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O que pretendemos para o nosso futuro imediato  
e  remoto  não  é  a  fixação  imobilista  dos  dois  
pólos, separando o negro de um lado e o mundo 
dos brancos, de que ele participa marginalmente 
de outro; mas, que o mundo dos brancos dilua-se  
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todas as fronteiras do humano que hoje apenas 
coexistem "mecanicamente" dentro da sociedade 
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RESUMO

Esta pesquisa se insere no debate sobre as desigualdades entre negros e não negros no 

âmbito  educacional,  no  qual  alunos  negros  ainda  apresentam  os  piores  desempenhos 

escolares e os maiores índices de evasão e repetência. Já no início do século XX, os negros 

eram identificados por psicólogos e médicos entre os dententores dos piores desempennhos 

escolares. Visando averiguar se esse quadro também se manifesta em uma escola pública 

em São João del-Rei/MG, analisamos 10 turmas que compreendiam as classes do 1º ao 5º 

Ano  do  Ensino  Fundamental  em  2009.  Desse  modo,  solicitamos  às  professoras  o 

preenchimento  de  fichas  na  qual  deveriam  apresentar  os  três  alunos  com  melhor 

desempenho  escolar  e  os  três  alunos  com  pior  desempenho  e,  em  seguida,  deveriam 

realizar a classificação racial de cada aluno de sua turma. Também foram analisados os 

prontuários escolares preenchidos pelas professoras, bem como os prontuários de inscrição 

dos pais que continham a classificação racial de cada aluno.  Constatamos que a maioria 

das  crianças  matriculadas  no  ano  de  2009  e  identificadas  pelas  professoras  como 

apresentando pior desempenho eram negras e pertenciam ao sexo masculino.  Da mesma 

forma, constatamos que, dos alunos que apresentavam defasagem idade-série, a maioria 

pertencia ao sexo masculino e era negra.  Após essa constatação,  realizamos entrevistas 

com  8  alunos  negros  (pertencentes  ao  sexo  masculino  e  feminino)  identificados  com 

melhor e pior desempenho escolar matriculados no 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental. 

Também entrevistamos  os  pais  desses  estudantes  para  conhecer  sobre  o  envolvimento 

familiar na sua educação. Nas entrevistas familiares percebemos que, na maioria dos casos, 

os familiares possuíam baixa renda mensal – o que, entretanto, não era motivo para  não se 

preocuparem  com  a  educação  dos  filhos.  Tanto  os  pais  daqueles  alunos  com melhor 

desempenho  quanto  daqueles  com  pior  desempenho  engendravam  estratégias  de 

mobilização para garantir  o  bom desempenho das crianças.  Em algumas famílias,  essa 

mobilização  ocorria  geracionalmente,  ou  seja,  os  avós  de  alguns  alunos  também 

construíram estratégias  em prol  do bom desempenho dos  pais  dos  estudantes.  Os pais 

acreditam  que  a  trajetória  escolar  bem  sucedida  possa  garantir  a  seus  descendentes 

melhores postos profissionais no futuro. Já as crianças desejam melhorar sua condição de 

vida através do estudo,  mas verificamos que nem todas apresentam uma rotina regular de 

estudos e preparação para as provas.

Palavras-chave: família, mobilidade social, educação, raça.



ABSTRACT

This  research  aims  at  discussing  inequality  among black  and non-black  people  within 

educational  settings  in  which  black  students  are  not  yet  affected  by  the  worst  school 

performances and the highest school dropout and failure rates. At the beginning of the 20th 

Century, black ones used to identified by psychologists and physicians as those with the 

worst school performances. Interested in verifying whether this condition is also in effect 

in a São João del-Rei’s public school, we analyzed 10 classes, which comprised classes of 

first and fifth grades of basic education of 2009. We then asked teachers to fill out forms in 

which they should point the three students with the best school performance and the three 

others with the worst  performance,  and present a racial  classification of their  students. 

Documents filled by teachers were also analyzed, as well as parents documents containing 

racial classification of each student. We observed that most of the students enrolled in the 

year of 2009, identified by their teachers as having the worst performance, were black male 

children. Thus, we verified that among those students with age-grade incompatibility, most 

of them were males and black. After confirming that, we conducted interviews with 8 black 

students  (which  included both  males  and females)  identified   with  the  best  and  worst 

school performance enrolled in 4th and 5th grades of basic education. Interviews were also 

conducted with the parents of these students in order to understand the role played by 

families in their education. From family interviews, we realized that, in most of the cases, 

families had low month incomes, however, the low income was not a reason for not being 

worried about their children’s education. The parents of those students with both the best 

and worst  performances created strategies to guarantee the good performances of their 

children. In some families, those strategies were found to occur also across generations, in 

other  words,  grandparents  of  some  students  also  created  strategies  for  the  the  good 

performance of their sons. The parents believe the successful trajectory of their children 

might guarantee better professional positions in the future. As for the children, we noted 

that they wish to improve their life conditions by studying but, in regard to setting up a 

routine for studying, we verified that very few of them showed regularity for studying and 

preparing for exams.  

Key-words: family, social mobility, education, race.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.................................................................................................................14

CAPÍTULO  1:   ANTECEDENTES  HISTÓRICOS:  A  ESCOLARIZAÇÃO  DOS 

NEGROS E POBRES........................................................................................................26 

1.1- A escolarização no Brasil Imperial......................................................................26

1.2- A escolarização  das crianças negras na República.............................................30 

CAPÍTULO  2:  TEORIZAÇÕES  ACERCA  DO  FRACASSO  ESCOLAR  DE 

NEGROS E POBRES........................................................................................................33

2.1- Uma breve discussão sobre o fracasso escolar...................................................42

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA...................................................................................51

3.1- Caracterização da escola.....................................................................................51

3.2- A pesquisa interacionisa......................................................................................58

3.3- Recursos metodológicos utilizados.....................................................................61

CAPÍTULO 4: RESULTADOS........................................................................................68 

4.1- A politização da classificação racial....................................................................68

4.2- A classificação racial na escola pesquisada.........................................................71

4.3- Raça e gênero no fluxo escolar............................................................................78

4.4- Interações dos alunos em contexto de sala de aula..............................................90

4.5- As circunstâncias vividas pelas famílias entrevistadas........................................96

4.5.1- Relações familiares-escola........................................................................113

4.5.2- Justificativas para o bom e mau desempenho dos alunos.........................118



4.5.3- Meninos indisciplinados e meninas  comportadas....................................123

4.5.4- Sobre a rotina de estudos...........................................................................129

4.6- Fracasso escolar na articulação entre família, escola e criança.........................132

4.7- Pontos convergentes e divergentes entre as famílias entrevistadas...................138

4.8- As causas do sucesso e fracasso escolar na relação entre família e escola........149

CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................................153

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................160

ANEXOS...........................................................................................................................168

ANEXO 1- Ficha entregue às professoras.........................................................................169

ANEXO 2- Modelo de ficha entregue aos alunos..............................................................170

ANEXO 3- Roteiro de entrevista com o aluno..................................................................172

ANEXO 4- Roteiro de entrevista familiar.........................................................................173

ANEXO 5- Termo de Consentimento (da família)............................................................176

ANEXO 6- Termo de Consentimento (da escola)..............................................................179

ANEXO 7- Resolução 1086/2008......................................................................................181



LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Classificação racial realizada pelas professores e pais.......................................77

 Figura 2- Classificação racial dos alunos..........................................................................79

 Figura3- Classificação racial dos alunos por sexo, segundo desempenho .......................83

Figura 4- Classificação racial dos alunos retidos em 2009................................................. 86

Figura 5- Percentual de alunos em defasagem idade série................................................. 87



LISTA DE QUADROS

Quadro1- Quantidade de entrevsitas realizadas com alunos e familiares...........................66

 Quadro 2- Alunos com defasagem idade-série..................................................................80

Quadro 3- Distribuição da renda mensal por número de familiares...................................99

Quadro 4- Escolaridade e profissão dos familiares............................................................106

Quadro 5- Estratégias  construídas  pelos  familiares  e  crianças  com  relação  à  sua 

educação.............................................................................................................................139

Quadro 6- Principais  aspectos  levantados  sobre  os  alunos  com  pior  desempenho 

escolar................................................................................................................................145

Quadro 7- Dificuldades vivenciadas pelos alunos tanto na escola quanto na família.......152



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Classificação racial realizada pelas professoras e pais.......................................77

Tabela 2 – Classificação racial dos alunos por série do Ensino Fundamental....................79

 Tabela 3- Classificação racial dos alunos por sexo, segundo desempenho escolar ..........83 

 Tabela 4-Classificação racial dos alunos por sexo, retidos em 2009.................................86

 Tabela 5 – Classificação racial dos alunos por sexo em defasagem idade série................ 87





14

INTRODUÇÃO

O trabalho aqui apresentado parte do pressuposto de que o fracasso escolar representa um 

grave problema para o meio educacional e para a sociedade brasileira. Em um país no qual 

as possibilidades de ascensão social são mais limitadas para os sujeitos provenientes das 

camadas populares e a aquisição da cidadania e dos direitos individuais esbarra em lógicas 

vinculadas ao poder e aos interesses econômicos de uma minoria que detém esse poder, a 

educação tem sido uma possibilidade de escape ao destino ao qual a maioria da população 

pobre brasileira está fadada. Entretanto, os fatores envolvidos no fracasso escolar – tais 

como a evasão e o alto índice de repetência – acabam por obstar essa possibilidade. Dessa 

forma, crianças e adolescentes pobres que poderiam, através da escolarização, atenuar o 

pauperismo em que  se  encontram imersos  –  e,  possivelmente,  favorecer  a  mobilidade 

social de suas famílias – são minadas pelas adversidades encontradas tanto no meio social 

quanto  na  própria  escola  e  acabam,  não raro,  abandonando os  estudos  e  ficando mais 

distantes da possibilidade de mudança social. 

O  processo  escolar  já  representava  um  problema  para  a  sociedade  brasileira  desde  o 

momento em que se expandiu o acesso à educação para os setores populares. No decorrer 

do século XX, houve um aumento da sensibilidade acadêmica e social sobre as causas e 

consequências do fracasso escolar  e ocorreram várias tentativas,  bem ou malsucedidas, 

com vistas à diminuição de sua ocorrência na escola pública. Patto (1991), em seu estudo a 

respeito da produção do fracasso escolar, declara que, já na primeira metade do século 

XX, era  possível  identificar  algumas  recomendações  governamentais  com o intento de 

modificar os elevados índices de evasão e repetência  que afetavam o quadro nacional. 

Segundo a pesquisadora, 

[...]  inúmeras  passagens levam à sensação de que o tempo passa,  mas alguns 
problemas  básicos  do  ensino  público  brasileiro  permanecem  praticamente 
intocados,  apesar  das  intenções  demagogicamente  proclamadas  por  tantos 
políticos e dos esforços sinceramente empreendidos por muitos pesquisadores e 
educadores [... ] (Patto, 1991, p. 106).  

Tal afirmação soa como um eco que reflete a situação atual de muitas escolas públicas 

brasileiras, pois, apesar do aumento expressivo da oferta de vagas seguido da extensão do 

tempo de escolaridade obrigatória, o fracasso escolar está longe de sua erradicação e atinge 
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com maior  incidência  os  segmentos  sociais  mais  pauperizados  economicamente,  e,  no 

interior destes, incide de maneira mais violenta sobre crianças negras.  

Na atualidade, alguns pesquisadores  como Henriques (2002); Guimarães (2002) e Osório 

(2009) têm discutido a respeito da vinculação entre pobreza e raça no Brasil e demonstrado 

que  a  maioria  da  população  pobre  é  constituída  por  não  brancos.  Esses  debates 

proporcionam um salto  qualitativo  acerca  do  assunto  na  medida  em que  nos  levam a 

repensar  as  relações  entre  ricos  e  pobres  e  entre  brancos  e  negros  brasileiros.  Essa 

discussão, embora travada no país há muitos anos, adquiriu visibilidade pela denúncia dos 

movimentos negros emergentes na segunda metade do século XX. Entretanto, como as 

explicações  oriundas  desse  movimento  não  foram  tratadas  com  devida  seriedade 

(Guimarães, 2002), a temática do pobre e negro foi, por muito tempo, deixada de lado – o 

que favoreceu o agravamento da situação desse sujeito e fez emergir o quadro preocupante 

com o qual nos deparamos. Por conseguinte, o acesso aos bens básicos, fundamentais para 

o  alcance  de  melhores  condições  de  vida,  ainda  estão  indisponíveis  a  essa  parcela  da 

população e, ao mesmo tempo, ratificam cada vez mais a forte imbricação entre pobreza e 

condição racial no Brasil. Henriques (2002), afirma que: 

Nascer negro no Brasil está relacionado a uma maior probabilidade de crescer 
pobre. A população negra concentra-se no segmento de menor renda per capita  
da distribuição de renda do país [...] Especificamente, os negros representam 70% 
dos 10% mais pobres da população, enquanto, entre o décimo mais rico da renda 
nacional, somente 15% da população é negra. (p. 27).

As pesquisas sobre a situação do pobre brasileiro tem-se tornado cada vez mais profícuas 

na  medida  em que  nos  mostram a trama de  ligações  na  qual  a  pobreza  está  inserida, 

revelando o quão é complexa e abrangente a questão da pobreza no Brasil. Osório (2009) 

destaca que entre, 1976 e 2006, a renda mensal individual dos negros foi inferior a dos 

brancos.  De  acordo  com  Henriques  (2002),  a  diferença  salarial  de  negros  e  brancos 

também ocorre  entre  os  gêneros.  Conforme  o  autor,  as  mulheres  possuem uma  renda 

mensal inferior à renda dos homens, sendo que, também há variação na renda de  mulheres 

negras e brancas.  Segundo o autor,[...] para as mulheres negras alcançarem os mesmos 

padrões salariais das mulheres brancas com quatro a sete anos de estudos elas precisam 

de mais quatro anos de instrução, ou seja, de oito a onze anos de estudos  (Henriques 

2002,p.8).
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Desse modo, podemos perceber que esta situação reflete  uma hierarquia em que aparece 

no topo de distribuição a condição de classe, que leva homens e mulheres brancos a serem 

mais  ricos,  porém  com  mais  concentração  de  renda  no  gênero  masculino;  homens  e 

mulheres negros a serem mais pobres, porém com menor concentração de renda no gênero 

feminino, apesar do melhor desempenho escolar de mulheres no interior de cada categoria 

social. 

É amplamente discutido o fato de, ainda hoje, muitas mulheres terem menores cargos e 

salários do que os homens em uma hierarquia que as desfavorece no mercado de trabalho. 

Essa situação se torna ainda mais agravante quando se trata de mulheres negras, pois estas 

tendem  a  apresentar  situações  de  trabalho  ainda  mais  inferiores  do  que  as  brancas. 

Guimarães  (2002)  ressalta  que,  a  despeito  de sua progressiva  inserção  no mercado de 

trabalho, as mulheres negras ainda permanecem em situação de inferioridade, o que reitera 

a constatação de que  a emancipação das mulheres parece ter ficado restrita às classes  

médias e altas, não atingindo as mulheres pobres, geralmente negras.(p. 69).

No tocante à questão educacional encontramos um quadro inverso, no qual as meninas – 

diferentemente do quadro que associa gênero e trabalho – apresentam melhor desempenho 

escolar do que os meninos. Contudo, em se tratando da raça, essa variável ainda apresenta 

grande destaque, uma vez que as crianças negras tendem a um rendimento escolar inferior 

ao das brancas. Essa situação foi revelada por Henriques (2002) em uma pesquisa cujos 

resultados atestaram que, nos dados referentes às taxas de alto desempenho escolar, na 1ª 

fase do ciclo fundamental (ano 1999), os homens brancos alcançaram o índice de 91%, 

seguidos de 90,7% das mulheres brancas, 88,2% das mulheres negras e 85,4% dos homens 

negros. Já na 2ª fase do ciclo fundamental referente ao mesmo ano, as mulheres brancas 

alcançaram o índice de 77% e os homens brancos 70,8%, seguidos de 54,5% das mulheres 

negras e 44,4% dos homens negros. 

Esses dados revelam que há uma queda acentuada no desempenho escolar de todos os 

segmentos  que  comportam as  duas  fases  do  Ensino  Fundamental.  Da primeira  para  a 

segunda fase ocorre um distanciamento de desempenho entre os gêneros no interior das 
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duas categorias raciais, revelando um melhor desempenho feminino. Simultaneamente, no 

interior  das  duas  categorias  raciais  a  distância  de  desempenho  entre  alunos  brancos  e 

negros é muito mais acentuada do que aquela encontrada entre os gêneros. Destarte, os 

estudantes negros apresentam, já nos primeiros anos da escolarização, menos progressos 

escolares do que os brancos, acumulando desvantagens para os ciclos escolares posteriores. 

Ao analisar a trajetória escolar de alunos nascidos em 1980, Osório (2005) encontrou um 

diferencial  racial de desempenho. De acordo com o autor, as informações encontradas pela 

PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio) revelaram que, entre   os alunos que 

cursaram a 1ª série em 1987,  os negros foram os que mais sofreram repetência naquela 

série.  Além desse fato,  outros aspectos,  como evasões  escolares  e   novas  reprovações, 

ocorreram majoritariamente com os estudantes negros durante sua trajetória escolar. Ao 

analisar  o  encerramento  da  vida  escolar  desses  alunos,  Osório  (2005)  percebeu  um 

distanciamento  significativo  entre  brancos  e  negros.  Ele  destaca  que  apenas  33% dos 

alunos  negros  ultrapassaram o  Ensino  Médio,  sendo que  mais  da  metade  dos  brancos 

conseguiram finalizá-lo. 

Na pesquisa realizada por Henriques (2002),  cujos dados  educacionais também foram 

extraídos da PNAD referente à década de 1990, o autor encontrou uma variação no quesito 

distorção idade-série. Para ele, as distorções eram maiores nos anos iniciais do percurso 

escolar do aluno, incluindo a 1ª série, período em que os alunos se submetiam às primeiras 

avaliações. Essa distorção diminui ao longo das séries, embora a diferença de desempenho 

entre brancos e negros se mantenha ao longo do trajeto escolar dos alunos.  Na verdade, 

trata-se de uma desvantagem que persevera entre as gerações: 

 Apesar da escolaridade média de brancos e negros crescer de forma contínua ao 
longo do século XX, a diferença de 2,3 anos de estudo entre jovens brancos e 
negros de 25 anos de idade é a mesma observada entre os pais desses jovens. E, 
de  forma  assustadoramente  natural,  2,2  anos  de  estudo  é  a  intensidade  da 
diferença entre os avós desses jovens. (Henriques, 2002, p. 38-39).

Esse distanciamento de escolaridade  entre brancos e negros acaba gerando consequências 

em relação à inserção dos últimos no mercado de trabalho, pois muitos deles geralmente 

são relegados a cargos cujos salários são significativamente inferiores aos dos brancos. 

Guimarães (2002) argumenta que os negros enfrentam mais dificuldade de inserção no 
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mercado de trabalho devido à sua pouca qualificação profissional e à falta de um Ensino 

Superior que lhes garanta um melhor currículo. Em decorrência de sua menor qualificação, 

inúmeros negros são enquadrados em cargos de menor prestígio e  menor remuneração.

Apesar das condições de escolarização do negro apresentarem aspectos desfavoráveis, não 

abdicamos,  assim  como  Henriques  (2002),  de  uma  posição  de  que  a  educação  ainda 

oferece uma possibilidade de diminuição da desigualdade social brasileira e de atenuação 

das diferenças sociais e econômicas entre os brasileiros, pois  a educação aparece como 

uma variável crucial para transformar significativamente a situação desigual em que se  

encontram os  indivíduos  de  diferentes  raças  (p.15).  Considerar  a  educação  como  um 

recurso  redutor  das  diferenças  sociais  não  significa  desconsiderar  a  existência  das 

contradições1 e desigualdades presentes também no meio educacional. Henriques (2002) 

constatou que, nesse meio, tais contradições se manifestam nas variações dos índices de 

repetência e evasão de pessoas negras e brancas, pobres e ricas, homens e mulheres.

Portanto,  mesmo  com a  expansão  de  escolas  e  de  medidas  em prol  de  melhorias  na 

educação, essas variações têm tido um grande peso no que se refere à alfabetização e ao 

desempenho escolar. Desse modo, o fracasso acaba representando um sintoma que reflete 

muitos dos problemas ainda existentes no meio educacional. Dados do IBGE coletados em 

seis cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e 

Salvador) apontam que no ano de 2006 a população preta e parda possuía uma média de 

7,1 anos de estudo, ao passo que a média de escolarização dos brancos era de 8,7 anos de 

estudo.

A observação desses dados nos conduz ao pensamento de que a distância entre brancos e 

negros  não  acontece  só  numericamente.  Ela  também  se  revela  na  desigualdade  de 

1 Cury (2000) nos mostra que, entre as contradições existentes na nossa sociedade, é possível perceber que 
[...] a ação pedagógica, enquanto apropriação pelas classes dominadas de um saber que tem a ver com os 
seus interesses, concorre para o encaminhamento da modificação das condições sociais (Cury, 2000, p. 71). 
Porém, apesar do suposto acesso universal  ao Ensino Fundamental, as condições concretas vividas pelos 
diferentes  segmentos  sociais  e  as  dificuldades  encontradas  no  sistema  educacionais,  que  atravessam  o 
cotidiano escolar, ainda fazem com o que esse acesso seja eivado por contradições. O que é contraditório é a 
ideologia de que as diferenças de acesso ao saber escolar justificam as posições sociais das pessoas, em 
termos de classe e renda; mas ao mesmo tempo tal acesso nunca é de fato igual para todos, pois desvantagens 
iniciais  já  dificultam a aprendizagem e o sucesso escolar  no interior  da escola  pública.  Apesar  disso,  a 
ultrapassagem dessas dificuldades por  parte de uma parcela dos segmentos sociais que ali  chegam pode 
permitir mudanças nas suas condições sociais originais.
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condições de vida. Osório(2009) nos apresenta  as expressões diferença de oportunidades e 

diferença  de  resultados cujos  conceitos  consideramos  apropriados  para  referir  a  essa 

desvantagem racial. Desse modo,

 a desigualdade de oportunidade é aquela que ocorre nos processo de mobilidade e 
é representada pela dependência da posição futura em relação à posição presente; 
e a de resultados é aquela cristalizada na representação da desigualdade entre as 
posições (Osório, 2009, p. 96-97)

Baseados nos argumentos que enfatizam as diferenças educacionais entre negros e brancos, 

meninos  e  meninas,  procuramos  averiguar  se  estas também  ocorrem  em  uma  escola 

pública de São João del Rei - MG. A instituição escolar pesquisada é uma escola estadual 

localizada em uma periferia da cidade e acolhe alunos oriundos de quatro bairros também 

periféricos.  Ela foi escolhida pelo fato de  possuir um grande contingente de estudantes 

negros. 

Os  procedimentos  de  investigação  adotados  são  múltiplos,  incluindo-se  observação  de 

estabelecimentos  escolares,  preenchimento  de  fichas  sobre  o  desempenho  escolar  dos 

alunos por seus professores (três alunos com melhor desempenho escolar e outros três com 

pior desempenho), seguido dos motivos atribuídos às diferenças de desempenho entre as 

dez turmas observadas, preenchimento de fichas pelas crianças dessas turmas acerca de 

suas relações com a escola e com a família e análise das anotações feitas pelos professores 

em seus diários escolares. Além disso, foram levantados dados de classificação racial das 

crianças, dos prontuários de matrícula escolar realizada pelos pais, autoclassificação racial 

feita pelas crianças no preenchimento da ficha de desempenho escolar e classificação racial 

dos alunos pelos professores das turmas (também no ato de preenchimento da ficha já 

mencionada).  Também  foram  realizadas  entrevistas  domiciliares  com  as  famílias  das 

crianças negras (de acordo com a atribuição do professor) pertencentes ao quarto e quinto 

ano classificadas pelos professores como tendo melhor e pior desempenho escolar, com o 

objetivo de compreender os processos de escolarização desse grupo de crianças.

Em um primeiro  momento,  a  pesquisa  foi  orientada  pela  hipótese  de  que  um aspecto 

significativo na produção do fracasso escolar é a discriminação racial no cotidiano escolar. 

