairro.
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Para complementar o orçamento doméstico, Camila vende roupas e artigos de cama,
mesa e banho em sua residência. No início da pesquisa de campo, quando começou a
trabalhar como empregada doméstica em uma residência localizada em outro bairro, seus
filhos ficavam sob os cuidados de sua cunhada Sandra, esposa de Roberto e mãe de Talita e
Tamires, de três e seis anos, respectivamente. A residência dos tios Roberto e Sandra se
localiza em frente à casa da família de Fernando.
Os dois irmãos de Fernando são Fabiano e Lívia. Fabiano tem 13 anos e estuda na
mesma turma de Fernando. No início do ano letivo, era um aluno agressivo e indisciplinado
e, por esse motivo, a professora regente chamava sua atenção e o colocava de castigo, sem
recreio, quase todos os dias. Ao longo do ano, ele foi melhorando seu comportamento. Por
ser fisicamente maior e mais forte, sempre se impõe aos colegas e também a Fernando, que,
apesar de não se assentar próximo a ele, se sente incomodado com sua presença.
Lívia tem cinco anos e está cursando a Educação Infantil na mesma escola e turno dos
irmãos. Segundo a professora, é uma aluna atenciosa e educada.
Pelo fato de o pertencimento racial do pai e da mãe serem diferentes, os filhos
Fabiano e Lívia têm o tom de pele mais clara como o pai, e Fernando é moreno, porém não é
negro como sua mãe.
A residência da família é própria e, segundo a Sra. Camila, foi construída pelo marido
e por ela, praticamente sozinhos. Disse-me que, quando namorados, eles moravam no
mesmo bairro. Ela engravidou do filho mais velho aos 15 anos e, como decidiram morar
juntos, residiram com sua mãe por alguns anos. Foram construindo aos poucos a residência
e, quando Camila engravidou de Fernando, ela e o marido se mudaram para a construção, já
iniciada no lote dos sogros, em frente à residência de sua mãe. Quando precisava utilizar o
banheiro, ia até a casa de sua mãe ou a casa de sua sogra, que fica no início da rua. Pelas
precárias condições de moradia, Fabiano permaneceu morando com a avó materna por
alguns anos após seus pais já haverem se mudado. Ela se recorda:

[...] Aí, quando ele [Fernando] nasceu, eu já morava aqui. O quarto já tinha
piso, já tinha janela, né, porque tinha nenê. E... já tinha janela, já tinha piso
no chão, já tinha água também. Aí, eu usava o banheiro da minha mãe lá,
quando ela saía. A gente passa cada coisa, né, Jussara? (CAMILA)
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Augusto conta que, por duas vezes, tiveram que reforçar os alicerces da casa para
que a mesma não caísse. Já na terceira vez, gastaram muito mais com material de
construção, mas a fundação ficou segura.
A residência está localizada no bairro JK e fica cerca de cinco minutos da escola.
Possui água e luz. São quatro cômodos, sendo um banheiro, uma cozinha com fogão e
geladeira, mesa com quatro cadeiras e armário. Em um dos quartos, dormem os dois
meninos e no outro, com guarda-roupas e uma cama de casal, dormem o pai, a mãe e a filha
Lívia. Posteriormente, eles compraram uma cama para Lívia e a colocaram perto da de casal.
O aparelho de televisão da família também fica no quarto dos pais e, à noite, os meninos
colocam um colchão no chão e ficam todos juntos assistindo à televisão.
Na área localizada do lado de fora da porta da cozinha, encontra-se um tanque e um
tanquinho para lavar roupas. A casa é organizada e nota-se a preocupação da mãe com a
higiene e o cuidado dos filhos. A família não possui telefone fixo, mas possui um aparelho de
telefone celular da Oi.
O pai cria galinhas e patos no pequeno quintal que fica nos fundos da casa. Cria
também passarinhos e codornas. Os meninos ajudam no cuidado com as aves e com uma
cachorrinha poodle, que é de sua mãe.
Como a residência se localiza no final da rua, o movimento em torno da casa é
tranquilo. Na casa em frente, mora a família do irmão da Sra. Camila. Roberto tem 25 anos,
trabalha como magarefe20 no matadouro localizado no bairro. Ele estudou até a 3ª série. Sua
esposa se chama Sandra, tem 22 anos e estudou até a 4ª série. Roberto e Sandra são pais de
Daiane, de cinco anos, que está cursando a Educação Infantil na mesma turma da prima
Lívia, e também pais de Luana, de três anos, que frequenta a creche comunitária existente
no bairro.
A renda familiar fica em torno de um salário mínimo e meio. Essa renda é
complementada pela Sra. Camila, que vende roupas e artigos para cama, mesa e banho. Por
ocasião do início da pesquisa de campo em sua residência, a Sra. Camila me informou que
iria começar a trabalhar como empregada doméstica em uma casa localizada em um bairro
distante do seu. Iria deixar a filha Lívia sob os cuidados da cunhada Sandra e, como os
meninos passam a maior parte da tarde brincando nas imediações, solicitou à cunhada que
20

Magarefe de acordo com o dicionário Aurélio, é “aquele que mata e esfola reses nos matadouros;
açougueiro, carniceiro, carneador.”
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eu pudesse ficar na casa dela, em frente, quando os meninos não estivessem em casa ou o
pai estivesse sozinho na residência. A tia dos meninos não somente se prontificou a me
receber, como também o fez com muito carinho e atenção.
A solidariedade dessas mães de família para com a pesquisadora ficou evidenciada
também na preocupação das mesmas com o meu bebê, que ficava em casa para que eu
pudesse sair. Chegaram a me dizer que, caso precisasse, poderia levar a menina que elas me
ajudariam a cuidar dela enquanto estivesse fazendo o trabalho de campo.

2.5.2 Organização da Rotina Doméstica

Durante o período de acompanhamento, pude observar que, diariamente, Fernando
chega da escola, troca de roupa e normalmente não calça chinelos. Quando a mãe não está
em casa, ele e o irmão esquentam o almoço, verificam se há ovos no galinheiro para fritar.
Almoçam e servem o almoço para a irmã Lívia. Fernando gosta de assistir à televisão durante
o almoço, mas, geralmente, não o faz por muito tempo porque Fabiano insiste para que
arrumem a casa e a cozinha do almoço. Como arrumar a casa e a cozinha normalmente são
tarefas destinadas aos dois meninos, às vezes o irmão sai para brincar antes que Fernando
termine. Fabiano, o filho mais velho, diz sempre que é preciso saber fazer tudo e ajudar a
mãe com os afazeres domésticos. Usa uma justificativa que reflete bem como a mãe os
educa. Certa vez, disse à professora e à pesquisadora a seguinte frase: “[...] a gente tem que
saber fazer de tudo, né, tia? Vai que um dia a mãe da gente cai de cama, aí, ó...”
Chama atenção o carinho com que os meninos cuidam da irmã. O mais velho
costuma levá-la para casa no colo quando a aula termina. Quase nunca a contrariam.
Quando ela chora, os dois irmãos correm imediatamente para verificar o que está
acontecendo.
A mãe me explicou que a gravidez da menina foi complicada e que, para que ela
nascesse, ficou internada em um hospital durante vários dias e por várias vezes. Insistiu
muito na gravidez porque ela e o marido sempre quiseram ter uma filha. Lívia é uma criança
carinhosa e meiga. É o que podemos chamar de “xodó” da família porque todos os familiares
cuidam dela com muito mimo. Algumas situações observadas comprovam como Lívia se
relaciona com os irmãos:
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Hoje, após o almoço, Fernando pegou uma carreta que o pai trouxe do
serviço para eles e foi brincar do lado de fora de casa. Lívia, assim que viu o
irmão brincando, começou a chorar e disse que queria brincar com a
carreta. Ele a entregou para ela e foi buscar outro carrinho que havia
achado. A menina começou a chorar de novo porque queria aquele
carrinho também. Mesmo contrariado, Fernando o entregou para Lívia
brincar e permaneceu brincando sozinho, do lado de fora da casa, com
umas pedrinhas e gravetos. Nesse horário, sua mãe já estava em casa.
Perguntei a ele porque deu à irmã os brinquedos e obtive a seguinte
justificativa: ‘Porque senão a mãe xinga a gente’ (DIÁRIO DE CAMPO, 28 de
outubro de 2009).

Por algumas vezes, Fabiano ficou bravo com Fernando porque o mesmo não queria
fazer as atividades domésticas. Em determinado dia quando a mãe chegou a casa, os
meninos estavam na casa da tia e Fabiano foi logo avisando: “[...] ô mãe, o Fernando hoje
não quis fazer nada. Ficou o dia todo só assistindo televisão.” Ao ouvir tal comentário, o
menino começou a querer chorar e a mãe me disse: “Não liga, não. O Fernando é assim
mesmo... chora à toa.” E acabou ignorando as observações de Fabiano. Por algumas vezes,
enquanto relatava ou me via anotando as observações no diário de campo, Fabiano dizia:
“Eu fiz mais coisas que o Fernando, viu!?”, em uma clara demonstração da competição que
se estabelece entre eles diariamente.
Percebe-se claramente que Fernando prefere assistir à televisão durante o dia,
especialmente aos filmes que são exibidos na Sessão da Tarde da Rede Globo. Quando o pai
chega do serviço às 15 horas e a televisão está ligada, pede a Fernando que a desligue e saia
do quarto para que possa dormir. Então, ele sai e vai brincar com os irmãos e colegas na rua.
O lazer dos meninos consiste em brincar nas ruas e matos próximos à sua residência
de pique-pega, pique-esconde e jogar bola. Gostam de escorregar na terra, subir em árvores
e caçar passarinhos. Em uma das tardes de pesquisa de campo, presenciei o tio Roberto
fazendo uma atiradeira para Fernando. Logo depois, a Sra. Camila chegou e repreendeu-o,
dizendo que o pai dos meninos havia jogado a atiradeira deles fora e ele estava fazendo
outra. Assim que ficou pronta, Fernando e o irmão saíram para caçar passarinho.

Fernando e Fabiano estavam assentados junto com Roberto do lado de fora
da porta da cozinha. O tio fazia para eles um estilingue com um pedaço de
madeira que trouxe do serviço. Enquanto isso, sua esposa arrumou a
cozinha do almoço e varreu a casa. Suas duas filhas e a sobrinha Lívia
brincavam e faziam o dever de casa. Os meninos esperavam ansiosamente
o tio terminar o brinquedo. Camila chegou mais cedo do serviço e ao ver o

133

irmão fazendo o estilingue, o repreendeu, dizendo: ‘Ô, Roberto, o pai deles
jogou a atiradeira deles fora e você está fazendo outra? Ele já falou que não
quer eles brincando por esses matos aí.’ Mas, mesmo assim, Roberto
terminou o brinquedo e o entregou aos meninos. Quando parou de chover,
eles saíram para caçar passarinhos e só voltaram no finalzinho da tarde.
Camila conversou um pouco com a cunhada e logo depois subiu para sua
casa para lavar roupas (DIÁRIO DE CAMPO, 30 de outubro 2009).

Certo dia, a mãe estava lavando roupa e reclamou dos meninos, dizendo: “Eles nem
pra torcer as roupas pra mim.” Da área externa, ela os observava brincando de pique-pega
junto com os colegas na rua abaixo da residência, num terreno próximo à escola e disse-me
que “[...] eu só deixo eles brincarem por aqui onde eu tô vendo. Para longe, não podem ir. O
bairro aqui é violento. Tem muito tráfico de drogas. Tenho medo que eles se envolvam com
más companhias.”
Observei que principalmente a autoridade materna é exercida mesmo quando Camila
passa o dia todo trabalhando fora de casa. Quando chega a casa e fica sabendo de alguma
“arte” que os meninos fizeram, ela os repreende e até castiga fisicamente. Fernando contoume que no dia em que “[...] eu peguei o pato no galinheiro para fazer sacanagem com o
cachorro”, à noite, quando a mãe já estava em casa, o irmão contou-lhe o que ele havia feito
e, imediatamente, ela não só o repreendeu, como também lhe deu uns tapas para que não o
faça de novo. No dia seguinte, a mãe contou-me o episódio e disse-me que não contou ao
marido, porque, segundo ela, “[...] algumas coisas, eu mesmo resolvo. Mas se fizer de novo,
aí eu conto e eles apanham mais.”
Em alguns dias em que os pais não estavam em casa, Fernando e Fabiano foram caçar
passarinho em um terreno localizado em outro bairro bem distante de sua residência. Como
durante minhas visitas era período de chuva, algumas vezes as brincadeiras eram
interrompidas pela chuva e os meninos corriam para dentro da casa dos tios. Tomavam café
na casa da tia e depois, quando a chuva cessava, iam brincar dentro das poças d’água.
Ficavam todos molhados. Voltavam para casa e tomavam banho para jantar.
Sem a presença dos pais, Fernando brinca sem restrições. Durante outra tarde de
muita chuva, anotei:

Fernando, Fabiano e os colegas estavam brincando de pique na rua perto
da escola. Começou a chover e eles continuaram brincando na chuva sem
se preocupar. A tia não os chamou para dentro de casa. Ficaram molhados
e ainda foram subir em uma árvore muito alta que fica perto de sua casa.
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Desceram da árvore e mergulharam dentro de um tambor cheio de água.
Subiram para casa encharcados, trocaram de roupa e depois desceram para
tomar café na casa dos tios. Nesse período, a irmã Lívia estava na casa da
tia desenhando junto com suas primas (DIÁRIO DE CAMPO, 4 de novembro
de 2009).

Em todas as brincadeiras em que Fernando e Fabiano estão juntos, percebe-se o
domínio e a liderança de Fabiano sobre os outros meninos, principalmente sobre Fernando.
Quase todos os dias, Fernando assiste às novelas Malhação e Cama de Gato, ambas
exibidas pela Rede Globo. Durante a exibição da novela das seis, toma banho e janta.
Quando não há ou já terminou o dever de casa, dorme logo após o término da “[...] novela
das sete.” Segundo ele, quando há dever para fazer, os faz “[...] durante a novela das seis.”
Durante os dias em que acompanhei a rotina de Fernando, não o vi, durante o dia,
pegando algum caderno escolar ou livro didático para fazer dever ou estudar. Apenas por
uma vez, eu o vi assentado no chão, na porta de entrada da casa, com o caderno nas mãos.
Porém, pegou o caderno não para estudar, mas com o intuito de desenhar. Nesses dias, sua
mãe não estava em casa durante o dia.
Fernando desenha muito bem e o faz com bastante prazer. Seus temas preferidos
são carros e personagens de desenhos japoneses. Costuma desenhar nos cadernos da
escola, em casa e em sala de aula quando está ocioso.
Algumas vezes, o Sr. Augusto, pai dos meninos, pede a eles para irem até a padaria
ou até o bar comprar fumo, pão ou outros alimentos. Quando é uma mercadoria mais
pesada, geralmente Augusto pede a Fabiano para buscá-la e Fernando vai junto.

O pai entregou o dinheiro e pediu para Fabiano buscar leite em uma
mercearia distante de sua residência. Os meninos foram junto com o primo
e levaram também o cachorro. Encontraram no caminho outro filhote que
havia fugido e o entregaram à vizinha. Fernando foi junto. O irmão trouxe
nos ombros a caixa de leite e ele trouxe os cachorros. Quando chegou a
casa, Fernando guardou as caixinhas de leite no armário, perto do
tanquinho, onde elas costumam ficar. Ao entregar o troco ao pai, este deu a
Fabiano R$0,75. Com esse dinheiro, ele foi até o bar e comprou três balas.
O primo também foi junto e comprou algumas balas e pirulitos. Deu um
pirulito para cada colega e apenas meio para Fernando. A irmã Lívia estava
na casa da tia e não viu os meninos chegarem (DIÁRIO DE CAMPO, 6 de
novembro de 2009).
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Em outra ocasião, o pai pediu a Fernando que fosse até o bar buscar “trevo” (uma
marca de fumo), para que ele pudesse fazer cigarros. A mãe também fuma, mas, em
nenhuma ocasião, presenciei seu pedido aos filhos para comprarem fumo.
Aos sábados, Fernando juntamente com o irmão, é encarregado pela mãe de arrumar
o quarto onde dormem. Eles fazem uma faxina completa: arredam os móveis, varrem,
passam pano no chão, tiram poeira, trocam as roupas de cama e arrumam o guarda-roupas.
Após cumprirem a tarefa, a mãe os libera para brincar. A filha Lívia também tem a tarefa de
arrumar uma pequena mesa com perfumes e cremes que fica no quarto da mãe.
Na ausência da figura materna, a rotina de Fernando consiste em ir à escola, almoçar,
fazer algumas atividades domésticas, assistir à televisão e brincar na rua com o irmão e os
colegas. Não tem horários determinados para fazer os deveres, nem para as refeições da
tarde, chegando até mesmo a ficar sem almoço algumas vezes. Porém, a mãe me
confidenciou posteriormente que, quando está em casa, a rotina de Fernando é bem
diferente, e esse foi mais um dos motivos pelos quais o marido insistiu e ela acabou parando
de trabalhar fora. Posteriormente, disse-me:
A Sandra cuida, mas você sabe, ela tem a casa e as meninas dela. Quando
eu vi o cabelo da Lívia cheio de lêndeas, eu falei: ‘Minha Nossa Senhora,
como é que eu vou limpar isso? Aí, fui limpando e trançando as mechas que
já estavam limpas. Quando acabei, mandei os meninos buscarem na
farmácia um remédio, mas avisei: ‘Diz que é para cabelo de criança e que
não dá alergia.’ Aí, desisti mesmo de trabalhar. Meus filhos estavam ficando
jogados (CAMILA).

Quando não está trabalhando fora, Camila se dedica a cuidar da casa e dos filhos. Ao
se levantar, acorda as crianças para irem para a escola. Camila me disse:

[...] mesmo sem fazer o café, eu tenho que levantar. [...] Eles não dão
trabalho, não, mas tem que ficar atiçando eles. Eu levanto da cama cedo
pra ficar atiçando eles: ‘Olha a hora!’ Tem vezes que ele [Fernando] acorda
cedo, cinco horas, e chega na porta do meu quarto: ‘Acorda, gente! Tá na
hora’ (CAMILA).

E acorda o Fabiano. “Aí, ele fica deitado lá. Outra hora, entra para dentro do meu
quarto e fica assistindo televisão. É, é. Mas não tem dor de cabeça pra escola assim... com
eles não tem, não.”
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Fernando e os irmãos se levantam e vão ao banheiro lavar o rosto, porque, segundo a
mãe, “eles não levantam da cama e vai metendo a mão na garrafa, não.” Tomam o café, que
já fica pronto na noite anterior, e “[...] aí, eles já sabem onde está a merendinha deles [...]
um biscoito, um pão.” Escovam os dentes e Camila os acompanha até a escola: “[...] por
causa da Lívia. [...] eu levava e buscava todo dia por cauda dela. Porque eles já são grandes.”
No período em que Fernando está na escola, ao voltar para casa, Camila se encarrega
dos afazeres domésticos e vai à casa do irmão Roberto conversar com a cunhada ou à casa
de alguma vizinha vender e/ou receber as prestações das mercadorias. Faz o almoço e,
quando a aula termina, volta à escola para buscar Lívia.
Assim que termina de almoçar, Fernando assiste à televisão e, depois, sob a
supervisão da mãe, vai fazer o dever de casa e, só então, é liberado para brincar. A mãe se
preocupa em ter sempre um lanche em casa para que as crianças possam comer e levar de
merenda para a escola.

[...] À tarde, enquanto Camila estava lavando roupas, chegou um senhor
oferecendo iogurtes. Ela comprou um fardinho e combinou com o
vendedor de pagá-lo no próximo mês. Logo depois, explicou-me que tem o
hábito de comprar todo mês iogurte para os filhos levarem de merenda
para a escola e que sempre anota para pagar no mês seguinte (DIÁRIO DE
CAMPO, 4 de novembro de 2009).

Quanto à opção religiosa, apesar de se declararem católicos, a família não tem hábito
de frequentar a igreja nem de incentivar os filhos a fazê-lo.
Pesquisadora: Vocês são católicos?
Camila: Nós somos.
Pesquisadora: Vocês têm hábito de frequentar a igreja? Vão à missa?
Camila: Difícil [risos].
Pesquisadora: Fernando e os irmãos frequentam o catecismo?
Camila: Os meninos não quis saber de catecismo. Fui lá, matriculei.
Matriculei, eles foram lá uma vez só. Não voltou mais. Não quis. Falou: ‘Não
gosto disso.’ Mas é menino. Menino eu acho que é mais... ‘coisa’, não gosta
dessas coisas. Igual à Lívia: ‘O ano que vem ela já está na hora de entrar, né.
Acho que vai querer’.

Quanto aos materiais de leitura que circulam na casa, pude observar que, além dos
livros didáticos dos filhos, a família possui um dicionário pequeno e outro grande, além de
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um atlas. Possuem também alguns livros didáticos velhos, usados para auxiliar os filhos nos
deveres de casa. Segundo Camila, “[...] para fazer um trabalho, pesquisa, recortar.”
O Sr. Augusto disse-me que: “[...] adoro ler. Gosto de ler revistinha e jornal.” Quanto
à escrita, só o vi fazendo uso da mesma uma única vez quando escreveu a lista de compras
ditada pela esposa para ir ao supermercado. Segundo Camila, quando Lívia pede ao pai, ele

[...] conta historinhas para eles. É difícil de acreditar, mas lê. [...] eles vão e
colocam o colchão lá no meu quarto porque a televisão fica lá. Aí, eles
deitam lá no colchão. A minha menina traz o livro de historinha. Aí, ele vai
contando historinhas para os três. Aí, tem hora que ele até chama: ‘Ô, mãe.
Vem cá pra você escutar a história que eu estou lendo para os meninos’. Aí,
quando tem uma palavra que ele não entende, não consegue falar porque
ele tem a língua meio travada para falar, sabe? E aí, ele vai e inventa
aquela palavra. Em vez dele pôr aquela palavra, ele coloca outra. Eu
também me surpreendi com isso (CAMILA).

Quando interroguei a mãe sobre seu gosto pela leitura, ela me disse:

[...] Eu leio. [...] Tipo assim: leio um livro de Geografia que tem umas
histórias lá, de cometa, uns negócios assim pra Lívia. Aí ela fica
perguntando: ‘Mamãe, que bola é essa?’ Aí, eu tenho que ler pra ela. Falar
com ela: ‘Esse negócio aqui é o mapa.’ Aí, eu fico lendo essas coisas pra ela
(CAMILA).
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2.5.3 Discursos Parentais e Pedagógicos

2.5.3.1 O Aluno Fernando

Gráfico 5. Desempenho do Aluno Fernando.

Em sala de aula, Fernando é um aluno calado. Não costuma conversar muito com os
colegas. Ao contrário do irmão Fabiano, ele não pode ser caracterizado como um aluno
indisciplinado por fazer ações inadequadas ao ambiente escolar, mas por quase sempre se
recusar a fazer o que lhe é proposto. É um menino teimoso. Tem dificuldades para terminar
os deveres no tempo estipulado pela professora e, por isso, quando interpelado pela
regente, costuma ficar de cara ruim e não responder a ela. As palavras de sua mãe
caracterizam bem sua personalidade dentro e fora da sala de aula, pois ela diz: “[...] Ele é
calado e emburrado também. Ele é emburrado. Tem hora que ele é meio burro, mas é muito
carinhoso.” Observei que, quando ele não quer ou não sabe fazer uma atividade, fica quieto
e não pede ajuda à professora ou aos colegas. Ele gosta e é muito habilidoso para desenhar.
Sempre que tem um tempo ocioso em sala de aula, faz seus desenhos nas últimas folhas dos
cadernos escolares.
Quanto à leitura, posso dizer que Fernando não é um aluno com bom desempenho,
pois, em sua leitura, falta fluência e compreensão. Ao escrever, comete muitos erros
ortográficos. Quando lhe pedi para relatar por escrito as atividades que desenvolveu depois
de minha saída de sua casa, ele não se prontificou a fazê-lo. Diante de sua recusa, insisti por
mais umas três vezes para que ele escrevesse sua rotina. Como ele não o fez, no dia seguinte
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à minha visita, assentava-me e pedia a ele para que me relatasse oralmente e, enquanto eu
anotava, seu irmão ia interrompendo, completando suas falas e até mesmo o contradizendo.
Algumas vezes, contava seus feitos e dizia: “[...] viu como eu fiz muito mais coisas que ele.”
Seus cadernos não são organizados. Em alguns, percebi pouco capricho e a letra
“feia”. A professora Rúbia reclamou do seu caderno, dizendo que ele é “[...] todo
bagunçado. Você não sabe qual matéria que é. Ele usa o mesmo para fazer tudo. Quando
faz! [...].”
Já com os lápis de cor, ele é cuidadoso e não gosta muito de emprestá-los ao irmão
Fabiano, segundo ele porque “ele estraga tudo. Os dele e os meus.” Às vezes, o irmão chega
a ser agressivo e pega os materiais sem o seu consentimento, dizendo: “Foi a mãe e o pai
que comprou pra você!”
Durante as correções orais das atividades feitas pela professora, não o vi pedir a
palavra ou intervir em nenhum momento. Durante o período em que o acompanhei em sala
de aula, Fernando não fez nenhum pedido de intervenção simples ou espontânea, ao
contrário do irmão Fabiano, que sempre se adiantava aos colegas quando as atividades
estavam sendo corrigidas pela professora. Observei que a presença do irmão na mesma sala
de aula parece intimidar Fernando ainda mais durante as correções orais das atividades.
Observei, durante as oficinas desenvolvidas pelos monitores na AABB, que as
atitudes e comportamentos do irmão sempre intimidam Fernando. Sempre que possível,
Fabiano se impõe a Fernando de maneira sutil e, algumas vezes, agressiva. Ele não costuma
revidar às provocações do irmão e, na maioria das vezes, se retrai ao fazer as atividades e os
exercícios.
Fernando, no horário de recreio, após merendar, junto com os irmãos e os colegas,
joga figurinhas assentados no corredor, perto das salas de aula. Certo dia, após a aula, nem
sua mãe nem seu irmão estavam em casa. Então, ele ficou jogando figurinhas com os colegas
debaixo de uma árvore, em frente à escola, até uma da tarde. Depois, subiu para sua casa,
esquentou o almoço, almoçou e foi assistir à televisão.
Enquanto o acompanhei em sala de aula, presenciei a professora chamando sua
atenção várias vezes. Em nenhuma delas por indisciplina, mas pelo fato de não terminar as
atividades propostas. Nesses momentos, ele não respondia, somente ficava de cara fechada,
calado e “emburrado”.
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Quando a professora sai da sala, Fernando costuma se levantar e ir até a carteira dos
colegas para conversar sobre assuntos não-escolares, para provocar e xingar os colegas.
Segundo a professora Rúbia, ele é um aluno de personalidade

[...] mais agressiva. Ele é agressivo. Ele gosta de agredir verbalmente, de
mexer, de provocar o colega. [...] Ele é mais carente. Muito mais. O irmão,
ele tem um senso maior de responsabilidade. Agora, o Fernando, ele é
carente em relação a tudo. Só que, muitas vezes, as pessoas... as próprias
crianças chegam perto dele pra brincar e ele não consegue aceitar isso.

Às vezes, seu irmão Fabiano chama sua atenção e o manda se assentar. Ordens que
ele não cumpre e, então, é ameaçado pelo irmão que lhe diz: “Vou contar pra Camila. Você
vai ver! Vou contar pro pai mais pra mãe.” Fabiano sempre se dirige à sua mãe pelo primeiro
nome. Segundo ela, isso se justifica pelo fato de, quando menor, enquanto a residência da
família estava sendo construída, ele ter morado por alguns anos com a avó materna.