Por  isso,  recorremos  à  observação  da  interação  social  entre  professores  e  alunos, 

principalmente na sala de aula, na busca de identificar se tal discriminação ocorre e como 
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ela se manifesta. Para tal, lançamos mão de uma metodologia de registro das interações 

sociais que localizava, em termos de cor e de gênero, a posição ocupada por cada criança 

no interior da sala de aula, e como os professores lidavam com cada uma delas. A dinâmica 

das interações das crianças entre si também eram registradas, na medida do possível. 

Para isso, recorremos ao método de observação  proposto por Sirota (1994) para o registro 

das interações sociais em sala de aula.  Em pesquisa desenvolvida na escola primária, a 

autora orientava sua observação da sala de aula por meio de  grades de observação para 

identificar a ocupação do espaço pelos alunos.  Sirota (1994) ressalta que  o sistema de 

posições adotado pelos alunos vai nos auxiliar a situar o professor e, inversamente, a  

prática docente vai permitir posicionar os alunos (p. 12). Tais grades permitem tirar da 

invisibilidade as crianças que se  expressam pouco e por isso passam despercebidas ao 

olhar do pesquisador,  bem como às formas de intervenção dos alunos e professores no 

desenrolar da rotina.

Decorrido um semestre de observação, de agosto a dezembro de 2009, não identificamos 

discriminação racial, embora fosse visível que as crianças negras continuavam sendo as 

que apresentavam os piores desempenhos (os diários de classe testemunhavam isso).

Carvalho (2005) sugere que a discriminação também pode aparecer em meio às formas de 

avaliações utilizadas pelos docentes quando o comportamento disciplinar do aluno também 

é objeto de avaliação, de modo que o “mau” comportamento é punido por decréscimos na 

nota  e  o  “bom”  comportamento  é  recompensado  com  acréscimos  benevolentes.  Em 

pesquisa realizada entre  2002 e 2003 a autora constatou que a maior  parte dos alunos 

identificados com baixo desempenho por seus professores eram meninos e também negros 

(de acordo com a classificação racial realizada pelos próprios professores), sendo que as 

crianças consideradas com melhor desempenho eram brancas. A justificativa de Carvalho 

(2005) para esse fato é que 

esse fenômeno é particularmente intenso em relação aos meninos, o que indica a 
presença de uma associação, no quadro de referências utilizado pelas professoras 
para  avaliar  as  crianças,  entre  um  tipo  de  masculinidade  negra  e  o  baixo 
desempenho na aprendizagem. (p. 15). 

A maior parte das pesquisas sobre o fracasso escolar de crianças negras, desenvolvidas no 
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Brasil, atenta para o fenômeno da discriminação racial na interação professor-aluno e dos 

alunos  entre  si. Autores  como  Cavalleiro  (2003),  Gomes  (2005)  e  Munanga  (2005) 

afirmam que em alguns momentos a  discriminação pode se manifestar  entre  os alunos 

através de piadas ou brincadeiras de cunho racial. Cavalleiro (2003) acrescenta ainda que o 

silenciamento do professor diante de ações discriminatórias entre os alunos beneficia a sua 

perseverança na escola.  No livro produzido pela  Unesco em 2006,  intitulado  Relações 

raciais na escola: reprodução da desigualdades em nome de igualdade, foram realizadas 

observações de sala de aula durante os anos de 2004 e 2005 e encontradas várias situações 

de discriminação entre os alunos, tais como:  atritos e xingamentos de cunho racista entre  

negros e como muitos professores defendem que a Discriminação é deles contra eles sem 

atentar  para os mecanismos coletivos  de produção de estranhamentos  e  auto-rejeição. 

(Unesco, p.26). Portanto, a discriminação racial no interior da escola assume diferentes 

facetas.

Nossas observações foram profícuas para a compreensão da rotina escolar, da apreensão 

das  normas  institucionais  e  também  da  interação professor-aluno no  espaço  escolar. 

Entretanto, constatamos que os elementos que envolvem a discriminação nesse espaço são 

múltiplos, e que para apreendê-los necessitaríamos de tempo maior do que o proposto pelo 

mestrado.  Além disso,  pouco  foi  produzido  no  Brasil  sobre  os  aspectos  normativos e 

ideológicos que podem atravessar o processo de avaliação do aluno negro. Do ponto de 

vista normativo2, entrariam em jogo as exigências quanto aos padrões de comportamento 

julgados aceitáveis ou não para aprovação e sucesso na escolarização. Do ponto de vista 

ideológico, penetrariam as teorias explicativas do fracasso escolar do negro, disseminadas 

no transcorrer da nossa história (por exemplo, teorias de base biológica, eugenistas, da 

carência cultural, ou da “família desestruturada”). Portanto, tais elementos atravessariam a 

avaliação e a categorização social do “bom” ou “mau aluno”. Acreditamos que tais atitudes 

discriminatórias  possam  ocorrer  no  espaço  escolar,  mas  suas manifestações podem 

aparecer, não raro, de forma velada e implícita ou não necessariamente consciente para 

aquele que avalia o aluno. 

2 Utilizamos aqui a concepção de norma encontrada no Dicionário Aurélio (1999, p.1415), em que seu 
conceito  também significa   Aquilo  que se  estabelece como base ou medida  para a realização ou a  
avaliação de alguma coisa.
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Em  novembro  de  2009,  as  professoras  das  dez  turmas  do  1º.  ao  5º.  Ano  do  Ensino 

Fundamental  preencheram  uma  ficha  (elaborada  pela  pesquisadora)  para  classificação 

racial  de seus  alunos.   Entre  fevereiro e  março de 2010, tais  professoras,  entre  outros 

procedimentos de investigação, preencheram uma ficha com registro das três crianças com 

melhor  e  das  três  com pior  desempenho.  O objetivo  era  identificar  as  crianças  negras 

incluídas nos grupos de “melhor” e “pior” desempenho, para escolher algumas que seriam 

objeto de entrevista individual e familiar. 

Constatamos que a maioria das crianças matriculadas no ano de 2009, identificadas pelas 

professoras como apresentando pior desempenho eram negras (30% negros e 20% brancos) 

e pertencentes ao sexo masculino (36,7% de meninos com pior desempenho contra 13,3% 

de  meninas  na  mesma situação).   Da mesma forma,  constatamos  que  dos  alunos  que 

apresentavam defasagem idade-série,  69,4% pertenciam ao  sexo masculino,  sendo que 

também era negra a maioria dos estudantes nessa situação (34,8% pardos e 30,4% pretos). 

Esse fato demonstra que, apesar da implantação do modelo de Progressão Continuada, no 

qual os alunos sofrem sucessivas aprovações, as diferenças de gênero e raça se mantêm. 

Dessa forma,  se  antes  da  implantação desse  modelo as  crianças  sofriam repetência  na 

primeira série, esse problema foi transferido para outras séries. As avaliações referentes aos 

cinco primeiros anos iniciais que permitem a retenção do aluno na série ocorrem somente 

no 5º ano. Entretanto, a má compreensão das normas da Progressão Continuada levaram a 

muitas reprovações no 3º ano em Minas Gerais em 2009. Segundo o ofício circular nº 

52/10 enviado pela Subsecretaria de Desenvolvimento de Educação Básica, cujo assunto 

tratado  era  Censo  escolar  2009/alunos  “reprovados”  nos  anos  iniciais,  das  136 

reprovações (do 1º ao 5º) em escolas da rede estadual de Minas Gerais no ano de 2009, 13 

ocorreram no 1º ano, 7 no 2º, 61 no 3º, 33 no  4º e 22 no 5º. Tais resultados demonstram 

que quase a metade dos alunos reprovados neste período foram retidos no 3º ano. 

Portanto, percebemos que a realidade encontrada no estabelecimento investigado é uma 

condensação, no espaço micro, da dinâmica social constatada pelo  Ofício circular 52, de 

2010,  pois,  nas  turmas  pesquisadas,  a  maioria  das  crianças  repetentes  foi  reprovada 

exatamente na passagem do ciclo de alfabetização para o ciclo complementar (2ª. série, 3º. 
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ano). 

Diante de tudo isso, a ampliação dos elementos que explicam as diferenças de desempenho 

mudou de foco, de modo que houve um deslocamento do olhar, que passou da análise das 

interações sociais na sala de aula para as relações entre família e escola. O objetivo inicial 

desse trabalho consistia no desenvolvimento de uma investigação do processo que conduz 

as crianças negras  a apresentarem maiores índices de fracasso escolar do que as brancas. 

No desenrolar  da  investigação,  consideramos importante  abarcar  os  alunos  negros  que 

apresentavam bom e mau desempenho escolar, o que ampliou o escopo da investigação.

Embora o trabalho estivesse direcionado para a questão do fracasso, acreditamos que essa 

inclusão poderia favorecer uma análise mais  ampla dos percursos de escolarização das 

crianças negras no decorrer dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental.  Por esse 

motivo, pesquisamos as 10 turmas que compreendiam esse período escolar. Além disso, 

consideramos que mesmo que a pesquisa trouxesse mais informações do que a dissertação 

de mestrado pode analisar, estas poderiam ser objeto de elaborações posteriores. 

O grupo de crianças que foi objeto de entrevista individual e familiar compreendeu oito 

sujeitos matriculados no 4º. e no 5º. Ano, em 2009. Este grupo compreendeu alunos com 

melhor desempenho e escolar e também alunos pertencentes ao sexo masculino e feminino. 

A  preocupação  com  o  gênero  decorre  das  diferenças  já  constatadas  pela  literatura 

sociológica, supostas como decorrentes dos modos de socialização de meninos e meninas. 

A escolha dos últimos anos da “escola primária” permite uma visão mais totalizante do 

fluxo de escolarização atravessado pelas crianças até o momento investigado. 

Como trabalhamos com uma abordagem mais compreensiva do que explicativa o grupo de 

entrevistados  mostrou-se  suficiente,  inclusive  oferecendo  mais  informações  do  que 

pudemos explorar nessa dissertação. 

A investigação de aspectos das relações entre família-escola por nós escolhidos aparecem 

ligados aos seguintes objetivos de pesquisa, que consistem em identificar: 

a) o lugar ocupado pelos familiares no sucesso ou fracasso da criança nos primeiros 

anos de escolarização, em uma perspectiva intergeracional. Isso implica  a obtenção de 
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informações  acerca  das  trajetórias  de  escolarização  dos  pais,  avós  e  demais  parentes 

próximos da criança; 

b) as estratégias familiares na orientação da trajetória escolar de suas crianças, o que 

envolve o processo de escolha da escola, o acompanhamento das tarefas intra e extraclasse 

e as questões disciplinares, entre outras; 

c) como as crianças negras em situação de fracasso e de sucesso escolar lidam com o 

exercício do “ofício do aluno”.   

Partimos  do  pressuposto  de  que  existem variações importantes dentro  do  mesmo 

segmento social,  fruto  de  um  conjunto  de  elementos  estruturais  e  situacionais  que  se 

intercruzam na biografia específica da família e da criança. Embora  os pais almejem o 

sucesso  escolar  de  seus  filhos,  as  maneiras  como  eles  participam  do  processo  de 

escolarização  diferem,  inclusive,  no  que  diz  respeito  aos  recursos  que  conseguem 

mobilizar para o empreendimento ambicionado.

A pesquisa pode nos informar as continuidades, manutenções ou modificações ao longo do 

tempo no  trajeto  escolar  familiar,  bem  como  as posições  das  famílias  em  relação  à 

educação de seus filhos. Dessa forma, esperamos que o histórico familiar também possa 

iluminar as reflexões sobre a escolarização das crianças  pesquisadas.

Desse modo, as perguntas que esta dissertação procurou responder podem ser resumidas, 

sobretudo, em duas:  

•Como as famílias dos alunos negros percebem o processo de escolarização de 

suas crianças? 

•Quais os elementos mais significativos contribuem para as situação de sucesso 

e fracasso das crianças negras nesse momento da escolarização?  

Em termos estruturais, a dissertação se divide em quatro capítulos, além da introdução e 

das referências bibliográficas.

No capítulo 1 , iniciamos com uma historicização da trajetória da educação da população 

negra no país desde o período Imperial até a constituição do país como República. Esse 
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retorno à história da educação do negro é relevante para compreendermos a constituição de 

algumas  representações  que  podem fazer  eco  no  presente.  Tais  representações  podem 

influenciar no relacionamento dos professores com o aluno negro e na avaliação prévia 

(pré-conceito, profecias de baixo rendimento) em algumas situações do contexto escolar e 

educacional.

No  capítulo 2, remetemos à temática do fracasso escolar. O caminho da reflexão abrange a 

trajetória da consolidação do ensino público no Brasil, incluindo a constituição histórica de 

teorias sobre o fracasso escolar. Nessa discussão, abordaremos temáticas como a relação 

entre o fracasso escolar e as teorias raciais, a relação da psicologia com o fracasso escolar e 

as discussões produzidas até o momento sobre as causas do fracasso escolar e os sujeitos 

atingidos. As discussões deverão fornecer o referencial para compreensão dos motivos da 

forte incidência de fracasso escolar no segmento negro da população brasileira.

No terceiro capítulo, esboçamos uma discussão dos recursos metodológicos utilizados para 

a realização deste projeto. Tal discussão se fundamenta em uma revisão bibliográfica sobre 

essas  metodologias.  Além  dos  procedimentos  de  investigação  empreendidos, 

apresentaremos  a  instituição  analisada,  sua  localização  e  seus  componentes  (alunos, 

professores  e  funcionários)  de  modo  a  fornecer  ao  leitor  uma  melhor  visualização  do 

espaço e contexto escolar.

No quarto e último capítulo, apresentaremos nossos resultados da pesquisa. O leitor terá 

acesso a informações quantitativas sobre a escola e o perfil (racial e de gênero) dos alunos, 

bem  como  às  relações  entre  gênero,  raça  e  desempenho  destes  estudantes.  Também 

apresentaremos  informações  de  base  qualitativa  obtidas,  principalmente,  mediante 

entrevistas – como, por exemplo, a perspectiva dos pais e dos próprios alunos acerca de 

seu desempenho escolar. Esses e outros dados nos forneceram informações importantes 

para a ampliação e intensificação do debate sobre a relação da questão racial e de gênero 

com o desempenho acadêmico dos alunos, mais especificamente com sua situação atual de 

fracasso escolar.
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CAPÍTULO 1 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A ESCOLARIZAÇÃO DE 

NEGROS E POBRES

Uma breve revisão da literatura nos permite refletir como a questão da escolarização do 

negro se constitui historicamente como um problema social. A volta ao passado significa 

uma retomada de uma história que precisa ser lembrada sempre, pois nos permite olhar 

criticamente  a  realidade  social  brasileira  interrogando  as  marcas  do  passado  que 

comparecem  no  presente.  Por  isso,  na  elaboração  deste  capítulo,  destacamos  alguns 

aspectos de um processo histórico que promoveu uma distribuição desigual do acesso ao 

conhecimento escolar entre as classes e raças no Brasil, de modo a alijar a maior parte das 

famílias  negras  da  possibilidade  de  incorporação  e  de  transmissão  geracional  de  um 

patrimônio simbólico mais facilmente franqueado a outros segmentos sociais. O acesso ao 

sistema escolar público e gratuito tem sido difícil e acidentado para a grande maioria das 

famílias negras ao longo de nossa história. Alguns antecedentes históricos de escolarização 

de negros e pobres apresentados neste capítulo evocam a longevidade das desigualdades 

presentes no processo histórico que fez do fracasso escolar dos negros uma questão social 

no Brasil.

Na  discussão  sobre  a  escolarização  do  negro  no  Brasil  Imperial  discutiremos  sobre  a 

importância  dada ao diploma escolar no século XIX e veremos que, já neste período, sua 

aquisição tinha uma forte ligação com a mobilidade social. Discutiremos também  como 

oscilou a oferta da escola pública para o população pobre e negra brasileira. Veremos que 

interesses políticos estavam relacionados à concessão da educação aos negros  e que, ainda 

que negros tivessem alcançado a escolarização nesse período, alguns empecilhos marcaram 

sua trajetória escolar.

1.1- A escolarização do negro no Brasil Imperial

A associação entre a obtenção de uma educação formal e a  mobilidade social não é recente 

no Brasil.  No século XIX, já se podia encontrar,  em algumas camadas sociais, o interesse 

na inserção escolar,  pois acreditava-se que ela favoreceria o fortalecimento do status social 

e a distinção entre as classes. A aristocracia tinha fácil acesso à educação formal na medida 
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em que seu prestígio e posição social “hereditários” lhes asseguravam a obtenção de um 

diploma educacional que solidificasse sua manutenção no poder, de modo que essa classe 

manteve por muitos anos o monopólio do direito ao acesso a educação (Romanelli, 1986).

A emergência de uma camada intermediária, chamada pequena burguesia, trouxe consigo a 

valorização da educação.  O interesse pela aquisição de um diploma educacional se tornou 

uma das prioridades para essa classe emergente. De acordo com Romanelli (1986), essa 

pequena burguesia, ao constatar o peso da obtenção de um certificado educacional para a 

obtenção de status e reconhecimento social, procurou se beneficiar desse recurso a fim de 

se  legitimar  como  classe  dominante.  Afinal,  o  acesso  à  educação  poderia  mudar  sua 

condição de camada social financeiramente abastada, mas despossuída de reconhecimento 

social, para uma camada rica e respeitada socialmente.  Desse modo, 

[...]o período que se seguiu à Independência política, viu também diversificar-se 
um pouco a demanda escolar: a parte da população que então procurava a escola 
já não era apenas pertencente à classe oligárquico-rural. A esta, aos poucos, se 
somava a pequena camada intermediária, que, desde cedo, percebeu o valor da 
escola  como instrumento  de  ascensão  social.  Desde  muito,  antes,  o  título de 
doutor  valia  tanto  quanto  o  de  proprietário  de  terras,  como  garantia  para  a 
conquista de prestígio social e poder político. Era compreensível, portanto, que, 
desprovida de terras, fosse para o título que essa pequena burguesia iria apelar, a 
fim de firmar-se como classe e assegurar-se o  status que aspirava (Romanelli, 
1986, p. 37).

Assim, o diploma representava, ao mesmo tempo,  a possibilidade de apropriação de um 

saber  sobre  determinado assunto e  um instrumento  de  poder  de  demarcação de  classe 

social que definia quem tinha o direito de estabelecer as regras sociais e quem deveria 

obedecê-las. Tal situação se refletiu no quadro em que escravos e pequenos comerciantes 

se  submetiam  às  injunções  instauradas  por  uma  elite  composta  não  somente  pela 

aristocracia latifundiária como também por essa pequena burguesia ascendente. 

Se, por um lado, ela conseguiu concretizar seu direito à educação, por outro, tal direito não 

se estendeu  às demais camadas da sociedade. De acordo com Romanelli (1986), a pequena 

burguesia em busca  de  ascensão  social,  ao  emergir  socialmente  através  da  educação, 

procurou ligar-se às camadas superiores  (que já detinham o poder) para solidificar sua 

condição social ascendente, pois:
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Uma vez que as camadas inferiores viviam na servidão ou na escravatura e o 
trabalho  físico  era  tido  como  degradante,  não  é  de  se  estranhar  que  se 
considerasse o ócio como um distintivo de classe. Não era pois, a essas camadas 
que a classe intermediária iria ligar-se, mas às camadas superior, de quem iria 
depender  para  obter  ocupações  consideradas  mais  dignas  como  as  funções 
burocráticas, adminstrativas, intelectuais [...] Se assim é, o ensino que essa classe 
procurava  era  justamente  aquele  que  se  proporcionava  a  própria  classe 
dominante, porque era o único que " classificava"  Vemos assim que, embora já 
existissem  duas  camadas  distintas  frequentando  escolas,  o  tipo  de  educação 
permanecia  o  mesmo  para  ambas,  ou  seja,  a  educação  das  elites  rurais. 
(Romanelli, 1986, p. 37-38)

Entretanto, com o decorrer dos anos, a exclusividade no direito à educação – que até então 

estava nas mãos dessas camadas elitistas – começou a perder sua força e outras classes 

sociais começaram a também almejar o acesso à educação. A partir do momento em que 

reconheceram na escolarização uma fértil oportunidade de escapar da condição de pobreza 

e miséria à qual estavam fadadas, as classes populares, juntamente com os estratos médios 

da  sociedade,  realizaram intensas  mobilizações  em prol  do direito  à  escolarização  que 

favoreceram a ampliação da rede escolar pública no Brasil (Romanelli, 1986).

 De acordo com Schueler (1999), no período imperial as escolas eram consideradas como 

meios pertinentes para a educação e formação moral da população brasileira.  A autora 

relata que foram criadas escolas de ensino primário e secundário por via do Ministério do 

Império  e,  através  do  regulamento  de  1854,  exigiu-se  que  as  crianças  pobres  e  livres 

menores de doze anos e em estado de indigência e ociosidade fossem matriculadas nos 

colégios públicos ou particulares subsidiados pelo Estado.

 No que toca à educação dos negros, Schueler (1999) relata que a intervenção do Estado 

nas relações familiares (principalmente as de ex-escravos) tornou-se marcante no século 

XIX. Com o objetivo de constituir  uma sociedade brasileira civilizada nos moldes dos 

países já em desenvolvimento, as crianças negras e pobres foram inseridas nas escolas. Ao 

mesmo tempo, esse intenso fluxo da população na cidade implicou grande receio quanto à 

propagação  de  doenças  que  o  próprio  excesso  de  pessoas  poderia  provocar.  Como 

consequência, foram promovidas

[...]  políticas  de  controle  e  limpeza  das  habitações  coletivas  e  dos  espaços 
“imundos” das cidades [...]. Apontando para a necessidade de higienizar e sanear, 



29

vacinar, construir diques e lavadouros, habitações salubres, edifícios, escolas e 
colégios etc,  os higienistas e demais agentes imperiais intentavam não apenas 
transformar  e  modernizar  as  cidades,  mas  atingir  os  costumes  e  hábitos  da 
população. (Schueler, 1999, p.3).

A autora  informa que a educação dos pobres e negros foi uma iniciativa do Império em 

erradicar a intensa promiscuidade da população ocasionada pelo processo de urbanização 

que o país sofria. O Império se defrontava com um país cuja realidade era marcada por um 

desordenado crescimento populacional nas cidades, onde escravos libertos e os cativos se 

confundiam entre si.

De  acordo  com Schueler  (1999),   ainda  que   o  ensino  primário  e  secundário  fossem 

disponíveis a boa parte dos setores populares,  ele  abrangeria um público delimitado, pois, 

apesar do ensino primário ser disponibilizado para a população pobre, as escolas criadas 

pelo Ministério do Império exigiam que seu público fosse composto por uma  população 

livre  e  vacinada,  não  portadora  de  moléstias  contagiosas.  Os  escravos  eram 

expressamente proibidos de matricularem-se nas escolas públicas (p. 4). Assim, ao impedir 

a escolarização dos negros ainda cativos, essa legislação fortalecia a distinção entre as 

classes.

Ao analisar documentos sobre a escolaridade de alunos pobres, mestiços e escravos no 

período imperial na província de Minas Gerais, Greive (2008) argumenta que, a despeito 

de muitas pesquisas sustentarem que os negros, no Império, não eram escolarizados, os 

resultados das pesquisas já realizadas por ela sobre a educação de negros e pobres no 

período imperial atestam que a difusão da instrução pública elementar fez-se em direção a  

um público muito específico, exatamente direcionado aos filhos de uma sociedade mestiça  

e rude que, por ser portadora dessas características, precisaria ser escolarizada (p. 9). 

Isso significa que, na província de Minas Gerais, a totalidade da população negra não era 

analfabeta.

A posição  de  Greive  (2008)  assinala  a  necessidade  de  se  considerar  também algumas 

situações  regionais  e  estudos  de caso para se  discutir  o  processo de escolarização dos 

negros.  Assim  como  as  pesquisas  de  Greive  demonstram  que  em  vários  documentos 

analisados – principalmente sobre a província de Minas Gerais – havia uma quantidade 
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significativa de escravos libertos na escola, as pesquisas de Fonseca (2005) (também na 

província de Minas Gerais) revelam que havia uma grande circulação de negros na escola e 

que,  devido  a  isso,  a  instituição  da  região  de  Cachoeira  do  Campo  já  realizava 

recenseamentos de seus alunos. 

Tanto  Greive  (2008)  quanto  Fonseca  (2005)  alegam que  os  escravos  libertos  sofreram 

preconceito na escola e, de acordo com a primeira, essas informações atestam que não é 

recente a vivência de discriminação étnica e racial dos negros em contexto de aula. Isso 

mostra uma contradição, pois ao mesmo tempo em que se franqueia o acesso à escola para 

um segmento maior de crianças negras, estas enfrentam dificuldades decorrentes de uma 

condição social de pobreza aliada ao preconceito racial dentro da escola, que atuam como 

fatores impeditivos da permanência e da aprovação escolar. 