2.5.3.2 O Processo de Escolarização nos Discursos Parentais

A Sra. Camila está sempre presente em todas as reuniões da escola para as quais é
convocada, independente de ser para falar do processo ensino-aprendizagem de Fernando
ou ser para tratar de outros assuntos pedagógicos ou administrativos relacionados à escola.
Eu a conheci em uma reunião convocada pela escola com o objetivo de discutir propostas
para elaboração da Conferência Municipal sobre Educação. Ela não tem o hábito de falar
muito, mas está sempre atenta. Quando solicitam sua opinião, ela a expressa de forma um
pouco tímida, mas coerente.
Quanto aos bilhetes enviados pela escola, ela sempre os lê e os assina, mas me disse
que já conversou com o marido sobre o fato de ser sempre ela quem os assina, já que nas
reuniões ele não vai por questões de tempo e também porque, segundo ela, “[...] É eu que
vou. Ele não vai, não. Ele é mais fechado e tímido. Então, ele não gosta de ficar em lugar
fechado no meio de muita gente, não.” Camila cobra-lhe maior participação no
acompanhamento da vida escolar dos filhos: “[...] Igualzinho eu falei com ele: ‘Toda vez que
chega um bilhete, tem que assinar, só aparece o meu nome. Só eu assino. O que que as
professoras pensam? O pai não está presente na... no ensino das crianças. Aí, agora você vai
começar a assinar também!” (CAMILA)
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Certa vez, disse-me que gostava mais da escola e das professoras dos anos
anteriores. Costumava ir até lá vender suas mercadorias e agora não vai mais porque a
diretora não gosta muito. Disse-me que algumas mães estão insatisfeitas com a Direção e
pensando em trocar os filhos de escola. Mas, no geral, o discurso do Sr. Augusto, ao dizer:
“Eu não tenho nada que reclamar, não. Igual à Camila falou mesmo.”, e as palavras de sua
esposa demonstram satisfação com a escola em que os filhos estudam e seus profissionais.
[...] A escola... eu não tenho muito o que reclamar da escola, não. Da escola
não. Porque assim... até a.... como é que chama a diretora? A F está sendo
uma diretora muito boa para a escola porque ela está mudando muita coisa
na escola. Festa, a festa na escola hoje está sendo muito boa. Assim, não
tenho o que reclamar do ensinamento também. Das professoras também,
não. As reuniões, eu vou. Quando, assim, coincide de ter uma reunião [...]
sempre quando dá, eu estou lá, sabe. Mas não tenho nada o que reclamar
da escola (CAMILA).

Mas, no final do ano letivo, após já ter concluído a pesquisa de campo, um fato me
chamou a atenção: a família, que se dizia satisfeita com a escola, pediu a transferência da
filha Lívia para outra escola municipal, bem distante de sua residência. A justificativa da mãe
foi a de que

[...] estava desenhado na parede da frente da escola um pinto bem grande e
eu achei aquilo um absurdo porque as crianças pequenas estavam vendo.
Aí, eu fui falar com a Luiza [supervisora] e ela me disse que não tinha visto,
que esses meninos têm muita imaginação. Aí, o pai dela me perguntou se é
nessa escola que eu quero que a nossa filha estude. Mandou tirar ela de lá e
matricular no [...] (CAMILA).

Mas, apesar do ocorrido, Fernando que foi reprovado no 5º ano, continuou
matriculado porque, segundo a mãe, “[...] ele é menino, né. Já está bem grandinho e sabe
essas coisas.”
Quando não está trabalhando fora, Camila supervisiona a vida escolar de Fernando e
dos irmãos diariamente. Após chegar da escola, almoçar e descansar um pouco, assistindo à
televisão ou brincando, Fernando e Fabiano são orientados pela mãe a fazerem o dever de
casa. Primeiro, ela o interroga se tem dever e, quando ele diz que não, confirma com o
irmão Fabiano e pede para ver os cadernos dos dois. Quando estava trabalhando fora, ao

142

chegar, ia fazer o jantar para deixar pronto para os filhos no dia seguinte. Então, Fernando e
os irmãos se assentavam na mesa da cozinha e Camila ia ensinando o dever a eles.

Assim que Camila chegou, foi até a casa da cunhada, conversou um pouco
com ela e mandou os meninos subirem para casa. Pouco depois, ela chegou
a casa, trocou de roupa, fumou um cigarro e começou a fazer o jantar.
Ordenou que os filhos parassem de assistir à televisão e fossem fazer os
deveres de casa. Eles demoraram um pouco, mas se assentaram à mesa da
cozinha. No dever de Geografia, tinham que desenhar o mapa do Brasil.
Eles fizeram as atividades e Fernando desenhou o mapa em seu caderno e
no caderno de Fabiano. A mãe me disse que, quando tem desenho para
fazer, quem os faz, inclusive para Lívia, é Fernando porque ‘ele é muito bom
para desenhar.’ Assim que terminaram, comunicaram à mãe e ela
questionou: ‘Mas já?’ Então, eles explicaram que a professora havia
passado pouco dever porque era só para terminar o que começaram em
sala de aula. Ela foi até a mesa, conferiu se as atividades estavam certas e
mandou que guardassem os cadernos. Depois disso, jantaram e foram
assistir à televisão (DIÁRIO DE CAMPO, 3 de novembro de 2009).

Por duas vezes, presenciei o Sr. Augusto questionar os filhos se havia dever de casa
para fazer. Quando eles disseram que não, ele disse à Camila: “Esses meninos estão
escondendo dever!” E aos filhos: “Tem dever, sim. Traz lá o caderno que eu quero ver.”
Verificou os cadernos e, ao constatar que realmente não havia dever, ficou calado.
Posteriormente, Camila disse-me que todas as segundas e quintas-feiras, dias em que os
meninos vão para a AABB, o Sr. Augusto fica desconfiado que eles estão escondendo dever
de casa e, enquanto não verifica os cadernos, não se conforma.
O horário de fazer o dever de casa não é o mesmo diariamente, mas, no máximo às
19 horas, eles já devem ter terminado porque, segundo Camila, o horário de os filhos
dormirem é:

Depois da novela das sete. Isso aí é a ordem aqui de casa. Depois da novela
das sete. Não é cansaço. Se deixar, vai até meia-noite, uma hora assistindo.
Mas como aqui em casa não tem sala, a televisão fica no quarto. Uma
bitela, né? No meu quarto. Aí, eles vão ficar no meu quarto até tarde
assistindo televisão? Aí, não. Eu falo: ‘Depois da novela das sete, vocês vão
todo mundo pra cama.’ Aí, eles vão. Todo dia. Sabem que nesse horário,
assim que acabar a novela das sete, já pode ir pro quarto deles. A Lívia
dorme no meu quarto (CAMILA).
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Quando questionado sobre o incentivo que dá ao processo de escolarização dos
filhos, as palavras do Sr. Augusto foram:
Incentivo. Pra você ter ideia, o Fabiano, como ele está, é... fora da faixa dele
na escola. Está errado. Todo atrasado. Ele pode estar com 60 anos que ele
vai continuar estudando. Vão estudar até terminar. Até eles terminar tudo.
Completar, formar. Até terem uma profissão porque eu não quero que eles
passe pelo que eu passo lá. Serviço de pedreiro não é um serviço leve. É um
serviço pesado. Tem sol, tem chuva, você está ali. Se chover demais, o
pedreiro não trabalha. Não trabalha. E depois, na hora em que não tiver
nada para comer? (AUGUSTO)

Quanto à importância atribuída à escola e ao processo de escolarização no futuro dos
filhos, os pais me responderam:

Ah, eu quero, né, que eles sejam alguma coisa na vida. Porque só de pensar
que a gente colocou uma criança no mundo e mais tarde a gente vai ver
eles parados nas esquinas, vendendo uma droga ou então roubando. Aí, eu
já preferia ver eles sentados numa cadeira, atendendo, né, ou então
cuidando da saúde dos outros. Livrando alguém sendo preso injustamente,
sendo um advogado. Ah, ajudando o povo sabe. Não sendo um vagabundo
da vida aí. Eu quero um futuro bom pra eles. O que eu não tive, eu quero
que eles tenham, né! Eles têm que ter interesse em estudar para ser uma
pessoa na vida. Acho que sem estudo a gente não tem nada na vida não,
ô... Muitas das vezes, até você com um diploma guardado dentro da gaveta,
você não consegue um serviço, né? Mas eu quero que eles se esforcem
bastante pra ser alguém na vida, né? Se depender de mim, eu vou fazer eles
estudarem mesmo (CAMILA).

A mãe tem clareza das ações concretas que ela e o pai fazem para auxiliar os filhos no
processo de escolarização. É objetiva ao dizer:
Ah... eu ajudo eles nos dever. Teve um dia que eu fui dormir já era quase
meia-noite com o Fernando ali, ô. Fazendo trabalho, né? Eu ajudo a
procurar, é gravura, história. [...] E da maneira que eu posso, eu vou
ajudando aqui: lendo, interpreto uma leitura, né, procuro uma gravura pra
eles fazerem um trabalho e não perder ponto. Se eu não sei desenhar o que
está pedindo pra desenhar, meu marido desenha pra eles. Agora, o Fabiano
desenha. Ele é bom de desenho. Antigamente, o pai deles é que desenhava
pra eles. Agora, não. Agora, ele sabe desenhar. Mas aí a gente vai ajudando
do jeito que a gente pode, né! Porque, se a gente não incentivar, quem é
que vai fazer isso pra nós? Porque, se depender deles... Se depender do
Fabiano e do Fernando, eles já não estavam nem estudando mais. Eles não
gostam de estudar. Não gostam. Falam que não gostam. O Fernando até
que não fala muito não, mas o Fabiano fala direto (CAMILA).
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Quando interrogada sobre sua visão de como a escola pode ajudar as famílias, Camila
respondeu-me:

Pesquisadora: Como a escola pode ajudar as famílias?
Camila: Coitada da escola. O que eles podem ajudar, eles já estão fazendo,
né, Jussara [risos]. Aguentar os anjinhos não é mole, não [risos]. O que a
escola pode ajudar... Eles já estão ajudando. Alfabetizando os filhos da
gente. Ensinando bem. Tendo paciência porque criança exige muito. Ainda
mais quando tem um emburradinho assim que nem o Fernando! E quando
ele cisma que não vai falar? Você pergunta ele mais de dez vezes que ele
não te responde! Fecha a cara. Ele é danado, mas tem hora que ele está
mais carinhoso, né? Ele emburra. Ele fica igual burro empacador. Então, eu
acho que o que a escola pode ajudar já ajuda, né?
Pesquisadora: E como é que vocês pais podem ajudar a escola?
Camila: Aí, a obrigação dos pais já muda, né? Porque os pais têm que
ensinar o dever em casa. Procurar saber como é que eles estão na escola.
Participar mais nas reuniões, né. Estar sempre presente, né, uê. É...

Sobre as expectativas dos pais em relação ao futuro acadêmico dos filhos, ela me
disse:
Pesquisadora: Dos três filhos, qual você acha que vai mais longe nos
estudos?
Camila: Que vai mais longe? A Lívia vai mais longe porque ela é mais
interessada na escola. Ela vai mais longe. Ela vai mais longe. Ela fala com
eles: ‘Eu vou ensinar vocês a fazer dever de casa porque eu vou passar
vocês. Eu vou dar aula particular pra vocês.’ Ela fala com eles e eu acho que
ela tem mais potencial de chegar mais longe do que os outros dois. Ela tem.

2.5.3.3 Os Discursos Pedagógicos sobre o Aluno Fernando e sua Família

Quando a professora sai da sala, Fernando costuma se levantar e ir até a carteira dos
colegas para conversar sobre assuntos não-escolares. Às vezes, seu irmão Fabiano chama
sua atenção e o manda se assentar. Ordens que ele não cumpre e, então, é ameaçado pelo
irmão, que lhe diz: “Vou contar pra Camila. Você vai ver!”
Quando cursou o 1º ano, Fernando foi aluno da professora Zilda. Sobre o aluno
Fernando, ela lembra-se que “o Fernando era calmo e calado, mas chorava muito e era
muito inseguro. Ele não dava trabalho, mas era levado. Lembro que ele fazia xixi na roupa e
o pai o xingava perto do outro filho. Fazia o dever de casa e não faltava de escola.”
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A professora Valquíria trabalhou com Fernando nos 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental. Também tem 15 anos de docência. Tem formação superior em Pedagogia e
pós-graduação em Psicopedagogia, Ensino Fundamental e Educação Infantil. Disse-me que

[...] Fernando dava muito problema [referindo-se à disciplina]. Eu mandava
chamar a mãe e ela vinha. [...] Fernando era birrento e pirracento. Era raro,
mas não precisava esperar nada quando não queria [fazer as atividades].
Não gostava de ler e só o fez quando eu disse que não iria passar. Parece
que há uma pendência com o irmão, que se sente inferior. Mas ele não
faltava de aula.

Ela continuou, dizendo que “[...] para alfabetizar foi mais complicado com Fernando
[...] a turma era muito boa em Matemática, menos Márcia, Fernando e Amanda, que tinham
dificuldade.” Relatou que nenhuma professora queria pegar essa turma porque eram muitos
alunos e elas diziam que os mesmos não estavam preparados, mas, apesar disso finalizou,
concluindo que, em sua maioria, os alunos da turma “não deram trabalho para alfabetizar.”
A professora Tatiane foi regente da turma em que Fernando estudou no 4º ano e,
sobre o aluno, disse-me que

[...] ele sempre seguia o irmão que morava com a avó. É fraco em tudo. E é
briguento com o irmão também! Dever em sala de aula, ele fazia pouco. E o
dever de casa, fazia pouco também. Não era sempre que trazia pronto. A
mãe só vinha na escola quando chamava, porque ela trabalhava. Ela vinha
pouco às reuniões, mas, se chamasse, ela vinha.

Já no 5º ano, as palavras da professora Rúbia sobre a aprendizagem de Fernando
foram:

O Fernando, ele é muito assim... é quando ele quer, né. Tanto que vai repetir
o ano. [...] Ele é... quando ele quer. Do jeito que ele quer. A hora que ele
quer. Ele não tem muito de regras. Não gosta muito de regras, né? De impor
as coisas a ele. [...] Ele já é mais agitado, mexia com os colegas. Caçava
confusão. [....] o tratamento com os colegas... não era muito agradável,
não. Ele sempre caçava briga com alguém.

Quanto à participação da família de Fernando nos eventos e reuniões escolares
durante o ano letivo em que ele cursou o 5º ano, a professora Rúbia esclarece que
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a mãe dele estava sempre que a gente chamava. Toda reunião, ela estava.
Tranquilo. Agora, em casa é que eu acho que ela não dava muita
assistência, não. Porque a maneira dela se expressar: ‘Ele já tomou bomba,
mesmo.’ Eu falei: ‘Não tomou. Se você pegar firme, ele consegue.’ [...]
agora, quanto a cartazes, a trabalho, não. Isso ela ajudava ele.

No discurso da professora Rúbia, fica evidente a importância que ela atribui à
presença parental no ambiente escolar. Para ela, esse é um dos fatores facilitadores do
relacionamento entre pais e professores.

Pesquisadora: O que você pensa da família do Fernando em geral?
Rúbia: Eu tinha uma relação muito tranquila com a mãe dele. Também
porque ela estava sempre aqui. Sempre presente. Então, a gente trocava
ideias. Mas eu não sinto que é uma família bem estruturada, não. A mãe
cuida, mas... Mas a dele em relação à da Amanda que... Analisando pela
Amanda, eu sentia mais apoio.
Pesquisadora: Como você definiria a relação da família do Fernando com a
escola?
Rúbia: Muito tranquila também. Muito boa. Sempre aberta. Aceitava os
questionamentos, as colocações.

A diretora da escola, ao ser interrogada sobre Fernando e sua família, disse-me:

O Fernando é... embora ele vá tomar bomba, ele é um menino tranquilo
aqui na escola. Não é malcriado. É levado, mas não é malcriado, e a gente
vê ele muito solto na rua. No turno... na parte da tarde, a gente vê o
Fernando muito solto. O Fernando fica muito solto. Mas, agora, em relação
à família, a Camila, que é mãe dele, ela... todas as vezes que chamava, ela
vinha na escola também. Mas eu acho que... é... esses pais perderam o
domínio dos filhos (LETÍCIA).

Apesar da dificuldade encontrada pela coordenadora pedagógica em se lembrar de
alguns alunos, ao ser questionada sobre Fernando, ela foi rápida em suas lembranças,
identificando primeiro a mãe do aluno e depois se lembrando do que sabe sobre ele:

Pesquisadora: O que você me diz sobre o aluno Fernando?
Luiza: Filho da Camila.
Pesquisadora: Da Camila, você se lembra bem?
Luiza: É. A Camila vem. [...] desses aqui, eu me lembro [lendo o nome dos
três alunos com baixo desempenho]. Fiz um trabalho de intervenção com
eles. [...] O Fernando e o Fabiano... Dois irmãos na mesma sala. Sabe,
aquele clima assim: um mais atuante, o outro mais quieto.
Pesquisadora: Quem você achava mais atuante?
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Luiza: O... O Fabiano.
Pesquisadora: O mais velho?
Luiza: O Fabiano, o Fabiano. É. O mais velho. Tanto é que ele vai ser
promovido, né? O Fernando vai continuar conosco. [...] Mas é questão de
personalidade também, né? O Fabiano é completamente... Ele é mais
amplo, mais solto. Já o Fernando é um pouco tímido. Às vezes, não
perguntava. Quer dizer: havia um clima entre eles não muito legal. De...
De... É, não totalmente rivalidade, mas um clima de... Meio... Mais tenso um
pouquinho, e um acaba sempre se recolhendo. O que acontecia com o
Fernando, né? Ele se recolhia embora tenha assim... é... Esse ano ele está
mais participativo. Interessante observar isso. O Fabiano é mais solto.
Gostava de brincar. Tudo, né?

2.5.4 Breves Considerações

Fernando é um menino inserido em uma configuração familiar na qual se percebe
que os irmãos, de alguma maneira, o sufocam. O fato de a irmã mais nova ser o “xodó” da
família e todos os cuidados e preocupações dos pais estarem voltados diretamente para ela,
aliado ao fato de o irmão mais velho ser fisicamente maior e mais forte e se impor a ele em
diversas situações fazem com que Fernando tenha um complexo de inferioridade em relação
ao irmão e se sinta preterido pelos pais em relação à irmã. Esses sentimentos se refletem em
sua personalidade e em seu processo de escolarização, podendo ser confirmados pela sua
agressividade para com os colegas, sua teimosia e recusa em executar as ordens dos
professores. Isso pode ser observado no acompanhamento de seu cotidiano e nos discursos
proferidos pelos educadores que, em sua trajetória escolar, tiveram contato direto com ele.
Um fator relevante em psicologia é o fato de as expectativas dos pais em relação aos
filhos serem diferentes de acordo com sua ordem de nascimento na família. Na família
nuclear de Fernando, pode-se observar que as expectativas profissionais giram em torno do
filho mais velho e as expectativas acadêmicas são em relação à filha caçula. Não se
observam, nos discursos e práticas dos pais, incentivos, elogios ou reconhecimento de
qualidades na personalidade de Fernando. Recorrem sempre à força física do filho mais
velho e recobrem de carinho e zelo a filha mais nova.
De acordo com Holland (apud MAGALHÃES, 2008), em função da dinâmica familiar,
os filhos “criam o seu próprio ambiente através das suas demandas sobre os pais e através
da maneira pela qual os pais reagem e são influenciados pelas crianças” (p. 16). Nessa
perspectiva, insere-se a competição estabelecida entre Fernando, Fabiano e Lívia, e o seu

148

desempenho escolar vai confirmando a sua recusa em adquirir os benefícios culturais
impostos a ele pela família e pela escola.

2.6 Família nº 6: “É muito complicado. Muito complicado! É muito complicado falar
daquela família!"

Márcia, dez anos, baixo desempenho escolar, média global 63,50 nos quatro anos de
escolaridade, recuperação em Português no 4º ano e reprovação no 5º ano do Ensino
Fundamental, segunda de quatro filhas, cor negra, moradia própria.

2.6.1 Características Socioeconômicas do Grupo Familiar

A família nuclear de Márcia é composta por seis pessoas. O pai João, a mãe Izabele e
as irmãs Janice, Paula e Greice. O Sr. João tem 36 anos. Trabalha como vigilante em uma
distribuidora de bebidas em turnos alternados de 12 horas. Ele é um homem educado e de
poucas palavras. Concordou com minhas visitas, mas não questionou sobre meus objetivos e
também não se dispôs a conversar comigo nos dias em que estive em sua residência. Talvez,
seu constrangimento se justifique pelo fato de sua esposa não estar em casa e de as filhas
ficarem a maior parte do tempo brincando no terreiro comum às residências ou assistindo à
televisão na casa dos avós. Ele possui o Ensino Fundamental completo e, segundo sua
esposa e sua mãe:

Izabel: Ele estudou até o 1º ano do 2º Grau. Aí, ele foi pra Belo Horizonte.
Foi trabalhar lá e largou a escola. Ele era apontador. Apontador de obras,
né, Gertrudes?
Gertrudes: Quem?
Izabel: Que o João começou trabalhar, né?
Gertrudes: Ele trabalhou de apontador.
Izabel: Apontador de obras, né?
Gertrudes: É. Ele trabalhou perto de... de montagem. No negócio de
montagem. Ele tinha 17 anos. Com 17 anos, ele já estava trabalhando.
Trabalhando e estudando. Depois, foi servir o Tiro de Guerra (TG). E...
Izabel: Ele trabalhava, estudava e ia para o TG. Aí, depois ele largou porque
trabalhava à noite. Ia para o TG de manhã e trabalhava à tarde.
Gertrudes: É.
Pesquisadora: Ele está com quantos anos hoje?
Izabel: 30 e... 35, Gertrudes?
Gertrudes: 36.

149

Izabel: Ele é de 73.
Gertrudes: Olha pra você ver: ele falou que é de 72. Como que ele é bobo
assim. Eu não casei grávida, não! Ele fez 36, não é?
Pesquisadora: Sim.
Izabel: Ele vai fazer 37.
Gertrudes: Ele falou que vai fazer 38.
Izabel: 73 pra 2009: 36. Vai fazer 37 agora.

A Sra. Gertrudes, mãe de João, tem 52 anos e trabalhava como lavadeira. O pai dele,
Sr. Jair, tem 63 anos e trabalha como carpinteiro. Ambos completaram a 4ª série do Ensino
Fundamental. De acordo com a esposa, o Sr. Jair “[...] estudou a 4ª série. Aqui embaixo que
ele estudou [referindo-se à Escola Municipal ‘José Castellões de Menezes’]. Depois de velho
que ele estudou. Tirou a 4ª série.” Ela também justifica porque interrompeu os estudos,
dizendo que: “[...] Eu fiz até a 4ª série. Eu tinha que olhar meus irmãos, uai. Lá em casa, era
nove. Eu tive que ajudar a cuidar dos meus irmãos lá, né? Meu pai... a gente era muito pobre,
né?” Ao se lembrar de quando estudava, Gertrudes fez uma crítica aos professores e ao
processo ensino-aprendizagem atuais, dizendo:

Pesquisadora: A senhora sabe ler e escrever?
Gertrudes: Eu leio e escrevo. Graças à Deus, eu aprendi. Ainda hoje, estava
falando com o Warlei: aprendi... eu aprendi a estudar... eu estudei no
Domingos Bebiano. De primeiro, o grupo mais... melhor que tinha na cidade
era o Domingos Bebiano. Eu estudei lá. E as professoras ensinava, né? Não é
igual agora que menino sabe rabiscar o nome, eles já passam ele de ano.
Não, né? De primeiro, se você não soubesse mesmo... Eu fiquei três anos no
1º ano. Não passava de jeito nenhum. Enquanto eu não aprendi, aprendi
mesmo a escrever direitinho, a fazer conta, eu não passei.
Pesquisadora: E a senhora não faltava às aulas?
Gertrudes: Não! Atrasada, mas chegava. Mas... minha mãe não deixava a
gente sair cedo, não. Porque ela falava que a gente ia ficar aprontando lá.
Tinha que chegar na hora da escola.

Além de João, pai de Márcia, D. Gertrudes e o Sr. Jair têm ainda os filhos Warlei,
Tatiane e Patrícia. Warlei, tem 32 anos, terminou o curso superior de Educação Física,
trabalha como motorista particular e também como vice-diretor de uma escola pública, é pai
de dois filhos e reside em uma casa ao lado da residência de seus pais. Tatiane tem 29 anos,
completou o 2º Grau, reside em outro bairro e tem a filha Marjore, com 14 anos, que mora
com os avós maternos. Patrícia tem 15 anos e cursa o 9º ano do Ensino Fundamental na
mesma escola municipal onde seus demais irmãos estudaram.
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A Sra. Gertrudes disse-me que seus filhos mais velhos, Warlei e Tatiane,
estudaram até concluírem o 2º Grau e, agora, Patrícia, a mais nova também
está cursando o 9º ano. A exceção foi João, o pai de Márcia, que só estudou
até terminar o Ensino Fundamental. Todos estudaram em uma escola
particular que pertencia à companhia de mineração onde o Sr. Jair
trabalhava. Gertrudes lembrou-se que não media esforços, lavava e
engomava todos os uniformes escolares e levava os filhos todos os dias à
escola mesmo sendo a uma distância grande de sua residência. Disse-me
que seu filho Warlei, apesar de ter sido pai e se casado muito novo, voltou a
estudar e fez o curso superior de Educação Física. Relatou que sempre teve
muita preocupação que os filhos estudassem. Cuidava dos uniformes e
acompanhava o rendimento escolar de cada um. Não admitia que
perdessem médias e chegou até a rezar para ser menos severa com eles em
relação à aprendizagem. Lembrou-se que João não aprendia a tabuada de
jeito nenhum. Então, um dia ela se assentou com ele, colocou uma varinha
de lado e o fez estudar. Segundo ela, o filho a decorou toda e poucos dias
depois a diretora da escola a chamou e perguntou-lhe como havia
conseguido fazê-lo aprender toda a tabuada em um dia. Ela respondeu-lhe
que foi ‘meio à força’. Posteriormente, esse episódio de sua trajetória
escolar também foi relatado por João em uma reunião de final de ano para
a qual foi convocado na escola onde Márcia estuda (DIÁRIO DE CAMPO, 27
de maio de 2009).

A Sra. Izabel, mãe de Márcia, tem 35 anos, cursou até a 7ª série do Ensino
Fundamental e trabalha, no horário de 11 às 18 horas, como auxiliar de serviços gerais em
uma escola particular. Seu pai, Sr. Getúlio, faleceu há 11 anos, aos 67 anos de idade. Izabel
relata que: “[...] Meu pai era aposentado também. Ele tinha problema de coluna.” Quanto à
profissão do mesmo, ela diz: “[...] Eu não lembro, porque, quando eu me dei por gente, ele já
estava aposentado. [...] Acho que ele era pedreiro porque ele que fez a casa lá em casa. Da
minha mãe. Eu acho que ele era pedreiro.” Sua mãe, D. Jandira, hoje com 65 anos, trabalhou
como lavadeira e depois como auxiliar de serviços gerais em uma firma na cidade de Ouro
Branco. Além de Izabel, o casal teve mais cinco filhos e adotou uma menina que tem, hoje,
15 anos.
Com relação ao grau de escolaridade de seus pais, Izabel lembra:

Pesquisadora: Seu pai sabia ler?
Izabel: Sabia.
Pesquisadora: Sabia escrever?
Izabel: Sabia.
Pesquisadora: Você sabe até quando ele estudou?
Izabel: Não. Mas ele lia e escrevia.
Pesquisadora: E sua mãe estudou?
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Izabel: Não. Minha mãe não estudou.
Pesquisadora: Ela não frequentou a escola?
Izabel: Não. Nada. Nada. Ela não sabe ler nem escrever.

Izabel não soube precisar ao certo o grau de escolaridade de seus irmãos. Soube
apenas me dizer que Itamar, o mais velho dos homens, “[...] já formou. Concluiu tudo. Ele
formou em eletricista.” O irmão Ítalo, atualmente trabalha como porteiro em uma escola
particular. Segundo ela,

[...] Deram ele para os outros. Assim, quando ele tinha nove anos, minha
mãe deu ele pros outros. Aí, ele morava lá em Ouro Preto. Aí, ele veio pra cá
depois que esse homem que adotou ele morreu. Aí, que ele voltou pra casa.
Aí, já era o quê? Ele já tinha mais de 20 anos quando ele voltou. Com nove
anos, ele foi, né? Pra lá. Aí, depois de muitos anos, o patrão dele morreu. Aí,
ele veio embora.

Ivan, o mais novo dos seus irmãos, foi trabalhar em São Paulo e Izabel disse-me que
“[...] a notícia que minha mãe ganhou é que ele tinha morrido. Mas até hoje assim, não tem
prova se realmente aconteceu isso, não.”
A irmã mais nova de Izabel é Ivone. Ela estudou até a 7ª série, é casada, mãe de dois
filhos e trabalha como faxineira. A mais velha é Irene, que, segundo Izabel, não concluiu o
Ensino Fundamental. Ela é casada e não trabalha fora do lar. Elizete foi adotada pelos pais de
Izabel quando ainda era bem pequena. Hoje, ela tem 15 anos e está cursando o 8º ano do
Ensino Fundamental.
Izabel justifica suas poucas lembranças da infância dos irmãos e sua pouca
escolaridade, dizendo:
Izabel: Ah, eu não lembro muito bem, Jussara, porque eu fui criada muito na
casa dos outros, sabe? Desde o... Meu pai mandou eu trabalhar fora, eu
tinha cinco anos. Aí, eu estudava e trabalhava com a mulher.
Pesquisadora: Com cinco anos, você trabalhava fora? De quê?
Izabel: Uai. Eu arrumava casa. Dormia com a mulher, sabe? Lá pro lado da
Colônia, lá. Aí, era assim... eu arrumava a cozinha e a casa. Aí, um tempo,
eu parei porque eu olhava meus irmãos mais novos, que é a Ivone e o Ivan.
Aí, comecei a olhar eles muito tempo pra minha mãe lavar roupa porque era
assim: eu ajudava ela. Aí, depois eu comecei a trabalhar de novo com uma
mulher que morava lá em Belo Horizonte. Aí, eu trabalhava com ela. Foi
assim, de casa em casa, até eu ficar grande.
Pesquisadora: E como você fazia com a escola?
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Izabel: Aí, eu estudava. Eu estudava, sabe. Aí, depois eu estudei até o 4º
ano. Até a 4ª série. Aí, depois eu parei de estudar.
Pesquisadora: Você estudava onde?
Izabel: Eu estudava lá no grupo da avenida.21
Pesquisadora: Então, você parou de estudar na 4ª série?
Izabel: Parei. Aí, eu comecei a fazer o Supletivo. Aí, parei. Há pouco tempo,
comecei a fazer o Supletivo. Aí, parei. Aí, eu fiz a... fiz Português até o
módulo 5, né? E fiz a Ciências até o número 4. Aí, parei. Agora, eu estou com
vontade de continuar.
Pesquisadora: E por que você não continua?
Izabel: Aí, eu vou ver se amanhã eu passo lá e renovo, sabe? Eu estava
fazendo ali na praça, naquele grupo no... no Domingos Bebiano.
Pesquisadora: À noite? A que horas você chegava a casa?
Izabel: É. É. Umas dez e pouco da noite.

Ao ser questionada sobre as lembranças que tem do período em que frequentou a
escola e sobre seu gosto pelos estudos, Izabel riu e confessou-me:

Pesquisadora: Você gostava de estudar?
Izabel: Gostava. Mas assim... quando eu morava lá na minha mãe, eu tinha
que trabalhar, sabe? Aí, depois foi passando a infância, passando. Aí, falei:
‘Ah, não vou mexer com isso mais, não!’
Pesquisadora: Você gostava da escola? Tem lembranças boas?
Izabel: Ah, eu gostava... ah, pra ser sincera, eu gostava mais é da merenda.
Até hoje, Jussara, eu fico doida pra poder comer merenda de escola. Nossa,
quando eu estava grávida da Greice, eu ficava doida pra tomar a sopa da
escolinha ali. Me dava aquela vontade. Eu fazia sopa e nada. Não me
satisfazia. Aí, minha filha, eu ficava com vergonha. Aí, teve um dia que eu
falei: ‘Vou lá!’ Eu sou apaixonada com merenda de escola. Hoje, acho que
não faz mais, não, aquela almôndega. Nossa, eu adorava aquilo. Nossa, eu
era apaixonada com aquilo. Lá na avenida, fazia. Ah, minha filha, eu
gostava demais. Eu ia mais era para merendar. Fazia meus deveres... Assim,
nunca tomei bomba, não, na escola. Mas eu ia na escola mais é pra
merendar.
Pesquisadora: Então, você era estudiosa?
Izabel: É. Do 1º até o 4º, eu passei direto. Nunca tomei bomba, né? Assim:
nunca tomei bomba na escola, não.
Pesquisadora: Você parou de estudar para trabalhar?
Izabel: É. Aí, eu larguei para trabalhar. Sabe, meu pai era muito rigoroso,
sabe. E eu tinha que ajudar em casa. Aí, daí, depois, também, sabe, antes de
eu engravidar da Greice. Aí, sabe, foi a Elizete lá para a casa, essa menina
que a minha mãe cria. Aí, eu é que mantinha ela de roupa, sapato. Aí, sabe,
minha mãe só cuidava.

21

O “Grupo da Avenida”, ao qual Izabel se refere, era a Escola Estadual “Telésforo Cândido de Rezende”, que,
devido à sua localização central, atendia principalmente aos alunos dos bairros Santa Efigênia e JK. A escola
encerrou sua atividades e no prédio funciona atualmente a Superintendência Regional de Ensino de
Conselheiro Lafaiete.
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João e Izabel foram viver maritalmente há 13 anos, quando ela tinha 22 anos e
engravidou de Janice, sua primeira filha. Das três filhas do casal, Greice, de dois anos, fica
durante todo o dia em uma creche pública localizada no centro da cidade. Paula, de cinco
anos, e Márcia, de dez anos, cursam, respectivamente, no turno da manhã, a Educação
Infantil e o 5º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal “José Castellões de
Menezes”. Janice estuda pela manhã e está repetindo o 5º ano do Ensino Fundamental em
uma escola municipal localizada em outro bairro distante de sua residência.
A residência da família é própria. Foi construída no terreiro da casa dos avós paternos
em frente à casa da família do irmão mais novo de João. Está localizada no bairro JK e fica
cerca de cinco minutos da escola. Possui água e luz. É bastante modesta e ainda não está
terminada. São três cômodos, sendo um banheiro, uma cozinha com fogão, geladeira e
armário, e um quarto com uma cama de casal onde dormem o pai, a mãe e a filha Greice. O
quarto possui também um beliche, no qual dormem Márcia e Paula, na cama de baixo, e a
irmã Janice, na cama de cima. A parte de cima da casa, onde as meninas brincam, tem dois
cômodos em construção. Estão ainda em alvenaria e sem telhado.
O acesso à moradia pode ser feito por duas entradas, sendo uma pela frente da casa,
cuja rua principal é asfaltada. A outra entrada pode ser feita pelos fundos, cuja rua lateral é
somente calçada e bastante movimentada pelos vizinhos. Observei que, no início dessa rua,
a poucos metros da residência de Márcia, ficam, diariamente, alguns rapazes e homens
assentados, bebendo e fumando. Sempre que passava por eles, cumprimentavam-me
cordialmente. Como a localização da casa permite as entradas e saídas para duas ruas do
bairro, segundo D. Gertrudes, avó paterna das meninas, “[...] de vez em quando a Polícia
está dando blitz. Aí, os traficantes passam aqui, dentro do terreiro, correndo, fugindo da
Polícia. Mas os meninos já estão acostumados.”
Durante minhas visitas à família de Márcia e às demais famílias residentes naquelas
proximidades, pude constatar como as crianças estão acostumadas com as rondas realizadas
no bairro pelas Polícias Civil e Militar. O relato transcrito a seguir é um exemplo dos
episódios observados por mim:

Quando Márcia chegou da escola, trocou de roupa, almoçou e foi brincar de
bola na rua atrás de sua casa com as irmãs, primos e colegas. De repente, as
crianças entraram correndo e gritando a avó. Estávamos na laje de sua casa,
observando-as. Então, elas subiram depressa, informando que a Polícia
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estava na rua. A avó disse-me: ‘Tá vendo? É assim!’ Eram quatro viaturas da
Polícia Civil, cujos policiais estavam nas janelas ostentando suas
metralhadoras em punho. Eles não desceram das viaturas. Somente
circularam pela rua e foram embora. A Sra. Gertrudes disse às crianças que
fechassem o portão e brincassem no terreiro. Então, Márcia assentou-se no
terreiro e foi comer abacate junto com as irmãs e primas. A casa dos avós
estava sendo pintada e, por isso, todos tiveram que passar a parte da tarde
assentados do lado de fora. Mais tarde, Márcia subiu na laje para ver se os
policiais já haviam ido embora. Constatou que sim, mas a avó a orientou a
não sair para a rua. Como não podia sair de casa, Márcia foi brincar de
escolinha com as irmãs e primas. Disse-me que tinha pouco dever de casa e
que só iria fazê-lo no sábado ou no domingo (DIÁRIO DE CAMPO, 5 de
junho de 2009).

Não se percebe muita organização nas dependências internas e na parte externa da
casa. A rotina em torno é agitada. Transitam pelo espaço os moradores da casa dos avós e
do tio, vizinhos, crianças e adolescentes, colegas das meninas e dos primos.
A renda familiar fica em torno de dois salários mínimos e meio. Esse valor permite à
família se manter com o básico quanto à alimentação, vestuário e higiene. Quanto aos
materiais de leitura e escrita, observei que se encontram nas dependências da casa, além
dos materiais escolares das meninas, algumas revistas em quadrinhos que o pai costuma ler,
um dicionário e alguns fragmentos de jornais também trazidos pelo Sr. João do serviço com
o objetivo de fazer as palavras cruzadas.
Márcia é uma das três alunas do 5º ano com menor rendimento. Ao conversamos,
expliquei a ela que estava acompanhando a rotina de algumas crianças e gostaria de
acompanhar a dela também. Ela ficou feliz e me perguntou quando começaria. Disse-lhe que
primeiro precisava pedir autorização aos pais dela. Pedi, então, ao seu tio, que é vice-diretor
da escola, para que me acompanhasse até a casa da família. Ele me disse que não iria
porque não se intromete na educação de seus sobrinhos, mas que o irmão e a cunhada
estariam em casa e eu poderia ir até lá.
Na residência de Márcia, encontrei somente sua mãe Izabel, que ainda não havia
saído para trabalhar. Conversamos sobre o objetivo de minha pesquisa e como seriam
minhas visitas. Ela prontamente me autorizou a acompanhar a rotina da filha e me avisou
que não estaria em casa em nenhum dia porque sai às dez horas da manhã para trabalhar e
chega às 19 horas. Pedi-lhe que conversasse também com o Sr. João, para que este
autorizasse minhas visitas. No dia seguinte, ao final da aula, Márcia me disse que seu pai
também havia permitido que eu acompanhasse sua rotina.
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2.6.2 Organização da Rotina Doméstica

Márcia e as irmãs pouco ficam em sua residência. A Sra. Izabel se levanta às seis
horas da manhã, se arruma e também a filha Greice. Logo após, ela acorda Paula, Márcia e
Janice. Elas trocam de roupa e vão até a casa da sogra, pois a família tem o costume de
tomar café na casa dos avós paternos, junto com a tia mais nova, que também vai para a
escola. De segunda à sexta-feira, Izabel leva a filha Greice às seis e meia da manhã para a
creche e a busca somente às 18 horas. Quando ela volta para casa, as outras três filhas já
foram para a escola.

Aí, eu levantava. Levava a Greice na creche, né. Acordava as meninas. Aí,
elas mesmas arrumavam o café delas. Nós toma café aqui na Gertrudes. Aí,
eu levantava e punha elas pra fora. Elas arrumava. Aí, eu levava a Greice
para a creche. Aí, quando eu chegava, a Márcia mais a Paula já tinha ido
pra aula. Porque o horário da Greice que o Juliano pôs pra mim era de sete
às cinco (IZABEL).

Pelo fato de a Sra. Izabel trabalhar como auxiliar de serviços gerais durante toda a
parte da tarde, ela deixa as três filhas com o marido, a avó ou a cunhada durante esse
período. No horário da manhã, após levar Greice para a creche, ela usa o tempo para
arrumar a casa, lavar e passar as roupas da família e, às vezes, fazer o almoço, pois, quando
o Sr. João está em casa, ele a ajuda, cozinhando. Izabel diz que, hoje em dia, o pai delas a
ajuda muito. Elas chegam da escola e acham o almoço quentinho. Mesmo quando ele está
trabalhando à noite, ele ainda o faz.
As meninas estudam pela manhã. Então, por isso, mãe e filhas só estão juntas em
casa no período da noite. A mãe chega por volta das 19 horas e Márcia dorme por volta das
22 horas. Disse-me que faz os deveres de casa à noite sob supervisão da mãe, mas, além de
não ter presenciado ela ou as irmãs fazendo dever de casa após o jantar, pude também
constatar que, quase todos os dias, ela chega à escola sem fazê-los ou incompletos.
Uma vez que o Sr. João trabalha como vigia em turnos alternados de 12 horas, na
semana em que está trabalhando no horário de sete da manhã as 19 horas, as filhas só estão
em contato com ele à noite. E, quando está trabalhando no período da noite, durante o
tempo em que está em casa, reserva uma boa parte do dia para dormir.
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Quanto ao pai de Márcia, não o vi durante quase toda a tarde, apenas por
duas vezes, quando passou rapidamente pelo terreiro e em uma terceira,
quando a mãe o chamou, porque Márcia e as meninas estavam brincando
na laje, e ela teve medo de que se machucassem. Ele as mandou descer. A
avó me disse que ele estava dormindo porque iria trabalhar à noite, no
horário de 19 às sete da manhã (DIÁRIO DE CAMPO, 27 de maio de 2009).

O acompanhamento da escolarização das filhas é feito esporadicamente pelos pais
devido à dificuldade de horários disponíveis para fazê-lo. Izabel admite que ela e o marido
não acompanham a escolarização de Márcia e suas irmãs:
Se eu falar assim que eu ajudava muito, eu não ajudava. Porque eu, de
manhã, eu estava em casa, de tarde, eu trabalhava. Chegava em casa, fazia
janta, tomava banho e ia dormir pra acordar de manhã cedo. É, né? Aí, não
adianta eu falar que eu ajudava porque eu não ajudava. [...] O João
também, não, porque o tempo dele também era pouco. Porque o horário
dele também era pouco. Porque é assim: numa semana ele trabalha de
noite e a outra de dia (IZABEL).

A avó paterna representa uma presença parental importante na vida de Márcia. A
Sra. Gertrudes é o adulto mais presente na rotina diária de Márcia e das irmãs. Percebe-se,
ao conversar com a mesma, que ela não só valoriza a escolarização dos filhos e netos, como
também intervém, mesmo que pontualmente, nos acontecimentos escolares da vida dos
netos apesar de dizer que não o faz.
As práticas de leitura e escrita estão presentes na vida da Sra. Gertrudes e essa
relação acontece especialmente por causa da igreja católica que frequenta. Todas as terçasfeiras, ela passa todo o período da tarde na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, que fica
localizada no bairro onde mora e da qual é zeladora.
D. Gertrudes saiu para a reunião da igreja católica, da qual é zeladora, às 13
horas e só retornou às 17 horas. Antes de sair, Patrícia, sua filha caçula e tia
de Márcia, lhe entregou o jornal da escola onde estuda com a matéria
sobre meio ambiente que havia escrito. Ela fez algumas críticas positivas.
Demonstrou ter habilidade e familiaridade com a leitura e a escrita. Disseme que lê muito por causa das orações da igreja. Patrícia disse-me que ela
só estudou até a 4ª série, mas gosta muito de ler e faz a leitura da Bíblia
todos os dias (DIÁRIO DE CAMPO, 26 de maio de 2009).

Quando interrogada quanto ao acompanhamento da escolarização dos netos, disse
que não os influencia muito. Sempre os manda estudar e fazer os deveres, mas não com
muita veemência. Sabe que alguns vão mal na escola. Quando os pais não podem ir às
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reuniões escolares, ela vai representá-los. Em seu discurso, percebe-se que, para ela, as
professoras de hoje ensinam pouco, as escolas são fracas e os alunos não saem sabendo.

Pois eu falo com as professoras: eu estudei só até a 4ª série, mas não troco
meu 4º ano pelos seus. Antigamente, a gente ia, ia na escola pra aprender,
e o que que vale hoje? O ensino era muito diferente e as professoras
ganhavam pouco! (D. GERTRUDES)

Mas, mesmo tecendo críticas à escola atual, D. Gertrudes não deixa também de
valorizar os estudos. Em seus discursos, sempre reforça, perante a filha, ainda em idade
escolar, e os netos, a importância que atribui à escolarização para o futuro dos mesmos.

Hoje, a avó, Patrícia, Lorena, esposa do tio Warlei que mora em frente à
casa de Márcia, e eu conversávamos sobre a importância da escolarização.
Lorena disse-nos que não pensa que todos devam estudar, pois, se assim o
for, quem vai trabalhar como lixeiro, gari ou empregada doméstica? Para
ela, que é mãe de uma menina de 13 anos e de um menino de nove, ambos
estudando, o discurso de que todos devem estudar é mentiroso porque não
existe emprego para todos que obtiverem diploma e tiverem profissão. O
discurso proferido por Lorena e reforçado pela tia de Márcia, diante dos
filhos e sobrinhas em fase de escolarização, soou como uma falta de
incentivo para que as crianças se esforcem para estudar. Diante disso, a avó
interveio, dizendo a ela e aos netos: ‘[...] Hum, se está difícil um bom
emprego pra quem estudou, imagina se vocês não estudarem o que vai
acontecer. Vai ficar todo mundo batendo enxada. Tem que estudar, sim!’
(DIÁRIO DE CAMPO, 2 de junho de 2009).

Durante minhas visitas de acompanhamento, observei que as orientações da avó
para que Márcia fizesse os deveres de casa foram constantes.

Hoje, D. Gertrudes insistiu várias vezes para que Márcia fizesse o dever de
casa. Mas somente no final da tarde, ela foi fazer o dever que a avó já havia
mandado que fizesse durante todo o dia, sugerindo que ela aproveitasse
minha presença para ajudá-la. Muito relutante, ela buscou a mochila em
casa, se assentou em um banquinho no terreiro da casa da avó, colocou o
caderno em uma cadeira e estava fazendo o dever quando o pai lhe pediu
para ir até o bar comprar cigarros para ele. Retornou e, sem entusiasmo,
terminou de fazer o dever de Português, que era a cópia de um pequeno
texto e responder a cinco perguntas de interpretação que foram dadas
como ‘ficha de leitura’ pela professora regente. Em uma das atividades,
precisava escrever uma música ou poesia com a palavra ‘lua’. A avó
prontamente se lembrou de uma música e ditou para ela. A tia Patrícia, que
cursa o 9º ano, também se lembrou de outra música e a ajudou (DIÁRIO DE
CAMPO, 29 de maio de 2009).
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Em outro episódio, Márcia atendeu ao pedido da avó para que fizesse os deveres
enquanto eu estava presente e poderia ensiná-la. Eram três páginas do livro de Ciências com
um pequeno texto e questões de interpretação. Ela foi fazendo bem devagar, enrolando.
Disse-me que hoje só iria fazer um pouco das atividades e terminaria as demais no sábado
porque no domingo não queria fazer nada, só ensaiar para a Coroação. Na segunda-feira,
observei que ela não havia feito toda a tarefa.
A prima a chamou para brincar novamente e ela não foi. Continuou fazendo o dever,
mas levantou-se e distraiu-se por várias vezes. Começou a fazer as atividades assentada
desconfortavelmente em um banquinho, com o caderno no colo e o livro na cadeira. Ao
passar pelo terreiro, seu tio Warlei disse-lhe: “Vai sentar lá dentro, na mesa da cozinha da
sua avó!” A menina atendeu ao pedido dele e ficou quase toda a tarde para fazer a metade
das atividades. Quando terminou, guardou os cadernos na mochila, levou-a para dentro de
sua casa e foi brincar com as colegas.
Nesse mesmo dia, enquanto fazia as atividades, sua irmã Janice, em determinado
momento, entrou na cozinha e lhe disse: “Aí, hein, Marcinha. Você está fazendo dever só por
que a moça está aí, né? Você não faz dever!” Quando foi fazer uma questão do livro na qual
sentiu mais dificuldade, Márcia disse-me que iria buscar o livro de Janice para copiar a
resposta. Eu não lhe disse nada e esperei para ver de que maneira isso iria acontecer.
Constatei, então, que ela tem o costume de pegar os livros da Irmã e copiar as respostas das
atividades que já foram feitas. Quando lhe questionei se faz isso sempre, ela me disse: “[...]
É. O dever dela está todo certo. A professora dela já corrigiu. O livro é igual.”
Enquanto está fazendo o dever de casa, Márcia e Janice brincam muito. Janice tem
12 anos, está repetindo o 5º ano, porém estuda em outra escola municipal localizada em
outro bairro e já repetiu também a 1ª série. Quando lhe questionei se Márcia tem o hábito
de copiar suas atividades, a resposta que obtive é que “os livros são iguais. Às vezes, a
Marcinha copia o dever que eu já fiz.” Ao perguntar se Márcia ficava todos os dias dentro de
casa e fazia dever naquele horário, a resposta que obtive foi que “não” e justificou que o
dever é feito “à noite”, mas, como nesses dias há Coroação, Márcia está fazendo naquele
horário para poder sair à noite. Esse episódio deixou claro que, na rotina de Márcia, o tempo
extraescolar destinado às atividades de escolarização é pouco ou quase nada aproveitado.
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Observei que a rotina diária de Márcia consiste em acordar às seis e meia da manhã,
trocar de roupa, tomar café na casa da avó, ir e voltar da escola junto com a irmã Paula, de
cinco anos, brincar a tarde toda na rua ou no terreiro de casa, às vezes dar água e comida ao
cachorro e assistir à televisão durante o dia na casa dos avós e, à noite, às novelas em sua
casa. Quanto às tarefas escolares, nem sempre as faz. Como minhas visitas aconteceram
durante o mês de maio, todas as noites, Márcia ia à Coroação com as irmãs e primas. Percebi
que não constam em suas atividades diárias preocupações com os afazeres domésticos.
Segundo Izabel, “[...] meu pai nunca comprou um caderno pra nós. Agora, hoje em dia,
menino tem tudo e não estuda. Se não trabalha, tem obrigação de estudar.”
Importante ressaltar que o pai, quando está em casa, ao término da aula, vai buscar
Márcia e Paula apesar de a escola se localizar cerca de cinco minutos de sua residência. Ao
chegar da escola, por volta das 11 e meia, ela deposita a mochila escolar em cima da cama,
troca de roupa e almoça, caso o almoço já esteja pronto em sua casa ou na casa da avó, e
depois vai brincar. A irmã de cinco anos quase todos os dias faz o dever de casa após o
almoço e, quando isso acontece, às vezes, Márcia a ajuda. A área coberta localizada na porta
da cozinha da casa da avó é um espaço comum às três casas e utilizado por todos. Esse é o
espaço que Márcia e a irmã de cinco anos utilizam para fazer os deveres de casa. Elas usam
quase sempre um banquinho para se assentarem e uma cadeira como apoio para os
cadernos, que ficam na porta da cozinha da casa da avó. Algumas vezes, observei que o tio
Warlei, cuja residência é em frente à sua, as orientou a irem para a mesa da cozinha da casa
dos avós.
Os desligamentos e interrupções de Márcia são constantes durante o tempo em que
está fazendo as atividades de casa. Enquanto faz a tarefa, o aparelho de som da casa dos
avós ou do tio, geralmente, está ligado em alto volume. Durante minha pesquisa, pude
constatar que a menina não tem o hábito de fazer as atividades escolares enviadas para casa
e, quando resolve fazê-las, o apelo das demais crianças para que vá brincar com elas
também é constante. Suas saídas para ver o que está acontecendo na rua e arredores da
casa também. Acontecem também as interrupções feitas pelo pai, solicitando que ela vá até
o bar, a mercearia ou o açougue. Observei que esses episódios fazem com que ela fique
ainda mais dispersa e afobada para terminar os deveres.
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Márcia chegou da escola junto com a irmã Paula. Tirou o uniforme e
almoçou. Foi assistir ao desenho na televisão da casa da avó. Depois, foi
brincar na laje de ‘escolinha’ com a prima e as colegas. Permaneceu nessa
atividade por muito tempo. Depois, a colega a chamou e foram até a rua
localizada atrás de sua casa. Voltou correndo e chamando a avó para ver
uma vizinha que estava doente. Como a avó disse que não iria porque a
casa já estava cheia e já haviam chamado a ambulância, ela retornou
correndo, agora com as demais crianças, para a casa da vizinha. Ficou lá até
que a ambulância fosse com a paciente para o hospital. Quando voltou para
casa, tomou café e foi brincar novamente. Disse-me que não tinha dever de
casa e nenhuma matéria para estudar. Então, foi dar comida e água para o
cachorro. No final da tarde, lavou seu uniforme enquanto as colegas
estavam brincando de ‘escolinha’. Quando terminou, foi brincar de
figurinha com a irmã mais nova (DIÁRIO DE CAMPO, 3 de junho de 2009).

As observações coletadas em um dia de pesquisa de campo ilustram, em especial, a
rotina da menina. Nesse dia, o pai buscou Márcia e Paula na escola.

Assim que chegou, ela trocou de roupa, almoçou e voltou à escola para
devolver um atlas que pegou emprestado na biblioteca. Ficou a maior parte
do período da tarde na casa da avó. Estava de castigo porque o pai já havia
visto seu boletim e as médias perdidas. Brincou um pouco de ‘escolinha’ na
laje da casa vizinha com a irmã Paula e a prima. Não foi brincar na rua, mas
também não fez nenhuma atividade escolar ou doméstica. Transitou de um
lado para o outro, desinquieta, durante a maior parte do tempo e, por um
curto tempo, se assentou e ficou quieta, observando a avó conversar.
Tomou café e deu à irmã menor. Somente no final da tarde, foi fazer o
dever de casa (DIÁRIO DE CAMPO, 3 de junho de 2009).