Ao refletir sobre a educação negra na província mineira do século XIX, Fonseca (2005) 
ressalta que 

[...]  os  dados  sobre  Minas  Gerais  são  reveladores  acerca  da  experiência 
educacional  dos  negros  no Brasil.  Combater  a  discriminação  e  o  preconceito 
racial  não  é  algo  que  deve  ser  entendido  apenas  como  acesso  à  escola.  A 
experiência  mineira  demonstra  que  a  escola  nem sempre  foi  uma  instituição 
estranha  aos  afro-descendentes,  e  que  estes  até  mesmo circularam com certa 
intensidade  por  este  espaço  no  século  XIX.  No  entanto,  esta  presença  não 
significou a integração plena desse grupo às experiências educacionais, muito 
pelo  contrário,  deu  origem a  uma cultura  de  violência  e  desqualificação  que 
necessita ser compreendida, combatida e por fim, superada. (p. 111).

Já Greive (2008,p.504) relata que muitos brancos não queriam e nem precisavam estudar 

com negros e pobres, e que a escola pública foi criada justamente para essa população. 

Segundo a autora,
[...]em geral, crianças das famílias abastadas brancas buscavam meios próprios 
de  educação  de  seus  filhos,  por  sua  vez,  o  discurso  civilizador  destinava-se 
àqueles que na percepção das elites careciam de civilização. Diferentemente de 
outras instituições, a escola teve características fundamentalmente inclusiva no 
objetivo de instruir, civilizar […] 

A partir da leitura desses autores podemos concluir que um projeto de disciplinamento da 

população pobre e negra não garantiu acesso ao conhecimento, mas foi a marca dominante 

na escola pública do século XIX.

1.2- A escolarização das crianças negras na República
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A promoção de leis que visavam à libertação das crianças negras (como, por exemplo, a 

Lei  do  Ventre  Livre  promulgada  em  28  de  setembro  1871)   favoreceu  uma  intensa 

demanda pela educação da população pobre, bem como das crianças escravas libertas. De 

fato,  mesmo  anteriormente  ao  processo  de  efetivação  dessa  lei  era  possível  encontrar 

alguns casos em que o escravo aprendia a ler e a escrever, mas, na maior parte das vezes 

em que isso acontecia, os escravos eram educados em casa.

Oliveira (2007) destaca que a Lei do Ventre Livre teve grande destaque no processo de 

escolarização do negro no país. Essa lei declarava liberdade aos filhos de escravos nascidos 

após a sua promulgação, que ou ficariam sob a tutela de uma instituição como a Casa dos 

Expostos  e  conventos  ou  ficariam sob  a  responsabilidade  do  senhor  de  seus  pais  até 

completarem 21  anos.  Essa  lei  também determinou  a  obrigatoriedade  de  educação  às 

crianças libertas que fossem acolhidas pelas instituições supracitadas. Assim, ainda que 

nem todos a cumprissem, essa clausula da obrigatoriedade de ensino facilitou o direito dos 

negros à educação, uma vez que, de acordo com a autora, a escolarização dos negros no 

período anterior a essa lei sofria muitos empecilhos de hierarquia criados por uma

[...]elite política do país que visava mantê-los em posição similar a vivenciada 
durante a escravidão, com pouca ou nenhuma perspectiva de mobilidade social, 
eternizando-os numa condição de escravidão que em nada alteraria o status quo e 
tampouco produzia mudanças significativas em suas condições de vida. (Oliveira, 
2007, p. 60).

Com a proliferação de escolas, diversas crianças e jovens advindos dos setores populares 

poderiam, ao menos em tese, usufruir da educação. Contudo, essa conquista não se deu 

apenas por interesse das camadas populares, mas também devido ao intenso processo de 

urbanização e industrialização que o país sofria desde meados do século XIX e que se 

intensificou no início do seguinte – o que demandou mão-de-obra para trabalho industrial 

(Romanelli, 1986). 

A educação da população negra se tornou motivo para intensos debates nos quais uma das 

maiores preocupações consistia na modificação de seus hábitos, na sua formação moral, 

bem como na sua preparação para a inserção no trabalho livre.  De acordo com Barros 
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(2005), a educação do negro serviria tanto aos interesses do Estado quanto da sociedade 

civil, pois promovia a qualificação da mão-de-obra que favorecia o crescimento industrial 

e, simultaneamente, consistia em um instrumento de inculcamento de valores morais ao 

negro e de estimulação de amor ao trabalho.

Portanto, a própria configuração da instauração das escolas já denunciava que se esperava 

do negro uma escolaridade instrumental para a aquisição de comportamentos viáveis a sua 

socialização e inserção no mercado de trabalho. Em outros termos, ao mesmo tempo em 

que lhe era exigida uma educação de base para inserção no mercado de trabalho, era-lhe 

negada a possibilidade de ultrapassar os níveis primários de educação, o que lhe impedia 

de alcançar uma maior mobilidade social e econômica. 

Mesmo com o surgimento da República e a libertação dos escravos, o negro ainda  se 

deparava  com muitas  resistências  à  sua  escolarização.  De  acordo  com Barros  (2005), 

mesmo  que  o  número  de  escolas  tenha  sido  ampliado  e  a  escolarização  tenha  sido 

considerada necessária, a criança negra ainda encontrava diversos empecilhos criados pelas 

próprias  instituições,  como,  por  exemplo,  a  ausência  de  indumentárias  adequadas  para 

ingresso nas instituições, a carência de materiais escolares para a utilização em sala e a 

falta de um adulto que a matriculasse.   

Outro grande empecilho, não menos relevante que os já mencionados, era a barreira racial 

que a criança negra tinha de enfrentar. Muitos pais de crianças brancas se recusavam a 

aceitar a convivência de seus filhos com filhos de ex-escravos sob alegação de que essa 

“promiscuidade” comprometeria a educação de sua prole, que assimilaria comportamentos 

inadequados para uma boa relação social (Barros, 2005). Essa atitude levou a reações tanto 

do segmento branco quanto do segmento negro da sociedade.  No tocante  ao primeiro, 

vários  pais  retiraram  seus  filhos  dos  colégios  públicos  e  os  transferiram  para  os 

particulares. Quanto ao segmento negro, muitas crianças, não suportando o preconceito, 

abandonavam os colégios para retornar às ruas. (Barros, 2005).



33

CAPÍTULO 2- TEORIZAÇÕES ACERCA DO FRACASSO ESCOLAR DE 
NEGROS E POBRES 

Além de refletir como a questão da escolarização do negro aparece na história do Brasil 

como  um  problema  social,  faz-se  necessário  destacar  as  teorias  de  sustentação  do 

preconceito racial que se imbricam nessa história de modo a criar justificações ideológicas 

para o fracasso escolar das crianças negras. Este capítulo busca destacar alguns discursos 

raciais  com  roupagem  científica,  quer  sejam  herdeiros  de  pensamentos  biológicos, 

psicológicos ou sociais.  Por isso, no desenvolvimento deste capítulo, destacamos algumas 

teorias  que  ganharam  força  após  o  fim  da  escravatura,  momento  em  que  as  teorias 

evolucionistas,  frequentemente eugenistas,  atribuíam aos negros uma menor capacidade 

sociocognitiva em comparação aos brancos. 

O texto também procura mostrar como, em meados do século XX, teorias psicológicas 

ganharam terreno na explicação do fracasso escolar, deslocando para a educação familiar a 

explicação predominante para o pior desempenho das crianças negras e pobres. Por último, 

procura mostrar  que as famílias  desfavorecidas socialmente também se mobilizam, em 

maior ou menor grau, em direção ao sucesso escolar de seus membros, fazendo uso de 

estratégias diversas.

Consideramos  que  as  adversidades  vivenciadas  por  alunos  e  familiares  oriundos  dos 

setores populares também afetam uma expressiva parte do segmento negro brasileiro, pois 

partimos da concepção de que o negro, após a abolição, foi relegado aos setores marginais 

da sociedade e, mesmo com o decorrer do tempo, uma parcela pequena desse segmento 

social  conseguiu  modificar  sua  condição  socioeconômica.  Rosemberg  et  al (1995),  ao 

pesquisarem sobre a relação entre saneamento básico e raça, atentaram para a existência de 

uma  segregação  espacial  entre  negros  e  brancos.  As  autoras  apontam  o  processo  de 

imigração europeia como um dos responsáveis pelo afastamento do contingente negro para 

setores marginais e, desse modo, o negro brasileiro ainda sofre as consequências desse 

fato.  Assim,  por  ocasião  da  Abolição,  a  grande  maioria  da  população  negra  se 

concentrava fora da região onde estava se formando uma sociedade urbana e industrial.  

Esse padrão de distribuição espacial praticamente se manteve inalterado. (p. 13).
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Esse período, que compreendeu os séculos XIX e XX, foi marcado pela industrialização e, 

consequentemente, pela demanda de mão-de-obra para o trabalho fabril.  Esse momento 

importante para o país fez emergir questionamentos sobre a competência dos ex-escravos e 

mestiços para a execução de atividades industriais.  

As teorias raciais então elaboradas por Galton e Gobineau3, dentre outros, intensificavam 

as  dúvidas  sobre  a  capacidade  intelectual  dos  negros.  Acreditava-se  que  estes  se 

encontravam em um patamar inferior na escala evolutiva e que, portanto, possuíam um 

grau de inteligência significativamente inferior ao dos brancos. (Patto, 1991).

Oliveira  Viana  (1932)  também levantou  sua  preocupação  com a  influência  nociva  da 

população negra no país. De acordo com Munanga (2004), Viana foi um dos teóricos mais 

influentes nas discussões concernentes à ideologia do branqueamento, bem como o grande 

responsável pela sistematização e enaltecimento de ideias racistas no Brasil.

Recorrendo  ao  próprio  Viana  (1932),  constamos  que  o  autor  alegava  que  níveis  de 

temperamento, bem como da intelectualidade, tinham uma relação direta com a questão da 

raça. O racialista defendia que

[...]esta  maior  ou  menor  frequência  de  certos  typos  de  temperamento  ou  de 
intelligência nós também a encontramos quando consideramos estas modalidades 
morphológicas chamadas raças. Ha-as mais fecundas neste ou naquelle typo de 
temperamento; ha-as mais fecundas neste ou naquele tipo de intelligência. Entre 
os  negros,  como  entre  os  índios,  por  exemplo,  encontra-se  diversos  typos 
anthropológicos para produzirem mais frequentemente este ou aquele typo de 
intelligência (p. 41). 

Por acreditar que os negros possuíam atitudes que os diferenciavam dos brancos, Viana os 

denominava “temperamentos ciclothimicos”. Assim, alguns tipos conduta da raça negra 

seriam aprovados, enquanto outros seriam totalmente reprováveis. 

Nessa perspectiva, tais comportamentos e capacidades físicas seriam transmitidos durante 

3 Gobineau, já na segunda metade do século XIX, discutia a miscigenação brasileira e apresentava a raça 
negra como uma raça detentora de problemas de caráter biológico. Para mais informações, vide sua obra 
“Ensaio sobre as desigualdades das raças humanas” 
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as gerações. Diante disso, deveriam ser adotadas medidas – ancoradas em um cientificismo 

rigoroso e confiável – em prol da extinção das características que fossem consideradas 

nocivas.

De acordo com Asbahr & Lopes (2006), essas teorias raciais vigentes no país conduziram 

ao  intento  de  regeneração  racial  e  social  daqueles  membros  da  sociedade  brasileira 

acometidos  por  problemas  de  natureza  biológica,  social  ou  moral.   Nesse  sentido,  a 

imigração de estrangeiros consistia em uma tentativa de regeneração da população negra e 

mestiça. A ideologia do branqueamento se tornou fundamental para esse processo.

Esperava-se que as sucessivas misturas entre as raças (sempre incluindo a raça branca) ao 

longo  do  tempo  eliminassem  as  características  físicas  e  culturais  do  negro  e, 

consequentemente, favorecessem o branqueamento da sociedade brasileira:
A ideologia do branqueamento era, portanto, uma espécie de darwinismo social 
que apontava na seleção natural em prol da “purificação étnica”, na vitória do 
elemento  branco  sobre  o  negro  com  a  vantagem  adicional  de  produzir  pelo 
cruzamento inter-racial,  um homem ariano plenamente adaptado às  condições 
brasileiras. (Carone, 2002, p. 16).

Foi nesse clima de desconfiança ante a capacidade produtiva da população negra que o 

sistema educacional se consolidava. Dessa forma, o ambiente escolar não deixou de ser 

influenciado  por  esse  pensamento.  Gualtieri  (2008)  relata  que  diversos  pensadores  da 

época viam na educação um meio de reprodução dos pressupostos eugênicos. Tal intento se 

realizaria através da imbricação de preceitos morais e comportamentais nas mentes dos 

alunos. O autor argumenta que

[...]a educação eugênica era essencial para o sucesso da eugenia porque era por 
meio da educação que se conseguiria o comprometimento moral dos indivíduos. 
Pela  educação  o  ser  humano  se  comprometeria  com a  posteridade  e  era  no 
espírito permeável das crianças e dos jovens que o professor deveria agir . (p. 
100).

Da  mesma  forma,  Roquete-Pinto  (1982)  acreditava  que  doenças  de  ordem  genética 

poderiam ser evitadas com os sucessivos matrimônios propostos pela eugenia. A educação, 

por sua vez, seria primordial para o incentivo desse propósito. Na concepção desse autor,
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[...]a “higiene” procura melhorar o “meio” e o “ indivíduo” ; a “eugenia” procura 
melhorar a “estirpe”, a “raça”, a “descendência”. […] há “ doenças da raça”, há 
doenças ou deficiências do gérmen. E a higiene não vai lá. Mais depressa vai lá 
a educação, promovendo a seleção artificial da boa semente, facilitando a sua 
larga propagação e entravando, senão, estancando a má. (p. 44).

Para que essa missão se concretizasse com mais precisão,  ou seja,  para que os alunos 

assimilassem  tais  preceitos  sem  maiores  contestações,  era  fundamental  que  houvesse 

docentes devidamente capacitados. Dávila (2006) argumenta que 

[...]à medida que os teóricos raciais deslocaram suas análises sobre a natureza da 
raça  da  base  biológica  para  a  cultural,  o  treinamento  de  professores  ganhou 
maior urgência. De repente, brasileiros degenerados podiam ser redimidos por 
meio da saúde e da educação. Como os professores precisariam ser capazes de 
orientar a redenção, precisariam ter acesso aos recursos técnicos e profissionais 
necessários. Desde a década de 1920, novos professores passaram a ter, cada vez 
mais,  o  equivalente  a  um  grau  no  secundário  obtido  por  meio  do  estudo 
especializado em ciências sociais, como psicologia e sociologia, além de campos 
de estudo mais explicitamente eugênicos, como higiene e puericultura (a ciência 
do  cuidado  pré  e  pós-natal,  baseada  na  teoria  eugênica  de  que  um  cuidado 
especial  durante  a  gestação  pode  amenizar  deficiências  geneticamente 
acumuladas). (p. 169).

Esperava-se  que  as  pequenas  crianças  educadas  sob  os  preceitos  da  eugenia  se 

transformassem em adultos conscientes do seu compromisso para com o branqueamento 

do país. Tornando-se seletivas em suas escolhas matrimoniais, elas garantiriam uma nova 

geração  de  brasileiros  mais  inteligentes  e  isentos  de  problemas  de  conduta  (Gualtieri, 

2008).

Portanto,  a  educação  do  negro  no  início  do  século  XX  se  processou  através  de  uma 

imposição, a todo custo, dos valores de uma cultura dominante que se considerava branca. 

Nessa  conjuntura,  o  ambiente  escolar  se  tornou  um meio  fértil  para  a  extirpação  dos 

“males” provocados pela má influência da cultura e da raça negra, transformando, assim, a 

sala de aula em um locus propício para a educação sexual e moral. 

Conforme já citado, a expansão do ensino público brasileiro entre os séculos XIX e XX 

propiciou a indivíduos de variados extratos sociais o acesso à educação.  Todavia, essa 

expansão também trouxe consigo a questão do baixo rendimento escolar e da evasão. Na 

busca  de  justificativas  para  esses  fenômenos,  pesquisadores,  psicólogos  e  cientistas 

encontraram explicações  baseadas  em fatores  biológicos  e  comportamentais.  Dentre  os 
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sujeitos  indicados  como atingidos  por  problemas,  os  negros  e  mestiços  foram os  mais 

apontados pelas pesquisas realizadas nesse período.

A fim de diagnosticar quais alunos estariam aptos para o estudo e quais estariam inaptos, a 

escola necessitou do auxílio de áreas de atuação legitimadas pelo rigor metodológico e 

estatuto  científico.  Assim,  a  Psicologia  começa  a  desempenhar  um  papel  crucial  na 

explicação das diferenças dos rendimentos dos diversos alunos. Segundo Patto (1991), os 

testes psicológicos tiveram uma grande influência na explicação dos problemas escolares. 

Caberia  à Psicologia (mais  especificamente à  Psicologia  diferencial)  detectar os alunos 

mais e menos aptos para o ensino e elaborar estratégias para reversão dessa situação.  

A utilização de instrumentos psicológicos favoreceu a clivagem dos alunos em normais e 

anormais. Contudo, os resultados dos testes começaram a demarcar e reafirmar as velhas 

desigualdades já existentes no meio social. Mesmo sob o pressuposto do mérito individual 

e  da  igualdade  de  oportunidades  escolares,  os  grupos  já  estigmatizados  socialmente 

começaram a compor o quadro daqueles que estavam inaptos para o ensino. De acordo 

com Patto (1991),
[...] se as aparências já faziam crer que as oportunidades estavam igualmente ao 
alcance de todos – pois é inegável que, em comparação com a estática sociedade 
feudal, a nova ordem possibilitou grande mobilidade social – a Psicologia veio 
contribuir para a sedimentação desta visão de mundo, na exata medida em que os 
resultados  nos testes  de  inteligência,  favorecendo via  de  regra  os  mais  ricos, 
reforçavam a impressão de que os mais capazes ocupavam os melhores lugares 
sociais. (p. 40)

Aliada  à  Psicologia,  a  Medicina  também  desempenhou  um  papel  importante  na 

classificação das aptidões escolares, sendo fundamental para o diagnóstico da presença de 

algum  distúrbio  neurológico  e  mental.  Entretanto,  para  explicar  as  causas  do  baixo 

rendimento dos alunos, o saber médico se pautou em uma visão organicista das aptidões 

humanas, carregada, como vimos, de pressupostos racistas e elitistas (Patto 1991, p. 40). 

Assim, voltam à baila as desigualdades raciais e de classe, mas agora com o respaldo dos 

laudos psicológicos.

Em um artigo produzido na década de 1949, Maria Leite da Costa apontava a importância 

dessa aliança entre Psicologia e Medicina para o diagnóstico das crianças consideradas 
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“difíceis”. De acordo com a autora, essas crianças se dividiriam em dois grupos: 

No  primeiro,  ficarão  todas  as  crianças  cuja  causa  de  dificuldade provém, 
sobretudo, da própria constituição, de lesão orgânica,  de natureza interior;  no 
segundo, entrarão as crianças, em que a desadaptação provém, especialmente, de 
ação externa, de influência do meio, de causas familiares ou erros de educação. 
(Costa, 1949, p. 22).

Nessa parceria, o laudo do psicólogo colaboraria para a efetivação do diagnóstico médico 

e,  de acordo com a autora,  a psiquiatria teria uma maior vantagem por reunir  tanto as 

qualidades da Medicina quanto as virtudes da Psicologia.

A Psicologia, segundo Costa (1949), deveria desempenhar uma função de desvelar, de pôr 

a descoberto os fatores que poderiam influenciar nas dificuldades de aprendizagem das 

crianças, fossem eles psíquicos, afetivos, ou até mesmo educativos.  A autora defendia que 

os diagnósticos psicológicos e médicos favoreceriam não apenas a descoberta, prevenção e 

erradicação dos fatores causadores da dificuldade na aprendizagem como também uma 

readaptação das crianças ao universo escolar. 

Segundo  Patto  (1999a),  Fernando  Azevedo  considerava  a  escola  uma  oficina  de 

reconstrução nacional.  De acordo com a autora, a reforma educacional por ele proposta 

priorizava a interação de profissionais da medicina e vistantes sanitaristas  com membros 

da  escola.  Nessa  perspectiva  a saúde  física  era  considerada  prérequisito  da  saúde 

intelectual, o que fazia da higiene, da educação física e do controle das condições de 

saúde dos professores, funcionários e alunos, peças centrais do novo projeto pedagógico.  

(Patto 1999, p.17)

Margotto  (2004)  sublinha  que  as  explicações  da  Psicologia  para  as  dificuldades  das 

crianças na escola se dividiam em duas vertentes. A primeira estava vinculada à influência 

dos pressupostos cientificistas que se intensificaram no Brasil, principalmente no final do 

XIX. A segunda vertente,  que também trazia consigo resquícios dos ideais  da primeira 

corrente, elaborava explicações para os elevados índices de reprovação já evidenciados no 

decorrer da expansão do ensino público.
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A perspectiva  de  que  muitas  das  crianças  com  baixo  rendimento  escolar  poderiam 

apresentar problemas orgânicos que, consequentemente, afetariam a sua aprendizagem, fez 

com que o conceito de anormalidade fosse transposto para a realidade escolar. De acordo 

com  Patto  (1991),  os  alunos  designados  como  anormais  escolares seriam  justamente 

aqueles que expressariam dificuldades em acompanhar as outras crianças na apreensão dos 

conteúdos escolares. Assim,

[...]circunscrita  à  avaliação  médica  segundo  os  quadros  clínicos  da  época,  a 
avaliação dos “anormais escolares” tornou-se, durante os trinta primeiros anos do 
século XX, praticamente sinônimo de avaliação intelectual; nesta época, os testes 
de QI adquiriram um grande peso  nas  decisões  dos educadores  a  respeito  do 
destino escolar de grandes contingentes de crianças que, na Europa e na América, 
conseguiam ter acesso à escola. (Patto, 1991, p.43)

Com a incorporação dos conceitos psicanalíticos às justificativas dos problemas escolares, 

passou-se a pensar na influência do ambiente e das questões afetivos-emocionais sobre o 

desenvolvimento  do indivíduo.  Daí  a  criança  anormal passou a  ser  designada  criança 

problema (Patto 1991).  A partir da constatação de que os problemas externos ao aluno 

teriam  peso  na  dificuldade  de  aprendizagem,  o  movimento  de  higienização  mental 

começou a se disseminar com mais força pelas escolas, principalmente a partir da década 

de  1930.  Com  finalidades  preventivas,  esse  movimento  visou  à  correção  dos 

desajustamentos escolares e dos velhos distúrbios da aprendizagem. Segundo Patto (1991), 

a perspectiva de higiene mental escolar favoreceu a expansão das clínicas escolares e, mais 

uma vez, a função do psicólogo e dos testes psicológicos se fez importante. Assim, na 

perspectiva de Arthur Ramos (1954),  

 
[...] em vez de considerarmos a criança um ser isolado, responsável pelos seus 
atos,  ou  julgada portadora de uma “ tara” ou de um fato adverso,  a higiene 
mental, aproveitando a lição da psicologia social contemporânea, ensina-nos a 
olhar  a  criança  como  uma  entidade  móvel,  complexa,  boiando  à  mercê  de 
múltiplas influências do seu meio, e reagindo das mais variadas maneiras à essas 
influências. (p. 44).

Percebemos, então, que questões como a relação familiar e a realidade social na qual a 

criança  se desenvolve começam a fazer parte das explicações para o insucesso escolar.