Durante todo o tempo em que estive presente, em vários dias, não percebi a
presença efetiva de um adulto gerenciando as atividades de Márcia nem das outras crianças
da casa.
A brincadeira preferida de Márcia junto com as irmãs, primas e colegas é brincar de
“escolinha”. Elas brincam quase todos os dias. Observei que a brincadeira delas é muito
organizada. Para brincar, elas usam dois cômodos em alvenaria como se fossem duas salas
de aula. Márcia e a prima, que está no 6º ano, assumem o papel de professoras das duas
meninas menores que estão na pré-escola. Cada uma tem a sua sala de aula e a sua aluna.
Passam deveres nos cadernos, têm livros didáticos velhos para que elas escrevam e
recortem e têm também várias atividades mimeografadas, que, segundo elas, são sobras
trazidas por sua tia da escola onde estuda. Corrigem os deveres, dão notas e simulam todas
as situações que normalmente ocorrem em uma sala de aula.
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Nas simulações de reuniões de pais, dizem a estes que suas filhas não estão
estudando e ficam brincando em sala de aula. Dizem que eles precisam comparecer às
reuniões e ajudar suas filhas em casa porque elas não estão fazendo os deveres. E também
fazem as falas dos pais justificando a ausência por causa do trabalho.
Observei que, em suas brincadeiras de “aulinha”, Márcia e as colegas reproduzem
fielmente as situações que vivenciam em sala de aula, bem como o relacionamento que suas
famílias desenvolvem com a escola.
Quanto ao lazer, os pais não têm o hábito de sair para passear com as filhas. Elas
costumam ir rapidamente à casa da avó materna durante a semana. Izabel disse-me: “[...] Às
vezes, eu vou no fim de semana. Mas eu vou lá só quando precisa mesmo.” Quanto a visitar a
avó materna ou os parentes durante a semana, ela diz também: “[...]Não. É muito raro. É
pertinho, mas eu gosto mais de ficar aqui em casa.” Quando questionei Izabel se ela ou o
marido saem com as meninas para passear em lugares diversos, especialmente na Praça do
Cristo, que é uma praça de lazer existente no centro da cidade, cerca de dez minutos de sua
residência e muito frequentada por crianças, ela respondeu-me: “[...] Não. As minhas
meninas, às vezes, vai, mas eu, não. Elas saem muito com a Gertrudes, sabe? Elas vão com a
Gertrudes para quadrilha, sabe? Churrasco.” Durante o trabalho de campo, não pude
observar momentos de lazer e passeios realizados pelas meninas com os pais ou avós.
Quanto à rede de relações estabelecida por João e Izabel, ela diz que “é mais com a
família, mesmo. Meus parentes moram aqui, mesmo. Eu tenho até lá no São João, lá em
Catas Altas, mas o meu negócio mais é ficar aqui, mesmo. Ele [o marido] ainda sai de vez em
quando. Eu não saio, não.”
Faz parte da rotina de Márcia e suas irmãs assistir a programas de televisão, tais
como a Sessão da Tarde, durante o dia, e, à noite, as novelas da Rede Globo. Segundo a mãe,
que afirmou não gostar de ler, “[...] Lá em casa tem dicionário, tem revista, mas elas se
preocupa mais é com a parte de novela. [Televisão] Adoram. Novela, então, minha filha.
Aqui, ó, puxaram a Gertrudes. Eu não gosto, não”. Ao ouvir essa fala, a avó retrucou: “Eu
não. Eu gosto é de ler, minha filha. Traz livro das meninas, aí, eu leio. Leio livro das meninas
lá. Leio jornal. Leio...”
Quando terminei minha pesquisa de campo, agradeci a Sra. Gertrudes por ter me
recebido em sua residência. Então, ela também me agradeceu e contou que, durante esses
dias em que estive presente, as coisas mudaram muito em relação à alimentação, higiene
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com os cabelos e deveres não só de Márcia, mas também de suas irmãs. Disse que a mãe e o
pai se preocuparam mais com elas e que viu como muito positiva minha estadia, porque até
mesmo as brigas entre o pai e a mãe diminuíram. Segundo ela, Izabel diz, grita para os
vizinhos e vai até a casa de sua mãe, que se localiza no mesmo bairro, que o marido não faz
compras para casa e que as crianças estão passando necessidades. Ela também se ofereceu
e foi comigo até a residência de sua vizinha, onde eu iria começar as próximas visitas de
acompanhamento.

2.6.3 Discursos Parentais e Pedagógicos

2.6.3.1 A Aluna Márcia

Gráfico 6. Desempenho da Aluna Márcia.

Márcia, em sala de aula, é uma aluna quieta e calada. Nunca faz questionamentos à
professora. Assenta-se na última fila, perto da parede, e está sempre encostada nela de uma
maneira meio desleixada. Conversa assuntos não-escolares com os colegas ao redor e quase
nunca termina os deveres antes da correção oral feita pela professora.
Possui quase todos os materiais escolares necessários, com exceção do lápis de cor e
canetinhas, que divide com as irmãs. Às vezes, pede esses materiais emprestados às colegas
em sala de aula. Os cadernos não são encapados. A mochila é limpa, e não muito organizada.
Disse-me que a mãe traz para ela muitos materiais que encontra quando está varrendo as
salas de aula da escola particular onde trabalha.
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Quanto à aluna, nota-se pouco capricho com os materiais. A letra é bem legível. Nos
cadernos de Português e Matemática, algumas atividades estão incompletas. Poucas estão
corrigidas pela professora e outras não. Não vi incentivos escritos pela professora. Nas
atividades que estavam corrigidas, percebe-se que, sobre os erros da aluna, a professora
passou caneta azul, consertando-os. Porém, de certa data em diante, não se observam
correções.
Nos cadernos de Geografia e História, os questionários e as atividades copiadas do
livro de acordo com as orientações da professora estão, em sua maioria, incompletas. A
aluna não copia as correções feitas no quadro ou oralmente pela professora. Não se percebe
nenhuma atividade corrigida pela regente no caderno, nem mesmo um visto sinalizando que
percebeu que as atividades foram feitas.
Quanto aos deveres de casa, grande parte dos que são passados em sala de aula não
são feitos. A maioria das atividades dos livros estão feitas, mas fiquei em dúvida se a aluna
as fez ou se somente as copiou do livro de sua irmã Janice.
Sua escrita não apresenta as características da alfabetização de um aluno no 5º ano.
São frases curtas, tais como as escritas por alunos em início de alfabetização. Sua leitura
também não é fluente, pois lê devagar e sem a entonação adequada.
Às segundas e quintas-feiras, nas Oficinas de Dança, Capoeira e Complementação
Pedagógica, desenvolvidas no Projeto da AABB, Márcia tem um comportamento contrário ao
de sala de aula. É uma aluna participativa, ativa e com extrema facilidade para fazer os
exercícios, aprender as coreografias da Oficina de Dança e as gingas da Oficina de Capoeira.
Seu desempenho chama a atenção, pois contrasta com sua apatia e desinteresse em sala de
aula. Até mesmo na Oficina de Complementação Pedagógica, cujas atividades são voltadas
para o reforço escolar, seu desempenho se mostra diferenciado das atividades que
desenvolve em sala de aula. Observei que Márcia parece ser outra aluna quanto à
disposição, interesse e motivação.

2.6.3.2 O Processo de Escolarização nos Discursos Parentais

Nessa configuração familiar, os discursos parentais proferidos sobre a escola são, em
sua maioria, de insatisfação. Quando questionei Izabel sobre seu grau de satisfação com a
escola onde Márcia estudava, ela deixou claro que a relação estabelecida entre a família e a
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escola não era das melhores. O relacionamento entre a família de Márcia e a escola poderia
até ser caracterizado, usando as palavras de Silva (2003a) como uma “relação armadilhada.”

Pesquisadora: Qual o seu grau de satisfação com a escola?
Izabel: Ali, na escolinha? Ah, da Marcinha, sim. Ah, eu não gostei muito,
não, sabe Jussara. [Risos]. Eu não gostei muito, não. Apesar de que ela é
malandrinha, entendeu? Ela é malandrinha. Mas eu não gostei muito, não,
porque as professoras lá é muito sem educaçona [sic]. Sabe, Jussara, o ano
passado, sabe, já tinha dado bomba na Marcinha desde o [risos], desde o
início do ano, né?
Pesquisadora: Como? Por que ela deu bomba no início?
Izabel: Ela falou que a Marcinha não ia passar. Ela escondeu o trabalho que
a Marcinha fez que valia ponto. Valia três pontos. Quer dizer, era pouco,
mas ajudava. Ela escondeu no armário, não corrigiu nem nada. [...] Ah, eu,
eu... a escola ali, assim... pra mim, ela nunca foi assim...

Quando questionada sobre sua escolha por essa instituição para que Márcia cursasse
os primeiros anos do Ensino Fundamental, uma vez que ela é alvo de tantas críticas por
parte da família, Izabel me explicou que a filha iniciou a Educação Infantil aos cinco anos em
outra escola, mas, como esta se localiza em outro bairro e a menina era bem nova, a
distância foi um complicador. Segundo a mãe: “[...] lá era longe, ela estudava de manhã. Aí,
ela dormia. Aí, a Gertrudes foi e falou assim: ‘Ô, Izabel, é melhor pôr ela aqui’. Por isso que
eu trouxe ela pra cá. Entendeu?” A avó reforça as palavras da mãe e completa: “Ela ia de
bico na boca e dormia. A tia é que levava.”
Para a mãe e a avó, contradizendo os discursos até então proferidos a respeito da
qualidade da Escola Municipal “José Castellões de Menezes”, a transferência da escola onde
Márcia iniciou seu processo de escolarização não foi um problema para a aluna. Elas
acreditam que a aluna tinha um bom desempenho na escola onde estuda até cursar o 5º
ano. Essa crença familiar não encontra respaldo nos discursos das demais professoras nem
mesmo no levantamento de notas obtidas por Márcia em sua trajetória escolar, como
podemos constatar no gráfico de desempenho da aluna.

Izabel: Aí, eu trouxe ela pra cá. Ela veio no meio do ano. Ela ia bem. Você vê
que a Marcinha não tinha tomado nenhuma bomba. Você vê que ela pegou
a Tatiana, que era muito boa, né? Ela pegou a Tatiana. Apesar de que a
Valquíria também deu bomba nela. Assim... coisa... mas ela conseguiu
passar com a Valquíria.
Pesquisadora: Ela tomou recuperação com a Valquíria?

165

Izabel: É. Agora, essa última que ela teve, deu bomba nela no início do ano
e deu bomba nela no final do ano de novo. Ela tomou duas bombas durante
o ano [risos]...

Durante minhas visitas à família de Márcia, observei que não há acompanhamento da
vida escolar da aluna, bem como de suas irmãs, feito pelos pais e parentes. O principal fator
que justifica esse não-acompanhamento é a falta de tempo disponível dos pais. Isso faz com
que a escolarização de Márcia fique restrita somente aos momentos em que ela se encontra
no ambiente escolar. Izabel tem plena consciência disso e, ao ser questionada sobre o que
fazia para ajudar a filha nos estudos, respondeu-me: “Ah... com sinceridade? Eu não fazia
nada, não [risos]. Porque não adianta eu falar que eu ajudava muito minhas meninas. Eu não
olhava caderno. O tal dos bilhetes vinha e eu nem via. Ninguém via se assinava lá ou rasgava
no meio do caminho. Dever, elas chegavam e fazia.”
Quanto à determinação de horário ou acompanhamento das meninas para fazerem
os deveres de casa, os pais não tinham também nenhuma ação efetiva. A respeito dos
deveres de casa, a mãe continua sua fala, dizendo que “[...] A Janice, até eu já falava com
ela: ‘Tem dever?’ Mas não conferia, não. Se eu falar com você que conferia, eu estou
mentindo, né? É”. Quanto à ajuda dada pelo marido às filhas, ela justifica que isso não
acontecia:

[...] porque o tempo dele também era pouco. Porque o horário dele também
era pouco. [...] Aí, o tempo dele também era assim: ele sempre mandou as
meninas fazerem dever. Entendeu? Mas assim... o tempo, o horário dele
não bate com o delas também. Entendeu? À noite, ele trabalha a noite
inteira. Tem que ter um tempo pra dormir também, né? Aí, o tempo dele é
assim. Mas ele sempre mandava elas fazer dever antes de dormir, né? Ele
sempre me ajudou (IZABEL).

O discurso de Izabel em relação à importância da escolarização e à função da escola
evidencia uma preocupação para com o futuro das filhas:
Pesquisadora: O que você espera que a escola faça pelas crianças?
Izabel: Ah, o principal, né? Assim, que as crianças possam aprender mais.
Entendeu? As professoras ter boa vontade de ensinar, né? As crianças têm
que ter boa vontade. Mas se elas têm uma professora boa, elas empenham
mais, né, Jussara? Porque, quando a professora é boa, as crianças vão ter
mais vontade de estudar. Tem boa vontade. Eu tive professora boa. As
crianças gostavam de ir à escola por causa da professora. Ela tinha boa
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vontade, tinha disposição de ensinar. Agora, tem professora que fala assim:
se aprendeu bem, se não aprendeu amém. [...] se a criança aprendeu bem.
Se não aprendeu, ela não está nem aí. Igual à professora falou comigo. O
ano passado ela falou comigo: ‘Ô, eu tenho 19 alunos na sala. Tenho 19
alunos na sala. Se eu passar 14 alunos e dá bomba em cinco, eu estou
ganhando pelos 19 do mesmo jeito.’ Ela falou comigo entendeu?
Pesquisadora: Você quer, espera que suas filhas estudem até quando?
Izabel: Ah, até elas... É, assim, eu acho assim: que elas deveriam estudar até
formar, né?
Pesquisadora: O que você vai fazer para que elas estudem até se
formarem?
Izabel: O que eu puder fazer. O que eu puder pegar no pé, porque é difícil
pra danar. Porque elas não quer. E não adianta eu querer e elas não querer,
né, Jussara? Tem que querer os dois. Eu incentivar elas e elas querer, porque
elas também não está muito interessada, não. As meninas não é
interessada. Elas vão na escola por obrigação. Não é por que elas gostam
de ir. Eu sei que as minhas meninas não gostam de ir. Eu falar assim:
minhas meninas é estudiosa [risos], eu vou estar mentindo porque elas não
é. Nenhuma delas. A Paulinha, então, minha filha, tem dia que ela vai em
gritos pra escola. Elas não é umas crianças que gosta de estudar.
Pesquisadora: Você acha que o estudo fará falta a elas?
Izabel: Eu acho que o estudo faz muita falta. [...] É. Igual, eu já levei muito
currículo e a primeira coisa que eles perguntavam é: ‘Até que série que você
estudou?’ A gente fica até com vergonha de responder, né? Então, quer
dizer, igual eu falo com minhas meninas: nem que seja pra elas varrer rua,
elas têm que estudar.
D. Gertrudes: Pois eu falo com as professoras: ‘Eu estudei só até a 4ª série,
mas não troco meu 4º ano pelos seus. Antigamente, a gente ia, ia na escola
pra aprender. E o que que vale hoje? O ensino era muito diferente e as
professoras ganhavam pouco.

Quanto aos discursos proferidos pelo Sr. João a respeito da importância do estudo,
sua esposa Izabel disse-me que ele valoriza os estudos e, apesar de ter acompanhado a vida
escolar de Márcia somente no final do ano, ficou muito chateado por ela ter sido reprovada.
Pesquisadora: Que importância seu marido dá pra escola? Ele acha
importante que as meninas estudem?
Izabel: Ah, ele acha. Ele acha muito importante. Às vezes, ele fala, ele fala
com as meninas assim: ‘Tem que estudar! Põe elas pra estudar.’ A Paula,
mesmo, ele leva ela na escola todo dia. Ele fala com elas que é importante
estudar pra ser alguém na vida, que, pra tudo que a gente for fazer, tem
que ter o estudo. Ele fala muito com elas. Incentiva muito.

Quando questionada sobre sua visão de como a escola pode ajudar as famílias, Izabel
não soube responder-me e disse-me: “Ah, aí, eu não sei.” Mas quando lhe perguntei como
ela achava que as famílias podiam ajudar a escola, respondeu-me:
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Apertando as crianças em casa, né. Pegando firme com os filhos, né. Porque
não adianta a escola sozinha fazer e os pais não ajudar em casa, né,
Jussara? Porque os pais têm que fazer em casa para os professores agir, ter
como agir na escola. Porque, igual eu mando minhas meninas pra escola,
mas se eu não incentivar elas a fazer o dever de casa, elas não vão fazer. Se
eu não incentivar elas a ir pra escola, aí, quer dizer, primeiro eu tenho que
incentivar elas dentro de casa pra escola vir. A escola ajuda muito.

No final do ano letivo, quando já havia terminado o acompanhamento da rotina de
Márcia, aconteceram alguns incidentes entre sua família e a professora, que merecem
destaque. Na reunião realizada pela escola com os pais para falar sobre o rendimento e
comportamento dos alunos do 5º ano, a avó Gertrudes foi representar os pais de Márcia e,
sobre a neta, disse aos presentes: “[...] coitadinha da Marcinha! Nunca dá sorte com as
professoras. É sempre perseguida! Desde o primeiro ano é assim.” Disse que a neta não tem
sorte com as professoras. Que já foi perseguida por uma e agora está sendo perseguida de
novo pela professora atual. Ao ouvir essa fala, a professora regente respondeu,
interrogando-a se não seria a neta dela que teria algum problema com a escola. Se
realmente a culpa é das professoras e se ela não achava que a neta também tinha culpa.
Em outro episódio, o problema girou em torno de um lápis que a professora
perguntou a Márcia se realmente era dela. Quando a menina relatou o fato para a mãe, a
mesma se sentiu ofendida e foi até a escola. Disse à professora que ela acusou a aluna de
roubar o lápis e que sua filha não faz e nem precisa fazer esse tipo de coisa. Ficou muito
brava e discutiu com a professora. Nas palavras de Izabel:

Aí, eu mais a Rúbia brigou aqui, porque ela falou que a Márcia tinha
roubado um lápis. Aí, eu cerquei ela no portão. Fui no... fui lá na coisa, voltei
aqui, conversei com ela e depois fui trabalhar. Fui lá na creche, levei a
Greice e voltei só pra mim xingar ela. Ô, Jussara, você sabe por que que eu
não deixei? Porque, por mais malandra que a Marcinha fosse na escola, ela
não tinha o direito de chamar a Marcinha de ladrona. Ela não falou com
todas as letras, mas ela garantiu que o lápis era da escola, sendo que não
era. Aí, isso é que me deu raiva. Eu cheguei no serviço atrasada [...] mas eu
não fiquei com isso guardado. Falei: ‘Não! Minha filha não é cachorro pros
outros chamar ela de ladrão, não.’ Aí, eu fui lá, xinguei a professora e voltei.
Eu não me dei bem com a professora, não. Com a Letícia [diretora], mais ou
menos, mas a Rúbia, Deus me perdoe, pelo amor de Deus.
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Houve outra tensa reunião, realizada poucos dias antes de as aulas terminarem e
iniciarem a recuperação, contando com a presença dos pais, professores, Supervisão,
Direção, alunos, educadores sociais e membros do Conselho Tutelar – convidados pela
escola –, promovida com o objetivo de falar sobre o rendimento, o comportamento e os
deveres de casa dos alunos da turma do 5º ano. Nessa reunião, o pai de Márcia compareceu
e perguntou à professora Rúbia: “O que a senhora poderia fazer para resolver os problemas
de minha filha?” Ela respondeu, interrogando-o: “Eu é que pergunto o que que o senhor
pode fazer pra me ajudar?”
No final do ano letivo, Márcia foi reprovada e a mãe pediu sua transferência com o
intuito de trocá-la de escola. Na última conversa que tivemos, já no início do ano seguinte,
disse-me que, apesar de a diretora pedir a ela que não transferisse a menina, decidiu por
matriculá-la na mesma escola municipal onde ela iniciou seus estudos e atualmente sua irmã
Janice estuda. Essa escola se localiza em outro bairro, distante de sua residência.
No início do ano seguinte, em conversa com Izabel, ela relatou-me que, apesar de
Márcia ter sido transferida para outra escola, quanto ao seu rendimento, pouco adiantou a
mudança, pois suas primeiras notas bimestrais comprovam que seu rendimento continua
baixo. A fala da avó Gertrudes quanto à culpa da professora regente do ano anterior
também é importante nesse contexto no qual os discursos parentais sobre a
responsabilidade da mesma, pelo baixo rendimento da aluna, foram proferidos por diversas
vezes.

Pesquisadora: E o que seu marido fala disso tudo?
Izabel: Uai, ele fala... ele não estava nem sabendo, né? Aí, hoje foi que eu
falei com ele que ela pegou recuperação. A Marcinha tirou zero na prova.
Aí, ele falou: ‘É, Marcinha!’ Aí, ela nem responde, né? Porque...
Pesquisadora: Como seu marido reagiu ao saber que a Márcia tomou
bomba?
Izabel: Ele ficou bem chateado, viu.
Gertrudes: Ela bateu nela. Eu fiquei com raiva, sabe por quê? Porque a
Janice tomou duas bombas e ela nunca bateu. Ela tomou duas bombas e ela
nunca bateu.
Izabel: Sabe por que que eu bati na Marcinha? Porque a Marcinha sempre
foi esperta na escola, sabe? Ela não gostava da professora, e menino
quando não gosta, ele não faz nada que agrada a professora.
Gertrudes: Pois é, mas ela fica jogando a culpa na professora, mas agora
ela estuda no M., e porque que ela continua tirando dois na prova? Eu falei
com a Marcinha: ‘O que que está acontecendo?’
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Izabel: A Marcinha é malandrinha. Eu sei que ela é malandrinha. A
Gertrudes gosta dela porque ela é igual à Gertrudes. Anda igual à
Gertrudes. Igual à Gertrudes! Falo que a Marcinha é assim. Ela [a avó] não
gosta.

2.6.3.3 Os Discursos Pedagógicos sobre a Aluna Márcia e sua Família

Em seus primeiros anos de escolarização Márcia não estudou na Escola Municipal
“José Castellões de Menezes”. A mãe a transferiu para lá quando a mesma ia terminar o 1º
ano. A professora Valquíria foi regente das turmas de 2º e 3º anos nas quais Márcia estudou.
Sobre a aluna, lembra:
A Márcia é fraca desde o 1º ano. Era preguiçosa, manhosa, cheia de
vontades e não gostava de copiar dever. A mãe vivia dando problema
porque eu era exigente e sempre a chamava. Dizia que ia tirar a menina da
escola. Ela passou porque estava alfabetizada, mas não gostava de
escrever. Ela leu rápido. Não gostava de copiar, mas a letra era bonita. Em
Matemática, tinha dificuldade. Quando ela chegou no 3º ano, foram os
mesmos problemas, mas o que fazia dava conta. Os deveres de casa, era
raro serem feitos. Pirraçava, chorava. Às vezes, fazia o dever. Malandrava!

A professora lembra-se também que “[...] a mãe de Márcia dizia sempre que iria tirála daqui. Falou com a diretora Luana que eu disse que podia tirá-la da escola quando
quisesse. Distorceu tudo. Eram os pais mais ausentes.” Reafirma que, em Matemática, ao
introduzir os fatos fundamentais da divisão, Márcia foi um dos alunos que tiveram mais
dificuldades porque “[...] ela só fazia o que era dado na sala, porque não estudava em casa.
Era preguiça e desânimo. Parecia que estava doente. Se assentava no canto perto da parede,
mas não conversava em sala de aula.”
No 4º ano de escolaridade, Márcia foi aluna da professora Tatiana. Segundo ela,
quem acompanhava a vida escolar da aluna era a avó Gertrudes. Lembra-se que “[...] ela não
estudava aqui. A mãe a trouxe para cá quando soube que eu ia dar aula aqui.” A
aprendizagem dela era fraca. Lenta. Ela relata que achava terrível o fato de serem muitos
alunos por turma, porque, por isso, não dava para trabalhar individualmente as dificuldades
de cada um.
Segundo Tatiana, Márcia era uma de seus alunos que não iria ser aprovada, mas,
como ela estava de licença no final do ano letivo, a professora que a substituiu a aprovou.
Quando interrogada sobre a aluna e a participação de sua família, respondeu: “[...] Os
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deveres, às vezes ela fazia. Tinha dificuldade para aprender. Nas reuniões, a avó vinha e
falava muito. A mãe vinha pouco.”
Pelas observações que fiz e pelos discursos proferidos, concluí que o relacionamento
de Márcia e sua família com a professora Rúbia, regente do 5º ano, não foi dos mais
amistosos. A entrevista com a professora foi reveladora:

Pesquisadora: O que você me diz sobre a aprendizagem e o comportamento
da Márcia?
Rúbia: Hum! [risos] A Márcia, assim... tinha dificuldades de aprendizagem.
O comportamento da Márcia é sério, o relacionamento com os colegas
também. Mas não fazia dever de casa e não era assídua! Tinha algumas
faltas não-justificadas, algumas coisas assim.
Pesquisadora: Quanto ao comportamento?
Rúbia: O comportamento dela em sala era tranquilo. O único problema da
Márcia era não fazer as atividades.
Pesquisadora: Em sala ou em casa?
Rúbia: No final do ano, ela começou a não querer fazer em sala também.
Mas assim... nunca respondeu, nunca brigou nem nada, não. Era assim... na
dela, ali quietinha. Mas não fazia as atividades.
Pesquisadora: E os deveres de casa?
Rúbia: Não fazia. Muito difícil.
Pesquisadora: Como era o relacionamento dela com os colegas?
Rúbia: Também nunca tive problema com ela em relação aos colegas, não.
Nem comigo. Sempre me tratou bem.
Pesquisadora: Como era a assiduidade?
Rúbia: É. E ela tinha um problema também de não trazer material
[referindo-se aos cadernos e livros didáticos].
Pesquisadora: Como era a participação parental da família da Márcia?
Rúbia: Da Márcia? Estavam sempre aqui para reclamar de alguma coisa,
mas não aceitavam as nossas reclamações. Toda reunião, tinha alguém
dela aqui. Isso aí era certo. E sempre com alguma queixa. E pra... e eles não
aceitavam que a gente reclamava dela, de jeito nenhum. Então... meio que
a gente batia de frente com isso aí.
Pesquisadora: E quem vinha mais?
Rúbia: A avó.
Pesquisadora: Mais do que o pai e a mãe?
Rúbia: Depois, o pai começou a frequentar mais, né? A mãe era muito
difícil. Ou era o pai, ou era a avó. A mãe era raro!

Quando questionada sobre o relacionamento desenvolvido entre Rúbia e a família de
Márcia, a educadora se mostra pouco à vontade, mas responde e dá pistas de como foi
durante todo o ano letivo.

Pesquisadora: O que você pensa sobre a família da Márcia? E como era o
seu relacionamento com eles?
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Rúbia: Não era um relacionamento muito bom, não. Porque eles eram
totalmente contra minha maneira de agir. Porque eles não aceitavam que
eu reclamasse. Que eu colocasse ela de castigo. Que eu mandasse bilhete.
Então, assim... nós não tínhamos aquele relacionamento bom, não. É...
convivíamos, né? Mas é uma família assim, que é fechada a tudo. Eles não
te dão abertura de chegar e mostrar o que está acontecendo, não. Pra eles,
o que importa é a palavra da filha e pronto e acabou. Se eles acharem que a
filha está certa, ela está certa. Não dão abertura nenhuma pra gente.
Pesquisadora: Se você tivesse que caracterizar a família da Márcia com
uma palavra só.
Rúbia: Complicada! [...] a relação com a família da Márcia foi complicada.

Luiza trabalha há vários anos na escola e, atualmente, exerce a função de
coordenadora pedagógica. Sobre Márcia, ela disse:

Luiza: Com a Márcia, tivemos um trabalho de intervenção constante. A falta
de participação dela na sala, a falta de tarefa.
Pesquisadora: Como era a participação da família de Márcia?
Luiza: A participação mais... eles questionavam muito a escola, a prática da
professora. Porque ela usava a estratégia de estar mandando bilhete, estar
chamando. Às vezes, eles distorciam um pouco a situação. A própria Márcia.
E eles já vinham reclamar da escola, da professora. Então, eu vejo assim:
um pouco ausentes, mas cobrar da escola, eles cobravam muito. Neste
sentido.
Pesquisadora: Os familiares vinham às reuniões?
Luiza: Participavam. Não vinham em todas, a mãe e o pai. Fora a avó, que
participava muito.

O discurso que escolhi para dar título ao perfil de Márcia foi proferido pela diretora
Letícia quando a entrevistei. As palavras da diretora sobre a família de Márcia foram: “[...] É
muito complicado. Muito complicado! É muito complicado falar daquela família!” E reforça
seu discurso, dizendo:

A Márcia... ela é filha da Izabel e... o pai eu não me lembro o nome dele. [...]
A Márcia é uma menina, assim... calada também na escola. Mas, assim, ela
não fazia as tarefas, não fazia as atividades e... é uma menina que a mãe, a
gente chamou o ano inteiro na escola e ela não veio na escola. E, quando
vinha, brigava no portão. Agitava. E tirou a menina da escola. A menina
tomou bomba. Ela tirou a menina da escola porque ela falou que a escola é
que não servia para a criança dela. Mas ela foi uma mãe que nunca
participou. É uma família que mora dentro do quintal da avó, né? Então,
todos moram juntos. É muito complicado. Muito complicado! É muito
complicado falar daquela família! (LETICIA)
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2.6.4 Algumas Considerações

Márcia é uma criança que não apresenta nenhuma predisposição para a vida escolar.
Está inserida em um contexto familiar no qual não se verifica, por motivos apontados,
esforços parentais de acompanhamento de sua vida escolar. Observa-se que a atitude dos
pais em relação à aprendizagem e ao comportamento escolar de apatia e desinteresse
demonstrado por Márcia e a irmã é vista como um fator natural e fruto de um trabalho
pedagógico julgado como inadequado pela família.
É uma aluna cujo baixo rendimento escolar a acompanha desde o início de seu
processo de escolarização apesar de ter sido reprovada somente no 5º ano. No entanto, não
se verificou, até então, um esforço parental para fazer frente às suas dificuldades. Os
discursos parentais proferidos são quase sempre de culpa da escola pelo fracasso da filha
embora tenham a consciência de que nada ou pouco fazem para mudar esse quadro da
criança.
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CAPÍTULO III
AS FORMAS DE INTERAÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS PESQUISADAS E A ESCOLA

Este capítulo tem por objetivo fazer uma análise das práticas e das trajetórias
familiares, da organização da vida diária e dos discursos e interações parentais com a escola.
A análise será feita com vistas a entender o objetivo principal delimitado nesta pesquisa, que
é investigar quais são as concepções sobre a relação família e escola que estão presentes
nos discursos das famílias de camadas populares, bem como as consonâncias entre esses
discursos e as ações parentais efetivamente empreendidas a favor da escolarização de seus
filhos.Partindo do pressuposto de que os discursos nem sempre refletem as práticas
empreendidas, encontramos respaldo nas palavras de Silva (2003b) para justificar a análise
dos discursos e das práticas. Segundo ele, existe, muitas vezes, uma distância entre o que se
diz e o que se faz e compete ao olhar sociológico estar atento à eventual irrupção dessas
diferenças.
No corpus dos perfis de cada família pesquisada será identificado, nas ações –
entendidas aqui como permeadas pelos discursos, pelas práticas, pelos gestos parentais – e
nas suas relações sociais cotidianas mais amplas vivenciadas no tempo e espaço e nas
condições materiais nas quais estão inseridas, como essas famílias participam do processo
de escolarização de seus filhos.
Os eixos que nortearam a análise me parecem importantes para uma pesquisa que
“olhou para tudo” e não parte de nenhuma questão a priori além daquela que move o
trabalho: a configuração de famílias populares, razoavelmente parecidas do ponto de vista
material e cultural, que possuem filhos com bom e baixo desempenhos escolares.

3.1 Características das Famílias Pesquisadas

3.1.1 Genealogia das Famílias

São todos iguais
E tão desiguais
uns mais iguais que os outros
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São todos iguais
E tão desiguais
uns mais iguais...
uns mais iguais...
(Ninguém é igual a Ninguém – Engenheiros do Hawaii)

A família, como uma instituição histórico-social, constitui-se em um grupo com
características singulares e plurais, cujas histórias dos sujeitos que a compõem são únicas.
Porém, longe de serem singulares, guardam entre si consonâncias que nos permitem pensálas não isoladamente, mas como um conjunto de ações marcadas pelas possibilidades
socioeconômicas de cada grupo.
A transmissão intergeracional da herança psíquica ou cultural de uma geração a outra
se dá de maneira consciente ou não. A possibilidade de transformar suas trajetórias e
ultrapassar fronteiras22 sociais e simbólicas, apesar de depender de condições estruturantes
prévias (LABACHE e SAINT MARTIN, 2008), exige que o indivíduo se disponha a tais
movimentos. Segundo esses autores, “cada fronteira atravessada marca as histórias familiais
num sentido que tende a ser mais positivo, de promoção, para uns, ou mais negativo, de
desclassificação social, para outros” (p. 334).

Os modos de percepção e os processos de construção ou transgressão das
fronteiras parecem fortemente vinculados às trajetórias coletivas (familiais
ou geracionais) e individuais, assim como às histórias dos diferentes grupos
de pertencimento (LABACHE e SAINT MARTIN, 2008, p. 335).

Para Bourdieu (2000, p. 41), cada família transmite a seus filhos, principalmente por
vias indiretas, um certo capital cultural e um certo ethos, determinantes para suas atitudes
frente ao capital cultural e à instituição escolar, responsável não só pelas diferenças iniciais
diante da experiência escolar, mas também pelo seu êxito ou fracasso. O autor conclui que a
ação do meio familiar sobre o sucesso escolar é quase exclusivamente cultural, ou seja, o
nível cultural global do grupo familiar mantém relação estreita com o êxito escolar da
criança.

22

Segundo Labache e Saint Martin (2008, p. 334), a noção de fronteira revela-se essencial para a compreensão
dos grupos sociais, pois ela não só delimita a participação desigual dos indivíduos na vida social, mas também
abre espaços para que as classes se comuniquem entre si.
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De acordo com essa visão, Dubet (2008) afirma que a competição escolar não está
imune das desigualdades sociais. No caso da história brasileira, o sistema educacional teve
um percurso acidentado e, se comparado a países de outros continentes ou mesmo da
América Latina, suas conquistas foram tardias. Ao contrário do que acreditava Anísio
Teixeira (apud GHANEM, 2004) de que a escola pública seria um instrumento de promoção
da democracia, em que as diferenças de classe desapareceriam, verifica-se que as
desigualdades sociais foram e são determinantes para as oportunidades e trajetórias
escolares, especialmente dos brasileiros pertencentes às camadas populares. A relação entre
escolarização e fronteiras sociais deve sempre ser pensada, pois, segundo Presta e Almeida
(2008):

Não é possível interrogar sobre a construção de fronteiras sociais no Brasil
contemporâneo sem se confrontar com a alta desigualdade de rendas e sua
persistência no tempo. Índices, como o de Gini, relatórios de agências
transnacionais, como o Human Development Report das Nações Unidas,
assim como uma enxurrada de artigos acadêmicos convergem para mostrar
que o Brasil vem convivendo com as mais altas taxas de desigualdade do
planeta há pelo menos quatro décadas (p. 402).

Uma vez que as disposições das novas gerações quanto ao futuro são determinadas
não só pela trajetória de seu grupo familiar, incluídos aqui os ascendentes e descendentes,
mas também, segundo Almeida (2002), pela estrutura dos patrimônios material e simbólico
de que dispõe, debruçar-nos sobre a escolarização dos ancestrais das famílias pesquisadas
nos dará a dimensão do patrimônio cultural e escolar que as gerações atuais têm – ou não –
para herdar.
Para situar o nível cultural de cada família da presente pesquisa, analisamos o capital
escolar dos pais e avós, uma vez que este pode ser medido pelo número de anos que
frequentaram a escola. Outro índice importante se refere às práticas cotidianas de leitura e
escrita parentais.

3.1.2 Perfil Socioeconômico das Famílias

Para a compreensão das relações estabelecidas entre as famílias e a escola, faz-se de
fundamental importância conhecer as características socioeconômicas e culturais dessas
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famílias e suas consequências sobre a relação estabelecida entre seu modus operandi e o
bom ou baixo desempenho escolar de seus filhos. Ou seja, quais são as características dessas
famílias que criam disposições favoráveis – ou não – para a formação do “habitus”23
favorável ao bom ou baixo desempenho escolar.
Todas as famílias pesquisadas seguem padrões de composições contrários à
tendência sociológica e às transformações pelas quais as famílias vêm passando nos últimos
anos, pois o modelo da família tradicional as caracteriza, uma vez que são biparentais,
compostas por pai, mãe e filhos, não são recompostas ou contam com a presença de filhos
de casamentos anteriores e também os pais e mães não tiveram uniões anteriores.
A figura do pai como chefe da família e único provedor do lar caracteriza as famílias
de Eliza, Beatriz, Amanda e Fernando. Já os pais de Danúbia e Márcia contam com a ajuda
financeira das esposas, uma vez que D. Mariana trabalha com vendas se roupas e produtos
de limpeza em sua residência e Izabel, trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma
escola particular. Quanto às demais mães, seu cotidiano se resume nos cuidados com os
filhos e nos afazeres domésticos.
Por terem um baixo nível de instrução, os pais são assalariados e suas ocupações são
de pintor, vendedor ambulante, auxiliar de obras, auxiliar de serviços gerais e ajudante de
pedreiro.
A média de renda mensal das famílias gira em torno de R$635,00, ou seja, pouco
mais do que um salário mínimo para o sustento do lar. Algumas famílias, tais como as de
Eliza e de Márcia, contam com a ajuda financeira dos avós.

3.1.3 Pertencimento Racial

O pertencimento racial das famílias, aliado ao seu status socioeconômico, nos
permite uma construção mais detalhada do perfil dos alunos pesquisados e suas respectivas
famílias, uma vez que são elementos senão decisivos, pelo menos muito importantes quanto
ao desempenho escolar. Para classificá-las racialmente, adoto aqui o conceito de “raça

23

Ao princípio de produção, incorporado nos próprios sujeitos, Bourdieu (apud NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006)
denomina “habitus”, entendido como sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio
social dos sujeitos e que seriam “predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio
gerador e estruturador das práticas e das representações” (p. 27).
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social” que, segundo Guimarães (apud CARVALHO, 2007), trata-se de “construtos sociais,
formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para
construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios” (p. 185), que, apesar de não terem
comprovação de cunho biológico, são “plenamente existentes no mundo social, produtos de
formas de classificar e de identificar que orientam as ações dos seres humanos” (ibidem).
Portanto, ao definir o pertencimento racial dos alunos com base nesse conceito, não
se trata apenas da análise dos fatores biológicos, mas também das construções sociais a que
está sujeito o conceito de raça. Além do que, a adoção desse conceito define, de maneira
mais adequada, a raça dos alunos pesquisados diante dos diferentes pertencimentos raciais
de seus pais biológicos e avós.
Das seis famílias pesquisadas, duas são formadas por casais negros (famílias de
Beatriz e Márcia), uma por um casal pardo (família de Eliza), outra por um casal branco
(família de Danúbia) e duas por casais inter-raciais, uma vez que as mães são negras e os pais
são brancos (famílias de Amanda e Fernando). Por isso, quanto ao pertencimento racial,
Beatriz e Márcia foram classificadas como negras, Danúbia, como branca, Eliza e também
Fernando e Amanda, como pardos.
Nas relações inter-raciais, muitas vezes, o preconceito se faz presente e é
manifestado pelos parentes ou pela rede de relações sociais. Leonora, mãe de Amanda, ao
se lembrar do início de seu casamento, relata as discriminações que sofreu por parte da
sogra pelo fato de ser negra: “[...] Eu vim morar aqui, nessa casa, com minha sogra. Ih,
minha filha, se eu te contar o tanto que ela me humilhava porque eu era preta. Meu sogro,
não... mas ela...”
No estudo realizado por Carvalho (2007), a autora mostra que a relação cor/raça e
desempenho escolar não era discutida pela equipe pedagógica pesquisada. Mesmo não
sendo objetivo nesta pesquisa investigar o quesito raça, nas análises que fiz, assim como
Carvalho (2007) também, não percebi, nos discursos parentais ou pedagógicos, referências
ao pertencimento racial para justificar ou mesmo embasar questões relativas ao
desempenho escolar dos alunos. Mas, apesar de não ter percebido, posso dizer que a
relação raça/desempenho está presente de maneira mais ampla, macroestrutural, no
contexto escolar e social pesquisado, uma vez que a escola, no geral, segundo as avaliações
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institucionais24, tem um baixo desempenho acadêmico de seus alunos, que são, em sua
maioria, crianças em situação de risco, negras e pardas, oriundas de famílias populares. Em
oposição ao corpo docente, que é formado por professoras brancas, pertencentes à classe
média e que moram fora do bairro JK.
O quesito raça também influencia a constituição das famílias. Petruccelli (2001), ao
analisar, de acordo com o quesito raça, a escolha do parceiro afetivo-sexual, bem como a
constituição de laços familiares feita pelos sujeitos, conclui que elas não se dão
aleatoriamente, pois são fruto de regras sociais determinadas que facilitam certos tipos de
união e dificultam outros, construindo um sistema que estrutura os intercâmbios de
indivíduos e de grupos. Os dados das pesquisas elaboradas por Berquó (1984) mostram que
as mulheres negras são as mais rejeitadas no mercado matrimonial. Os dados desta
pesquisa, de certo modo, contrariam essas tendências, uma vez que, das seis famílias
pesquisadas, quatro dessas seis mulheres são negras e constituíram família com seus
parceiros.

3.1.4 Gravidez Precoce das Mães: constituição forçada da família

Quanto ao tipo de vínculo estabelecido entre os pais e as mães, o que caracteriza as
famílias pesquisadas é a união estável25 (famílias nº 1, 2, 5 e 6). A opção por esse tipo de
união talvez possa ser justificada pelos custos de um casamento civil, uma tentativa de vida
conjugal na qual os parceiros não veem como necessário o vínculo legal ou, principalmente,
pela gravidez precoce das mães, que fez com que os casais se unissem sem um
planejamento anterior adequado, uma vez que a média de idade em que eles tiveram o
primeiro filho é de 17 anos para as mães e 23 anos para os pais. À exceção das mães Sílvia e
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Os resultados do PROALFA 2010, em anexo, mostram o nível de desempenho dos alunos da Escola Municipal
“José Castellões de Menezes” no período compreendido entre 2008 e 2010.
25

De acordo com Berquó (1984, p. 38), nos períodos Colonial e do Império, o controle e a legitimação da união
dos sexos estavam sob o domínio da Igreja Católica. Em 1890, por força da lei, o casamento civil tornou-se o
único com validade jurídica, independentemente do casamento religioso. A partir de então, os diferentes
segmentos da população passaram a complementar o casamento religioso com o casamento civil ou a adotar
um ou outro como única forma de união. Dois outros tipos de união também estão presentes na sociedade
brasileira, a saber: a consensual e a permanente. Ambas costumam ser denominadas de uniões livres pelo fato
de não estarem restringidas a nenhum tipo de vínculo pelas normas civis e/ou religiosas. Tanto as consensuais
como as permanentes se definem como uniões estáveis, sendo que, no primeiro caso, o casal habita um
mesmo domicílio e, no segundo, domicílios separados.
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Leonora (famílias nº 2 e 4), que tiveram seu primogênito anterior à união com o atual
marido, todas as demais constituíram suas famílias com os pais de seus primeiros filhos
(famílias nº 1, 3, 5 e 6).
Nas famílias de camadas populares, vemos maior porcentagem de casos de gravidez
entre adolescentes. Os fatores sociodemográficos, tais como o baixo nível socioeconômico,
aliado à baixa autoestima, às expectativas educacionais modestas e às atitudes tradicionais
em relação ao papel da mulher na família, podem explicar essa tendência entre as moças
pertencentes às camadas populares. Os fatores são diversos, mas, quando combinados,
geram maior probabilidade de terem como consequência uma gravidez precoce.
Quanto às expectativas modestas e atitudes tradicionais em relação ao papel da
mulher na família, o melhor exemplo coletado foi extraído da entrevista realizada com o Sr.
Pedro, pai de Danúbia. Ele tem dois filhos e três filhas e relatou-me que sua maior
preocupação é com o fato de os rapazes terem abandonado os estudos. Quanto à filha mais
velha, de apenas 17 anos, que também abandonou os estudos, o pai exerce um controle
moral rígido do namoro dela, pois, segundo eles, referindo-se a uma possível gravidez, “o
telhado é de vidro.” A mãe diz que, “quando se casar, ela volta a estudar junto com o
marido.” As palavras do Sr. Pedro sobre a importância do estudo para o futuro das filhas
foram: “Ah, é muito difícil menina estudar de noite. Ficar arriscando estudar de noite, nada!
Se souber fazer qualquer coisa pra elas está bom”.
A gravidez da própria mãe na adolescência também é um dos fatores
sociodemográficos que contribuem para manter essa estatística. Um exemplo dessa
afirmação nesta pesquisa pode ser encontrado na família de Amanda. A história de sua mãe,
que engravidou aos 16 anos, hoje parece se repetir com duas de suas três filhas mais velhas,
grávidas aos 15 anos, sendo que uma delas, assim como a mãe, abandonou o pai biológico
de seu filho e constituiu família com outro rapaz.
A maternidade traz, especialmente às jovens mães, responsabilidades familiares e
laborais, e quase sempre uma das mais importantes consequências desse fato é o abandono
ou interrupção dos estudos pelos jovens pais, principalmente pelas mães adolescentes.
Exemplos dos fatores citados podem ser extraídos do discurso de Carolina, mãe de
Eliza. Ao explicar porque abandonou os estudos, diz: “[...] fiquei com vergonha de ir pra
escola com barrigão.”
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Os índices de desemprego e de pobreza também podem ser listados como
consequência da gravidez na adolescência, uma vez que a situação socioeconômica desses
jovens fica prejudicada pela pouca escolaridade, baixa estabilidade conjugal e baixo status
socioeconômico. A fala de D. Mariana, mãe de Danúbia, ilustra as dificuldades pelas quais
esses jovens casais passam: “[...] aí, um dia, você engravida. Trabalha hoje pra comprar o
leite amanhã. Não sabe de onde vai sair o dinheiro amanhã. E, aí, o tempo vai passando, né?
[...].”
Para Levandowsk (2008, p. 253), outro aspecto a considerar quanto ao abandono dos
estudos é que esse fato pode ser proveniente não só da gravidez precoce, mas também de
uma situação econômica precária, anterior à maternidade, e que só foi agravada por esta.
De fato, o abandono escolar destaca-se como consequência da gravidez na
adolescência, seja pelo fato em si, por sentimentos de vergonha, por não
gostar da escola e/ou por desejo do companheiro [...] especialmente entre
as mais jovens [...]. Porém, o abandono escolar e as dificuldades
econômicas podem não ser apenas consequências da maternidade, mas
sim resultados de uma situação de pobreza existente anteriormente à
gravidez, servindo esta última somente para perpetuar tal situação [...].
Assim, a ideia contemporânea de que a grávida adolescente está
desperdiçando oportunidades, decorrente da emancipação feminina e da
mudança de expectativas com relação à escolaridade, profissionalização e
sexualidade da mulher, nem sempre se aplicaria às jovens de camadas
populares, que não dispõem de tantas oportunidades sociais
(LEVANDOWSK, 2008, p. 232).

3.1.5 A Construção da Moradia

Ao analisar os dados sobre as famílias pesquisadas, conclui-se que, à exceção da
famílias de Beatriz e Amanda, todas as demais foram constituídas forçadamente pela
gravidez precoce das mães. Esse dado, aliado à própria questão social e habitacional
brasileira, pode justificar as dificuldades pelas quais essas famílias passaram para
construírem suas moradias.
É importante salientar que todas as famílias pesquisadas moram em residências
próprias, algumas ainda sem terminar, bem modestas, mas com o essencial em termos de
segurança e bens materiais, tais como fogão, geladeira, água potável, luz, televisão,
aparelhos de celular, além de utensílios de mesa e mobiliário para que a família possa viver
em condições satisfatórias. À exceção de Márcia, todas as crianças têm um local e mobiliário
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adequado para fazer suas atividades escolares, apesar de preferirem fazê-las assentadas nos
sofás próximas à televisão.
Em contextos nos quais a estabilidade econômica se faz presente, o fato de essas
famílias terem suas casas próprias ameniza uma das preocupações principais das famílias de
camadas populares, que, na falta da casa, vivem sob o julgo do aluguel e na instabilidade de
ter um endereço fixo, provocado pelas constantes mudanças residenciais.
Os relatos das famílias sobre as dificuldades econômicas pelas quais passaram para
construir suas casas próprias se igualam aos esforços por moradia dos estudantes
universitários pesquisados por Portes (2001). Para esse autor,

[...] a solução do problema da moradia, mesmo nos moldes populares, para
aqueles mais necessitados, é um processo longo e recoberto de enormes
sacrifícios e privações que normalmente coloca esses sujeitos na
dependência da ajuda de terceiros, para se manterem e manterem as
esperanças de se livrarem dessa situação. Mas livrar-se dessa situação exige
um sobre-esforço de todos na alocação solidária dos recursos disponíveis
para a solução do problema (p. 192).

A fala de Camila ilustra bem como se deu a construção de sua residência:
[...] quando eu mudei, aqui estava sem porta, sem janela, sem luz, sem
água, sem nada. Deixei o Fabiano com minha mãe. Estava grávida do
Fernando e saí da casa da minha mãe porque minha mãe começou a me
tocar. É. Começou a falar que um ela ajudou, dois ela não ia ajudar. Aí, eu
falei: ‘Meu barraco já tem telha, tem parede, eu vou ficar aguentando na
cara aqui de bobeira?’ (CAMILA, mãe de Fernando)

A aquisição da moradia própria revela também a importância da rede de
configuração parental e social dessas famílias, pois as famílias de Fernando e Márcia
construíram suas casas nos terrenos próximos das casas dos avós cedidos por estes. A
família de Amanda mora na casa que pertencia aos avós paternos, enquanto os pais de
Beatriz e Danúbia compraram os terrenos do patrão para o qual trabalhavam. A exceção
quanto à posse da moradia é somente a família de Eliza, que, apesar da casa onde moram
não lhes pertencer, também não se encontram sob o jugo do aluguel, pois moram em uma
parte da residência cedida pelos avós maternos. Segundo Carolina:
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[...] essa casa aqui é da mãe. A mãe é que dividiu pra mim morar. Ali, era a
cozinha e o quarto da mãe. Aí, ela me deu a cozinha e o quarto pra mim
morar. Aí, ficou os dois cômodos lá. Eu não morava aqui, não. Eu pagava
R$250,00 de aluguel. Os meninos viviam enfiados lá. Menos a Eliza.

O importante é que, para a maioria dessas famílias, as moradias, apesar de modestas
e pequenas, não comprometem a intimidade dos moradores. Os espaços dos adultos e das
crianças ficam bem demarcados e mantêm a privacidade de cada grupo.
Além do que, para as crianças, o fato de sua família ter uma casa própria lhes
proporciona segurança e estabilidade. De acordo com Portes (2001), “o fato das famílias
possuírem uma moradia própria é um fator importante na trajetória social e escolar, pois faz
com que elas não vivenciem a preocupação constante e desestabilizadora para os meios
populares com o aluguel” (p. 64).
Essas questões referentes às condições de moradia, aos problemas familiares, às
necessidades de roupas, calçados, lazer e, nesses casos específicos, também à alimentação e
materiais escolares, que devem estar sob a responsabilidade parental, denominadas por
Portes (2001) como “paralelas” à vida acadêmica, não só influenciam, como também podem
ser determinantes para a vida escolar das crianças: “As questões paralelas englobam tudo
aquilo que não se refere estritamente ao acadêmico, mas que o influenciam e limitam as
possibilidades de uma produção desejada que, em certos casos, está longe do ideal” (p.
186).
Nesta pesquisa, as práticas e os discursos nos mostraram claramente como essas
famílias se organizam economicamente para que os filhos não passem privações quanto a
essas necessidades. Exemplo dessa situação foi presenciar a mãe de Fernando comprar
todos os meses iogurte para que os filhos possam levar de lanche para a escola e negociar
com o vendedor o pagamento para o mês seguinte.

3.1.6 Níveis de Escolarização

Nas famílias que foram objeto desta pesquisa, apesar de seus membros serem
relativamente jovens, apresentando uma média de idade de 38 anos para os pais, 35 anos
para as mães, 59 anos para os avós (homens) e 61 anos para as avós (mulheres), nota-se a
presença de um frágil capital cultural e escolar, desde as gerações anteriores, representadas
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pelos avós, até as atuais, representadas pelos pais e tios. A única exceção de um membro
que concluiu o Ensino Superior está presente na família alargada de Márcia e se refere ao
seu tio paterno, que concluiu o curso de Educação Física em uma faculdade particular de
Conselheiro Lafaiete.
Em todas as três gerações das famílias pesquisadas, assim como nas demais famílias
de camadas populares, mesmo que haja a disposição dos herdeiros para com a herança, não
há um capital cultural a ser transmitido e também não há um amplo capital escolar de seus
membros. Os capitais acumulados não são volumosos, assim como nas demais famílias
pertencentes às camadas populares, para servirem como base às gerações atuais.

Tabela 1. Distribuição das Famílias Segundo o Nível de Escolarização dos Avós.

Nível de
Instrução

Avó Materna
E

Analfabeto
Alfabetizado
Ens. Fund.
Incompleto
Ens. Fund.
Completo
Ens. Médio
Incompleto
Ens.Médio
Completo
Não
declarado
TOTAL

B D A F
X
X

M E
X

Avô Materno

Avó Paterna

B D A F

M E B D A F M E
X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avô Paterno

X
X

TOTAL

%

B D A F M
X

4

X

10

0

16,
7%
41,
7%
20,
8%
0%

0

0%

0

0%

5

20,
8%
100

X

X

X

X

5

24

Diante do quadro referente ao nível de escolaridade intergeracional das famílias,
apesar de muitas não saberem o nível de escolaridade de seus antecedentes, podemos
concluir que estamos diante de três gerações cuja escolarização não lhes permitiu acumular
um capital escolar que nos permite falar em herança no sentido atribuído por Bourdieu
(1998c).
Nem sempre a herança intergeracional pode ser atualizada ou transformada e,
nesses perfis de configurações familiares analisados, esse fato fica evidenciado, pois a
porcentagem 41,7% de avós alfabetizados, entendidos aqui como aqueles que não
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frequentaram a escola ou a frequentaram pouco, mas sabem ler e escrever, mesmo que
rudimentarmente, é elevada, especialmente se relacionada à porcentagem zero para os que
concluíram os Ensinos Fundamental e Médio.

Tabela 2. Distribuição dos Pais Segundo o Nível de Escolaridade.