Já   por volta de 1940, a Segunda Guerra Mundial acaba influenciando no diagnóstico dos 

alunos com problemas de aprendizagem. Patto (1991) destaca que esse momento tendeu a 
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uma  intensificação  das  justificativas  psicológicas  –  a  começar  pelos  EUA.  Em 

contraposição,  reduzem-se as explicações vinculadas à hereditariedade e à raça.  Apesar 

dessa modificação, os pobres  e negros mantiveram os menores desempenhos escolares, 

permanecendo,  assim,  no centro  das  preocupações  dos  psicólogos  e  pedagogos.   Patto 

(1991) alega que,
[...] diante da recorrência de dados que apontavam os negros e os trabalhadores 
pobres como detentores dos resultados sistematicamente mais baixos nos testes 
psicológicos, a explicação começa a deixar de ser racial – no sentido biológico 
do  termo-  para  ser  cultural.  A  psicologia  diferencial  assimilou  muito  dos 
conhecimentos  acumulados  pela  antropologia  cultural  e  valeu-se  destes  para 
explicar o menor rendimento obtido pelos grupos e classes sociais mais pobres na 
escola e nos instrumentos de medida das capacidades psíquicas. Mas se um passo 
importante dado quando o conceito de raça foi substituído pelo de cultura como 
elemento explicativo das desigualdades sociais, é preciso continuarmos atentos 
às  armadilhas  da  ideologia  presentes  nesta  passagem:  os  juízos  de  valor, 
centrados no modo  de viver e de pensar dos grupos dominantes impregnam os 
trabalhos  dos  antropólogos  culturalistas,  que  frequentemente  consideram  “ 
primitivos”,  “  atrasados”  e  “  rudes”  grupos  humanos  (muitas  vezes  classes 
sociais) que não participam ou participam parcialmente da cultura dominante. (p. 
45).

A Teoria  da  Carência  Cultural,  cujo  ápice  ocorreu  na  década  de  1960,  fortaleceu  a 

percepção  da influência da família para o desempenho dos seus filhos. Para essa teoria, o 

baixo rendimento escolar e as repetências, costumeiramente presentes entre as crianças 

negras e pobres, deviam-se ao fato destas passarem por privações familiares que acabavam 

por  afetar  seu  desempenho  na  escola.  Tais  privações  abrangeriam  desde  aspectos 

psicossociais  até  materiais.  Com  a  influência  dessa  perspectiva  sobre  as  causas  do 

desempenho escolar, a conduta familiar passou a ser questionada e analisada por vários 

psicólogos e pesquisadores. 

Nessas análises não faltaram críticas ao meio familiar oriundo dos setores populares no 

qual estão inseridos significativa parte da população negra. A precariedade da condição de 

vida da criança, bem como o aprendizado que ela adquiria em casa e na vizinhança foram 

fatores  constantemente  mencionados.  Preocupada  com  as  questões  que  poderiam 

determinar a formação das “crianças difíceis”, Costa (1949) alertava que o psicólogo tinha 

como responsabilidade atentar para as condições familiares. De acordo com a autora, 

se a criança teve uma infância miserável, ou andou abandonada ao deus dará, se 
frequentou  ou  não  a  escola,  se  cresceu  no  seio  de  família  sã,  ou  num  lar 
desorganizado, se viveu cheia de mimos ou sofreu maus tratos, tudo isso irá 
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refletir-se no comportamento, na maneira como reage. (p. 25).

Em afinidade com o pensamento de Costa (1949), Cardoso (1949) mencionava que essa 

educação externa à  escola  poderia  impedir  o  envolvimento da criança os  as  atividades 

escolares. Mais incisiva nessa discussão, a autora afirmava que,
[...]em casos como esses, o meio familiar, em que a criança passa a maior parte 
do tempo, é, em tudo, a antítese do meio escolar. O que a escola procura construir 
a  família  destrói,  num momento  reduz  a  pó.  Os  exemplos  vivos  e  flagrantes 
insinuam-se na carne,  no sangue das crianças, ditando-lhes formas amorais de 
reação, comportamentos antissociais. A influência é tanto mais perniciosa quanto 
mais baixa é a idade cronológica e o nível de maturidade social [....]. Crescendo e 
desenvolvendo-se sob tal  ação negativa,  desinteressam-se do trabalho  escolar, 
dão-lhe pouco valor, não crêem em sua eficácia. Tem os heróis do morro que, 
tocando  violão,  embriagando-se,  dormindo  durante  o  dia,  em  constante 
malandragem à  noite,  vivem uma vida  sem normas,  sem direção;  por  vezes, 
ostentam uma auréola maior-algumas entradas na detenção, um crime de morte 
impune.  [...]  A moral  é  diferente  daquela  que  a  escola  aceita  [...].  A escola 
preconiza normas de higiene: “É indispensável tomar banho diariamente”. Mas ... 
no morro não há água [...] A escola exige a honestidade “ Não fiques nem com 
um tostão que te pertence”. Mas ... com 20 centavos se compra um pão; não será 
tolice entregar  o dinheiro,  quando será tão fácil guardá-lo e matar a fome? A 
escola aconselha as boas maneiras, procura difundir hábitos sociais de polidez. 
Mas ... no morro, na casa de cômodos, isso nada exprime e até se torna ridículo 
empregar  “ com licença”, desculpe, muito obrigado. (p. 82-83).

Também nesse  momento,  a  ação  da  Psicologia  escolar  se  fez  presente  e  fundamental. 

Primeiro,  por  meio  da  utilização  dos  testes  psicológicos  para  avaliar  a  capacidade 

intelectual dos alunos e medir seu progresso ou regressão, e, segundo, através da utilização 

de  técnicas  novas  que  visassem o  estímulo  à  motivação  do  aluno  e  da  utilização  de 

métodos que favorecessem a aprendizagem. Todas essas atividades foram executadas sem 

que o psicólogo analisasse o significado dado pela criança ao conteúdo escolar que lhe era 

transmitido. O diferencial do rendimento escolar entre as crianças negras era explicado 

pela conduta de suas famílias. Portanto, conforme essa perspectiva de análise, as crianças 

das chamadas minorias raciais não sairiam bem na escola porque seu ambiente familiar e  

vicinal  impedira  ou  dificultaria  o  desenvolvimento  de  suas  habilidades  e  capacidades  

necessárias a bom desempenho escolar. (Patto, 1992, p.109).

A construção  de  programas  de  educação  compensatória  –  surgidos  primeiramente  nos 

Estados Unidos e depois disseminados para outros países – se deu como consequência 

dessa  discussão  e  preconizou  a  possibilidade  de  prevenção  dos  problemas  do  baixo 

rendimento escolar. Visando suprir, desde a idade pré-escolar, os elementos culturais dos 
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quais as famílias pobres e negras  não possuíam, essa medida representaria, de acordo com 

Patto (1987), uma possibilidade de aculturação, na medida em que as crianças aprenderiam 

novas normas e padrões culturais. A autora acrescenta ainda que

[...] os conteúdos curriculares e os métodos de ensino tinham invariavelmente o 
mesmo propósito:  levá-las a  adquirir  atitudes,  valores,  habilidades perceptivo-
motoras,  estruturas  intelectuais,  hábitos  de  pensamento,  estilos  de  linguagem, 
vocabulário  ou  repertório  comportamental  (os  termos  variam,  segundo  a 
orientação teórica de cada programa) tidos como necessários ao sucesso na escola 
primária  pública  [...]  segundo  os  proponentes  desta  estratégia,  a  única 
possibilidade  que  uma  pessoa  pobre  tem de  deixar  de  pertencer  às  camadas 
pauperizadas  da  população  é  a  substituição,  devidamente  monitoradas  por 
psicólogos e educadores, de  sua visão de mundo e de sua ação pela visão de 
mundo pela ação típicas da chamada classe média. (p. 118).

Nesse contexto, a criança submetida a esse tipo de programa obteria todas as oportunidades 

para se restabelecer culturalmente e aumentar suas chances de sucesso escolar. Assim, se a 

criança, mesmo diante dessas oportunidades, não obtivesse progresso no seu rendimento 

escolar, a culpa de seu fracasso recairia novamente sobre ela ou sua família, isentando os 

sistemas governamentais e escolares de qualquer responsabilidade.

 Ainda hoje, muitos professores tendem a acusar a família pelo fracasso escolar do aluno. 

Nessa perspectiva,  os  pais  advindos dos estratos populares no qual  há uma expressiva 

quantidade de negros tenderiam a ser mais negligentes com a educação de seus filhos. A 

constante  ausência  dos  pais  às  reuniões  seria,  pois,  um dos  indícios  mais  fortes  desse 

suposto descaso familiar.  Essa situação engendraria  um grande conflito  entre  família  e 

escola no qual o ritmo de escolarização seria imposto às famílias. Dessa forma, os pais se 

veriam obrigados a se adaptar ao ritmo escolar, bem como à linguagem peculiar a esse 

meio. (Thin, 2006).

2.1- Uma breve discussão sobre o fracasso escolar

No capítulo anterior, vimos que o fracasso escolar foi um entrave para o ensino público 

brasileiro.  Várias medidas foram utilizadas para suplantar os problemas impactantes no 

desempenho dos alunos. Assim, psicólogos e médicos desempenharam funções marcantes 

na indicação dos grupos com dificuldades escolares, bem como nas explicações de seus 

problemas  de  aprendizado.  Como  resultado,  negros  e  pobres  foram  considerados  os 
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principais detentores dos piores desempenhos.   Ainda hoje, vemos que o fracasso escolar 

representa  um  entrave  para  o  ensino.  De  acordo  com  departamento  de  Políticas 

Educacionais do MEC (2005),

O fracasso escolar se coloca, no entanto, como um dos limites à melhoria dos 
indicadores  educacionais  não  só  no  Brasil,  mas  também  em  toda  região  da 
América  Latina.  Neste  contexto,  o  analfabetismo,  a  distorção  idade  /  série,  a 
evasão  e  a  repetência  contribuem  substantivamente  para  a  naturalização  dos 
processos de exclusão e marginalidade social (p 17.). 

Do mesmo modo que o fracasso escolar persevera, ainda hoje os negros obtém os piores 

desempenhos escolares. De acordo com a pesquisa apresentada por Pinheiro et al (2006) 

sobre os dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica  Aplicada), em 2004,  36,2% dos 

negros matriculados no ensino fundamental estavam em situação de defasagem idade-série, 

ao passo que os alunos brancos representaram apenas 20% dos alunos defasados.

A perpetuação do fracasso escolar e de sua incidência nos grupos negros leva-nos a uma 

breve exploração das discussões recentes tanto sobre os motivos que  contribuem para o 

fracasso escolar quanto  para  a sua relação com a condição racial  dos alunos da escola 

pública. Porém, inicialmente consideramos pertinente discutir o fracasso escolar em si. 

Temos visto que  as pesquisas que discutem o fracasso escolar também mencionam outros 

problemas  escolares  associados,  tais  como  baixo  desempenho,  reprovação,  defasagem 

idade-série e evasão.  Percebemos que alguns desses fatores  possuem vinculação direta, 

como, por exemplo, a reprovação e o baixo desempenho, pois a reprovação é consequência 

do baixo desempenho do aluno durante o ano letivo. 

A articulação dos fatores como evasão, abandono e repetência ajuda a compor um quadro 

mais amplo de adversidades escolares conhecido como “fracasso escolar”. Trata-se de um 

fenômeno que engloba diversos acidentes escolares que atravessam a vida educacional do 

aluno. Esse fenômeno pode ser situacional, isto é, afetar um determinado momento da vida 

escolar do estudante, ou acompanhar toda a sua trajetória escolar. Segundo Charlot (1997), 

o  que  os  professores,  as  famílias  e  a  mídia  tenderiam  costumeiramente  a  denominar 

fracasso  escolar  representa,  na  verdade,  um  conjunto  de  fenômenos  observáveis  e 
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comprovados. Assim, 
[...]existem, é claro, alunos que não conseguem acompanhar o ensino que lhes é 
dispensado, que não adquirem os saberes que supostamente deveriam adquirir, 
que  não  constroem  certas  competências,  que  não  são  orientados  para  a 
habilitação que desejariam, alunos que naufragam e reagem com condutas  de 
retração, desordem, agressão ( p. 16).

Isso nos leva à reflexão proposta por Lahire (1997), que aponta as noções de fracasso e 

sucesso  escolar  como  construtos  sociais  engendrados  pela  própria  instituição  escolar. 

Nessa  perspectiva,  ambos  os  fenômenos  fazem  parte  de  uma  configuração  histórica, 

podendo modificar-se  ao  longo do tempo.  Nesse  caso,  o  que  há  anos  era  considerado 

fracasso escolar pode, atualmente, não ser visto como tal.  Essas alternâncias dependeriam, 

segundo  o  autor,  de  fatores  sociais  e  econômicos. Nessa  mesma  linha  de  raciocínio, 

Charlot (1997) prefere falar que o fracasso escolar não existe; o que existe são alunos em  

situação de fracasso (p.16). Embora os sintomas denominados de fracasso escolar sejam 

reais  e  apontem para  a  existência  de  causas,  para  Charlot  “(...)  não existe  um objeto  

‘fracasso escolar’, analisável como tal. Para estudar o que se chama o fracasso escolar,  

deve-se, portanto, definir um objeto que possa ser analisado. (p.16).

Quando refletimos sobre o papel da escola na definição do sucesso e do fracasso escolar, 

não podemos esquecer que esses fenômenos são cristalizados em avaliações, baseadas nos 

procedimentos e valores definidos pelos responsáveis pelas atribuições de notas e concei-

tos aos alunos. Carvalho (2009a) tem debatido acerca da forte influência do critério de 

avaliação sobre as notas dos alunos. Ao pesquisar os critérios de avaliação utilizados por 

nove professoras alfabetizadoras de escolas públicas da cidade de São Paulo, essa autora 

percebeu que a maioria das docentes recorre a critérios subjetivos para avaliar seus alunos 

e consideram o compromisso do aluno (p.838) um dos recursos de avaliação. Ela também 

aponta para as consequencias nocivas dessa situação, pois os alunos negros e pertencentes 

ao gênero masculino foram os mais afetados pelo baixo desempenho. Assim,

Os resultados desta pesquisa,  no entanto,  indicam que não estamos  diante de 
uma diferença de aprendizagem, mas de comportamento, ao lado de uma grande 
indefinição de critérios de avaliação, o que pode estar criando dificuldades tanto 
para meninos, em sua maioria negros, que muito cedo constroem uma imagem 
de alunos incapazes de aprender (p. 860).

Pesquisadores  como Rosemberg  (1998)  e  Vianna  (1991)  têm considerado a  vinculação 
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entre  a  qualidade  do  ensino  público  e  fracasso  escolar.  Vianna  (1991)  destaca  que  os 

estudantes de escolas públicas enfrentam vários obstáculos em sua trajetória escolar, tais 

como:  classes  lotadas,  que  dificultariam o  ensino  mais  centralizado  e  individualizado; 

infrequência dos estudantes; constantes faltas dos professores, que conduzem os alunos a 

ficarem  sem  conteúdos;  constantes  rotatividades  dos  docentes;  insuficiente  formação 

pedagógica  e  despreparo  dos  professores  para  o  ensino;  inadequação  dos  métodos 

utilizados para o ensino; deficiência do sistema de avaliação, que muitas vezes se torna 

penalizador  para  o  aluno;  transferência  do aluno para  uma escola  cujos  conteúdos  são 

diferentes daqueles apreendidos na instituição anterior; e descaso dos professores com os 

discentes  que  possuem  mais  dificuldades  escolares.   Para  o  autor,  essas  condições 

incentivam o desinteresse pelo estudo e, ao mesmo tempo, favorecem a repetência. Em 

muitos  casos,  essa  situação  acaba  provocando uma reação  em cadeia  na  qual  o  baixo 

desempenho pode acarretar reprovações, que, por sua vez, estimulam o abandono escolar. 

Rosemberg  e  Pinto  (1995)  destacam que  as dificuldades  vivenciadas  pelos  alunos  das 

escolas públicas afetam mais os estudantes negros do que os brancos. A autora considera a 

segregação espacial (1996 p. 63) uma das razões do baixo desempenho dos negros, pois os 

[...]  alunos pobres, e, inclusive, alunos negros tendem a ser recrutados para escolas de  

alunado  mais  pobre,  onde  em  geral  reina  um  pessimismo  a  respeito  de  suas  

potencialidades e que acaba se refletindo negativamente no seu desempenho. (Rosemberg 

e Pinto, 1995, p.17-18).

Alguns autores, como Henriques (2002) Gomes (2005) Rosemberg (1998), têm atentado 

para a importância de se considerar a discriminação racial como um dos motivos para o 

desinteresse  da  criança  pelo  estudo.  Rosemberg  (1998)  considera  que  brincadeiras  de 

caráter racial, xingamentos ou exclusão do aluno negro por seus pares podem estimular o 

seu desejo de deixar a escola.

 

Além dos fatores raciais, consideramos que tanto negros quanto não negros podem sofrer 

nocivas  consequencias  advindas  de  uma  condição  de  aluno  em estado  de  fracasso.  A 

primeira  delas  refere-se  ao  peso  que  a  própria  palavra  possui. Ao  procurarmos  no 

dicionário de língua portuguesa de Silveira Bueno (1992) o significado da palavra fracasso, 
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encontramos as seguintes definições:  malogro, desastre, desgraça, mau êxito (p. 37). Se 

considerado como desastre, o fracasso escolar poderia ser pensado como uma  tragédia 

vivenciada pelo aluno. Já as definições malogro e mau êxito remetem à ideia de sucessivas 

falhas – algumas irreversíveis – cometidas pelo estudante em sua trajetória escolar. 

De todo modo, essas palavras expressam infortúnios e experiências desagradáveis. Assim, 

a  expressão  fracasso  escolar representa  um  grande  fardo  para  o  aluno.  Atingir  essa 

condição pode significar, para muitos estudantes, alcançar uma situação irreversível. No 

caso  de  alguns  pais,  a  situação  pode  ser  pensada  como  o  encerramento  do  sonho  de 

melhoria da vida familiar. 

Da mesma forma, pode levar o professor a abandonar suas expectativas sobre o aluno, de 

forma que  as  maiores  consequências  recairiam sobre o próprio  estudante,  que teria  de 

carregar  o  estigma  de  incapaz  para  o  estudo.  Sem ter  o  apoio  do  professor  e  com a 

autoestima abalada, o aluno poderia desinteressar-se pelo estudo e abandonar a escola. Tal 

questão nos leva a um outro debate sobre as causas do fracasso escolar, a desmotivação 

para o estudo. 

Charlot (1996) tem sido um dos principais pesquisadores sobre os fatores que levariam um 

aluno ao interesse pela escolarização. Ao entrevistar estudantes oriundos da periferia da 

região norte de Paris,  constatou que estes tendiam a dissociar o aprendizado adquirido na 

escola do aprendizado adquirido em casa. Esses alunos viam a instituição como um espaço 

no qual deveriam apenas cumprir sua função de aluno (fazer os exercícios, aprender as 

lições,  prestar  atenção  na  aula),  e,  para  eles,  as  atividades  escolares  e  os  conteúdos 

lecionados não se  relacionavam com sua realidade extra-escolar,  pois  consideravam as 

atividades escolares importantes somente para a obtenção do diploma. O autor afirma que, 

para esses alunos, aprender é se tornar capaz de se adaptar às situações, de estar em 

conformidade com que tais situações exigem, de operacionalizá-las de modo pertinente, de 

“sair melhor possível de qualquer situação [...] (p. 59).

Nessa perspectiva, tais estudantes desempenhariam uma relação estratégica com a escola e, 

de acordo com Charlot (1996), a relação com o saber e o  aprendizado estaria vinculada  ao 
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mundo fora da escola e não ao conteúdo que lhes era proporcionado ali dentro.  

Sposati (2000) relata que, ao ter contato com crianças de uma periferia da cidade de São 

Paulo, percebeu a enorme complexidade de seu dia a dia, principalmente no que toca às 

relações familiares dos alunos em situação de fracasso. A autora considera relevante que a 

escola também conheça um pouco do cotidiano desses alunos.

Giroux  (1999)  destaca  que  os  professores  também devem atentar-se  para  dificuldades 

sociais e raciais vivenciadas por seus alunos.  Em seu texto, "Por uma pedagogia  e política 

da branquidade" o autor realiza uma análise de dois filmes4 para discutir sobre como deve 

ser uma relação entre professores e alunos oriundos de contextos e culturas diferentes.  Na 

crítica do autor, o filme "Dangerous Mind" apresenta uma professora que é indiferente aos 

problemas raciais e sociais vivenciados por seus alunos. O autor propõe que os docentes 

auxiliem seus estudantes a se tornarem mais críticos. Para tal fim Giroux (1999)  ressalta 

que os

[...]  professores  podem começar  tal  diálogo  com aquilo  que  os  estudantes  já 
sabem; eles podem questionar a percepção dos estudantes sobre as diferenças 
raciais e culturais entre vizinhanças, espaços para recreação, escolas, lugares para 
alimentação e outros lugares públicos [...] Similarmente, questões de identidade 
cultural podem ser exploradas por uma pedagogia de representação que analisa 
de  que  modo  grupos  raciais  dominates  e  subordinados  sãos  retratados  e 
esteriotipados  na  mídia  ,  imprensa  e  outros  aspectos  da  cultura  e  como tais 
grupos são inflenciados e posicionasdos por esses esteriótipos (p.126)

Tal  afirmativa  reforça  a  pertinência  do  conhecimento  dos modos como  os  estudantes 

vivenciam  suas vidas dentro e fora da escola, algo que este trabalho almejou ao se abrir à 

escuta de crianças negras em situação de sucesso e de fracasso escolar, bem como à escuta 

de seus familiares.   

É amplamente discutido que, para pessoas provenientes das classes populares, o sucesso 

escolar se torna uma garantia de mobilidade social, razão pela qual  a tendência seja que os 

pais  procurem  conduzir seus filhos  ao  interesse  pelo  estudo,  elaborando  estratégias 

próprias para garantir seu êxito na escola e na sociedade. Porém, alguns autores defendem 

que  a  escolarização  precária  dos  pais  é  um entrave  para  o  interesse  e  aprendizado da 

4 Giroux (1999) analisa os filmes “Dangerous Minds” e “Suture” que apresentam escolas de  periferias 
norte americanas constituídas, em sua maioria, por alunos de diferentes origens raciais.
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criança.

Destacamos que, no Brasil, esse índice recai com mais severidade sobre os negros, pois 

estes  ainda  possuem  os  maiores  índices  de  analfabetismo  e  os  menores  níveis  de 

escolarização. De acordo com os dados do  IBGE em relação às mudanças ocorridas entre 

1999 a 2009,  
[...]tanto a população  de cor preta quanto a de cor parda ainda têm o dobro da 
incidência de analfabetismo observado na população branca: 13,3% dos pretos e 
13,4% dos pardos, contra 5,9% dos brancos, são analfabetos [...]   Em 2009, os 
patamares são superiores aos de 1999 para todos os grupos, mas o nível atingido 
tanto pela população de cor preta quanto pela de cor parda, com relação aos anos 
de estudo, é atualmente inferior àquele alcançado pelos brancos em 1999, que era, 
em média, 7,0 anos de estudos.   (IBGE, 2010, p 227).

Nessa  perspectiva,  o  fato  de  muitos  pais  com  baixa  escolaridade  desconhecerem  os 

conteúdos  escolares  aprendidos  por  seus  filhos  dificulta  o  seu  acompanhamento  na 

realização  e  correção  das  tarefas  escolares.  Spostati  (2000)  menciona  que  a  distância 

instrucional entre pais e filhos seria um empecilho para o estímulo do interesse da criança 

pelo conteúdo escolar. Como consequência, a criança que nasce em um contexto familiar 

cujos pais são analfabetos tem mais chances de fracassar do que os filhos de pais com bom 

nível de instrução. Tanto Checchia & Andrade (2005) quanto Spostati (2000) enfatizam 

que as dificuldades dos pais em acompanhar o aprendizado dos filhos poderiam favorecer 

um aumento  da  angústia  familiar  na  medida  em que  esses  pais  se  veriam impotentes 

perante o aprendizado dos filhos.

Em contraposição,  um pai  sem instrução  poderia  ver  no sucesso escolar  do filho  uma 

conquista que ele próprio não alcançou, e isso poderia lhe causar, ao invés de angustia, 

orgulho. (Charlot 1996, Saavedra, 2004). Nesse caso, os pais pobres, analfabetos ou com 

pouca instrução também engendrariam estratégias para superar essa dificuldade. Em várias 

situações, os pais podem recorrer aos parentes mais próximos com mais instrução para 

auxiliar nas dúvidas escolares de seus filhos. (Charlot, 1996). 

Embora  Alves  et  al (2007)  também  argumentem  que  o  aluno  pobre  tem  menos 

probabilidade de êxito escolar devido à baixa renda econômica familiar e à baixa instrução 

de seus pais, ao mesmo tempo reconhecem que, em muitos casos, a própria família pode 
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criar condições para propiciar o êxito escolar de seus filhos. Bourdieu (2007)  menciona 

que, em algumas situações, os pais  podem elaborar estratégias de investimento por meio 

da criação de uma  rede de ligações  caracterizada pelo auxílio  financeiro dos parentes, 

amigos, vizinhos, dentre outros. Trata-se, portanto, de uma estratégia para burlar problemas 

como, por exemplo, a carência de recursos financeiros necessários para a conservação do 

aluno na escola. 