Nível de
Instrução

Pai

Analfabeto
Alfabetizado
Ensino
Fundamental
Incompleto
Ensino
Fundamental
Completo
Ensino Médio
Incompleto
Ensino Médio
Completo
Não
declarado
TOTAL

Anos
Iniciais
Anos
Finais

Mãe

Total Nº Porcentagem
Absoluto

E B D A F M E B D A F M
X
1
0
X X
X
X X X X
7
3

8,4 %
0%
58,2
%
25 %

X

1

8,4%

X

1

8,4 %

0

0%

0

0%

12

100 %

X

X

X

83,2%

Porém, quando analisado o nível de escolarização dos pais, vemos que, apesar de as
trajetórias não terem sido marcadas por progressos escolares significativos e de a
porcentagem de pais com Ensino Médio completo ser nula, houve uma mobilidade escolar
intergeracional ascendente de uma geração para outra, comprovada pelo índice de 83,2% de
pais com Ensino Fundamental Incompleto em contraste com o índice, nesse nível de
escolarização, para os avós de 20,8%, e comprovada, também, pela diminuição da taxa de
analfabetismo dos 16,7% avós se reduzir a 8,4% para os pais pesquisados.
Quanto aos membros das duas gerações com Ensino Médio ou Superior, percebe-se
que, nas famílias pesquisadas, a mobilidade escolar não se alterou porque não apresentou
evoluções significativas, pois os índices mostram a mesma reprodução escolar tanto para os
avós quanto para os pais. Enquanto a porcentagem dos membros somente alfabetizados
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caiu de 41,7% para 0% de uma geração para outra, a porcentagem de membros com Ensino
Médio incompleto ocorreu em apenas um caso.
Esses dados apontam para uma lenta evolução nos níveis de escolaridade, mostrando
uma mobilidade escolar ascendente, mas tímida, deixando uma herança escolar frágil a ser
transmitida nessas configurações familiares.
A mobilidade escolar intergeracional dessas famílias nos faz refletir sobre as palavras
de Iturra (1990), ao dizer que “[...] o que não se entende é que o ponto de partida para
abstrair seja diferente, que do arado ao livro não se passe na mesma geração” (p. 35).

3.1.7 Os Pais e a Entrada Precoce no Mundo do Trabalho: o abandono dos estudos

A grande maioria dos pais e mães manifestaram, nas entrevistas, sua vontade de
retomar os estudos. Podemos comprovar isso nos discursos das mães de Eliza, Fernando e
Márcia. Para todos os pais e mães, o fato de ter abandonado precocemente os estudos é
motivo de lamentação. São unânimes em dizer que o estudo faz falta, especialmente para os
homens, tal como se pronunciou o Sr. Pedro, pai de Danúbia.
Na família alargada, apesar de poucos, também encontramos membros com a
mesma disposição para retomarem os estudos, tais como Marília, a tia de Eliza que está
cursando o 6º ano, e o avô de Márcia, que concluiu a 4ª série do Ensino Fundamental há
pouco tempo.
Dentre as principais causas de evasão escolar entre jovens de camadas populares,
aliada à falta de interesse, podemos destacar a necessidade de entrar precocemente no
mundo do trabalho. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, baseados em pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos jovens na faixa etária entre 15 e 17 anos,
40,1% abandonam a escola por desinteresse e 27,1% saem por razões de trabalho e renda. O
estudo mostra ainda que apenas 10,9% deixam de estudar por falta de acesso à escola e
21,7% o fazem por motivos diversos, entre os quais a gravidez precoce, como já analisei
anteriormente.
Os membros das famílias pesquisadas estão inseridos em tais estatísticas, pois os
dados coletados mostram que, das seis mães pesquisadas, as mães de Beatriz, Danúbia e
Márcia interromperam seus estudos precocemente para se inserir ou para continuar no
mundo do trabalho, uma vez que relatam que conciliar a escola e o trabalho exigia um
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esforço enorme por parte delas. Diante da situação socioeconômica do grupo familiar de
origem, optaram forçadamente pelo trabalho, uma vez que os ganhos deste serviriam não só
para suprir suas necessidades pessoais, mas também, diante da precária economia
doméstica, para ajudar os pais na manutenção da família.
Algumas falas retratam essa situação. Chama a atenção, dentre elas, a fala de Izabel,
mãe de Márcia:

Pesquisadora: Você trabalha desde os cinco anos, então?
Izabel: É o que eu falo com minhas meninas, sabe?. Com cinco anos, eu já
dormia com a dona e arrumava cozinha do meu jeito. Assim, fui
aprendendo, entendeu? Aí, quando... aí, depois eu falei: ‘Ô, mãe, eu não
quero mais dormir na casa dela de noite!’ Dormir lá, ainda arrumar cozinha
pra no outro dia levantar cedo, né? Aí, minha mãe foi e começou a lavar
roupa pra fora e eu comecei a olhar meus dois irmãos mais novo. Aí, minha
mãe ficava na bica e eu ficava lá sentada com os dois. Aí, ela conta que
minha barriga ficou inchada, minha filha, de tanto tomar friagem, né? Aí,
logo depois também, comecei a trabalhar em outro lugar. Aí, fui
trabalhando, trabalhei lá em Belo Horizonte, trabalhei lá em Cristiano.
Trabalhei no BNH26. No BNH, até fugi. Eu fugi da casa da mulher. Eu era
babá, sabe? Eu estava com oito anos. Ela me acordava pra fazer mamar,
pra fazer mingau pro menino. Teve um dia que eu levantei de manhã, fiz
mamar pro menino, aí, pus na mamadeira e escondi lá no último andar. O
portão só abria cinco horas. Aí, quando deu cinco horas, o portão abriu. Eu
saí correndo e fui lá pro São João, na casa da minha tia. Deixei minha roupa
toda dobradinha pra não falar até que eu tinha roubado. Aí, deixei minha
roupa lá e fugi. Aí, ela veio aqui em casa. Me procurou. Rodou...rodou... Aí,
quando foi de tarde, eu vim embora com a minha mãe. Aí, eu falei com meu
pai: ‘Ô, pai, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar mais.’ Aí, logo
depois comecei a trabalhar lá na... fiquei um tempo em casa, depois
comecei a trabalhar lá em Santa Efigênia [...].

Outras interromperam os estudos pela gravidez precoce (mãe de Eliza) e outras pelo
fato de ajudarem os pais com os irmãos mais novos (mãe de Amanda).

[...] eu comecei com nove na casa dos outros. Nove anos! Comecei de babá
pra olhar as criança. Aí, comecei de babá, depois fui lavar as roupas [das
crianças]. Aí, eu saí da escola. Parei de estudar pra trabalha (SILVIA, mãe de
Beatriz).
[...] Porque era assim: um dia dava pra ir, outro dia não dava porque tinha
que tomar conta dos meus irmãos, né! Aí, tive que parar mesmo. Aí, a mãe
26

A sigla BNH significa Banco Nacional de Habitação. Na cidade de Conselheiro Lafaiete, o bairro, cujos
primeiros imóveis foram construídos com o financiamento desse banco, ficou conhecido pela sigla BNH. Santa
Efigênia também é um bairro antigo de Conselheiro Lafaiete que dá acesso ao bairro JK.
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falou: ‘Você fica dentro de casa, boba, que eu compro as coisas pra você’.
Aí, eu fiquei cuidando dos meus irmãos [...] (LEONORA, mãe de Amanda).

As pesquisas mostram que, entre os homens, a evasão escolar para entrar no mundo
do trabalho é ainda maior. Ilustrativa desse fato é a fala do Sr. Pedro, pai de Danúbia, que
interrompeu seus estudos na 1ª série do Ensino Fundamental:

Pesquisadora: E os pais deixaram o senhor sair da escola?
Pedro: Ah, deixou. A gente já tava batendo enxada há muito tempo. [...]
eles é que assinaram para eu trabalhar. Cheguei e falei: ‘Ah, vai assinar. Eu
vou trabalhar fichado agora.’ O pai e a mãe que assinaram.
Mariana: O primeiro emprego [fichado] dele foi no Nazaré.
Pesquisadora: No colégio?
Mariana: É.
Pedro: É. Com 13 anos.

3.1.8 Os Pais e as Lembranças da Escola

Para a Psicologia, a cognição é um ato de criação do sujeito de si mesmo e do mundo.
Nessa perspectiva, podemos dizer que as lembranças influenciam e constroem
simbolicamente o presente. A memória e as lembranças podem ser interpretadas como
sendo a forma pela qual os sujeitos não só mobilizam, mas dão ao seu passado um
significado.
Para Lins (2000), a memória familiar é, sobretudo, uma história, pois a memória é o
resultado do trabalho de apropriação e de negociação que o indivíduo faz em relação ao seu
passado identitário. Segundo ele, é na memória que “se inscrevem as continuidades e as
rupturas nos vínculos familiares, amorosos e sociais.” Nas formas de transmissão e nos
conteúdos da “distinção” e da “herança”, para nos apoiarmos em Pierre Bourdieu (1998c).
Nesse sentido, as lembranças que os pais e mães das famílias pesquisadas trazem de
suas próprias trajetórias e experiências escolares podem servir como ponto de confrontação,
de incentivo positivo ou negativo para os filhos em idade escolar. Os dados dos alunos
pesquisados mostraram que, para alguns pais e mães (famílias nº 1, 2, 3, 5 e 6), as
lembranças trazidas da infância escolar são positivas, mesmo que tais lembranças positivas
se refiram às alimentações, às merendas, como lembrado por D. Mariana, mãe de Danúbia,
ao dizer sobre as merendas que eram servidas: “A professora era boa. A gente tem saudade

188

dela até hoje. Ela matava porco e trazia os salgados pra gente comer no prato. E fazia sopa
de trigo, que era muito gostosa, né? Era couve rasgada, chouriço com angu. Tinha tudo na
escola [...] ela dava.”
Ou sobre as lembranças de Izabel, mãe de Márcia, ao ser perguntada se gostava da
escola:
Ah, eu gostava... ah, pra ser sincera, eu gostava mais é da merenda. Até
hoje, Jussara, eu fico doida pra poder comer merenda de escola. [...] Eu sou
apaixonada com merenda de escola. Hoje, acho que não faz mais, não,
aquela almôndega. Nossa, eu adorava aquilo. Nossa, eu era apaixonada
com aquilo. Lá na avenida, fazia. Ah, minha filha, eu gostava demais. Eu ia
mais era para merendar. Fazia meus deveres... Assim, nunca tomei bomba,
não, na escola. Mas eu ia na escola mais é pra merendar.

Como afirma Bourdieu (2004), diante de poucas alternativas e expectativas de ver o
processo de escolarização como um fator de sucesso social, as camadas populares têm uma
relação diferenciada com a escola em relação às classes médias e as elites. De acordo com o
autor:

Nesse caso, a concordância das expectativas com as probabilidades, das
antecipações com as realizações, está no princípio dessa espécie de
‘realismo’, enquanto sentido da realidade e senso das realidades que faz
com que, para além dos sonhos e das revoltas, cada um tenda a viver ‘de
acordo com a sua condição’, segundo a máxima tomista, e tornar-se
inconscientemente cúmplice dos processos que tendem a realizar o
provável (p. 90).

É sabido que os sujeitos têm relações diferentes com o saber. Partindo da premissa
de que o saber não é somente o veiculado pela escola, mas também o que está presente nas
práticas e conhecimentos sociais, porém avaliando somente o interesse pelos saberes que
são transmitidos pela escola, nesta pesquisa, ficou evidenciado que existe, por parte dos
pais, uma disposição, constatada não só por meio dos discursos proferidos, mas também
pelas ações parentais em relação à continuidade, à retomada dos estudos que foram
interrompidos na infância por diversos fatores, principalmente a necessidade de trabalhar e
a ajuda aos pais com os irmãos menores.
Exemplos dessa disposição para com os estudos são os discursos de Carolina, mãe de
Eliza: “Eu e o Júlio estamos pensando em estudar o ano que vem”; e de Camila, mãe de
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Fernando: “Se eu pudesse, eu ia estudar e fazer uma profissão pra mim.” O discurso de
Leonora, mãe de Amanda, também é significativo, pois revela que, aliadas ao desejo de dar
continuidade aos estudos, aparecem também as dificuldades que estão presentes no
cotidiano desses pais, especialmente das mães, que são as principais responsáveis pelo
cuidado com os filhos. A resposta de Leonora quando interrogada sobre a possibilidade de
voltar a estudar é um bom exemplo: “[...] Agora, é só trabalhar, mesmo. [...] agora é, boba.
Os meninos não dão sossego, não. Se eu for para a escola, quando eu chegar aqui... hum! Eu
não sei se eu vou estudar ou vou ficar preocupada com esses meninos.”
Em oposição aos discursos que evidenciam a vontade de dar continuidade aos
estudos, temos os discursos contrários a essa vontade, proferidos pelos pais de Beatriz.
Sílvia diz: “[...] Ah... Acho que agora eu não tenho paciência, não, boba. Não tenho paciência,
não. Mas era gostoso.” Já seu marido, afirma categoricamente: “Não gosto. Nunca gostei de
estudar e nem de ir à aula!”
Apesar de boas, as lembranças da escola não são suficientes para motivar a maioria
dos pais a retomar os estudos que interromperam por causas diversas. Isso se explicaria, em
partes, porque, segundo Charlot (apud VIANA, 2002), os sujeitos estabelecem relações
diferentes com o saber. Sendo assim, o desejo e a predisposição para aprender se
diferenciam de um indivíduo para outro:

A questão da relação com o saber pode ser colocada quando se constata
que certos indivíduos, jovens ou adultos, têm desejo de aprender,
enquanto outros não manifestam esse mesmo desejo. Uns parecem estar
dispostos a aprender algo novo, são apaixonados por este ou por aquele
tipo de saber, ou, pelo menos, mostram uma certa disponibilidade para
aprender. Outros parecem pouco motivados para aprender, ou para
aprender isso ou aquilo e, às vezes, recusam-se explicitamente a fazê-lo
(CHARLOT, 2001, p. 15 apud VIANA, 2002)

3.1.9 Acompanhamento da Vida Escolar pelos Pais

A história da escola como instituição social e sua consequente responsabilização pela
educação formal na Idade Moderna está correlacionada a uma visão, a um distanciamento
do papel da família como também responsável pela educação formal. A visão de família tida
como responsável pela educação informal de seus filhos faz com que os pais muitas vezes
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delegassem única e exclusivamente à escola, por meio de suas ações, a responsabilidade
pela educação formal de seus filhos.
Por outro lado, a instituição escolar não deixa de querer que as atitudes parentais
sejam de acompanhamento da vida acadêmica de seus filhos. São comuns, entre os
professores e demais responsáveis pelas ações pedagógicas, os discursos em prol de um
maior envolvimento dos pais no processo de escolarização. Não podemos dizer que esse
envolvimento dos pais não seja importante, porém não podemos também ignorar ou
minimizar que a relação desenvolvida entre eles e a escola não é das mais simples,
tampouco não seja um relação cheia de conflitos e tensões ou, parafraseando Silva (2003a),
uma relação armadilhada.
A relação entre envolvimento parental e desempenho acadêmico dos filhos tem sido
alvo de diversas pesquisas que focalizam o campo da Sociologia da Educação e também da
Psicologia. A literatura no campo da Sociologia da Educação – Lahire (1997), Portes (2000),
Viana (2000) e Zago (2000, 2007), dentre outros – focaliza casos de sucessos escolares
improváveis provenientes de meios populares e mostra que um envolvimento parental
satisfatório é fator preponderante e pode estar associado ao bom ou baixo desempenho
escolar das crianças, entendendo-se, aqui, como envolvimento parental as ações que são
desenvolvidas no interior das famílias, muitas vezes invisíveis à escola e não determinadas
por esta, mas que fazem diferença no acompanhamento escolar dos filhos, uma vez que são
favorecedoras do sucesso escolar.
De acordo com Zago (2007, p. 138), o debate em torno do acompanhamento escolar
das famílias deve considerar que essa não é uma relação de causa e efeito, mas um conjunto
de circunstâncias interdependentes efetuadas pelas famílias e pelos próprios estudantes que
irão favorecer o êxito escolar. Segundo essa mesma autora, as interpretações sobre o
sucesso e o fracasso escolar perdem em compreensão quando ignoram as relações de
interdependência entre os elementos da realidade social:

Um denominador comum nas conclusões para as quais convergem os
estudos é que o peso da presença da família não se faz unicamente pelo
acompanhamento sistemático às atividades propriamente escolares, típico
das camadas médias (como exemplo, orientação nas tarefas de casa,
incentivos diversos em leitura e escrita), mas abrange um conjunto de
procedimentos, sobretudo de ordem moral e simbólica, como a valorização
dos estudos, o lugar atribuído à escola e ao título por ela concedido, o
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apoio encorajador transmitido sobre o empenho e resultados escolares dos
filhos (p. 139).

Nas famílias pesquisadas, vemos que os discursos e as ações em prol da escolarização
podem ser exemplificados pelo acompanhamento efetivo realizado por Júlio e Carolina, pais
de Eliza (família nº 1), que têm o hábito de verificar os cadernos dos filhos, e até mesmo por
D. Elizabete, que, diante da impossibilidade de ajudar a neta nas tarefas escolares, paga aula
particular para que a menina possa ser ajudada.
Na família 2, vemos o interesse do pai de Beatriz, ao trazer, para as filhas, livros
escolares encontrados no lixo para que elas possam recortar ou ajudar nos deveres de casa e
em relação ao pagamento de aula particular para que a filha faça os deveres e estude no
horário extraescolar. Na família 3, assim como na família 2, vemos o sacrifício feito pelos
pais para pagar aula particular para Danúbia e o interesse da mãe, que, na impossibilidade
de um acompanhamento sistemático, vai à escola “de surpresa” ou pede à filha mais velha
que a represente nas reuniões escolares.
Na família de Amanda, vemos a dificuldade da mãe Leonora para gerenciar o
cotidiano de uma família numerosa, mas vemos também que esse fato não a impede de
acompanhar e insistir, até que todos tenham feito os deveres de casa, e também sua
presença constante nas reuniões escolares.
Na família de Fernando, apesar do fato de as atenções estarem voltadas mais para a
filha caçula, vemos a preocupação dos pais em ajudarem o menino nas tarefas de casa e a
preocupação presente no discurso da mãe para que não faltem roupas limpas, calçados e
merenda para que Fernando e os irmãos possam ir e levar para a escola. E até mesmo o fato
de o pai ler histórias para os filhos durante a noite.
Na família de Márcia, apesar do não-acompanhamento escolar feito pelos pais,
vemos a preocupação da avó com o processo de escolarização da neta e suas constantes
intervenções para que a mesma faça os deveres de casa, ou até mesmo a preocupação do
pai em buscar as filhas na escola, uma vez que considera o trajeto pequeno, mas perigoso.
Quanto aos discursos proferidos, podemos exemplificar como favorecedores de bons
resultados escolares os que foram proferidos por todos os pais de valorização da escola,
quando interrogados sobre a importância que a escolarização representa, demonstrarem
suas expectativas para a vida social e profissional:
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Eu falo isso direto. Falo: ‘Ô, lixeiro não é uma profissão boa. Profissão de
pedreiro não é uma profissão boa. Profissão de bandido não é uma
profissão boa. Profissão de assassino, nem de ladrão não é [...] nem desses
homens traficante aí, não é uma profissão boa, não. Vocês estudem para
ter uma profissão boa pra não sofrer depois.’ Eu falo direto com eles:
‘Estuda que estudo faz falta. Estuda! Vocês não interessa. A gente não vai
escolher o que vocês vão fazer, não. Mas pelo menos vocês vão ter uma
profissão ali. Vocês vão saber que tem!’ (AUGUSTO, pai de Fernando)
Ah, pra tudo depende do estudo, né, Jussara? Pra tudo hoje em dia. Até pra
você varrer um chão, você tem que ter o estudo, né? Pra tudo, tudo, né?
Logo, o que eles perguntam é: ‘Até que série você estudou?’ Pra você levar
um currículo de ajudante de serviços gerais eles perguntam: ‘Até que série
que você estudou?’ Primeira coisa que eles perguntam pra gente (IZABEL,
mãe de Márcia).
E a pessoa que é estudada é reconhecida (D. GERTRUDES, avó de Márcia).

Portanto, quando falamos em bom ou baixo desempenho, de acordo com Zago
(2007, p. 140), devemos lembrar que as explicações são complexas e não dependem
unicamente das mediações restritas ao âmbito familiar ou às figuras parentais.
A consciência e, às vezes, as práticas demonstradas por esse conjunto de pais em
relação ao valor social da escola e seus efeitos nos sujeitos mais necessitados de uma
formação, por vezes, não são suficientes para que as crianças possam “ir bem na escola”. O
jogo é muito mais complexo!

3.2 Organização da Rotina Doméstica

Para Goffman (apud THIN, 2006a), “não há grupo *...+ que não desenvolva uma vida
própria, que se torna significante, sensata e normal, desde que seja conhecida de dentro” (p.
64). Nessa perspectiva, acompanhar a rotina das famílias se constituiu para mim, como
pesquisadora, uma possibilidade de investigar não só o seu funcionamento interno, mas
também a forma como os membros de camadas populares lidam com a escola nos horários
extraescolares. Ou, usando as palavras de Silva (2003a), a vertente lar do trabalho escolar.
Nos discursos proferidos pelos educadores, principalmente pelos professores
regentes, existe uma relação de causa e efeito entre o acompanhamento da vida escolar
realizado pelos pais e os bons ou baixos desempenhos no processo ensino-aprendizagem
dos filhos.
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Segundo Lareau (2007, p. 17), o pertencimento social dos pais causa diferenças não
só em seus comportamentos, como também na rotina diária dos filhos. Os estilos parentais
distintos fazem com que a visão do papel a ser desempenhado na vida dos filhos e a forma
de perceberem a infância sejam variados de acordo com a classe social a que os pais
pertencem. A autora demonstra que os pais de classe média tendem a se ajustar na lógica
de criação por ela denominada de “Cultivo Orquestrado”, enquanto os pais de classes
trabalhadoras e pobres enfatizam o “Crescimento Natural”, uma vez que acreditam que,
desde que ofereçam elementos emocionais e materiais para manter os filhos, estes
crescerão e serão bem-sucedidos.
Os diferentes grupos familiares criam e recriam suas realidades inseridos em um
mundo que exige constantes reorganizações intra e interfamiliares, que se refletem
diretamente na forma como a vida diária é moldada. Por sua vez, a forma como o cotidiano
familiar se desenrola determina as vantagens e as habilidades que são transmitidas aos
filhos.
Baseada nos dados das entrevistas e observações realizadas, destaco três tópicos
dentro da organização da vida diária das famílias pesquisadas: os afazeres domésticos das
crianças, o dever de casa e o lazer e as redes de relacionamento social das famílias. A força
com que esses tópicos aparecem na constituição do cotidiano das crianças me leva a
destacá-los como elementos importantes de compreensão das configurações familiares aqui
priorizadas.

3.2.1 Os Afazeres Domésticos das Crianças

Para Whitaker (2002), o trabalho doméstico é um referencial importante na
socialização das meninas. Nos dados coletados, chamou minha atenção o fato de todas as
crianças pesquisadas terem sob sua responsabilidade, em maior ou menor grau, afazeres
domésticos. À exceção de Eliza e Márcia, cuja responsabilidade pelas atividades domésticas
são esporádicas, os demais, a saber: Beatriz, Danúbia, Amanda e Fernando, ajudam nos
serviços domésticos diariamente.
Merece um olhar mais atento a rotina diária de Danúbia, no que diz respeito ao
trabalho doméstico, pois, em seu cotidiano, existem pouquíssimos momentos destinados ao
lazer. Suas responsabilidades para com a casa, as vasilhas e roupas para lavar, e o cuidado
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com as crianças que ficam em sua residência durante o dia e até mesmo à noite, tomam
todo o seu tempo. O único momento em que se desvencilha de seus afazeres é quando vai
para a aula particular. Geralmente, até quando está assistindo à televisão, ela e as irmãs
estão cuidando de crianças. A menina está sempre com um aspecto cansado e um sorriso de
resignação no rosto que até nos faz esquecer que ela tem apenas dez anos. Danúbia e as
irmãs, assim como as meninas pesquisadas por Whitaker (2002), não propunham que os
homens ajudassem nas tarefas da casa. “*...+ Mostravam-se então ansiosas por aliviar a carga
da mãe sem lamentarem a própria carga decorrente” (p. 19). É uma criança que vive limitada
no espaço doméstico e passa por um processo de socialização também limitador.
Uma vez que os sujeitos desta pesquisa são quase que exclusivamente meninas, a
análise dos dados referentes aos afazeres domésticos vai além das dinâmicas internas de
cada família, pois se inserem em um aspecto social macroestrutural que diz respeito às
questões de gênero presentes em nossa sociedade.
Paixão (2006), ao falar sobre a educação dos meninos, mostra-nos que os processos
de socialização pelos quais eles passam são diferentes da socialização das meninas. Segundo
essa autora:

O processo de socialização dos meninos tem como referência a construção
do trabalhador. Ele é educado para ser forte, disciplinado, para se tornar o
provedor de uma futura família, com senso de responsabilidade e sacrifício,
e deve aprender a valorizá-la (p. 75).

De acordo com Whitaker (2002), “ao longo da vida, meninas sofrem um processo de
socialização que as prepara para a desvantagem, com menores expectativas de
escolarização e profissionalização do que os meninos” (p. 8). Segundo a autora, esse
complexo processo sociológico se fundamenta nas ambiguidades do trabalho doméstico
que, por sua vez, não deve ser considerado como um mal em si, pois, quando lhe retiramos
o estigma do feminino, ele pode ser dividido com prazer entre todos os membros da família,
independente do gênero.
Nas famílias pesquisadas, observei que apenas o pai de Márcia sempre ajuda sua
esposa com as tarefas diárias. Ele faz almoço, arruma cozinha, busca as meninas na escola e,
às vezes, limpa a casa. Quanto aos demais, suas ajudas são esporádicas e as atividades de
cuidado com a casa e os filhos ficam sempre a cargo das esposas.
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As aspirações modestas em relação ao futuro da educação escolar e do trabalho das
meninas podem ocorrer com maior ou menor intensidade em qualquer camada social;
porém, nas camadas populares, essas aspirações podem ser ainda menores. Talvez até pela
própria história de vida das mães pesquisadas, que uma vez socializadas para o trabalho
doméstico em seu lar ou remunerado em “casa de família”, desde tenra idade, assim como a
mãe de Márcia que começou a trabalhar como doméstica aos cinco anos ou a mãe de
Beatriz que começou aos oito anos, pareça natural que suas filhas sejam educadas para a
realização de trabalhos domésticos.
Há que se considerar também que, à época da pesquisa, Camila, mãe de Fernando,
era a única mãe que trabalhava fora de casa como empregada doméstica e Izabel, mãe de
Márcia, trabalhava como auxiliar de serviços gerais. As demais não trabalhavam fora de casa,
mas, à exceção de Carolina, mãe de Eliza, todas foram anteriormente empregadas
domésticas ou faxineiras. Até hoje, Leonora ainda faz esporadicamente faxina e lava roupas
para fora. A análise da árvore genealógica dessas famílias evidencia também que a ocupação
das avós era predominantemente com as atividades domésticas, cuidado com os filhos e
marido ou trabalhos remunerados de lavar e passar roupas para os outros. Todas as
ocupações das mães e avós estão voltadas para o trabalho doméstico, para os cuidados com
os membros da família, presentes na construção do feminino em nossa sociedade.
Essa concepção de ensinar os filhos a fazer atividades domésticas como preparação
para a vida futura está presente nos discursos parentais e pode ser exemplificada pela fala
constante de Fabiano, que, além de ajudar a mãe, faz cobranças o tempo todo ao irmão
Fernando, que sempre que pode vai assistir à televisão, para que ele também ajude nos
afazeres da casa e no cuidado com a irmã mais nova. Por várias vezes, eu o ouvi dizer que “a
gente tem que saber fazer de tudo”, referindo-se ao fato de que ele e Fernando deveriam
saber fazer os trabalhos domésticos, porque, se um dia a mãe adoecesse, eles é que teriam
que cuidar da casa, do pai e da irmã.
Mas há que se ressaltar que nos discursos parentais sobre as expectativas de
continuidade dos estudos pelas filhas, os pais demonstraram ser importante que elas
frequentem a escola e obtenham um diploma e uma profissão.
O trabalho doméstico dessas crianças deve ser considerado como uma inserção
precoce no mundo do trabalho apesar de tanto mães quanto filhos o perceberem como
natural. Algumas filhas reclamam e resistem, assim como Amanda, que, segundo a mãe, ao
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queixar-se desse comportamento da filha, disse-me: “[...] ela não quer saber de ajudar. Às
vezes, chora, minha filha!”