Além  dessas  estratégias,  muitas  outras  práticas  são  engendradas  por  famílias 

economicamente desfavorecidas com o propósito de garantir o sucesso dos seus filhos e 

sua  permanência  na  escola.  Quando  vêem o  sucesso  escolar  como,  praticamente,  uma 

“questão  de  honra”,  os  pais  podem  construir  uma  relação  familiar  em  que  todas  as 

atividades da família girem em torno do filho. Saavedra (2004), em pesquisa realizada com 

filhas de mulheres operárias em Portugal, revela que essas mães, para garantir o sucesso 

escolar das filhas, isentavam-nas de todos os afazeres domésticos para que se dedicassem 

integralmente ao estudo.

Charlot (1996) aponta que essa influência e demanda dos pais sobre os filhos favorece uma 

maior mobilização do aluno em relação à escola. Ou seja, pode ajudá-lo a aumentar seu 

interesse pelas atividades escolares. De acordo com o autor, as famílias populares podem 

utilizar vários processos de mobilização para impulsionar o interesse do aluno, além dos 

supracitados:
Elas  controlam,  ajudam,  “empurram”  fazendo  explicitamente  referencia  ao 
futuro,  ao desemprego,  às dificuldades de vida e de trabalho dos pais.  [...]  A 
atitude  mais  eficaz  parece  ser  a  de  “ter  confiança”,  embora  vigiando 
discretamente, e de ter “orgulho” dos resultados do aluno[...] mais do que com os 
pais, a mobilização escolar às vezes tem a ver com a irmã maior – ela própria 
pode ter fracassado nos estudos e por isso põe os menores em guarda em relação 
ao que pode acontecer se eles não estudarem. (p. 57).

 Nessa perspectiva, a relação do aluno com o aprendizado adquire um sentido peculiar. Ir à 

escola, estudar e aprender se torna uma função importante na medida em que representa 

uma expectativa de mobilidade social não só para o estudante como para toda a família.

Os alunos em situação de sucesso podem apresentar-se de diversas maneiras em face das 

expectativas de seus pais. Em muitas situações, assumem o lugar que lhe é imputado pela 
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família  e  procura  corresponder  às  expectativas,  assumindo  os  projetos  que  os  pais 

constroem a seu respeito. Esses alunos procuram prestar mais atenção na aula, participar 

das atividades escolares, estudar em casa e procurar mais o professor.

Dessa forma, as circunstâncias que levam o estudante pobre a alcançar êxito na escola 

demonstram que seu sucesso escolar é conquistado à custa de muitos esforços e sacrifícios. 

O  apoio  familiar,  tanto  financeiro  quanto  emocional,  tem importância  nesse  processo. 

Como já comentado anteriormente, a família economicamente desfavorecida pode recorrer 

a auxílios para suprir sua deficiência financeira, tais como a ajuda de terceiros.
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CAPÍTULO 3 -METODOLOGIA

Este capítulo é iniciado com uma breve caracterização da escola. Em seguida apresenta-

mos o referencial teórico-metodológico da pesquisa de campo. Os elementos considerados 

mais significativos para comporem a investigação da escolarização de alunos negros em si-

tuação de sucesso e fracasso escolar são trazidos aqui. A pesquisa se vale de uma pluralida-

de de recursos metodológicos dirigidos à compreensão dos contextos escolar e familiar 

dessas crianças. Com isso, buscamos oferecer uma imagem viva do dia a dia vivido pelas 

crianças nesses contextos, incluindo um quadro descritivo que orientará a análise crítica da 

temática (ver capítulo VI). De agosto a dezembro de 2009 realizamos observações de sala 

de aula de todas as turmas do 1º. ao 5º. Ano (três dias em cada turma) de uma escola públi-

ca de Ensino Fundamental situada em de São João del-Rei (MG), escolhida em virtude de 

concentrar uma expressiva quantidade de alunos negros e pardos. Entre os meses de de-

zembro de 2009 e março de 2010, desenvolvemos uma pesquisa documental (diários esco-

lares, legislação, fichas de matrícula das crianças, etc.), ao mesmo tempo em que foram re-

gistradas as classificações raciais de todos os alunos das turmas, pelas suas professoras, e 

as três crianças com maior e as três com menor rendimento de cada turma, seguidas de 

uma breve descrição de como foi a vida escolar desses alunos. Em fevereiro e março de 

2010 a escola nos cedeu um tempo de aproximadamente uma hora e meia para o preenchi-

mento de uma ficha por todos os alunos das turmas pesquisadas, a fim de caracterizar 

quem eles são e onde moram, bem como sua rotina na escola e na família. Entre o final do 

primeiro semestre de 2010 e o primeiro de 2011 entrevistamos as crianças e seus familia-

res. Para tanto, construímos dois roteiros de entrevista, um para a família e o outro para a 

criança. As entrevistas ocorreram nos domicílios das famílias, em um ou dois encontros. 

Tanto as crianças quanto suas famílias nos receberam de maneira afetuosa e solícita. 

3.1 Caracterização da escola

A escola se situa em uma região periférica da cidade e acolhe alunos oriundos de cinco 

bairros periféricos: São Geraldo, Bela Vista, Senhor dos Montes, Araçá e Dom Bosco.  Isso 

nos conduziu à escolha dessa instituição, pois o fato de acolher estudantes de diversos 
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bairros garantiria uma maior diversidade de alunos, inclusive uma significativa quantidade 

de alunos negros. 

Seu  ponto  de  localização  também se  encontra  próximo  de  pequenos  estabelecimentos 

comerciais, bem como de um campus da Universidade Federal de São João del-Rei. Sua 

clientela se compõe majoritariamente de alunos pertencentes a famílias com baixo poder 

aquisitivo, com uma remuneração que varia de um a dois salários mínimos por família. 

Alguns  professores,  alunos  e  membros  da  comunidade  nos  relataram   ocorrências  de 

tráfico de drogas, furtos, assaltos e até assassinatos no bairro. O fato de o estabelecimento 

ter sofrido um ou outro furto fortaleceu a representação de que o bairro é violento.

A escola procura estabelecer contato com as comunidades próximas, promovendo festas  e 

abrindo espaço para atendimento e esclarecimento de dúvidas ao público.  A instituição 

atende a turmas de Ensino Fundamental compreendidos entre os turnos da manhã, tarde e 

noite.

Em entrevistas e conversas informais sobre a escola, soubemos que esta se originou em um 

contexto de expansão da escola pública para os setores populares – mais especificamente 

em 17 de julho de 1963. Inicialmente, a estrutura do estabelecimento era organizada de 

forma precária. Havia poucas salas e a estrutura da escola era composta de “latão"5.

A análise do histórico escolar da instituição nos demonstrou também que não somente seus 

alunos  eram despossuídos  de  recursos  financeiros  como  também a  própria  instituição 

funcionava sob condições precárias. Esse estabelecimento dependeu de muitas reformas 

para poder receber os alunos. De acordo com o histórico escolar: 

A partir de 1970 a Srª diretora e professoras não mediram esforços e apelaram ao 
Estado  uma  reforma  no  Estabelecimento  visto  que  em  menos  de  8  anos  de 
construído o prédio já se encontrava em péssimas condições, impossibilitando o 
bom andamento do ensino e fazendo diminuir o número de alunos matriculados. A 
situação das salas era tão precária que 4 turmas em dois turnos funcionavam no 
porão da Igrejinha de São Geraldo ( antiga) num regime de grandes sacrifícios 

5 A direção da escola e alguns dos  entrevistados nos relaram que a estrutura inicial da instituição era 
composta de um material metálico que eles chamaram de  “latão”. 
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para os alunos e professores. (p. 01).

No decorrer dos anos, a instituição passou por reformas, como aumento do número de 

salas, e modificação da estrutura de lata para tijolos. Houve também a expansão das séries. 

No início, devido principalmente à sua precariedade, a instituição oferecia somente aulas 

da primeira à quarta série. Com as melhorias obtidas, a escola passou a atender turmas da 

quinta  à  oitava série.  A escola  enfrentou  muitas  dificuldades,  chegando a  depender  de 

auxílios da prefeitura e, muitas vezes, da disponibilidade das salas da paróquia local. 

A escola contém duas turmas de 1º ano, duas turmas de 2º ano, três turmas de 3º ano, duas 

turmas de 4º ano e uma turma de 5º ano, contabilizando um total de 10 turmas. A média 

geral de alunos em cada sala compreende entre 22 e 24 estudantes, com exceção da sala de 

5º ano. O fato de haver somente uma turma para esta última série faz com que haja uma 

concentração maior de alunos, totalizando 38 inscritos. 

As salas não possuem nomenclaturas que as diferenciem de si; em geral, a distinção de 

uma sala para outra e de uma turma pra outra é realizada pelo ano em si ( sala do 1º ano, 2º 

ano, 3º ano, e assim por diante) ou então pelo nome do professor ( por exemplo, turma da 

professora Maria).  A cada início de ano letivo, a renovação de alunos para cada turma é 

feita através da mistura dos alunos da turma anterior, por exemplo, a turma do 4º ano de 

2010 pertencente à professora Maria é composta por uma parte de alunos do 3º ano da 

professora Josefa e outra parte de alunos do 3º ano da professora Ligia. 

A supervisora  da  instituição  justifica  que  tal  motivo  é  para  haver  uma  distribuição 

equitativa de cada aluno, ou seja, para que cada professor tenha igualmente em sua turma 

uma  quantidade  de  estudantes  regulares,  bons,  disciplinados  e  indisciplinados.  Nesse 

sentido nenhum professor seria prejudicado ou favorecido em relação ao outro.

De  acordo  com  a  análise  da  classificação  racial  dos  estudantes  realizada  pelos  pais, 

pudemos  constatar  que  todas  as  turmas  são  compostas,  em  sua  maioria,  por  negros 

(somatória de pretos mais pardos). As aulas do 1º ao 5º ano ocorrem no turno da tarde, das 

13 h às 17h15, e as aulas do 6º ao 9º ocorrem no turno da manhã, das 7 h às 11h25.
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Os alunos do turno vespertino se inserem na escola a partir dos seis anos de idade. No 

início do ano letivo de 2009 a escola contava com 249 alunos matriculados nesse turno. No 

entanto,  alguns  deles  se  transferiram,  restando  237  estudantes.  Trabalhavam  nesta 

instituição  dez  professoras  responsáveis  por  cada  classe,  dois  professores  de Educação 

Física, uma supervisora exclusiva para esse turno, a diretora, a vice-diretora , funcionárias 

de serviços gerais e cozinheiras.

Nosso  contato  inicial  com a  instituição  se  deu  em abril  de  2009,  quando  solicitamos 

permissão para realizar a  pesquisa.  Informamos a  direção acerca do tema do projeto e 

salientamos que necessitaríamos fazer observações da sala de aula e coletar dados sobre a 

classificação racial dos alunos através dos prontuários preenchidos pelos pais no ato de 

matrícula, além de analisar as notas e conceitos registrados nos diários dos professores.

A diretora da escola se revelou um pouco receosa com o trabalho, haja vista que o assunto 

se referia não somente ao fracasso escolar como também a crianças negras. Segundo a 

diretora:

Diretora: Aqui não existe nenhuma diferença entre alunos negros e brancos. Todos são  

tratados da mesma forma. Acho que tem mais coisa relacionada com o fracasso escolar do  

que a cor dos alunos. Eu fico preocupada com essas pesquisas que sempre põem a culpa  

na escola e nos professores sem olhar o outro lado da história...

[Pesquisadora:  Diante  desse  fato  eu  disse  a  ela  que  muitas  pesquisas  sobre  fracasso  

escolar  apontavam para  vários  aspectos  que  se  vinculavam a  esse  problema e  que  a 

abertura da instituição à pesquisa poderia nos ajudar a conhecer mais sobre os diversos 

aspectos e posições vinculados ao tema. Imaginamos que essa argumentação possa ter  

favorecido a abertura da escola para que nossa pesquisa fosse realizada, uma vez que a 

própria diretora nos disse:]

Diretora: Eu acho mesmo que as pessoas devem conhecer as outras versões sobre a causa  

dos alunos irem mal na escola e que a escola não é só a responsável por todos os males  
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que acontecem com o aluno;   por  isso é  que  se  deve  olhar  os  outros  lados  também.  

( roteiro de observação de 20 de abril de 2009).

A partir  de  nossa  conversa  com a  direção,  pudemos  retornar  à  escola  para  iniciar  as 

atividades de campo após as férias escolares de julho de 2009. Desde então, a diretora nos 

encaminhou para  a  supervisora  do  turno  matutino  para  que ela  nos  esclarecesse  sobre 

questões que envolvessem a escola, os alunos e os próprios professores.

Estruturalmente,  a  instituição  possui  dez  salas  situadas  ao  redor  de  um  corredor  em 

formato de U, um pátio onde as crianças realizam suas refeições, e uma quadra central 

onde os alunos brincam no horário do recreio. Além desses cômodos existe uma pequena 

biblioteca, uma secretaria de atendimento ao público, uma sala para diretor e vice-diretor, 

uma  sala  para  a  supervisora,  uma  pequena  sala  onde  os  alunos  com dificuldades  de 

aprendizado são atendidos e uma grande sala com uma mesa central onde os professores se 

reúnem.

Percebemos que a organização das salas de 1º ano possui uma diferença em relação aos 

outros anos. Essas salas são enfeitadas com pôsteres lúdicos que ajudam a criança no início 

de sua alfabetização, como por exemplo, pôsteres com desenhos especificando os dias da 

semana,  os  meses  do  ano.  Em um canto  no  fundo  de  uma dessas  salas  visualizamos 

também uma grande estante com brinquedos, como bonecas e carrinhos. 

As  professoras  de  1º  Ano  também  ensinam  canções  que  revelam  algumas  condutas 

exigidas  implícita  ou  explicitamente  pela  escola.  Durante  as  observações,  ouvimos 

diariamente músicas para lavar as mãos antes da merenda e para fazer silêncio.

A escola oferece com regularidade algumas comemorações festivas, como, por exemplo, 

dia  de  Ação  de  Graças,  Proclamação  da  República  e  festa  Junina.  Algumas  dessas 

comemorações são abertas à comunidade,  enquanto outras são realizadas internamente. 

Geralmente, os alunos de algumas das séries são escalados para se apresentarem nesses 

dias festivos e as professoras ficam encarregadas de treiná-los. 
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Nas  observações  de  campo,  constatamos  que  os  alunos  do  1º  ano   têm  um  horário 

disponível para brincar em um dos dias da semana. Nessa recreação, juntam-se os alunos 

das duas turmas de 1º ano existentes na escola para interagirem entre si. Da mesma forma, 

essas turmas têm um horário de um dia da semana para assistir,  juntas, a um vídeo de 

desenho na biblioteca.

Além  desse  momento  de  interação,  percebemos  que  os  alunos  de  todas  as  séries  se 

encontram nos intervalos, que, entretanto, não permitem a junção dos alunos de todas as 

séries ao mesmo tempo. São definidos dois horários de intervalo, cada um com quinze 

minutos de duração. Nesses recreios são liberadas, geralmente, cinco turmas por horário.

Usualmente,  nos  primeiros  anos  (e  até  em algumas  turmas  do  4º  ano)  as  professoras 

organizam seus alunos em fileiras divididas por sexo e ordem de tamanho. Assim, para 

saírem para o intervalo, eles se enfileiram e aguardam a ordem da professora para saírem. 

Essas  medidas  revelam que o estabelecimento  engendra mecanismos  disciplinares  para 

garantir a organização do percurso escolar, uma vez que a manutenção da ordem escolar 

constitui, indiretamente, uma fórmula para garantir um bom desempenho dos alunos. 

A escola atingiu em 2009 o  IDEB6 ( Indice de desenvolvimento da Educação Básica) de 

4,2 . Esta instituição superou a sua pontuação anterior que foi de 3,7  (no ano de 2007). 

Entretanto,  sua  pontuação  em  2009  permanece  abaixo  da  média  geral  do  IDEB  do 

município de São João del-Rei que é  4,7.

O atual sistema de organização e funcionamento do Ensino Fundamental nas escolas de 

Minas Gerais  está  baseado na Resolução 1086, instituída em 16 de abril  de 2008. De 

acordo  com a  resolução,  os  alunos  do  Ciclo  de  Alfabetização  e  Complementar  estão 

submetidos ao sistema de Progressão Continuada. De acordo com o art. 4 dessa resolução, 

os alunos  do Ciclo de Alfabetização deverão cumprir os seguintes objetivos :
- 1º Ano:
a) desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura;
b) conhecer os usos e funções sociais da escrita;
c) compreender o princípio alfabético do sistema da escrita;

6 O cálculo do IDEB ocorre a cada dois anos. A meta  é que as escolas brasileiras alcancem gradualmente 
até o ano de 2021 a pontuação 6.
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d) ler e escrever palavras e sentenças.
II- 2º Ano:
a) ler e compreender pequenos textos;
b) produzir pequenos textos escritos ;
c) fazer uso da leitura e da escrita nas práticas sociais.
III- 3º Ano:
a) ler e compreender textos mais extensos;
b) localizar informações no texto;
c) ler oralmente com fluência e expressividade;
d) produzir frases e pequenos textos com correção ortográfica. (2008, p.1-2)

De acordo com art 7 os alunos do Ensino Complementar deverão:
I- 4º Ano:
a) produzir textos adequados a diferentes objetivos, destinatário e contexto ;
b) utilizar princípios e regras ortográficas e conhecer as exceções;
c)  utilizar  as  diferentes  fontes  de  leitura  para  obter  informações  adequadas  a 
diferentes
objetivos e interesses;
d) selecionar textos literários segundo seus interesses.
II- 5º Ano:
a) produzir, com autonomia, textos com coerência de ideias, correção ortográfica e 
gramatical;
b) ler compreendendo o conteúdo dos textos, sejam eles informativos, literários, 
de comunicação ou outros gêneros. (2008, p.4) 

Houve também uma modificação na configuração do sistema de aprovação e reprovação 

dos alunos. De acordo com o Art 13 dessa resolução:
A progressão  continuada  dentro  dos  Ciclos  da  Alfabetização  e  Complementar 
deverá estar apoiada em estratégias de atendimento diferenciado, para garantir a 
efetiva aprendizagem dos alunos.
§ 1º Ao final de cada ciclo, a Equipe Pedagógica da Escola deverá proceder ao 
agrupamento dos alunos que não conseguiram consolidar as capacidades previstas 
para que seu atendimento diferenciado aconteça pelo tempo que for necessário.
§  2º  Vencidas  as  dificuldades,  os  alunos  serão  integrados  às  turmas 
correspondentes à idade/ano de escolaridade (2008, p.3).

Dessa forma, através da Progressão Continuada, o aluno não é efetivamente reprovado, 

mas,  sim,  realocado  para  um  atendimento  especial  no  qual  suas  dificuldades  de 

aprendizado  deverão  ser  sanadas,  sendo  que  as  aulas  individuais  são  direcionadas  às 

dificuldades de cada aluno. 

Na  escola  analisada,  o  professor  responsável  por  atender  à  criança  organiza  seu 

atendimento através de uma grade de horários, destacando-se o fato de que aqueles com 

mais dificuldade são atendidos com uma frequencia maior durante a semana. Cabe destacar 

que a escola adotou essa modalidade de atendimento diferenciado no ano de 2010. 
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Nos  anos  de  2008  e  2009  a  escola  ainda  não  havia  estipulado  uma  modalidade  que 

favorecesse os alunos com dificuldades escolares. Como a implementação da Resolução 

1086 é recente (data de 16 de abril de 2008), a escola procurou analisar as estratégias 

viáveis para o cumprimento da demanda dessa Resolução.

De acordo com a professora que realiza esse atendimento, muitas vezes a quantidade de 

alunos com dificuldades escolares é maior do que o tempo disponibilizado por uma semana 

inteira. Como solução, os alunos são atendidos em dupla e, em alguns casos, em trio.

A escola realiza reuniões a cada dois meses, e as notas bimestrais são entregues aos pais ou 

responsáveis. Se um aluno apresenta no boletim um conceito C em determinada matéria, 

ele receberá um atendimento especializado a fim de sanar suas dificuldades.

No dia marcado para a reunião com os pais, a instituição disponibiliza um turno do dia 

para que os professores fiquem à disposição destes para esclarecer qualquer dúvida sobre o 

baixo desempenho dos filhos e/ou sobre o seu comportamento em geral na escola. 

3.2-  A  pesquisa interacionista

Um dos espaços onde desenvolvemos a pesquisa é o ambiente escolar, recinto fecundo para 

uma análise crítica sobre as relações entre crianças e adultos. Saramago (2001) afirma que 

esse espaço é propício para observações de grupos de crianças, já que constitui o segundo 

agente de socialização da criança, após a instituição familiar. Assim, o sujeito inserido no 

estabelecimento  escolar  deve  desempenhar  os  projetos  e  atividades  prescritos  por  esta 

instituição (Sirota, 1994; Sant’Ana, 2003). Nessa perspectiva, 

[...] a escola como espaço institucional oferece uma gama de conteúdos formais, 
a  partir  de  determinadas  referências  socioculturais,  a  presidir  a  escolha  da 
distribuição  das  atividades  no  tempo  e  no  espaço  a  partir  de  uma  lógica 
preestabelecida. (Sant'Ana, 2003, p. 13).

Por outro lado, como as regras de funcionamento da sala de aula são comunicadas tácita e  

implicitamente,  os alunos são constantemente engajados em um trabalho interpretativo 
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ativo que lhes permite uma participação competente, isto é, ser um membro competente da  

classe (Sirota, 1994, p. 32). 

Desse modo, para uma melhor compreensão de como os membros inscritos nesse contexto 

se relacionam entre si e como respondem às lógicas escolares, a análise fundamentada no 

interacionismo é muito relevante. Tal perspectiva, além de favorecer ao pesquisador uma 

maior proximidade com a realidade da escola, possibilita a percepção de como os sujeitos 

inseridos nesse ambiente dão significado ao que vivenciam ali. Coulon (1996) ressalta que 

o Interacionismo se preocupa em estudar um

[...]  mundo  social  visível,  tal  como  é  movido  e  compreendido  pelos  atores 
interessados [...]  o interacionismo faz sobressair, não somente o papel criativo 
desempenhado pelos atores  na construção de sua vida cotidiana,  mas também 
orienta sua atenção aos detalhes dessa construção (p. 61).  

A partir desse pensamento, podemos concluir que os indivíduos não são vistos somente 

como meros receptores das ações institucionais, mas, sim, como atores sociais na medida 

em que ajudam a construir a realidade na qual estão inseridos. 

Desse modo, recorremos  a uma perspectiva interacionista para analisar as interações dos 

alunos com professores e colegas no estabelecimento pesquisado. Recorremos ao recurso 

metodológico proposto por Sirota (1994) para análise do contexto de sala de aula, visto 

que,  segundo essa  autora  argumenta,  a  perspectiva  interacionista  possibilitou  um novo 

olhar sobre as relações entre alunos e professores e entre os próprios alunos. De acordo 

com Sirota (2004),

[...]com  a  ênfase  trazida  pelo  interacionismo  sobre  a  natureza  emergente  da 
interação e a importância concedida à situação mais do que aos “backgrounds”, a 
classe torna-se não exatamente um lugar onde as forças sociais estruturais podem 
agir,  mas  uma  situação  com  uma  significação  explicativa  para  os 
comportamentos. (p. 26).

Nessa perspectiva, as interações estabelecidas pelos sujeitos, bem como sua rotina escolar, 

seriam pontos  cruciais  para a  realização de uma análise,  visto  que na escola  podemos 

encontrar  normas  prescritas,  cerimônias  escolares  e  outros  rituais,  característicos  dessa 

instituição, que afetam diretamente no modo de pensar e agir de seus integrantes. Dessa 

forma, a priorização de uma observação minuciosa das ações e interações dos indivíduos 
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faz parte de uma pesquisa interacionista. Sirota (1994) acrescenta que a sala de aula é mais 

do que um local de transmissão de conhecimento, pois nesse ambiente se aprende também 

os “macetes”, os truques do ofício, a descobrir como se virar, a descobrir as hierarquias,  

os temas apropriados de conversa, os tabus. (p.26).  

A autora relata que, ao realizar a análise em sala de aula, o pesquisador deve registrar as 

trocas verbais dos alunos entre si e com o professor, as tarefas propostas por este último, os 

níveis de engajamento das crianças no cumprimento das tarefas, seus movimentos pela 

sala,  comentários,  conversas,  brincadeiras,  etc.  O  pesquisador  deve  também  elaborar 

grades de observação para auxiliá-lo na localização de todos os estudantes na sala de aula. 

Na medida em que os alunos trocam ou são trocados de lugar novas grades devem ser 

construídas  com  vistas  à  compreensão  dos  motivos  que  conduziam  a  mudanças  nas 

posições das crianças no espaço da sala de aula. 

Sant’Ana  (2003)  argumenta  que  a  pesquisa  interacionista  tem a  etnografia  como uma 

grande aliada, pois os recursos etnográficos, tais como a observação dos acontecimentos, 

dos atores e do ambiente de análise também são muitos valorizados pela etnografia. 

Diante  disso,  a  construção  de  um diário  de  campo  se  torna  fundamental,  pois  não  só 

possibilita o registro dos acontecimentos que o pesquisador percebe no momento de sua 

atividade de campo como também propicia reflexões posteriores sobre o que ele viu.  Ao 

realizar uma leitura posterior dos episódios registrados, o pesquisador produz uma releitura 

mais cuidadosa e detalhada, e é por isso que novas reflexões importantes podem surgir 

nesse momento.

Nessa  relação  de  convívio  diário  entre  pesquisador  e  sujeitos  de  pesquisa  também  é 

relevante sublinhar que o pesquisador não é neutro em seu processo de pesquisa. Assim, 

ele  deve  registrar  não  somente  os  dados  que  observou  como  também as  informações 

pessoais  relacionadas  à  sua  experiência  em campo.  O  diário  de  campo,  dessa  forma, 

permite captar uma informação que os documentos, as entrevistas, os dados censitários, a  

descrição  de  rituais,  -  obtidos  por  meio  do  gravador,  da  máquina  fotográfica,  da 

filmadora, das transcrições - não transmitem. (Magnani, 1996, p. 3).
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O pesquisador deve levar em consideração não apenas o fato de sua presença alterar a 

realidade observada,  mas também o fato de ele próprio ser impactado por essa mesma 

realidade.  Isso nos conduz à conclusão de que uma pesquisa de campo não se resume 

apenas à coleta de informações, pois consiste também em um jogo de implicações no qual 

as perspectivas do pesquisador e do seu sujeito de pesquisa se interferem mutuamente. 

(Peirano, 1992).

Entretanto,  na  análise  mais  consistente  do  fracasso  escolar  a  utilização  dos  diários  de 

campo  não  é  suficiente  para  a  compreensão  desse  fenômeno  de  tamanha  amplitude. 

Algumas vezes,  vários acontecimentos podem ocorrer,  simultânea ou paralelamente,  na 

vida  do  estudante,  e  isso  pode  conduzi-lo  a  uma  situação  de  fracasso.   Para  abarcar 

tamanha complexidade, a escolha de apenas um recurso metodológico não é suficiente. 

Portanto,  consideramos importante a utilização de variados recursos metodológicos que 

possam nos ajudar a compreender melhor como as crianças negras se relacionam com o 

seu desempenho escolar.

Descobrir como se processam as diferenças de desempenho entre os alunos consiste, pois, 

em um grande desafio, na medida em que os fatores gênero, raça e classe social podem se 

manifestar isolada ou articuladamente. Vários autores atentam para a necessidade de se 

observar,  com maior atenção,  os acontecimentos intra-escolares,  destacando as relações 

estabelecidas  entre  professores  e  alunos  e  entre  os  próprios  alunos  (Rosemberg,  1987; 

Araújo & Araújo, 2003). Um olhar mais atento e centralizado para as interações realizadas 

na escola, somado a outros recursos metodológicos propostos – sem deixar de articulá-los 

ao contexto cultural e social nos quais essas relações se estabelecem – torna-se uma boa 

medida para a compreensão dos fatores vinculados ao engendramento do fracasso escolar.

Embora o contexto familiar e a situação de entrevista sejam ocasiões de interação social 

dignos de análises de cunho interacionista, foge aos objetivos deste trabalho a extensão da 

abordagem  teórico-metodológica  do  interacionismo  para  a  pesquisa  desses  elementos, 

ficando a abordagem restrita ao contexto escolar, sobretudo ao contexto da sala de aula.

3.3 -Recursos metodológicos utilizados
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A partir das grades de registro e análise do contexto de sala de aula propostas por Sirota 

(1994), elaboramos croquis para registros diários de cada sala observada, de maneira a 

anotar  a  posição de cada criança,  meninos  e  meninas,  brancos  e negros,  em relação à 

professora  e  ao  restante  da  classe  a  cada  dia  de  observação.  Enfocamos,  nesse 

mapeamento, os deslocamentos das crianças negras matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. Esses alunos estavam distribuidos entre as dez turmas que compreendiam o 

Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano) e o Ciclo Complementar (4º ao 5º ano) pertecentes ao 

Ensino Fundamental.  Desse modo, procuramos saber em que situações cada aluno negro 

interagiu com professores e seus colegas de classe. Nesse tipo de análise, verificamos em 

quais espaços da sala eles costumeiramente se assentam, com quais colegas de classe se 

relacionam e com que frequência recorrem às suas professoras para tirar dúvidas.

Nosso  mapeamento  dos  alunos  em  sala  se  fundamentou  nas  grades  de  observação 

mencionadas  por  Sirota  (1994).  De  acordo  com  a  autora,  essas  grades  advêm 

tradicionalmente de um modelo de observação minucioso do contexto de sala de aula:

Essas  grades  são  geralmente  centradas  no  professor,  cujo  comportamento  é 
frequentemente dissecado. Os alunos são, na maior parte do tempo, considerados 
como  uma  massa  indiferenciada:  encontramos-nos  aí,  geralmente  no  modelo 
behaviorista de estímulo-resposta (p. 18).

De acordo com a autora, esse modelo, baseado inicialmente na observação minuciosa do 

comportamento  do  professor  e  de  sua  resposta  aos  seus  alunos,  sofreu  modificações 

relevantes no transcorrer da pesquisa, pois, além do docente, as ações dos discentes foram 

consideradas importantes para o entendimento do contexto de sala de aula:

Passa-  se  assim,  das  grades  de  observações  pré-construídas,  centradas  no 
professor, a protocolos de observação de campo, muitos deles mais centrados nos 
alunos. Desse modo surgem procedimentos de observação do tipo etnográfico, 
tentando  dar  conta  da  “densidade”  da  interação,  para  retomar  a  expressão  de 
Geertz, os quais chegam, às vezes, a romper com alguns pressupostos positivistas, 
indo ao encontro do ator social e de sua própria interpretação dos fenômenos (p. 
21).

É com base nessa perspectiva que realizamos nossa observação, bem como o mapeamento 

do contexto relacional na sala de aula. Durante a observação, focalizamos, principalmente, 

o  comportamento  dos  alunos  negros,  bem  como  suas  formas  de  interação  com  seus 

docentes e com seus colegas de classe.   Desse modo, também observamos atentamente 
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seus movimentos corporais e as falas da professora e das crianças no interior da turma, 

com os acompanhamentos efetivos e emocionais que os acompanhavam. 

As obervações de sala de aula foram realizadas no período de agosto a dezembro de 2009. 

Foram realizadas trinta observações. Dedicamos três dias da semana para cada turma. O 

tempo  de  permanência  em cada  classe  era  de  aproximadamente  quatro  horas  por  dia. 

Procurávamos acompanhar a entrada em dos alunos  em sua classes no início das aulas, sua 

saída para os intervalos e  o término das aulas.

Portanto,  conforme  já  ressaltado,  um  dos  procedimentos  de  coleta  de  dados  que 

priorizamos  foi  o  diário  de  campo,  no  qual  registramos  acontecimentos  e  falas  dos 

professores  e  alunos,  tanto  em  situações  de  sala  de  aula  quanto  em  momentos  de 

descontração como o recreio, por exemplo. No que se refere ao contexto de sala de aula, 

registramos situações de interações entre alunos e professoras e entre os próprios alunos. 

Pudemos encontrar em algumas turmas situações de solidariedade, de conflito e mesmo de 

confrontos abertos entre os sujeitos. 

O diário de campo, a despeito de ser um recurso relevante para a pesquisa – pois nele se 

encontram registradas informações acerca das interações, da convivência e, até mesmo, das 

reações das pessoas diante de determinada situação –, não consegue apreender tudo o que 

está envolvido no processo de constituição do fracasso escolar.  Dessa forma, a obtenção 

de  informações  sobre  como  os  pais,  professores  e  crianças  representam  o  baixo 

desempenho  dos  alunos  em  situação  de  fracasso  escolar  exige  que  se  recorra  a  uma 

diversidade de procedimentos de investigação. 

Para apresentarmos as variações de desempenho entre os alunos pesquisados, utilizamos 

recursos quantitativos, pois a visualização, mediante gráficos ou tabelas, dos aspectos que 

muitas vezes  se  relacionam com o fracasso escolar  (como raça,  gênero e  classe) pode 

revelar o impacto e incidência desse fenômeno sobre determinados indivíduos. Em muitos 

casos,  essa  transposição  de  fenômenos sociais  para  dados  numéricos  tem favorecido  a 

promoção  de  políticas  públicas  que  visem  à  correção  de  situações  de  um  grupo 

desfavorecido em relação a outro. Assim como Denzin & Lincoln (2007), acreditamos que 

os  pesquisadores,  em muitos  momentos  de suas  investigações,  têm de  atuar  como um 



64

bricoleur na medida em que, em sua análise, deverão unir as informações sobre seu objeto 

para produzir sua própria análise, tendo muitas vezes que recorrer a uma ampla variedade 

de  práticas  interpretativas  interligadas,  na  esperança  de  sempre  conseguirem  

compreender melhor o assunto que está ao seu alcance. (p.17).

Gaskell  (2002)  atenta  para a  pertinência  do uso da entrevista,  considerada  um recurso 

auxiliar,  porém não menos  relevante,  para  a  análise  dos  dados.  Segundo o autor,  esse 

método pode favorecer a análise de variadas representações de diversos indivíduos sobre 

um  determinado  assunto  a  ser  pesquisado.  Duarte  (2004)  acrescenta  que  a  utilização 

adequada das entrevistas pode permitir ao pesquisador

[...]  fazer  uma espécie de  mergulho em profundidade,  coletando indícios  dos 
modos  como  cada  um  daqueles  sujeitos  percebe  e  significa  sua  realidade  e 
levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender 
a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o 
que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. 
(p.215)

Nessa  perspectiva,  realizamos  uma  entrevista  semi-estruturada  e  individual  com  oito 

alunos e uma entrevista semi-estruturada com pais ou responsáveis por eles, totalizando 

157 entrevistas.  A escolha  por  esse  tipo  de  entrevista  dá  ao  entrevistado  uma  maior 

liberdade para falar sobre o assunto abordado, e isso faz com que o entrevistado, seguindo 

espontaneamente  a  linha  de  seu  pensamento  e  de  suas  experiências  dentro  do  foco 

principal colocado pelo investigador, comece a participar na elaboração do conteúdo da  

pesquisa. (Triviños, 1987, p. 146).

Em  nossa  pesquisa,  a  escolha  das  famílias  entrevistadas  decorreu  de  informações 

fornecidas por professoras das dez turmas do ano de 2009 acerca do desempenho escolar 

de  seus  alunos.  Essas  turmas  referiam-se  ao  Ciclo  Complementar  e  ao  Ciclo  de 

Alfabelização.  A escolha por esse número de turmas deveu-se ao interesse em acompanhar 

o processo de desempenho escolar nesses ciclos iniciais de aprendizado. Solicitamos que 

cada professor indicasse três alunos com melhor desempenho escolar e três alunos com 

pior desempenho, justificando para cada aluno escolhido os motivos de seu desempenho. 

Dessas fichas preenchidas, encontramos alunos negros e brancos  identificados tanto com 

7 Entrevistamos oito crianças em situação de fracasso e sucesso escolar, bem como sete pais, sendo que 
uma família era a responsável por irmãos gêmeos indicados por suas professoras com pior desempenho.
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melhor desempenho quanto com pior desempenho. Como nosso foco de pesquisa baseou-

se na questão da raça e desempenho, também entrevistamos os alunos negros situados nas 

condições de sucesso e fracasso escolar.

Como o tema da pesquisa aborda questões que envolvem a categoria “raça”, foi também 

realizada  uma classificação  racial  dos  alunos,  baseada  nos  padrões  do IBGE (Instituto 

Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística),  compreendendo  os  itens  “preto,  branco,  pardo, 

amarelo e indígena”. Assim como Carvalho (2009) e outros autores que já trabalham com a 

temática racial, solicitamos aos professores uma classificação racial de cada aluno, cuja 

cor/raça deveria ser especificada nas fichas citadas anteriormente. Apresentamos a cada um 

deles as categorias de classificação do IBGE e esclarecemos suas dúvidas com relação aos 

critérios  de  classificação.  Posteriormente,  entregamos  às  crianças  algumas  fichas  que 

continham,  além de  perguntas  sobre  sua  relação  cotidiana  com o  bairro,  a  escola  e  a 

família, as opções dos padrões do IBGE para que elas se classificassem a partir de uma 

dessas opções. Tais perguntas sobre família, bairro e escola foram construídas a partir do 

interesse em conhecermos mais sobre como os alunos se relacionam em casa, no bairro e 

na  escola,  quais  são  seus  ciclos  de  amizades  e  o  que  lhes  agrada  e  desagrada  nesses 

ambientes.

Os documentos analisados incluíram não apenas prontuários com a classificação racial dos 

pais sobre os filhos como também prontuários escolares dos professores. Esses prontuários 

contêm uma lista com os conteúdos a serem lecionados pelo professor durante o ano letivo 

(cada  série  tem  o  seu  conteúdo  exigido);  as  notas  dos  alunos  de  cada  bimestre;  as 

observações por extenso dos professores sobre o desempenho cada aluno; as notas finais 

dos alunos; e o número total de faltas durante o ano. O prontuário de cada professor foi 

fotografado página por página para que posteriormente apurássemos com mais cuidado as 

informações sobre o desempenho dos alunos.

Para  a  elaboração  de  gráficos  que  entrecruzam cor/raça  e  gênero  com o  desempenho, 

defasagem  idade-série  e  alunos  retidos  escolhemos  a  classificação  realizada  pelos 

professores. Tal escolha se justifica porque, de acordo com autores como Perrenoud (2003) 

e Carvalho (2009), são os professores que estipulam os critérios para determinar o que é 

um bom ou mau desempenho escolar  dos  alunos.  Ou seja,  na maioria  das  escolas,  os 
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critérios para se definir um bom ou mau aluno não são específicos, pois variam de um 

professor para outro, podendo ter a interferência de questões como afinidade do professor 

com o aluno.

A  escolha do grupo sobre o qual recaíram as  entrevistas com as famílias e respectivos 

alunos negros foi   baseada na  classificação dos professores em termos de melhor e pior 

desempenho escolar. Realizamos entrevistas individuais tanto com meninos quanto com 

meninas.  Entrevistamos quatro integrantes de cada sexo, sendo que, dentro de cada sexo, 

dois deveriam ter melhor8 desempenho e dois deveriam ter pior desempenho de acordo 

com indicação de professora.  Também fizemos entrevistas com os familiares de cada uma 

dessas crianças.  O resumo no quadro abaixo ilustra esse fato:

Quadro 1 - Quantidade de entrevistas realizadas com alunos e familiares

 Desempenho escolar  dos alunos de acordo com a indicação das professoras

Melhor  Pior 

Entrevistas individuais com dois  meninos Entrevistas individuais com dois meninos

Entrevistas  com  as  famílias  dos  dois 
meninos indicados pelo professor

Entrevistas  com  as  famílias  dos  dois 
meninos indicados pelo professor

 Entrevistas individuais com duas meninas  Entrevistas individuais com duas meninas

Entrevistas   com  as  famílias  das  duas 
meninas indicadas pelo professor

Entrevistas  com  as  famílias  das  duas 
meninas indicadas pelo professor

Nessas entrevistas procuramos levantar informações para um cruzamento das categorias 

desempenho escolar e gênero – no caso,  pior desempenho e gênero, melhor desempenho e 

gênero. Como já mencionado, os familiares entrevistados são aqueles responsáveis pelas 

crianças consideradas negras por seu professores.

Nos  tópicos  seguintes,  apresentaremos  a  análise  dos  resultados  obtidos  mediante 

levantamento da composição racial da escola e discutiremos as dificuldades atreladas ao 

8 Considerávamos que não nos cabia definir quem eram os alunos com melhor e pior desempenho escolar. 
Uma vez que, de acordo com Lahire (1997), sucesso e fracasso escolar muitas vezes são definidos pela 
própria instituição escolar, solicitamos às professoras a indicação daqueles alunos que elas consideravam 
com melhor e pior desempenho.
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processo de auto e heteroclassificação racial.  Também discutiremos os resultados mais 

expressivos encontrados nas fichas respondidas pelos alunos, centralizando a análise no 

tocante ao desempenho escolar.

Veremos que as informações encontradas nas entrevistas tanto com os alunos quanto com 

os familiares mostram algumas de suas percepções sobre  processo de escolarização. Por 

último, discutiremos as estratégias escolares engendradas pelos pais e sua mobilização na 

busca pelo bom desempenho escolar dos filhos.



68

CAPÍTULO 4- RESULTADOS

Para  estudar  a  desigualdade  racial  é  preciso,  
obviamente,  identificar grupos raciais por meio  
de  um  sistema  de  classificação.  Sistemas  de 
classificação  racial  possuem  dois  componentes  
principais:  a  classificação  em  si,  isto  é,  as  
categorias raciais; e o método de identificação.

                             Rafael Guerreiro Osório

Nos  tópicos  seguintes,  apresentaremos  a  análise  das  informações  obtidas  mediante 

levantamento  da  composição  racial  da  escola  e  discutiremos  acerca  das  dificuldades 

atreladas  ao  processo  de  auto  e  heteroclassificação  racial.  Também  discutiremos  os 

resultados  mais  expressivos  encontrados  nas  fichas  respondidas  pelas  professoras, 

centralizando a análise no tocante ao desempenho escolar.

Veremos que as informações encontradas nas entrevistas tanto com os familiares quanto 

com os alunos mostram algumas de suas percepções sobre o processo escolarização deste 

últimos. Por último, discutiremos as estratégias escolares engendradas pelos pais e sua 

mobilização na busca pelo bom desempenho escolar dos filhos.

4.1 - A politização da classificação racial 

Embora o Brasil seja um país cujo histórico é marcado pela imigração forçada de negros 

para o trabalho escravo – o que implica uma população formada em grande parte por 

descendentes de africanos –, a discussão sobre a questão racial no país ainda é permeada 

de tabus. 

Ainda hoje, a solicitação da cor/raça pelos censos demográficos provoca constrangimentos 

em  muitos  recesenceados,  bem  como  calorosas  discussões  no  campo  acadêmico.  Do 

mesmo  modo,  a  introdução  da  solicitação  da  classificação  racial  nas  escolas  públicas 

brasileiras tem fomentado essa polêmica discussão. 
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Autodeclarar-se branco, preto ou pardo implica não apenas mencionar a cor da tez como 

também identificar-se com uma herança étnica e com o significado social que permeia 

essas nomenclaturas.  As diversas pesquisas realizadas no âmbito educacional, no qual a 

categoria racial está em jogo, têm sido de grande importância, pois têm demonstrado que 

as desigualdades raciais entre negros e não negros também se manifestam nas escolas. A 

proposta de levantamento da classificação racial dos alunos em nossa pesquisa de campo 

objetivou não somente a visualização da composição racial na escola pesquisada, como 

também a análise da relação entre raça e desempenho escolar nessa instituição.

 Segundo Fonseca (2005), já no período imperial a escola de primeiras letras de Cachoeira 

do campo (localizada na província de Minas Gerais) realizava a classificação racial dos 

alunos.  Essa  classificação  era  realizada  pela  própria  escola  e  apresentava  as  seguintes 

categorias raciais: pretos, pardos, crioulos, cabras e índios, sendo que 
[...]  o  termo preto,  provavelmente refere-se aos  africanos […] A condição de 
cabra  pode  ser  uma  denominação  que  se  registrava  um  certo  nível  de 
proximidade do indivíduo com a escravidão […] o indivíduo que era classificado 
como cabra trazia consigo uma marca que registrava uma ascendência escrava 
relativamente próxima. (p 102 -103)

O autor argumenta que essa classificação racial  também representava, possivelmente, o 

lugar que o indivíduo ocuparia na sociedade mineira, e como a escola também requeria 

essa classificação, provavelmente haveria hierarquias raciais e sociais em seu ambiente.

De acordo com Araújo (1987), o primeiro Censo Demográfico Nacional em que o quesito 

cor foi  utlizado ocorreu somente em 1872, e  as opções  oferecidas eram branco,  preto, 

pardo e caboclo.  Já no censo de 1890 a classificação racial voltou a ser solicitada e as 

opções foram alteradas para branco, preto, mestiço e caboclo. Posteriormente, em 1940, 

novas alterações foram realizadas e as classificações incluíram as cores branco, preto e 

amarelo.  Já  em  1980,  uma  nova  mudança  designou  as  cores,  branco,  preto,  pardo  e 

amarelo. De acordo com Oliveira (2004), a atual classificação utilizada pelo  IBGE, que 

tem como opções as categorias branco, preto, pardo, amarelo e indígena, é oficial desde 

1991.

Percebemos que esse processo de classificação racial não apenas sofreu alterações como 
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também  ocorreu  em  momentos  variados  e  irregulares.  Piza  e  Rosembeg  (2007) 

argumentam que  tais  recenseamentos  ocorreram em momentos  estratégicos  da  história 

brasileira:

Em 1872, quando a colonia ainda está muito presente ( apesar da Independência), 
a cor é aplicada a todos os quesitos pesquisados; em 1890, com a mudança do 
regime  monárquico  para  a  República  e  no  final  da  escravidão,  o  censo  se 
preocupa menos com as raças e mais com as nacionalidades representadas na 
população, resultante da política de imigração para repor mão-de-obra escrava. 
Posteriormente,  no  Censo  de  1940,  realizado  sob  um  regime  político  de 
inspiração fascita, para oqual a raça desempenha papel importante na formulação 
da  nacionalidade,  o  quesisto  cor  (e  seu  derivativo racial)  vai  ser  retomado e 
exaustivamente explorado (p. 97)

Apesar de sua funcionalidade, esses processos de coleta de dados apresentavam – e ainda 

hoje apresentam – algumas dificuldades no que toca ao reconhecimento da cor de cada 

indivíduo.  Uma  delas  se  refere  aos  conceitos  “pardo”  e  “preto”,  o  que  acarreta  uma 

quantidade  desproporcional  de  sujeitos  pertencentes  a  esses  grupos.  De  acordo  com 

Guimarães (2003), 

[...] a categoria "preto" é diminuta; a proporção no Brasil, do que se declaram 
pretos, nunca passou contemporaneamente de 5%. Ora,  isso representava uma 
grande dificuldade para análise desagregada dos dados, pois não permitia que se 
fizessem  testes  estatísticos  robustos.  Por  outro  lado,  a  categoria  parda,  mais 
numerosa, não apresentava grandes diferenças em relação à preta em termos de 
situação,  medida  por  uma  série  de  indicadores.  Como  seria  estatisticamente 
recomendával agregar os dados, Nelson e Carlos juntaram os pretos aos pardos, 
ou  seja,  fizeram analiticamente,  o  que  o  movimento  negro  fazia  na  política, 
chamando  o  agregado  resultante  de  "negros".  Assim,  o  termo  "negro"  para 
significar  afro-descendente  ganhou  credibilidade  nas  ciências  sociais,  assim 
como o discurso da desigualdade racial, também a partir  das ciências sociais, 
contagiou o discurso político.