3.2.2 Atividades Extraescolares dos Filhos: o dever de casa
O dever de casa27, mais do que uma simples atividade de complementação
pedagógica

extraclasse,

representa,

na

relação

família-escola,

uma

divisão

de

responsabilidades do trabalho educativo entre essas duas instituições. Mas, apesar de seu
reconhecimento por pais e professores como uma complementação educacional
importante, longe de ser uma tarefa fácil, o dever de casa torna-se um complicador que
agrava as tensões entre pais, filhos e professores, tendo no centro da discussão o aluno. De
Carvalho (2004), explicita que, tradicionalmente, o dever de casa é considerado como uma
estratégia de ensino, mas este é apenas um dos aspectos dessa prática cultural, que também
pode ser vista como:

[...] uma necessidade educacional, reconhecida por pais e professores,
sendo concebido como uma ocupação adequada para os estudantes em
casa; pode ser considerado um componente importante do processo
ensino-aprendizagem e do currículo escolar; e pode ser concebido como
uma política tanto da escola e do sistema de ensino, objetivando ampliar a
aprendizagem em quantidade e qualidade, para além do tempo-espaço
escolar, quanto da família, visando estimular o progresso educacional e
social dos descendentes (p. 25).

No cotidiano escolar, uma das principais queixas dos educadores diz respeito ao fato
de os alunos não fazerem os deveres que são propostos para casa. Parece consenso
pedagógico que a ajuda dos pais é fundamental para o sucesso escolar dos filhos. Essa
afirmação é comprovada pela pesquisa realizada por Paixão (2006, p. 60) sobre o perfil dos
professores brasileiros, pois os dados coletados mostram que, para eles, o
acompanhamento e o apoio familiar são os principais fatores que influenciam a
aprendizagem, tendo obtido, dentre outros quatro fatores, 78,3% em grau de importância. A
pesquisa desenvolvida por Resende (2005) também vem colaborar com esses dados, pois,
27

Tomando de empréstimo as palavras de Resende (2005), “o dever de casa é aqui considerado como toda
atividade pedagógica elaborada e proposta por professores, destinada ao trabalho dos alunos fora do período
regular de aulas (FRANCO, 2002). Incluem, assim, exercícios escritos, trabalhos, pesquisas, resolução de
problemas, atividades práticas, dentre outras” (p. 1).
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para mais de 50% dos professores por ela entrevistados, “a família deve acompanhar e
apoiar de diversas formas a realização dos deveres, não se podendo deixar somente para a
escola a responsabilidade pela aprendizagem da criança” (p. 4).
Diogo (2010) mostra que, nas pesquisas sobre a relação entre envolvimento dos pais
e sucesso dos filhos, três tipos de respostas são encontradas: a primeira diz respeito ao fato
de que o envolvimento parental está associado ao sucesso escolar, mas em função da classe
social. A segunda resposta, assim como a primeira, baseia-se na tese do efeito positivo do
envolvimento parental e diz respeito ao fato de os alunos, cujos pais se envolvem mais,
obterem mais sucesso, independente de seus recursos materiais ou culturais. Uma terceira
perspectiva mais crítica nos alerta que não se pode dizer que há uma correlação de causaefeito entre envolvimento parental e sucesso escolar, não se podendo dizer se o
envolvimento está na origem do sucesso ou se se influenciam mutuamente.
Na escola por mim pesquisada, os dados não foram diferentes. Deparei-me com
educadores que foram unânimes em dizer em seus discursos que os alunos da escola como
um todo não fazem as atividades propostas para casa. Eles pressupõem que a realização das
tarefas propostas está diretamente ligada à obtenção de bons resultados na aprendizagem
dos alunos. Paixão (2006) mostra-nos que está presente no imaginário dos educadores a
figura de um “professor oculto” no cotidiano familiar. Segundo ela:

A família representa, para a escola, a possibilidade de estender sua
atuação. A escola supõe que os alunos continuem, em casa, o trabalho
pedagógico que ela vem desenvolvendo. Espera que tal aconteça sob a
coordenação de um adulto da família, que se constitui, na verdade, em um
‘professor oculto’. [...] entre as responsabilidades que cabe a essa figura,
está uma que ocorre ao longo do ano letivo de forma sistemática:
acompanhar, orientar, verificar a realização do dever de casa (p. 59).

Ora, há que se considerar que as famílias de camadas populares não têm uma
estrutura doméstica que lhes permite acompanhar os deveres de casa da maneira como os
professores desejam, baseando-se nas estruturas das famílias de classes médias e das elites,
pois lhes falta uma certa homogeneidade na organização familiar, assim como capital
cultural em seus estados incorporado, objetivado e institucionalizado, bem como
econômico. De acordo com Diogo (2010), “o envolvimento parental surge associado ao
sucesso escolar, mas em função da classe social” (p. 86).
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Dentro de suas possibilidades culturais e materiais, os pais de camadas populares se
organizam para dar a assistência necessária aos filhos, mas, muitas vezes, essa assistência
não é suficiente para que os filhos alcancem o desempenho desejado. Além do mais,
segundo Paixão (2006), não há estudos que comprovem uma correlação entre bons
resultados no processo de escolarização e a realização dos deveres de casa.
Nas famílias pesquisadas, observei que, mesmo com um baixo capital cultural e,
consequentemente, com um baixo capital escolar, que é uma das vertentes deste, em sua
rotina diária, a preocupação com os deveres de casa está presente de forma sistemática
mesmo sem a adoção de horários fixos ou locais apropriados para fazê-los. Algumas famílias,
tais como as famílias de Eliza, de Beatriz e de Danúbia, diante de seu frágil capital cultural,
recorrem ao pouco capital econômico de que dispõem e, como disse D. Mariana, mãe de
Danúbia, “faz o sacrifício de pagar aula particular” para as filhas no intuito de que a
professora particular cumpra o papel delegado pela escola à família e substitua os pais em
sua tarefa de acompanhamento extraclasse da escolarização dos filhos.
Na família de Amanda, a mãe Leonora se preocupa todos os dias em interromper as
brincadeiras e colocar os filhos para fazer as tarefas. Ela disse-me que os filhos “não têm
hora certa para fazer o dever. Faz a hora que quer. Mas faz. Todos fazem, menos a
Alessandra, que enrola, enrola e não faz.” Mesmo tendo pouco capital escolar para ajudálos, a mãe recorre aos filhos mais velhos para prestar ajuda aos mais novos, mas não permite
que os deveres de casa fiquem sem serem feitos.
Os pais de Fernando também se preocupam em perguntar se tem dever e ordenar
que ele e os irmãos o façam. Dão a assistência necessária, desenham, recortam figuras,
ensinam o que sabem, mas não os deixam ir pra a escola sem fazer as tarefas. Por duas
vezes, presenciei o Sr. Augusto questionar os filhos se havia dever de casa para fazer.
Quando eles disseram que não, ele disse à Camila: “Esses meninos estão escondendo dever!”
E aos filhos: “Tem dever, sim. Traz lá o caderno que eu quero ver.” Verificou os cadernos e,
ao constatar que realmente não havia dever, ficou calado. Nessa família, o envolvimento do
pai, assim como diz Diogo (2010), não está isento de efeitos negativos e gera tensão e
angústia na relação pai e filhos, uma vez que o Sr. Augusto, às vezes, perde a paciência com
Fernando e o compara negativamente com os irmãos.
A exceção, quanto ao acompanhamento das tarefas escolares propostas para casa, é
o caso da família de Márcia. Segundo Izabel, nem ela nem o marido verificam se há dever de
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casa. E se há, não ajudam. Nas palavras da mãe, podemos confirmar a falta de
acompanhamento: “[...] A Janice [irmã mais velha de Márcia], até eu já falava com ela: ‘Tem
dever?’ Mas não conferia, não. Se eu falar com você que conferia, eu estou mentindo, né? É!”
A justificativa que os pais da aluna dão para esse não-acompanhamento é o fato de a
mãe trabalhar fora durante todo o dia e o pai trabalhar “de turno”. Mesmo estando em casa,
tem de “tirar um tempo para dormir”. Nessa configuração familiar, a figura da avó paterna
se torna importante, pois, pelo menos durante minhas visitas, presenciei por várias vezes ela
ordenar à neta que fizesse o dever de casa e orientá-la em algumas atividades. Essa avó é
aqui a autoridade presente.
A configuração familiar de Márcia vem ao encontro das palavras de De Carvalho
(2004) a respeito da concepção de que os deveres de casa ensinam os alunos a serem
independentes. Citando Royhstein (2001 apud DE CARVALHO, 2004), ela conclui:

Quem ensina em casa? De acordo com a retórica anterior, é o dever de casa
que ensina. Omite-se, assim, que a experiência propiciada pelas sessões de
dever de casa no ambiente doméstico é assistida pelos pais e familiares e
requer considerável dispêndio de tempo e emprego de habilidades
pedagógicas, constituindo uma segunda jornada de trabalho deles (p. 25).

Analisando o material empírico coletado, as conclusões a que cheguei é que o dever
de casa, contrariamente à visão dos educadores de que as famílias não se envolvem, está
presente na rotina de todas as famílias pesquisadas e não pode ser correlacionado de forma
linear aos bons ou insatisfatórios resultados escolares, tendo como exemplos Fernando e
Amanda. A comprovação disso é que, em todas as configurações familiares, há um esforço
parental em maior ou menor grau para acompanhar os deveres de casa. Não podemos nos
esquecer de que estamos tratando com famílias de camadas populares, cujo envolvimento
está diretamente associado às suas condições culturais e materiais e que, nesse aspecto,
alguns elementos são encontrados, tais como a baixa escolaridade do grupo familiar, a falta
de materiais pedagógicos, a falta de tempo disponível dos pais e, até mesmo, locais
apropriados e sossegados nas residências para que as atividades sejam feitas são
dificultadores da aquisição dos processos cognitivos mais valorizados pela escola:
Como nó da parceria família-escola, o dever de casa, portanto, é
fundamentalmente uma questão política. Se fosse valorizado ou tivesse
condições de ser implementado igualmente por todas as famílias, não
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necessitaria de regulação formal. Por isso, a política de intensificação do
dever de casa pode ser interpretada como um caso de educação da família
(de determinadas famílias) e de política cultural, ao submeter os valores
educacionais da família à meta de eficácia escolar e aos conceitos
prevalentes de sucesso individual (DE CARVALHO, 2004, p. 103).

Silva (2003a), diz que, nos anos iniciais do ensino básico, a relação escola-família se
constitui uma relação no feminino, pois são vividas pelas mães e pelas professoras. As
configurações familiares desta pesquisa são um exemplo claro dessa afirmação, pois cabe às
mães a responsabilidade não só pelos deveres de casa, mas também pelo acompanhamento
da escolarização dos filhos. As avós também se tornam figuras importantes na vertente lar28
da escolarização. Assim como na sociedade portuguesa investigada por Silva (2003a), no
Brasil, também podemos dizer que
a relação escola-família espelha a divisão sexual do trabalho
existente no seio das famílias. As tarefas que respeitam a vertente
escolar da educação das crianças ficam a cargo da mãe. Esta é a
regra, independentemente da classe social. A relação escola-família
parece, assim, espelhar a distribuição de papéis sexuais dominante
no conjunto da sociedade (p. 227).
Para Paixão (2006), isso se explica pelo fato de que “essas tarefas são consideradas
femininas não só pela escola ou pelas famílias, mas fazem parte da construção do feminino
em nossa sociedade” (p. 69). O discurso do Sr. Pedro, pai de Danúbia, e a insistência da mãe
de Fernando para que o Sr. Augusto assine os bilhetes enviados pela escola são bons
exemplos de como eles delegam às mães as responsabilidades pelo acompanhamento da
vida escolar dos filhos. Em sua visão, eles devem intervir somente quando forem necessárias
correções mais severas dos filhos.

[...] fica por conta dela. Ah, eu não tenho paciência, não. Fica por conta da
Mariana. Eu não vou, não [referindo-se às reuniões na escola]. [...] ir mal
elas não vão, não. Senão, já tinha chamado lá [risos] (PEDRO, pai de
Danúbia).
28

De acordo com Silva (2003a), “a vertente escola inclui todas as atividades levadas a cabo na escola,
individuais ou coletivas, por iniciativa dos professores e dos pais (ou ainda dos alunos e/ou outros atores).
Quanto à vertente lar, inclui todas as atividades relacionadas com a escola desempenhadas em casa pelo aluno
e/ou pelos pais. Inclui atividades como os trabalhos de casa ou outras atividades manifestas de estudo (e o
apoio que lhes é, ou não, dado pela família), e também todo o tipo de iniciativas desenvolvidas pela família
com vistas a uma melhor escolaridade por parte do seu educando e que são, amiúde, invisíveis fora do lar” (p.
350).
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Aí, ele assina quando tem um bilhete, alguma coisa assim pra assinar, né?
Aí, ele lê e assina. Se for de bagunça dos meninos, aí, ele já chama a
atenção na hora. [E diz:] ‘Vou assinar, mas da próxima vez, vou fazer vocês
engolirem o bilhete.’ Fala assim com eles, sabe?” (CAMILA, referindo-se ao
marido)

3.2.3 O Lazer das Crianças

Para os pais das camadas populares, segundo Lareau (2007), as atividades cotidianas
das crianças não são vistas como oportunidade de aprendizagens das habilidades
importantes para a vida. Além de as atividades serem organizadas e controladas pelas
próprias crianças, tampouco elas participam de conversas que exigem a racionalização e a
negociação, desenvolvendo, assim, suas habilidades verbais.
Nas famílias pesquisadas, constatei que as crianças têm raras oportunidades de fazer
atividades diferenciadas durante os finais de semana. E mesmo quando as fazem, seus
passeios a locais públicos e particulares, as visitas a pessoas da rede de relações sociais da
família ou os jogos e brincadeiras não têm o mesmo sentido que teriam para as famílias de
classes médias ou elites. Usando as palavras de Vianna (2005), poderíamos dizer que

[p]resididas por uma lógica diferente daquela que está muito presente em
meios sociais mais favorecidos, essas atividades, não permeadas pela
dimensão do ‘cultural’, não são consideradas pelos pais ocasiões de
desenvolvimento cognitivo dos filhos. Nas entrevistas, os pais não
desenvolvem nenhum discurso sobre as virtudes formadoras dessas
atividades (p. 116).

Outro aspecto a considerar é que, diferente das famílias de classes médias que fazem
restrições ao tempo de passividade gasto pelos filhos assistindo à televisão, as famílias de
camadas populares não têm o hábito de restringir o tempo dos filhos diante da televisão. Ao
contrário, nas famílias pesquisadas, as crianças passam grande parte de seu tempo livre
diante da televisão e até mesmo os deveres de casa costumam ser feitos assentados nos
sofás próximos às televisões e aos aparelhos de som ligados.
Esses equipamentos, nas camadas populares, parecem possuir outra função para
além daquela de entretenimento. Para essas famílias, segurar a criança no interior da casa é
de suma importância em função dos riscos sociais aos quais estão submetidos. Nesses casos,
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é melhor que a criança fique estática diante da televisão pelo tempo que parecer bem a ela.
Outro dado importante diz respeito ao fato de a noção de tempo cronológico das
crianças ser baseada especialmente nos horários de exibição dos programas de televisão. Em
todas as observações, pais e filhos foram unânimes em determinar o horário em que fazem
as atividades de acordo com os horários das programações. São comuns nos discursos
frases, tais como: jantar “na hora da novela das seis”, tomar banho “na hora da novela das
sete”, dormir “antes ou depois da novela das oito” e fazer as tarefas “antes da novela das
sete.” Ou até mesmo, como presenciei, a diretora chamando a atenção de dois irmãos da
turma do 3º ano que estudam no horário matutino e chegaram atrasados. Quando ela os
interrogou sobre o porquê do atraso, eles disseram com muita naturalidade: “A gente estava
assistindo desenho.” Ao que a diretora perguntou: “E cadê a sua mãe?” E eles responderam:
“Saiu pra trabalhar antes da gente.”
Transcrevo a seguir alguns exemplos retirados das entrevistas e observações por mim
realizadas:

[...] tem dia que durmo antes, às vezes, durante ou depois da novela (ELISA).
Geralmente, ‘no horário da novela das seis’, Beatriz já chegou da aula
particular. Ela e Eduarda já tomaram banho e a família se assenta na sala
para jantar, assistir à televisão e conversar. [...] Ela gosta de assistir aos
desenhos do Pica-Pau. A TV permanece ligada quase a tarde toda porque a
mãe gosta de assistir à novela e aos filmes exibidos à tarde na Rede Globo
(DIÁRIO DE CAMPO, 30 de abril de 2009).
O lazer de Danúbia pode ser resumido em assistir à televisão à noite e,
durante o dia, nas poucas horas de folga ou enquanto pode conciliar a TV
com alguma atividade doméstica (DIARIO DE CAMPO, 22 de maio de 2009).
Quando não há ou já terminou o dever de casa, Fernando dorme logo após
o término da ‘[...] novela das sete.’ Segundo ele, quando há dever para
fazer, os faz ‘[...] durante a novela das seis’ (DIÁRIO DE CAMPO, 4 de
novembro de 2009).

As configurações familiares não se encerram nas famílias restritas. No entorno e nas
dependências das casas, circulam diariamente os vizinhos e os parentes da família alargada.
As interações com os primos e colegas são constantes.
É comum, enquanto as crianças brincam no terreiro ou na rua, os pais, avós, tios e
irmãos mais velhos as observarem. Existe uma preocupação muito grande dos pais em
relação à circulação dos filhos sozinhos pelo bairro, pois, em todos os depoimentos, fica
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explícita a preocupação com a violência, o tráfico de drogas e até mesmo a circulação dos
policiais civis e militares pelas ruas serem constantes.
Existem atividades diferenciadas na rotina individual das crianças pesquisadas que
foram expostas em cada perfil apresentado, mas, no geral, as atividades de lazer de Eliza,
Beatriz, Danúbia, Amanda e Márcia podem ser resumidas em assistir à televisão, brincar de
bola na rua ou no terreiro de casa com os irmãos e vizinhos, e visitar os parentes que moram
próximos. Observa-se, ainda, que passeiam esporadicamente com os pais na casa de
parentes da família estendida que moram distante do bairro, vão à mercearia, bar ou
açougue a pedido dos adultos ou ao “centro da cidade” acompanhados por eles. À rotina de
Márcia, acrescentam-se as brincadeiras de “escolinha” com as irmãs, primas e colegas. Até
mesmo Fernando se insere nessa descrição, mas devo acrescentar que suas atividades são
muito mais livres e independentes do controle dos pais do que as atividades realizadas pelas
meninas, como o gosto de caçar passarinho com atiradeira, uma prática do mundo rural
quase abolida nos dias de hoje.
As atividades realizadas pela igreja também se tornam fontes de lazer, pois, à
exceção de Fernando, as demais crianças vão à missa, à catequese ou ao culto aos sábados
ou domingos. Durante o mês de maio, ir à igreja católica participar das coroações também se
torna uma atividade de lazer para as meninas cujos pais são católicos.
As festas realizadas pela escola também são frequentadas pelas famílias,
independente de terem filhos estudando lá ou de serem realizadas no turno em que seus
filhos estudam. Às vezes, a presença dos moradores do bairro gera certos constrangimentos
à Direção. Na festa realizada em homenagem às mães, anotei:

Hoje, a diretora convidou as mães para participarem da comemoração que
faria em homenagem ao Dia das Mães. Ao entregar o convite para os
alunos, avisou-lhes que somente permitiria a entrada dos pais e alunos nos
respectivos turnos em que estudam. Acho que os alunos não sabiam, mas
ela havia preparado um almoço, um bolo e refrigerantes para servir. [...] A
irmã de Beatriz estuda no horário da tarde. Quando desci com Beatriz e sua
mãe, observei que havia várias mães, irmãos e alunos do turno da manhã
querendo entrar. O portão estava fechado e uma das auxiliares de turno só
permitiu a entrada das mães e alunos que realmente estudam à tarde. Foi
constrangedor a insistência dos mesmos. Eu também fiquei constrangida,
pois Beatriz estava comigo e já havia participado pela manhã, mas eu
precisava acompanhar a homenagem. A diretora permitiu a entrada da
menina e nos acomodamos em um canto mais afastado. [...]. (DIÁRIO DE
CAMPO, 8 de maio de 2009).
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Importante observar que todas as atividades realizadas pelas crianças não exigem
gastos por parte dos pais, em sinal de demonstração de que, nas camadas populares, o seu
lazer é limitado pelas condições econômicas a que estão sujeitas e que as crianças têm plena
consciência da situação material da família.
Na rotina de Eliza, podem ser acrescentadas as aulas de karatê e informática e os
jogos no videogame junto com os pais. Nas rotinas de Beatriz e de Danúbia, acrescenta-se a
frequência às aulas particulares. Contrariamente às demais configurações familiares, nesses
casos, tais atividades podem ser vistas como uma forma de os pais planejarem e
direcionarem as atividades dos filhos.
No trabalho desenvolvido por Lareau (2007), a autora, ao descrever a rotina de uma
das crianças pobres pesquisadas, chega à conclusão de que o ritmo de vida dessa criança e
seus amigos “*...+ segue a maré dos interesses das crianças e das obrigações familiares” (p.
39). Suas conclusões a respeito das atividades do dia a dia realizadas pelas crianças servem
também para os contextos familiares desta pesquisa quando ela diz que

o ritmo de cada dia não é planejado e sim emergente, refletindo os
interesses e as atividades da criança. Os pais intervêm em áreas específicas,
tais como a aparência pessoal, refeições e eventuais tarefas de casa, mas
não direcionam e monitoram continuamente as atividades de lazer das
crianças (ibidem).

Esclareço que as idas para o Projeto da AABB e as atividades que os alunos
desenvolvem no tempo destinado ao Projeto não foram por mim consideradas como
atividades de lazer. A justificativa para tal diz respeito ao fato de considerar que o Projeto,
ao atender a alunos de escolas situadas em bairros cujas crianças estão expostas a situações
de risco, tem como objetivo funcionar como uma extensão do horário escolar. Suas
atividades são planejadas nos moldes da escolarização quanto aos horários, frequência e
punição aos alunos pelas faltas disciplinares e reuniões realizadas com os pais.

3.2.4 Práticas de Leitura e Escrita do Grupo Familiar

A relação estabelecida pelas famílias de camadas populares com a leitura e a escrita é
muito diferente do que fazem as classes médias e as elites. Essa diferença se torna crucial
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para os resultados escolares dos alunos de camadas populares. É fato que crianças inseridas
em um contexto familiar noqual a cultura e as práticas de leitura e escrita estão presentes,
têm menor descontinuidade entre sua realidade sociocultural e a instituição escolar.
De acordo com Dubet (2008), a igualdade de oportunidades de acesso à
escolarização substitui a das desigualdades de sucesso. Para ele, as diferenças sociais e
culturais das camadas populares, que podem parecer pequenas no início do processo de
escolarização, se acentuam ao longo das trajetórias estudantis, e isso se explicaria por que
[...] Os diversos grupos culturais e sociais desenvolvem precocemente nas
crianças conjuntos de atitudes e de competências mais ou menos
favoráveis ao êxito escolar. Cada grupo valoriza mais ou menos os estudos,
ensina às crianças competências cognitivas e verbais mais ou menos
próximas das expectativas da escola, o que faz com que os alunos dos
grupos mais favorecidos devem se aculturar no mundo escolar, que lhes
permanecerá sempre um pouco estranho (p. 30).

Para os membros das famílias que foram objeto desta pesquisa, no geral, a relação
com a escrita e a leitura se dá de maneira esporádica. O uso dessas práticas só acontece
quando se faz estritamente necessário.
Quanto aos materiais de escrita e leitura que circulam nos lares, eles se restrigem aos
livros didáticos das crianças e a alguns poucos folhetos de propaganda, revistas e jornais. À
exceção da residência de Fernando, que possui dois dicionários e um atlas, nas demais não
encontrei materiais de leitura e pesquisa. Na residência de Márcia, encontrei algumas
atividades escolares mimeografadas, sobras que a tia traz de sua escola para as crianças
brincarem de “escolinha”.
Durante minhas visitas, presenciei raros momentos de práticas de leitura e escrita
dos membros das famílias pesquisadas.
Alguns parentes manifestaram seu gosto pela leitura, dizendo:

[...] adoro ler! Gosto de ler revistinha e jornal (SR. AUGUSTO, pai de
Fernando).
[...] Eu leio. Eu leio direto. Sabe por que que eu leio? Porque eu leio e gosto
de contar umas histórias para a Lívia (CAMILA, mãe de Fernando).

Outros foram veementes ao afirmarem que não gostam de ler, tampouco de
escrever. Para exemplificar, podemos citar os discursos de alguns pais sobre sua falta de
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interesse pela leitura e materiais escritos, tais como o pai de Beatriz que, apesar de dizer que
não gosta de ler, durante seu horário de almoço, faz sempre a leitura do jornal Super; ou o
Sr. Pedro, pai de Danúbia, que me disse: “[...] eu não gosto de escrever nem de ler [risos]. [...]
ah, televisão, eu gosto. [...] gosto de jornal. Gosto de pica-pau [risos]”; ou de sua esposa,
quando interrogada se materiais de leitura e escrita circulam em sua residência:

Não entra aqui em casa, não. É só o material de leitura das meninas,
mesmo. A gente não usa comprar revista para nada. Jornal, por exemplo, a
gente lê jornal porque, às vezes, acontece alguma coisa, a gente vai na rua
compra, lê. A Lili [vizinha] compra o jornal, já vem com as notícias pra gente
ver. A gente lê, pronto. Quando tem alguma coisa que interessa, eu leio um
pouco pra ele. As meninas também leem um pouco. Lista de supermercado?
Tudo eu. Eu faço tudo de cabeça. Não anoto nada, nada, nada (MARIANA).