 Embora  saibamos  que  a  classificação  dos  indivíduos  em  raças  biológicas  não  tem 

sustentação científica, essa terminologia é usualmente utilizada em pesquisas. Vale-Silva 

(1994) relata que a América Latina desenvolveu uma concepção de raça calcada mais nas 

características fenotípicas e condições socieconômicas dos sujeitos do que na concepção 

genética. Assim, o conceito de raça, muitas vezes utilizado em pesquisas (inclusive nesta 

que realizamos), envolve um conceito de raça social, pautado na definição de Guimarães 

(2003,  p.  96),  de  que  as  raças  são,  cientificamente,  uma  construção  social,  mas  que 

demarca as relações entre os indivíduos.
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Da mesma  forma,  as  escolas  têm recorrido  à  classificação  racial  dos  alunos.  Embora 

Fonseca  (2005)  aponte  que  no  período  Imperial  algumas  escolas  do  distrito  de  Minas 

Gerais  já  realizavam a  classificação  de  seus  alunos,  a  solicitação  pela  classificação  se 

formalizou  recentemente,  a  partir  de  30  de  março  de  2005.  Tal  iniciativa  decorre  da 

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal (Brasil, 2003)  

que afirma, no parágrafo 1 (Fortalecimento Institucional) de suas Diretrizes (Rosemberg, 

2006, p. 30).

Desse  modo,  para  esse  recenseamento  escolar,  o  MEC recorreu  às  mesmas  categorias 

utilizadas pelo IBGE. Do mesmo modo, vários pesquisadores, como Guimarães (2003), 

Carvalho  (2005)  e  Rosemberg  (2004),  utilizam-se  desses  critérios  para  realizar  suas 

pesquisas tanto na escola quanto em outras instituições.

4.2- A classificação racial na escola pesquisada

As informações trazidas pela pesquisa  nos mostraram o quanto é complexa e polêmica a 

classificação racial  no Brasil.  Encontramos variações  nas  percepções  raciais  tanto  das 

professoras  e  dos  pais  quanto  dos  próprios  alunos.  Tais  variações  revelam que  esses 

sujeitos recorreram a quadros referenciais próprios na identificação de brancos, pretos ou 

pardos.  Da  mesma  forma,  as  recorrentes  discussões  sobre  a  classificação  racial 

transmitidas, principalmente, pelos recursos midiáticos, suscitaram, em vários docentes, 

receios com relação ao uso das palavras de identificação racial propostas pelo IBGE. 

O levantamento da classificação racial dos alunos tanto pelos próprios estudantes quanto 

pelos professores não foi isento de dúvidas, constrangimentos e desconfianças. Através da 

coleta imediata dos dados percebemos o quanto foi difícil para os alunos e, principalmente, 

para as docentes a utilização da cor preta para hetero e auto-classificação racial. Da mesma 

forma, descobrimos que, para os pais, esse processo de atribuição da cor de seus filhos no 

ato da matrícula também tem sido conflituoso.  

De acordo  com o  modelo  de  classificação  racial  disponível  na  escola,  os  pais  devem 

preencher dois tópicos referentes a esse quesito. Inicialmente, devem marcar a cor de seu 
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filho. Como opções são apresentadas as categorias branco, preto e pardo. Em outro item, 

devem identificar a raça do filho dentre as opções branca,  negra e indígena (conforme 

exigência do MEC). 

Constatamos  que  esses  modelos  classificatórios  se  aproximam  das  categorias  de 

classificação do IBGE, exceto pelo fato de nos prontuários escolares haver uma separação 

entre  os  campos  cor  e  raça.  No  questionário  do  IBGE,  geralmente  se  interroga  ao 

recenseado qual a sua cor ou raça. Nesse caso, as opções  branco, preto, pardo amarelo e 

indígena são apresentadas sequencialmente sem separações. O IBGE não apresenta a opção 

“negro”, pois esta representa a somatória dos indivíduos pretos e pardos.

A  pluralidade  de  opções  de  classificação  suscitou,  de  acordo  com  o  funcionário 

responsável por preencher os prontuários, grande confusão e discussão por parte dos pais. 

De  acordo  com  o  informante,  o  ato  de  solicitar  a  classificação  racial  gera 

constrangimentos, tanto de sua parte quanto da dos pais.  Ele  informou, ainda, ter ouvido 

muitas  perguntas  e  até  mesmo  reclamações  de  diversos  familiares  que  se  sentiram 

ofendidos em ter de classificar seus filhos. Esse funcionário também revelou ter passado 

por situações embaraçosas. Alguns pais, por exemplo, chegaram a classificar o filho como 

tendo cor parda e, ao mesmo tempo, pertencente à raça branca. Para ele, essa contradição 

se deve ao desconhecimento sobre a vinculação da cor parda à raça negra ou indígena. Este 

informante  teria,  diversas  vezes,  explicado aos  pais  essa relação,  até  perceber  que,  na 

maioria dos casos, eram os próprios pais  que queriam, independentemente dos padrões 

estipulados pelo IBGE ou qualquer outra agência, classificar seus filhos de acordo com o 

seu interesse e percepção.

Importa lembrar que os funcionários encarregados de preencher os prontuários de inscrição 

devem respeitar a classificação declarada pelos pais ou pelo próprio aluno sem interferir no 

julgamento da cor do estudante e, muito menos, modificar a resposta dada pelo pai.  O 

mesmo procedimento é esperado do recenseador do IBGE. Todavia, esse procedimento não 

tem sido devidamente cumprido. Rosemberg (2006) relata que, em diversas cidades do 

Brasil,  a  classificação  dos  alunos  tem  sido  realizada  de  forma  arbitrária  por  muitos 

funcionários,  professores  e  até  mesmo  diretores.  Quanto  à  instituição  analisada, 
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percebemos  pelo  depoimento  do  funcionário  que,  em  algumas  situações,  ele  próprio 

chegou a  sugerir  a  cor  dos  alunos  para os  pais.  Essa interferência  ratifica  a  crítica  de 

Rosemberg  (2006)  ao  despreparo  das  escolas  para  essa  atividade,  pois,  a  seu  ver,   a 

administração escolar e o corpo docente, em seu conjunto, não estão preparados para  

acatar,  de modo adequado,  as poucas e  equivocadas instruções  que acompanharam a 

introdução desse quesito no Censo Escolar (p.33).

Em geral, percebemos que os sujeitos que trabalham na escola consideram a inclusão desse 

quesito  desnecessária  e  até  mesmo  problemática  para  a  própria  instituição.  Muitos 

professores  confessaram  não  saber  o  motivo  da  solicitação  da  cor  nas  matrículas  e, 

enquanto faziam a classificação racial de seus alunos nas fichas, criticaram as opções de 

cores do IBGE – principalmente a opção preta. Em geral, percebiam essa palavra como 

ofensiva e de conotação negativa, como demonstram alguns relatos:

[Ao entregar a ficha à professora para que preenchesse e fizesse a classificação racial de 

seus alunos, ela me questionou] 

Nair9: Por que tenho que usar a palavra “preto” e não “ negro”? 

Pesquisadora: Porque essa palavra faz parte do critério de classificação racial do IBGE,  

e negro, nesse caso, representa a soma da população que se classifica como preta e parda.

Nair: - Mas falar que uma pessoa é preta, não é racismo, não? Eu já ouvi na televisão que  

isso é racismo!

Pesquisadora: Nesse caso, não. Quando se trata de classificação dos alunos a utilização 

dessa palavra é legal.

(roteiro de observação de 21 de dezembro, de 2009).

Uma pergunta similar  ocorreu quando um aluno,  ao realizar  a  sua classificação racial, 

também questionou se o  uso da a  palavra  “preto” não configurava racismo.  A mesma 

resposta foi dada a ele e aos demais alunos de sua turma.

Diante do receio de que o uso da palavra “preto” resultasse em alguma complicação futura, 

9 Os nomes das professoras, alunos e demais pessoas apresentadas nessa pesquisa foram alterados para a 
exposição das informações.
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três professores pediram para escrever “negro” em vez de “preto”, pois consideravam esta 

última denominação a  “politicamente correta”.  Inicialmente,  outras duas  professoras  se 

abdicaram de classificar seus alunos, mesmo após serem esclarecidas acerca das questões 

éticas da pesquisa, como, por exemplo, o anonimato. Ambas alegaram temer represálias 

dos pais e nos entregaram a ficha com apenas os nomes dos alunos com melhor e pior 

desempenho escolar.  No entanto,  mais tarde,  quando viram os gráficos de classificação 

racial10  e perceberam que não havia nenhum nome de estudante, ambas resolveram fazer a 

classificação. 

Algumas  professoras,  enquanto  faziam  a  classificação,  justificavam  sua  escolha  pela 

categoria, utilizando a cor da pele de seus alunos para classificá-los – algumas chegaram a 

olhar para o próprio braço como parâmetro de classificação. Uma professora expressou 

essa situação na seguinte pergunta:

Fernanda:- Mas quando é que eu posso considerar um aluno como preto? Preto é quanto  

ele é assim... muito, muito escuro?

Pesquisadora:- Como eu te disse, o critério de classificação de cor dos alunos é pessoal.  

Utilize o seu padrão de referência.

( roteiro de observação de 21 de dezembro de 2009)

Outra professora utilizou a ascendência do aluno para classificá-lo:  

Aldaíza:- Apesar do João ter olho claro e pele clara eu vou colocar que ele é pardo, sabe  

por quê?

Pesquisadora:- Não, por quê?

Aldaíza: Eu conheço o pai dele; o pai dele é negro.

(roteiro de observação de 22 de dezembro de 2009)

Outra docente foi bastante precisa em seu critério de classificação:

Josefa: … e o quê que é pardo?? Pra mim não tem disso, não: ou a pessoa é preta ou é  

branca!

10 Devido  à  insistência  da  escola,  realizamos  uma  primeira  devolutiva  à  instituição.  Desse  modo, 
entregamos à direção os gráficos sobre a classificação racial dos alunos.
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(roteiro de observação 20 de dezembro de 2009)

Durante a entrega das fichas aos alunos, também emergiram muitas perguntas sobre a auto-

classificação.  Quase  em todas  as  salas  as  crianças  apresentaram dúvidas  sobre  o  que 

significava “pardo”. Quando questionadas, esclarecíamos em cada sala o significado das 

palavras  preto,  pardo,  branco e  indígena.  Em praticamente todos  os  casos,  as  crianças 

reagiam olhando para si, para seu braço ou para o colega do lado. 

Em uma turma de 5º Ano, uma aluna chegou a  pegar seu dicionário para esclarecer  a 

dúvida e leu para a turma o significado de “pardo” em voz alta.  Por nunca terem ouvido 

essa  palavra,  muitas  crianças  perguntaram  se  poderiam  se  auto-declarar  “morenas”. 

Algumas  questionavam a  ausência  dessa  designação entre  as  opções  do  IBGE.  Outros 

alunos utilizaram expressões como “café-com-leite”,  “marrom-bombom”,  “queimadinho 

de  sol”  para  se  auto-declararem.  Diante  dessas  identificações  ficamos,  a  princípio, 

surpresas, pois o menino que se identifiou como “queimadinho de sol”  havia chegado até 

nós e, apontando para seu braço, perguntado: 

Sérgio:- Como eu faço? Eu sou queimadinho de sol! 

Pesquisadora:- Como assim?

Sérgio: -Eu sou queimadinho de sol, não tem essa opção!

Pesquisadora:-  Eh...  não tem essa  opção,  então  você  terá  que  escolher  somente  uma  

dessas opções que está aqui na folha.

Sérigio:- Ah tá...

[Sérgio acabou retornando para a carteira]

(roteiro de observação de 1 de março 2010).

Em outra situação,  um aluno expressou sua dúvida em relação à sua cor e alterou sua 

primeira escolha diante da imposição da mãe:

Otávio: - Ôh, tia, tem como eu mudar a cor que eu coloquei? Eu fiquei sem saber se eu 

era preto ou pardo, eu marquei preto, e quando contei pra minha mãe ela me disse que era  

pra eu apagar porque eu não sou preto não, eu sou pardo...
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(roteiro de observação de 3 março 2010)

Através  dos  registros  no  diário  de  campo,  percebemos  que  muitos  alunos  tentavam 

“descobrir” sua cor mostrando seus braços uns para os outros. Em face dessa situação, 

constatamos  que  o  menino  acima  utilizou  como  critério  de  auto-declaração  sua 

proximidade ou distanciamento de cor de pele em relação a determinados colegas de sala. 

Ao alterar sua classificação após o comentário de sua mãe, é possível que ela tenha lhe 

apresentado novos argumentos para justificar a mudança e modificar seus referenciais.

Essas situações nos demonstram que, no Brasil, a classificação racial é complexa, uma vez 

que, diferentemente de países como Estados Unidos – que priorizam a descendência racial 

como meio prioritário de classificação –, os brasileiros podem recorrer a variados recursos 

para se classificar. De acordo com Oliveira (2004), [...]embora a ancestralidade determine 

a condição biológica  com a qual  nascemos,  há toda uma produção social,  cultural  e  

política  da  identidade  racial/étnica  no  Brasil. (p.58).  Assim,  aspectos  como  traços 

corporais,  tonalidade  da  pele,  cabelo  e  descendência  podem  ser  utilizados  para  a 

classificação racial. 

Tal  perspectiva  conduz  ao  pensamento  de  que  também a  auto-classificação  de  muitos 

alunos como “morenos” faz parte dessa complexidade. Fazzi (2004) argumenta que 

 a possibilidade de escolha entre se referir a alguém como preto/negro ou como 
moreno, dependendo do contexto acentua a ambiguidade da categoria morena em 
função da inclusão de uma ampla variedade de tipos de tonalidade de cor da pele 
(p. 81). 

A autora constatou em sua pesquisa em escolas de Belo Horizonte que o termo “moreno” 

apresentou  vários  significados.  Em  algumas  situações,  representava  uma  categoria 

substituta  para  “negro”,  ao  passo  que  em  outros  casos  consistia  em  uma  categoria 

intermediária entre “preto” e “branco”.

No que toca a composição racial dos alunos encontramos na classificação realizada pelos 

pais e pelas professoras,  uma quantidade superior de alunos negros (pretos + pardos ) em 

relação aos brancos:
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Tabela 1: Classificação racial dos alunos realizada pelas professoras e pais

Cor Professoras Pais
Branca 98 (41,3%) 90 (38,%)
Preta 42 ((17,7%) 26 (11%)
Parda 97 (41%) 121 (51%)
Total 237 (100%) 237 (100%)

Figura 1: Classificação racial dos alunos realizada pelas professoras e pelos pais

Ao visualizarmos a tabela 1 e figura 1 ( encontradas acima) também podemos observar que 

no somatório da classificação racial realizada pelas professoras existem mais alunos pretos 

do que pardos, sendo que,  no caso da classificação dos pais, existem mais alunos pardos 

do que pretos. 

Uma explicação para essa disparidade são as controvérsias a respeito das classificações 

raciais feitas, tanto pelos pais quanto, pelas professoras. Encontramos 14 situações em que 

as docentes identificaram alguns estudantes como pretos, ao passo que os mesmos alunos 

foram declarados como pardos por seus familiares. Essa divergência ocasionou a elevação 

da proporção de alunos pretos segundo as professoras e, em contrapartida,  a diminuição do 

número de alunos pretos de acordo com os pais. Esse fato demonstra uma situação muito 
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recorrente no Brasil quanto à classificação racial. A categoria parda é sempre considerada 

alvo de dúvidas, ambiguidades e polêmicas. Osório (2009) destaca que

[...] a abrangência da categoria parda e sua aparente indefinição, por sua vez, 
paradoxalmente  ampliam a  objetividade  da  classificação.  Por  serem fluidas  e 
indefinidas  as linhas  de fronteiras que separam as  três  grandes zonas de cor, 
preta, parda e branca, a classificação ganha capacidade de apreender a situação 
do indivíduo classificado em seu microssomo social, no contexto relacional que 
efetivamente  conta  na  definição  de  pertença  ao  grupo  discriminador  ou  ao 
discriminado. (p. 78)

Assim, as motivações que levam um brasileiro a se identificar e a identificar o outro como 

branco,  preto ou pardo são múltiplas,  pois  decorrem de uma  leitura  idiossincrática  das 

referências  socioculturais  existentes  em seu meio  social.  Para alguns,  apenas  os  traços 

físicos ou o cabelo podem ser atributos para uma auto ou heteroclassificação como negro. 

Para outros, a cor da pele é o fator determinante. Já em outras situações, a descendência 

influenciaria  na decisão (Osório,  2009;  Oliveira  2004).  Conforme Osório (2009),  [...]a 

classificação racial brasileira é única e reflete preocupações engendradas pelas história  

nacional  em  relação  à  diversidade  dos  brasileiros  e  de  sua  origem.  Não  existe  uma 

classificação internacional para raças ou etnias (p. 74).

Ressaltamos que, para o MEC, a classificação racial dos alunos assinalada pelos pais nas 

fichas de matrículas é oficial. Isso significa que, em nível de levantamento estatístico sobre 

o perfil racial das instituições escolares, os dados utilizados são aqueles realizados pelos 

responsáveis pelos alunos, ou pelos próprios estudantes com idade igual ou superior a 16 

anos. 

4.3- Raça e gênero no fluxo escolar

Na distribuição racial dos alunos por turma encontramos algumas variações de uma turma 

para  outra,  mas,  na  maioria  dos  casos,  percebemos  a  supremacia  de  discentes  negros 

(pretos + pardos) sobre brancos, como podemos perceber na tabela e figura abaixo:
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Tabela  2-  Classificação  racial  dos  Alunos  do  Ensino  Fundamental  (EF),  segundo 

declaração dos pais, em 2009.

Cor

Ciclos

Total
Alfabetização Complementar
1º ano 

(2 turmas)

2º ano 

(2 turmas)

3º ano 

(3 turmas)

4º ano 

(2 turmas)

5º ano 

(1 turma)
Branca 14(35%) 18(37,5%) 28(39,4%) 9 (21,4%) 21 (58,3%) 90 (38%)
Preta 3(7,5%) 4(8,3%) 9(12,7%) 5 (11,9%) 5 (13,9%) 26 (11%)
Parda 23 (57,5%) 26(54,2%) 34(47,9%) 28(66,7%) 10(27,8%) 121 (51%)
Total 40 (100%) 48 (100%) 71(100%) 42(100%) 36(100%) 237 (100%)

Figura 2 -   Classificação racial dos Alunos do Ensino Fundamental (EF), segundo 

declaração dos pais, em 2009.

Apesar da maioria das turmas possuir  mais alunos negros do que brancos, encontramos 

uma variação de um Ciclo para outro. Ou seja, a observação da figura 2 mostra que o 1º 

Ciclo (Alfabetização - 1º ao 3º ano) apresentou uma estabilidade na variação entre alunos 

negros  e  brancos,  ao  passo  que  o  2º  Ciclo  (Complementar-  4º  e  5º  ano)  sofreu 

transformações  mais  expressivas a  este  respeito.  Portanto,  é  visível  no  2º  Ciclo  uma 

alteração significativa da composição racial dos alunos, pois, no 4º Ano, há um decréscimo 

dos estudantes brancos e, consecutivamente, um aumento de alunos  negros de cor  parda. 

Por outro lado, encontramos uma inversão desse quadro no 5º Ano. 

Desse modo, podemos visualizar uma significativa recomposição das turmas de 3º Ano 
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para o 4º, de modo que uma parcela maior de crianças negras (de cor parda) fica retida no 

4º Ano enquanto as brancas avançam para o 5º.

Para  compreendermos  a  maior  porcentagem de  brancos  no  5º  Ano e  o  inverso  no  4º, 

levantamos inicialmente a hipótese de que os alunos negros que deveriam estar no 5º Ano 

em  2009  podem  ter  sofrido  reprovações  nos  anos  anteriores  e,  por  conseguinte,  não 

alcançaram essa turma. 

Analisamos essa hipótese através da pesquisa dos registros  escolares da instituição,  na 

expectativa de que ali encontraríamos informações dos conceitos escolares, frequência e 

idade  de  todos  os  alunos  inscritos  na  instituição.  Nessa  investigação  encontramos  a 

seguinte situação exposta no quadro abaixo:

Quadro 2- Alunos com defasagem idade-série 

Aluno Sexo
 

Cor  Número 
de 
repetências

Série em que sofreu 
repetência

Serie  em 
que estava 
em 2009

Série  em 
que  deveria 
estar  em 
2009

Masculino feminino Branco Preto Pardo uma duas 1º 2º 3º 4º

1 - Edgar X X X X 4º 5º

-2 Edivaldo X X X X 4º 5º

3- Francisca X X X X X 4º 5º

4-Fernando X X X X X 4º 6º

5-José X X X X X 4º 6º

6- Josias X X X X X 3º 5º

7-Parmésio X X X X 4º 5º

8-Warley X X X X 4º 5º

9-Wilson X X X X X 3º 5º

Somatório 8 1 1 4 4 4 5 2 3 8 1 7 (4º Ano) 
2 (3º Ano)

 7 (5º Ano) 
2 (6º Ano)

Os dados encontrados nos registros escolares apontam que, em 2009, o 4º ano possuía 7 

alunos com experiência de reprovações, sendo que esse grupo era composto de 3 pardos, 3 
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pretos e 1 branco. Dentre eles, 3 pardos e 1 preto possuem um ano de defasagem idade-

série e 1 branco e 2 pretos possuem dois ou mais anos de defasagem idade-série. 

Também constatamos que, desses 7 alunos que apresentaram defasagem idade-série no 4º 

Ano,  5 deveriam estar na turma do 5º Ano em 2009. Dentre eles, 3 eram pardos e 2 pretos. 

Assim, constatamos que o 4º Ano absorveu uma quantidade significativa de alunos negros 

que deveria estar em uma turma subsequente.

Outra informação relevante é a expressiva quantidade de alunos do gênero masculino com 

histórico  de  reprovações.  Verificamos que,  dentre  esses  7  estudantes,  6  são  do gênero 

masculino e 1 do gênero feminino. 

Também  podemos  perceber  que,  quase  todos  os  alunos  presentes  quadro  2  sofreram 

reprovações quando cursaram o 3º Ano do Ensino Fundamental.  Para compreendermos 

esta  situação,  consideramos  necessário  retormar  a  discussão  sobre  a  distribuição  das 

classes em ciclos11.

De acordo com Barreto & Souza (2004), a Progressão Continuada deveria garantir a não 

retenção dos estudantes, entretanto,  muitas instituições escolares do Brasil continuaram a 

reprovar seus alunos no final de cada ciclo. As autoras enfatizam que

 
O que as escolas, os familiares e as próprias comunidades costumam esperar ao 
término  de  cada  ciclo,  é  que  todos  os  alunos  adquiram  competências  e 
habilidades  e  dominem  conhecimentos  básicos  em  nível  semelhante.  É 
certamente  em  virtude  dessa  concepção  que  quase  todas  as  propostas  de 
introdução dos ciclos, até meados dos anos 90, mantiveram a possibilidade de 
retenção do aluno ao final de cada ciclo e que muitas ainda a mantém até os dias 
atuais, porque partem do pressuposto de que se trata de dar mais tempo a certos 
alunos para que logrem aprender (p.8) 

Desse modo, podemos pensar que, a mesma situação também tenha ocorrido em muitas 

escolas estaduais de São João del Rei – inclusive a escola que pesquisamos. De acordo 

com a supervisora desta  instituição,  os  alunos  com muitas  dificuldades  escolares  eram 

11 Iniciamos a discussão sobre ciclos e Progressão Continuada no item 3.1 (caracterização da escola)
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reprovados, principalmente, no final do Ciclo de Alfabetização, ou seja, no 3º Ano. 

Mesmo com a implementação da Resolução 1086  (de 2008), muitas escolas de São João 

del Rei ainda reprovavam seus alunos. Os dirigentes da escola observada nos disseram que 

que, para eles (bem como para outros diretores de outras instituições escolares estaduais), 

tal resolução não esclarece a questão da reprovação dos alunos.

Essa  distorção na interpretação  foi  resolvida  através  da  divulgação,  a  todas  as  escolas 

estaduais  de  Minas  Gerais,  do  ofício  circular  nº  52/10  enviado  pela  Subsecretaria  de 

Desenvolvimento de Educação Básica.  Essa circular  esclarece a questão da reprovação 

para a resolução 1086, destacando que essa resolução 

[...] não permite, em princípio, a “reprovação” pura e simples ao final dos Ciclos 
(3º e 5º anos) e sim, o agrupamento dos alunos pelo tempo que for necessário para 
atendê-los  diferenciadamente,  e  após  consolidadas  as  capacidades  previstas, 
integrá-los  as turmas correspondentes à idade/ano de escolaridade (Brasil,  p.1, 
Ofício  Circular  nº  52/10.  Censo  Escolar  2009/alunos  "reprovados"  nos  anos  
iniciais. 12 de março de 2010.)