Interessante observar que alguns entrevistados reconhecem esse hábito como
importante e justificam o fato de não fazê-lo com falas que parecem pedir desculpas por
isso. Como exemplos dessas justificativas, podemos citar alguns discursos, tais como os de D.
Elizabete, avó de Eliza, ao dizer: “Eu leio. Eu gosto. Só que as vistas não ajuda mais.” Ou a
fala de Leonora, mãe de Amanda, quando interrogada se tem hábito de ler, respondeu: “[...]
Eu, não. Nada. Minha cabeça dói, minha filha! Problema de vista. A cabeça dói, por isso que
eu não gosto de ler.” E, em contraponto ao discurso de seu marido que é analfabeto e
manifesta seu desejo pela leitura, dizendo aos filhos: “[...] aí, né? Se eu soubesse ler, né? Não
precisava pedir ninguém pra ler nada pra mim.”
Das observações e entrevistas, pude concluir que as práticas parentais de leitura são
restritas à leitura da Bíblia, como o faz diariamente D. Gertrudes, avó de Márcia; materiais
que chegam e circulam pelas residências acidentalmente; por meio de jornais de baixo custo
ou trazidos dos lugares onde trabalham, assim como o faz o pai de Márcia no intuito de fazer
as palavras cruzadas; ou comprados por vizinhos. E também livros didáticos velhos trazidos
da escola, panfletos de propagandas. A fala de D. Elizabete exemplifica minhas conclusões,
pois, segundo ela, “[...] Ah, eu gosto de ler umas revista que eu pego por aí. Uns folhetos, os
livros das meninas.”
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3.3 Discursos e Interações Parentais com a Instituição Escolar

3.3.1 A Importância da Escola para as Famílias

Na perspectiva das famílias, a educação representa sempre um “projeto de vida”.
Para as famílias de camadas populares, nem sempre esse projeto é pensado de maneira
consciente e racional. Os “investimentos” na escolarização muitas vezes ficam aquém do que
se poderia desejar se comparados com os investimentos das classes médias e elites. Esse
baixo “investimento” das camadas populares é consequência de sua percepção de que as
chances reais de seus filhos obterem sucesso no processo de escolarização são pequenas e
as possibilidades de obter um retorno mínimo advindo dos diplomas escolares, também,
como bem demonstraram Bourdieu e Champagne (1998).
Segundo Paixão (2006), para compreender as expectativas dos pais em relação à
escola, devemos considerar que elas fazem parte de um projeto mais amplo de educação
dos filhos. A autora diz:

O significado atribuído pelos pais à escolarização, suas expectativas em
relação ao trabalho realizado na escola, a avaliação que fazem da escola e o
que esperam dela em relação aos filhos encontram-se articulados a um
projeto de educação mais amplo e que, por sua vez, traz as marcas do lugar
social ocupado pela família (p. 70).

Conforme Paixão (2006), as expectativas dos pais em relação à escola não se dão por
acaso, mas dependem de vários fatores: “do capital econômico, do capital cultural de que
dispõem, do ethos, dos valores que organizam seu mundo e da trajetória da família.”
Nas famílias por mim pesquisadas, as respostas dos pais à pergunta “Que importância
tem a escola para você?” evidenciaram que a escola ocupa um lugar de destaque nas
expectativas de futuro que eles têm para seus filhos:

Vão estudar pra ser alguém na vida. O estudo faz muita falta. Vai ser o quê?
Se não sabe nada, vai viver de quê? (CAROLINA, mãe de Eliza)
Estudo é investimento a longo prazo. Acho que isso não perde nunca. [...] Eu
não deixo parar, não (JÚLIO, pai de Eliza).
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Ah, pra tudo depende do estudo, né, Jussara? Pra tudo hoje em dia. Até pra
você varrer um chão, você tem que ter o estudo, né? Pra tudo, tudo, né?
(IZABEL, mãe de Márcia)

Quanto às práticas cotidianas desses pais que mostram de que maneira eles
empreendem disposições no processo de escolarização dos filhos de acordo com suas
condições materiais de existência, podemos citar os recursos econômicos despendidos com
a compra de material escolar, lanches, roupas e sapatos, além dos uniformes escolares para
os filhos frequentarem as aulas.
As falas das mães de Danúbia e Fernando exemplificam bem o investimento material
das famílias na escolarização da prole:

No ano passado, deixa ver: Natal e aniversário, a gente sempre compra
uma lembrancinha daqui e dali. Aí, eu falei: ‘Não. Deixa ver... vou comprar
material de escola para vocês e uma caixinha de bombom para cada uma.’
[...] Elas estão doidas com um computador, e como está fazendo falta! (D.
MARIANA, mãe de Danúbia)
Aí, Jussara, o que eu posso ajudar é isso. Na escola, mesmo, o que eu posso
fazer pra eles é não deixar faltar material escolar. [...] Uma caixa de lápis de
cor. Não deixo faltar. Não deixo faltar pra eles. Igualzinho, não deixo faltar
um sapato para eles não ir descalço, né? Não deixo faltar um lápis, não
deixo faltar borracha, lápis de cor, roupa limpa. Em hora nenhuma, eles
passam falta disso, né? (CAMILA, mãe de Fernando)

3.3.2 Expectativas das Famílias em Relação à Continuidade dos Estudos pelos Filhos

Nos discursos proferidos pelos pais em relação ao futuro dos filhos, ficaram
evidenciadas que as expectativas que eles depositam na escolarização, analisadas à primeira
vista, podem ser vistas como modestas, mas, longe disso, são expectativas que trazem a
marca do lugar social que ocupam, alicerçadas no ethos que organiza a vida social familiar.
Estão diretamente relacionadas à futura inserção dos filhos no mundo do trabalho. Tomando
de empréstimo as palavras de Bourdieu (apud NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006), os
investimentos familiares não são frutos de um cálculo racional consciente porque
[...] cada grupo social, em função de sua posição no espaço social, iria
constituindo ao longo do tempo um conhecimento prático sobre o que é
possível ou não de ser alcançado pelos seus membros dentro da realidade
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social concreta na qual eles agem e sobre as formas mais adequadas de
fazê-lo (p. 53).

As expectativas dos pais confirmam as palavras de Paixão (2006) ao dizer que “*...+ de
uma maneira muito genérica, as camadas populares tendem a buscar na escolarização dos
filhos chances de escapar de atividades duras e pouco valorizadas que realizam; *...+” (p. 71).
O discurso a seguir confirma essa afirmação:

Eu quero um futuro bom pra eles. O que eu não tive eu quero que eles
tenham, né? Eles têm que ter interesse em estudar para ser uma pessoa na
vida. Acho que sem estudo a gente não tem nada na vida não, ô... Muitas
das vezes, até você com um diploma guardado dentro da gaveta, você não
consegue um serviço, né? Mas eu quero que eles se esforcem bastante pra
ser alguém na vida, né. Se depender de mim, eu vou fazer eles estudarem
mesmo (CAMILA, mãe de Fernando).

Os dados coletados nos mostram que, aliada às expectativas de futuro que os pais
têm para seus filhos, está explicita também em seus discursos a importância atribuída à
escola como agente de socialização. Para eles, o papel da escola é mais amplo do que a mera
transmissão de conhecimentos e habilidades básicas de ler e escrever. Aliada a essa função,
a escolarização deve também propiciar meios de socialização que reforcem em seus filhos os
valores morais e os livre também de se envolverem em más companhias ou atividades
ilícitas. O discurso de Leonora, mãe de Amanda, quando por mim interrogada, demonstra a
importância que ela atribui ao fato de seus filhos frequentarem a escola e comprova a
função de socialização a ela atribuída: “Nossa! Do jeito que as coisas estão. Porque os
meninos estando na escola não estão na rua aprendendo bobeira, coisa ruim, né? Na escola,
só pode aprender coisa boa, né?” (LEONORA, mãe de Amanda)

3.3.3 Nível de Satisfação das Famílias com a Escola

As relações entre as famílias de camadas populares e a escola são permeadas por
lógicas divergentes, uma vez que essas duas instituições se diferem quanto a objetivos e
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práticas. Nas palavras de Thin (2006b) “tais relações são o lugar de uma confrontação
desigual entre dois modos de socialização: um, escolar e dominante; outro, popular e
dominado” (p. 20). Acontece, então, que essas diferenças trazem para dentro do
relacionamento de interdependência estabelecido entre essas duas instituições insatisfações
e mal-entendidos constantes.
Nas famílias pesquisadas, a satisfação dos pais com a escola pôde ser percebida por
meio da pergunta “Qual o seu grau de satisfação com a escola?” e das observações
cotidianas. Algumas respostas merecem destaque, pois exemplificam bem duas vertentes
distintas: uma, de pais que estão satisfeitos com a instituição e com o trabalho da atual
direção, tais como os pais de Fernando e de Eliza:

[...] A escola... eu não tenho muito o que reclamar da escola, não. Da escola,
não. [...] A Letícia está sendo uma diretora muito boa para a escola, porque
ela está mudando muita coisa na escola. Festa, a festa na escola hoje está
sendo muito boa (CAMILA, mãe de Fernando).
Não acho a escola ruim, não. Eu não tenho nada que reclamar, não
(AUGUSTO, pai de Fernando).
[...] A escola é boa. As crianças é que não estudam (CAROLINA, mãe de
Eliza).

Na outra vertente, estão os pais que se mostram insatisfeitos com alguns aspectos da
vida escolar, tais como os pais de Beatriz e de Danúbia, e até com a instituição como um
todo, tal como a mãe de Márcia: “Eu gosto da escola. A escola não é ruim, não. Acho que lá
devia virar uma creche. Só uma parte, né? Mas seria bom pra nós [...]. Ali, na escolinha? Ah,
da Marcinha, sim. Ah, eu não gostei muito, não, sabe, Jussara” (IZABEL, mãe de Márcia).
Segundo Silva (2003a), “Quanto maior é a distância cultural das famílias em relação à
cultura escolar, maior é a sua atitude de deferência para com o corpo docente,
predominando, então, os contatos face a face” (p. 225). Isso explica as reclamações
presentes nos discursos dos pais quando falam dos bilhetes enviados pela Direção anterior:
“Do ano passado pra agora, a gente tinha... como é que eu vou falar? Mais... liberdade pra
gente entrar e sair. A gente é muito bem recebida. No tempo da Luana, tudo era através de
bilhete e, às vezes, a gente ia lá (MARIANA, mãe de Danúbia).
Como podemos perceber, não existe uma relação simétrica dos pais com a escola.
Essa relação dos pais de entrega e reconhecimento da instituição escolar comporta também
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tensões produzidas em função das práticas escolares, dos comportamentos das famílias
frente às atitudes e expectativas de professores e Direção e ainda do personalismo de certos
diretores.
3.3.4 Relacionamento da Família com as Professoras: entendimento da lógica do jogo

Quanto ao relacionamento desenvolvido pelas famílias pesquisadas com as
professoras, os discursos e práticas mostram que, à exceção da família de Márcia, as demais
famílias pesquisadas mantiveram e mantêm um bom relacionamento com as professoras
regentes. As interações entre mães e professoras ocorrem, sempre que necessário, sem
maiores transtornos. A prática pedagógica e as ações realizadas pela escola, mesmo que em
desacordo com suas lógicas, são reconhecidas como legitimas pelos pais. Parece que ambos
os lados já entenderam as regras do jogo e o papel que cabe a cada um.
Esse bom relacionamento pode ser explicado tomando de empréstimo as palavras de
Thin (2006b), ao dizer que, para os pais de camadas populares, a importância da escola está
aliada às dificuldades para cumprir as exigências que essa instituição lhes faz, e, por isso, a
relação parental desses grupos com a escola é permeada por essa ambivalência. Segundo
ele, “as relações das famílias populares com os professores não escapam dessa
ambivalência. Encontramos poucos pais dirigindo-lhes discursos muito hostis, predominando
uma mistura de gratidão, respeito e confiança” (p. 45).
Nesta pesquisa, a entrevista realizada com Izabel, bem como o episódio do lápis,
citado no perfil de Márcia, descrevem muito bem a tensão que caracteriza a relação entre
algumas famílias e os professores: “[...] Eu e a professora dela não batia muito bem. Acho
que nem ela mais a Marcinha porque ela deu bomba na Marcinha quando começou o ano.
Aí, ela deu bomba e realmente ela deu bomba no final” (IZABEL, mãe de Márcia).
O discurso de D. Gertrudes ao dizer que: “Antigamente, a gente ia, ia na escola pra
aprender. E o que que vale hoje? O ensino era muito diferente e as professoras ganhavam
pouco.” também nos ajuda a entender a incompreensão parental das práticas docentes. E
isso ocorre porque as lembranças de sua própria escolarização divergem da que estão
acompanhando hoje com seus filhos, netos ou parentes.
Então, o que se pode concluir sobre o relacionamento das famílias pesquisadas com
as professoras e equipe pedagógica é que essas famílias se conformaram às lógicas
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escolares. Entenderam as regras do jogo, no qual suas possibilidades de ganho dependem de
um certo grau de conformismo às exigências escolares.

3.3.5 A Visão dos Alunos e suas Famílias nos Discursos Pedagógicos

As entrevistas realizadas com as professoras que lecionaram desde o 1º ano de
escolarização para os alunos pesquisados foram reveladoras no sentido de se perceberem as
representações que os professores constroem dos alunos e de suas famílias, a evolução
escolar dos alunos pesquisados, bem como as concepções presentes nos discursos
pedagógicos a respeito das características de um bom aluno.
Os discursos das professoras evidenciaram que, em suas concepções, as
características positivas que podem ou não formar um bom aluno dizem respeito, dentre
outras coisas, a “ser concentrado”, “ter letra boa”, “ter responsabilidade”, “só falar quando
solicitado”, “ser educado”, “estar com os deveres de casa completos e entregues na data”,
“ter boa frequência”, “esforço pessoal”, “estar sempre arrumado”, “possuir os materiais
necessários” e “ser obediente”. Tais características foram usadas pelas professoras para
definir as alunas Eliza, Beatriz, Danúbia e, às vezes, Amanda.
Estão presentes nas representações negativas que se constroem de um aluno as
seguintes características ou atitudes: “indisciplina”, “birra”, “não seguir regras”, “ser
agitado”, “não tratar bem os colegas”, “preguiça”, “manha”, “não gostar de escrever”, “não
levar material” e “ficar calado ou não participar em sala de aula”. É interessante observar
que tais características aparecem nos discursos pedagógicos sobre Fernando e Márcia.
Quanto às famílias, as características destacadas foram: “os pais devem estar sempre
presentes nas reuniões escolares”, “devem comparecer sempre que chamados à escola”,
“aceitar os questionamentos e as colocações da professora”, “não falar demais nas
reuniões”, “aceitar as reclamações sobre seu filho”, “aceitar que os filhos sejam colocados
de castigo” e “não questionar a escola”.
Poucas vezes, apareceram nos discursos características relativas à aprendizagem, tais
como: “não gostar de ler e escrever”, “não fazer os deveres de casa”, “não fazer os deveres
em sala” e “não participar em sala”.
Esse elenco normativo e orientador de práticas de famílias e alunos instituídos pelas
professoras traz, em seu bojo, explicitamente, o olhar apurado que os docentes lançam
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sobre seus alunos e suas famílias e as expectativas que carregam sobre o papel a ser
desempenhado por eles face à escolarização. Esse olhar docente é decisivo na medida em
que, de acordo com Thin (2006b), por intermédio dos alunos, os professores criam uma
representação das práticas e do modo de vida das famílias.
Os alunos provenientes de camadas populares trazem para dentro da escola modos
de socialização diferentes dos padrões por ela desejados. Segundo Paixão (2006), “a escola
considera inadequados padrões de comportamentos, hábitos, modos de falar, valores
diferentes daqueles que ela valoriza e que constituem o modo escolar de socialização” (p.
72). Essas diferenças entre lógicas socializadoras familiares e escolares, tornam, então, a
relação família-escola uma relação de conflitos entre diferentes modos de socialização.

As relações produzidas pela escolarização colocam face a face seres sociais
cujas práticas socializadoras são muito diferentes, até contraditórias,
entretecidas por lógicas antinômicas: de um lado, os professores, cujas
lógicas educativas fazem parte daquilo a que se chama ‘modo escolar de
socialização’; de outro, as famílias populares, com lógicas socializadoras
estranhas àquelas outras (THINb, 2006, p. 19).

Algumas características elencadas pelos professores, tais como: “ser educado”, “estar
sempre arrumado”, “ser obediente”..., trazem implícito que essa tarefa cabe às famílias e
parece desqualificar o modo como as famílias educam seus filhos. Tudo o que é diferente do
modo escolar de socialização tende a ser desqualificado pelos educadores. Nesse sentido, as
camadas populares têm suas lógicas mais distantes da escola do que as classes médias e
elites.
Nas expectativas escolares, estão presentes o desejo de que os lares sejam a
continuidade das práticas pedagógicas, bem como o desejo de educar os pais. Para Paixão
(2006), a escola ignora “a lógica que organiza o modo de educar dos diferentes segmentos
sociais, o que desencadeia avaliações preconceituosas que dificultam pensar melhor a escola
para a diversidade de grupos sociais a ser acolhida por ela” (p. 79).
Tendo como apoio os estudos de Rosenthal e Jacobson (1973), denominados de
“Pigmaleão” ou “Profecia autorrealizadora”, não podemos desconsiderar que as
expectativas dos professores em relação às competências de seus alunos podem ter reflexos
em seu sucesso ou fracasso escolar. Segundo Bressoux (2003), na Profecia autorrealizadora,
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de acordo com suas expectativas, os professores podem agir de maneiras diferentes com
seus alunos, e esse tratamento irá comunicar a eles o que os docentes esperam dele.

Se o tratamento é contínuo no tempo e se os alunos não oferecem
resistência ou não se modificam de um jeito ou de outro, o tratamento vai
moldar o sucesso e o comportamento desses alunos. As expectativas
elevadas sobre os alunos vão conduzi-los a níveis de sucesso elevado,
enquanto o nível de sucesso dos alunos dos quais o professor espera pouco
vai declinar (BRESSOUX, 2003, p. 31).

Exemplo nesta pesquisa pode ser encontrado nas falas da mãe e da avó de Márcia
sobre as expectativas da professora regente do 5º ano em relação à aprendizagem da aluna:
Izabel: Porque ela falou que a Marcinha ia tomar bomba. Ela falou no início
do ano! Não tinha o quê? Nem dois meses de aula e ela já tinha dado
bomba na Marcinha, entendeu? Então, quer dizer o quê? Apesar que a
Marcinha também já era malandra, né? Juntou a malandragem da
Marcinha com o desempenho da professora em ajudar também. Aí, foi as
duas. Entendeu? Porque a Marcinha não é chegada realmente na escola,
né?
D. Gertrudes: Mas, no início do ano, a gente não pode falar que menino vai
tomar bomba, não.
Izabel: Mas ela falou. Mas ela falou que a Marcinha ia tomar bomba no
final do ano. Que a Marcinha não ia passar. Quer dizer, ainda tinha um ano
inteiro. Mais de oito meses pela frente. Aí, ela desanimou com a Marcinha.

Nesses termos, pode-se observar que as representações sobre os alunos aqui
discutidos são construções longas, históricas, permeadas pelas ações dos pais, ora
compreendidas, ora abominadas pela escola, mas sempre marcadas pelas voláteis e frágeis
condições sociais, econômicas e culturais, e comportam, ainda, fortes tensões, que vão de
explicitações claras endereçadas aos pais pelos professores a uma violência simbólica
percebida nas produções históricas dos alunos, tomadas mediante seus resultados escolares,
que variam de muito bons a péssimos em uma mesma configuração escolar, em uma
configuração social muito parecida, produzindo a invisibilidade de uns e incensando outros.
Esse é o mundo familiar e escolar por mim investigado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito inicial desta pesquisa, quando da confecção do projeto, era contrastar os
discursos e práticas familiares e discursos e práticas escolares e os efeitos desse conjunto de
manifestações sobre a escolarização das crianças. O tempo mostrou que, para a construção
de uma dissertação, eu deveria adequar os meus objetivos. Nesse sentido, as práticas e os
discursos escolares aparecem no corpo do trabalho, principalmente na construção dos perfis
de configuração, mas não têm a densidade que gostaria de ter dado a elas. Penso que essa é
uma questão que merece aprofundamento em outra ocasião de pesquisa e apresenta valor
heurístico explicativo para a compreensão da relação família e escola.
Quanto ao método, entendo que sua escolha foi acertada, pois a complexidade que
acredito ter mostrado nos perfis familiares só poderia ser construída com uma orientação
que me aproximasse dos sujeitos da forma como me aproximei. Conhecer o bairro do qual
eu só tinha notícias por meio das páginas policiais, adentrar os lares, verificar como moram,
como comem, o que comem, como vestem, que relações os membros intrínsecos e
ampliados mantêm no interior da casa, a relação de solidariedade e evitamento que
estabelecem com os vizinhos, suas crenças e gostos, suas dificuldades materiais e estar
disposta a ouvir as suas histórias etc., atitudes e manifestações práticas e simbólicas que
compõem o “habitus” de cada família e a ressignificam no mundo só poderia ser
compreendida com uma disposição de pesquisa que valorizasse o contato direto com os
sujeitos. A orientação teórico-metodológica adotada permitiu que eu pudesse construir de
forma mais fina os perfis de configuração e evitasse falar dos sujeitos como se não fossem
sujeitos encarnados.
Um olhar externo e panorâmico sobre o bairro JK me mostraria um conjunto de
residências razoavelmente homogêneas e não permitiria perceber diferenças finas como
percebi e tentei mostrar de cada residência. A casa conta muito da história das famílias
investigadas tanto quanto a história de trabalho desse grupo. A casa vai sendo construída à
medida que se vai estruturando no trabalho, mesmo que a mobilidade no mesmo seja
restrita em função do baixo capital escolar como mostramos. Parece valer aqui o ditado
popular de “quem casa quer casa”: a precariedade da casa e a precariedade da construção
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das famílias caminham juntas. Ressalto isso para mostrar em que tipo de meio social real as
crianças são socializadas e escolarizadas e para mostrar como as condições materiais para os
meios populares mudam lentamente, assim como as condições de escolarização
intergeracionalmente: avós analfabetos, pais pouco escolarizados e filhos, não todos, como
mostramos, com perspectivas escolares.
Sem nenhum fatalismo sociológico, observando as condições materiais nas quais
Márcia vive e recria suas possibilidades de existência ao simbolizá-las por meio de sua
brincadeira predileta ao dar aula para a irmã, e como ela se insere no conjunto de sua
família, comprimido em um pequeníssimo espaço, bem como as condições de trabalho e
culturais precárias dos pais, é possível compreender, sem muito esforços, o porquê de
Márcia ir tão mal na escola, mesmo que essa explicação possa ser complexificada.
O trabalho ora apresentado mostra que temos de investir mais esforços na
compreensão do lugar que a criança pertencente aos meios populares ocupa no interior da
família. Observamos que o respeito à criança aumentou muito nesse meio, visto não ter
presenciado nenhum ato de violência física contra a criança nem comentários sobre o uso da
violência física, a não ser como possibilidade, na educação das crianças. Se fruto de uma
divulgação maciça da mídia ou mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, não posso
afirmar. Mas verifiquei que o fato de a criança participar das atividades do lar, de diferentes
formas, é um princípio educativo nas famílias populares investigadas. Aqui, a visão que se
tem da criança difere muito da visão de um “pequeno rei”, presente nas classes médias e
elites, guardadas as devidas proporções, mesmo que eu pudesse observar casos de um
“investimento” na criança de forma diferenciado, como no caso de Beatriz, que possui
computador, um quarto estruturado para ela e a irmã, uma casa organizada, apresenta-se
sempre muito “arrumadinha”, cabelos penteados, frequenta aula particular, pois a escola é
“fraca”, na visão dos pais etc.
As dinâmicas familiares analisadas também mostram que o estilo parental de criação
dos filhos pode ser descrito como sendo o crescimento natural, assim definido por Lareau
(2007), uma vez que, nessas configurações familiares, as crianças passam os momentos de
lazer com os amigos ou parentes da família alargada em atividades livres e por elas mesmas
organizadas. Os pais também não têm como hábito gerenciar ou aproveitar como momentos
educativos o tempo de lazer que passam com os filhos. Um exemplo são os jogos de
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videogame realizados entre Eliza, os irmãos e os pais, e que têm como único objetivo se
divertirem juntos.
Este trabalho mostra que ainda temos de percorrer um caminho árduo para
entendermos o sucesso e o fracasso escolar nos meios populares. Não é possível afirmar que
a criança não aprende em função das condições materiais. É verdade que elas atuam e
influenciam, propiciam melhores possibilidades. Mas parte desse mistério ainda está por ser
compreendido, pois, como explicaríamos o caso de Danúbia, que, com dez anos, já cuida de
outras crianças, não tem tempo para brincar, consome-se no trabalho doméstico e
apresenta boas perspectivas escolares? Quero dizer com isso que parte do jogo produzido
entre família e escola é jogado com as disposições construídas pelos alunos, muitas vezes
esquecidos como sujeitos, na aquisição de um capital cognitivo ainda pouco compreendido
por nós e de difícil explicação de sua construção. Ou ainda, as diferenças internas
observadas em uma família, na qual Lívia, irmã de Eliza e Arthur, vai mal na escola e é
culpabilizada pelos pais, que isentam a escola de responsabilidades por seu desempenho,
pois, para essa família, é o aluno que tem de fazer a diferença.
Entendo os resultados escolares das crianças acompanhadas por mim dentro do
contexto de produção dos mesmos. Eles são resultados específicos de uma determinada
escola, de uma determinada prática pedagógica, de uma cultura escolar específica. Digo isso,
pois, mesmo que alguns alunos apresentem bons resultados numéricos, de forma histórica,
como mostra o Quadro I, na Introdução deste trabalho, como se pode ver no caso de
Danúbia e Beatriz, ao observar os seus cadernos, suas produções escritas, principalmente
aquelas dirigidas à pesquisadora, quando elas relatam seus cotidianos, podemos afirmar que
essas crianças são vítimas de uma prática escolar que tece poucas considerações para com
os filhos das camadas populares. As meninas estão no 5º ano e apresentam uma escrita
fraquíssima, sem fluência, com erros ortográficos primários. Esses alunos, como milhões de
outros que habitam o sistema escolar público, são frutos de uma prática escolar construída
historicamente, que se vê aqui questionada nas produções dos alunos, vistas mais amiúde.
Ainda, como compreender as atitudes de tensão, desapontamento e frustração da
Márcia e da família diante das atitudes da professora? Para mim, esse é o caso mais
emblemático de todos os acompanhados, pois, ver cotidianamente a criança “brincar de
escolinha” com desenvoltura, prazer e alegria em sua casa e na AABB, mas, na escola e em
sala de aula, se mostrar calada, sorumbática, quase alheia ao universo escolar e suas
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possibilidades, é realmente de difícil compreensão sociológica. Que papel a escola joga com
essa criança?
Quanto aos discursos proferidos, entendo que, em sua maioria são de valorização e
apoio à escola, atribuem importância e aprovação ao trabalho pedagógico das professoras e,
com raras exceções, são de descontentamento ou desaprovação do que se passa no interior
dessa instituição. São consonantes com as práticas praticadas e confirmados por estas
dentro das possibilidades culturais e materiais de cada configuração familiar. As práticas
cotidianas e as formas de acompanhamento da vida escolar dos filhos, complementares às
práticas pedagógicas, se mostram presentes e são desenvolvidas no silêncio dos lares, como
foram mostradas nas configurações de cada família.
Diante de tal complexidade sociológica dos dados que vieram ao meu encontro,
como resolver os dilemas que se apresentam cotidianamente para famílias e escola sem cair
no “achismo” de que, se as coisas vão mal, a culpa é sempre do outro polo da relação?
Independente dos bons ou baixos resultados, se a omissão parental não é um mito, então
como explicar os esforços e as ações empreendidas no seio das famílias para se adequarem
às lógicas escolares? Ou como dizer que a falta de interesse e acompanhamento dos pais é
fator preponderante de sucesso e justificar, no contexto desta pesquisa, o baixo
desempenho de Amanda e Fernando?
Se as perguntas são tantas e tão complexas, haveremos de admitir que as respostas
também não são simples e de fácil entendimento. Haveremos de admitir que o senso
comum e nossos olhos viciados de conceitos e preconceitos arraigados dirão se tratarem de
fatalidades sociológicas essas configurações familiares cujos dados fogem à confirmação dos
discursos da omissão e demissão parental presentes na relação família e escola.
Enfim, entendo que os resultados desta pesquisa possam servir para algumas
respostas e muitos questionamentos a respeito da relação família e escola como objeto da
Sociologia da Educação e ajudem aos que se interessam pelo tema ou estão envolvidos
nessa relação a refletirem sobre as realidades aqui analisadas.
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