Após o recebimento desse ofício, a escola, em vez de reprovar seus alunos, encaminha-os 

para atendimentos de reforço. Portanto, percebemos, por meio da análise das informações 

dos registros escolares de alunos com histórico de repetência, que os estudantes negros 

sofreram mais  reprovações  do  que  os  brancos.  Isso  evidencia  que  os  mecanismos  de 

correção do fluxo (como o atendimento escolar diferenciado)  não foram suficientes para 

corrigir essas distorções. 

Após a  identificação do momento em que as crianças negras enfrentam suas primeiras 

experiências de reprovação, consideramos necessário recorrer à classificação racial feita 

pelas  professoras  para  avançar  no  sentido  de  trazer  as  circunstâncias  familiares  que 

poderiam contribuir  para  essas  trajetórias  de  fracasso.  Como  algumas  professoras  nos 

disseram que a escola também apresentava alunos negros e pobres em situação de sucesso 

escolar, consideramos pertinente conhecer a trajetória escolar desses alunos.

Para atingir tal objetivo, pedimos que as professoras das turmas do 1º, 2, 3º, 4º e 5º  anos 

fizessem uma listagem de  três  crianças  em situação  de  sucesso  e  três  em situação  de 

fracasso, para que pudéssemos encontrar aquelas identificadas como negras no interior de 
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cada um desses grupos para compor  um grupo de alunos a serem investigados. Através 

dessas informações, encontramos a seguinte situação expressa na tabela e na figura abaixo:

Tabela 3- Classificação Racial dos Alunos por sexo, segundo desempenho escolar, em 

2009

Cor
Desempenho

TotalMelhor Pior
Masculino Feminino Masculino Feminino

Branca 4 (6,7%) 9 (15,0 %) 10 (16,7%) 2 (3,3 %) 25 (41,7 %)
Parda 8 (13,3 %) 8 (13,3 %) 9 (15,0 %) 2 (3,3 %) 27 (44,9 %)
Preta 1(1,7 %) 0 (0 %) 3 (5,0 %) 4 (6,7%) 8 (13,4 %)

Total

13 (21,7 %) 17 (28,3 %) 22 (36,7 %) 8 (13,3 %) 60 (100,0 %)

Figura 3- Classificação Racial dos Alunos por sexo, segundo desempenho escolar, em 

2009

Salientamos  que  as  professoras  que  realizaram  a  classificação  racial  dos  alunos  e  a 

identificação  daqueles  com melhor  e  pior  desempenho  nos  apresentaram tanto  alunos 

negros quanto alunos brancos nas listagens de bom e mau rendimento. Desse modo, não só 

alunos negros, mas também alunos brancos tiveram melhor e pior desempenho, segundo as 

professoras.

De acordo com a tabela 3 e figura 3, podemos perceber que, no que toca a relação entre 

gênero e  melhor desempenho escolar, há uma maior proporção de meninas do que de 
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meninos com melhor desempenho (28,3% e 21,7% respectivamente). 

No que toca o pior desempenho, percebemos que a proporção de alunos do sexo masculino 

é maior em relação ao sexo feminino (36,7% e 13,3% respectivamente).

No que tange a relação entre raça e desempenho escolar, podemos constatar que era negra a 

maioria dos alunos com melhor desempenho. Ao mesmo tempo, eram majoritariamente 

negros  os  alunos  com  pior  desempenho  escolar.  Os  seja,  dos  alunos  com  melhor 

desempenho,  28,3%  eram  negros  e  21,7%  eram  brancos12.  Dos  alunos  com  pior 

desempenho 30% eram negros e 20% eram brancos13. 

Quando analisamos as categorias raça,  pior desempenho escolar e gênero, observamos que 

há mais meninas negras do que meninas brancas com pior desempenho (10,%14 e 3,3% 

respectivamente), do mesmo modo, encontramos mais meninos negros do que meninos 

brancos com pior desempenho (20% e 16,7% respectivamente)

Em relação ao melhor desempenho, podemos observar que há mais meninas brancas do 

que  meninas  negras  nesta  situação  (15%  e  13,3%  respectivamente),  ao  passo  que,  a 

proporção de meninos negros com melhor desempenho supera a proporção de meninos 

brancos. (15%15 e 6,7% respectivamente).

A elevada incidência de alunos do sexo masculino e negros considerados pelas professoras 

como tendo melhor desempenho em relação ao número de brancos nos levou a questionar 

os motivos deste fato, uma vez que, as pesquisas desenvolvidas por Carvalho (2004,2005), 

Henriques (2002)  apontam que os brancos possuem melhor desempenho em relação aos 

negros. 

12  28, 3% representa a soma total dos alunos negros, de ambos sexos,  com melhor desempenho escolar 
(13,3%+ 1,7% + 13,3% ) e 21,7% representa o somatório dos alunos brancos, de ambos sexos, com melhor 
desempenho escolar (6,7% + 15%).
13 30% representa o somatório dos alunos negros, de ambos sexos, com pior desempenho escolar ( 15% + 

5% + 3,3%+ 6,7%). 20% representa o somatório de alunos brancos com pior desempenho escolar (16,7% 
+ 3,3%)

14 10% representa o somatório de meninas pretas e pardas com pior desempenho (3,3+ 6,7%) e 20% 
representa o somatório de meninos pretos e pardos com pior desempenho.

15 Somatório da proporção de meninos pretos e pardos  com melhor desempenho (13,3%+ 1,7%).
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Henriques  (2002)  revela  que,  à  medida  que  avança  as  séries,  maior  é  a  diferença  de 

desempenho entre negros e brancos. Ele diagnosticou que,  entre 1992 e 1999, a diferença 

de desempenho escolar entre alunos brancos e negros, matriculados na 4ª serie, manteve-se 

constante. Entretanto, ao chegar na 5ª série, a elevação do desempenho, entre 1992 e 1999, 

foi maior  para as crianças brancas. 

Situação similar  foi  encontrada por Carvalho (2004) ao entrevistar  professoras de uma 

escola  pública  de  São  Paulo.  Em  sua  análise,  a  autora  constatou  que,  para  essas 

professoras, dentre o sexo masculino, os meninos brancos eram considerados os alunos 

com melhor desempenho escolar. De acordo com a autora, as professoras  elogiaram 32% 

dos alunos brancos pelo seu desempenho, ao passo que 21% dos alunos negros receberam 

o mesmo elogio.

Uma hipótese que levantamos para o fato da maioria dos alunos negros serem identificados 

pelas suas professoras como tendo melhor desempenho escolar, diz respeito à influência 

das docentes na escolha daqueles alunos com melhor desempenho. Como mencionamos 

anteriormente,  a  solicitação  de  classificação  racial  dos  alunos  motivou  um  grande 

constrangimento e resistência por parte de algumas professoras, sendo que muitas delas 

argumentaram  não  perceber  diferenças  raciais  entre  os  estudantes  e  tampouco  ter 

presenciado ou realizado ações discriminatórias. Mesmo sabendo que nenhum nome de 

aluno ou de professor seria divulgado, muitas das docentes sentiram-se desconfortáveis por 

terem que classificar racialmente seus estudantes.

Dessa forma, pode-se questionar até que ponto esse fator não tenha influenciado na escolha 

dos alunos pelas professoras.

No que diz respeito à raça dos discentes retidos, isto é, que seriam encaminhados para 

acompanhamento diferenciado, constatamos que era maior a proporção de alunos negros 

retidos no final de 2009 (66,6% 16)

16 Somatório de alunos negros , de ambos sexos, retidos (50% + 8,3% + 8,3%)
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Tabela 4- Classificação Racial dos Alunos por sexo, retidos em 2009.

Cor Sexo TotalMasculino Feminino
Branca 2 (16,7 %) 2 (16,7 %) 4 (33,4 %)
Parda 6 (50,0 %) 1 (8,3 %) 7 (58,3 %)
Preta 0 (0 %) 1 (8,3 %) 1 (8,3 %)
Total 8 (66,7 %) 4 (33,3 %) 12 (100,0 %)

Figura 4- Classificação Racial dos Alunos por sexo, retidos em 2009.

Quando  analisamos  a  relação  entre  gênero,  raça  e  retenção,  visualizamos  que,  tanto 

meninos  brancos  quanto  meninas  brancas  apresentaram  o  mesmo  resultado  (16,7%) 

Dentre os pardos, a proporção de meninos retidos superou a proporção de meninas  (50% e 

8,3% respectivamente).  Com relação  aos  alunos  de  cor  preta,  podemos  perceber  que, 

somente alunos do sexo feminino foram retidos (8,3%).

Também podemos  visualizar  pela  tabela  que,  dentre  os  alunos  do  sexo  masculino,  os 

meninos negros possuem os maiores índices de retenção (50%).

Tanto na figura dos alunos retidos  quanto na figura dos que se encontravam em estado de 

defasagem  idade-série  em  2009  constatamos  uma  maior  concentração  de  dados  entre 

negros e  pertencentes ao gênero masculino,  sendo que,  dentre estes,  há mais meninos 
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negros do que meninos brancos.

A partir das informações sobre a idade dos alunos presentes nos prontuários, analisamos 

também a relação defasagem idade-série a fim de verificar se existiam estudantes com 

idade desproporcional àquela esperada para determinada série.  Do mesmo modo que nos 

resultados sobre os alunos retidos,  nos dados sobre defasagem idade-série encontramos 

uma maior proporção de alunos do sexo masculino e negros defasados.

Tabela 5-  Classificação Racial  dos  Alunos por sexo,  em defasagem idade-série  em 

2009 de acordo com classificação racial e sexo.

Raça Sexo TotalMasculino Feminino
Branca 7(30,4%) 1 (4,4%) 8 (34,8%)
Parda 5(21,7%) 3(13,1%) 8 (34,8%)
Preta 4(17,3%) 3 (13,1%) 7 (30,4%)
Total 16(69,4%) 7 (30,6%) 23 (100%)

Figura  5  -  Percentual  de  alunos  em  desfasagem  idade-série  de  acordo  com  a 

classificação racial e sexo.

Ao analisarmos a relação entre gênero, raça e defasagem idade-série, visualizamos que, 

dentre  os  brancos,  a  proporção  de  meninos  defasados  superou  significativamente  a 

proporção de meninas na mesma situação (30,4% e 4,4% respectivamente). Com relação 

aos  pardos,  podemos  observar  que  os  meninos  também apresentaram maior  índice  de 

defasagem  idade-série  em  relação  às  meninas  (21,7%  e  13,1%  respectivamente).  Do 
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mesmo modo, na análise dos alunos pretos, observamos que 17,3% representavam o sexo 

masculino e 13,1% representavam o sexo feminino.  

Também podemos perceber que, dentre os alunos do sexo masculino, os meninos negros 

alcançaram os maiores índices de defasagem idade-série em relação aos meninos brancos 

(39%  17  e 30,4% respectivamente).  

Embora a desproporcionalidade da relação idade-série não especifique o motivo do aluno 

se encontrar nessa situação, inferimos que, provavelmente, ele tenha tido uma trajetória 

escolar balizada por transferências, repetências ou evasão escolar. 

De acordo com o IBGE (2011), os resultados do Censo Escolar sobre a distorção idade-

série  de  2010  demonstraram que,  quanto  maior  o  nível  de  ensino,  maior  o  índice  de 

defasagem idade-série.  Em Minas  Gerais,  o  Ensino  Fundamental  apresentou  19,3% de 

alunos defasados, sendo que o Ensino Médio teve 31,3% de alunos na mesma condição. 

Situação similar foi constatada em São João del-Rei. Neste município, foram encontrados 

16,8% dos alunos do Ensino Fundamental em defasagem idade-série e, 31,9% dos alunos 

do Ensino Médio também se encontravam na mesma situação.

Apesar de, atualmente, o sistema de reprovação ter sido suspenso para algumas turmas do 

Ensino Fundamental no Estado de Minas Gerais, a experiência das reprovações sofridas 

por  esses  alunos,  inclusive  por  aqueles  com  elevada  defasagem  idade-série,  pode, 

possivelmente, tornar-se uma vivência infeliz que marcará sua trajetória escolar.

A erradicação desse modelo de reprovação vem sendo requerida há muitos anos por alguns 

pesquisadores. Arroyo (1997) argumenta que as escolas são alimentadas por uma “cultura 

do fracasso” que constantemente se reproduz.  Segundo o autor,  trata-se de um tipo de 

cultura  que  legitima práticas,  rotula  fracassados,  trabalha  com preconceitos  de  raça,  

gênero e classe, e que exclui, porque reprovar faz parte da prática de ensinar-aprender-

avaliar. (p. 12). 

17 Somatório pretos e pardos (21,7%+17,3%)
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Retomando  as  informações  encontradas  sobre  fluxo  escolar,  defasagem  idade-série  e 

retenção,  percebemos  que,  de  acordo  com  a  figura  2  e  tabela  2,  que  apesentam  a 

distribuição racial dos alunos dos alunos por Ciclos, no Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º 

Ano) havia maior proporção de alunos negros em relação aos alunos brancos. Também 

constatamos  que,  no  5º  Ano  –  que  pertence  ao  Ciclo  Complementar  -   houve  uma 

acentuada redução da proporção de alunos negros, seguida por um aumento da proporção 

de alunos brancos.

A análise desse fato já nos aponta os primeiros indícios de que os negros tendem a sofrer 

maiores reprovações que os alunos brancos, pois percebemos que a pouca concentração de 

alunos negros no 5º Ano em relação ao número de alunos brancos  foi justificada pela 

situação de defasagem idade-série dos alunos negros. Desse modo, podemos constatar que 

dos alunos defasados que deveriam estar no 5º Ano em 2009, a maioria era negra. Este fato 

justificou a baixa proporção de alunos negros nesta turma.

Os  dados  sobre  pior  desempenho,  retenção  e  defasagem  idade-série  dos  alunos 

fortaleceram  as  argumentações  de  Henriques  (2002),   Carvalho  (2004  2009),  Osório 

(2009),  Rosemberg  (1991)  sobre  as  desvantagens  educacionais  sofridas  pelos  alunos 

negros, pois, na escola pesquisada, os alunos negros apresentaram os maiores índices de 

defasagem idade-série, retenção e pior desempenho.

Tal constatação, também nos leva a refletir sobre o histório educacional do aluno negro. 

Como apresentamos no capítulo 2, já no início do século XX, os negros possuíam os piores 

desempenhos escolares. Percebemos assim,  que este quadro se mantém.

No início  do  século  XX acreditava-se  que  os  negros  não  possuíam competência  para 

exercer  atividades  intelectuais.  Anos  mais  tarde,  passou-se  a  acreditar  que  as  famílias 

negras eram desestruturadas - o que afetaria o rendimento escolar dos alunos. Desse modo, 

médicos  e  psicólogos  ficaram  responsáveis  pelo  diagnóstico  e  tratamento  daqueles 

estudantes com baixo desempenho. 

No nosso contato com a instituição, percebemos que a justificativa de algumas docentes 
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para  o  baixo  desempenho  das  crianças  volta-se  para  a  negligência  familiar  ou  para  a 

desestruturação das famílias oriundas dos setores populares. Outras professoras relataram 

que,  para elas,  as  causas do baixo desempenho de alguns alunos,  deve-se à problemas 

psicológicos. Assim, elas acreditam que a medicalização e o tratamento psicológico podem 

reverter ou amenizar as dificuldades do aluno em relação ao estudo. 

Se por um lado, os dados da nossa pesquisa nos mostraram que os alunos negros possuem 

os maiores índices de retenção, de defasagem idade -série e de pior desempenho, por outro 

lado, percebemos que para muitas das professoras há também alunos negros em situação de 

sucesso  escolar.  Para  compreendermos  melhor  esta  situação,  consideramos  necessário 

realizar uma análise dos alunos em contexto de sala de aula e das entrevistas  realizadas 

com os alunos e  familiares.

4.4 -Interações dos alunos em contexto de sala de aula 

Apresentaremos  a  seguir  algumas  observações  das  interações  em contexto  escolar  dos 

alunos  matriculados  nas  turmas  de  4º  e  5º  Ano  em  2009.  Destacaremos  alguns 

acontecimentos que consideramos relevantes para a pesquisa, priorizando as interações do 

grupo de alunos entrevistados em suas turmas. 

Como foi mencionado, a instituição possuía em 2009 duas turmas de 4º Ano e uma de 5º 

Ano.  Em todas essas turmas, os professores eram mulheres18, sendo que uma tinha idade 

aparentemente inferior a 30 anos as outras aparentavam ter mais de 40. 

Todas as três salas apresentavam uma quantidade significativa de alunos negros. Na sala da 

professora Alexandra (4º Ano) havia 14 alunos negros, dentre os quais 2 (um menino e 

uma menina) se assentavam nas últimas carteiras19, 3 se assentavam nos primeiros lugares 

da fila,  sendo que os alunos entrevistados Eduarda (MD20)  e Alexandre (MD) estavam 

entre  eles)  e  o  restante  distribuído  pela  classe  (  inclusive  o  entrevistado  Igor).  Cabe 
18 Cabe destacar que das 10 professoras com que tivemos contato, duas eram negras e uma declarou-se 

parda.
19 No início  do  ano  os  alunos  escolhem os  lugares  onde  desejam se  sentar.  Em algumas  observações 

percebemos que eles eram trocados pelas professoras por indisciplina.
20     Utilizaremos as siglas PD E MD para definir as crianças com pior e melhor desempenho escolar.
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destacar que Bruna (MD), também entrevistada, assentava-se na segunda carteira próxima 

à professora.

Na  classe  da  professora  Suzana,  dos  8  alunos  negros,  um  menino  e  uma  menina 

(Esmeralda, PD)  assentavam-se nos primeiros lugares. Ressaltamos que Reinaldo (PD) se 

senta atrás de Esmeralda.

Já a sala da professora Carolina, 12 estudantes eram negros. Dentre eles, 2 assentavam-se 

nos últimos lugares e os outros misturados pela sala. Geraldo (PD) se sentava na segunda 

carteira próxima à porta; já Rosângela permanecia na penúltima carteira ao fundo da sala.

Durante  nossas  observações,  percebemos que as  crianças  entrevistadas  interagiam com 

colegas de classe, entretanto, Igor (PD), Alexandre (MD), Eduarda (MD), Bruna (MD), 

Esmeralda (PD) e Rosângela (PD) foram aqueles que menos conversaram durante as aulas. 

A conduta dos alunos que compuseram o nosso grupo de entrevistados variou entre si, 

principalmente  entre  os  gêneros.  As  meninas  Bruna,  Eduarda,  Esmeralda  e  Rosângela 

permaneciam quase  sempre  caladas  e  quase  não  participavam de  conversas  paralelas. 

Bruna e Eduarda eram da mesma turma e constantemente eram chamadas pela professora 

para  resolver  exercícios  no  quadro.  Já  Rosângela  era  solicitada  pela  professora  para 

responder  em  voz  alta  alguns  exercícios.   Constamos  em  nossas  observações  que  a 

diferença  do  primeiro  para  o  segundo caso  era  que  a  professora  de  Eliana  e  Eduarda 

geralmente solicitava ao quadro principalmente aqueles alunos que resolviam os exercícios 

com mais facilidade, enquanto a professora de Rosângela se preocupava em saber se os 

alunos  com dificuldade  haviam compreendido a  lição.  Alexandre  também se mantinha 

muito calado, e em poucos momentos se virava para solicitar aos colegas algum material 

emprestado, mas nos intervalos saía com os amigos para brincar e merendar.

Quanto a Esmeralda,  sua conduta em sala  era retraída, conversava pouco com os colegas 

e em nenhum momento fez perguntas à professora – conduta oposta à de Rosângela, que 

sempre perguntava à sua professora se o seu exercício estava correto. Quanto à relação 

com  outros  alunos  percebemos  que,  mesmo  nos  momentos  em  que  a  professora  se 
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ausentava, Esmeralda mantinha-se em sua carteira (que era próxima à mesa da docente) e, 

esporadicamente, virava-se para o lado para conversar com uma colega ou as outras saíam 

de suas carteiras pra conversar com ela. Em um desses momentos a vimos ser ofendida por 

Reinaldo – outro aluno indicado como baixo desempenho que se sentava atrás dela: 

[  Enquanto  os  alunos  aproveitavam a  ausência  da professora  e  conversavam entre si  

Mariana disse em voz alta para seus amigos]: 

- O Reinaldo tá chamado a Esmerada de “ Bela, a feia”

Em seguida, a própria Mariana direcionou-se para Reinaldo e disse, rindo:

- Pelo menos ela é famosa.

[Esmeralda permaneceu calada, fingindo que não falavam sobre ela, e olhava para seu 

caderno, sem ao menos virar-se para o lado].

Joana  direcionou-se a Reinaldo e disse com seriedade:

- Você deveria olhar para você primeiro entes de falar dela!

 Reinaldo permaneceu rindo e, pelo menos aparentemente,  ignorou a reprimenda.

( roteiro de observação de 10 de outubro de 2009).

Não pudemos perceber a reação da professora diante dessa situação,  já que ela não se 

encontrava em sala durante o incidente. Como não permanecemos por muitos dias em cada 

turma, não pudemos observar se tais acontecimentos eram frequentes, mas o fato acima se 

destacou devido  à  exposição  de  Esmeralda  diante  dos  colegas.  Ao menos nos  dias  de 

observação a víamos quase sempre quieta.

Presenciamos outras duas situações constrangedoras para alguns alunos em sala de aula. A 

primeira ocorreu entre a professora Carolina e uma aluna (que chamaremos de Juliana) e a 

segunda entre a vice-diretora e um aluno do 5º Ano. As duas situações relacionavam-se à 

indisciplina. No primeiro caso, a professora procurou inculcar em sua aluna os princípios 

de respeito aos professores e demais funcionários da escola, pois havia sido informada que 

Juliana teria desrespeitado uma outra professora (que chamaremos de Catia) na biblioteca 

da escola.  A forma rude com que ela admoestou a aluna provocou um constrangimento na 

classe:
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[Neste momento a professora Cátia aparece e pergunta à professora Carolina o motivo de  

tê-la chamado].

Profa Carolina: - Eu recebi o recado que você me mandou sobre a Juliana e eu gostaria  

de saber o que que aconteceu. Vem cá pra frente Juliana.

[Juliana se levanta e fica frente a frente com a professora Cátia]

Profa Cátia: - Eu estava tomando conta da biblioteca, disse a ela que tinha cinco minutos  

para ficar e ela me respondeu, e jogou o livro com toda a força sobre a mesa.

Juliana: - Não foi bem assim, eu ... [nesse momento foi interrompida pela profa Carolina]

Profa Carolina: Você acha que a professora Carolina está mentindo?

Juliana:- Não, mas é que não foi bem assim [foi interrompida novamente pela professora]

Profa Carolina: - Você acha que a professora Cátia teria a cara de pau de mentir?!

Gabriela: Não.

Profa Carolina: - O que que eu sempre digo quando a gente pensa em fazer o que você  

fez?

Juliana:- Pede desculpas? 

[Juliana se mostra um pouco confusa com a resposta para essa pergunta]

Profa Carolina: - Não é isso.

Juliana:- Pensa antes de agir? [ainda confusa]

Profa Carolina: - Não. O que que a gente te quem fazer quando comete o que você fez?

[Pq: Juliana fica calada, por não saber a resposta, e olha discretamente para os lados  

com cara de constrangimento]

Rosângela levanta a mão e diz: - Reconhece o erro!

Profa Carolina:- E aí Juliana, o que que a gente faz?

Juliana:- Reconhece o erro.

Profa Carolina:- Pois é. Então, você respondeu a professora Carolina?

Juliana:  Eu respondi 

Profa Carolina: Vem cá! Deixa eu te mostrar uma coisa.

[A professora a leva para o armário próximo ao quadro onde tinha um papel  colado  

contendo uma lista com direitos e deveres dos alunos]

Profa Carolina: Você se lembra que dei essa folha para todos os alunos no início do ano. 

Agora leia para mim o primeiro item.

Juliana:- “Respeitar professores e funcionários da escola”.
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Profa Carolina: - E você não respeitou, não foi?

Juliana: -Não 

[Juliana  apresenta  um  semblante  de  constrangimento,  com  lágrimas  nos  olhos,  e  a 

professora Carolina se vira para a colega Cátia, que ainda estava de pé]

Profa Carolina:- Eu estou envergonhada com esta situação, porque aluno meu aprende a  

respeitar os outros.  Mas se ela ainda não aprendeu eu vou dar um jeito, pode deixar que o  

castigo dela quem dará sou eu. Ela vai ficar sem educação física até o final do ano!

Profa Cátia: -Tudo bem.

[Professora Cátia então se dirige à porta e sai; Gabriela volta para sua carteira com 

lágrimas nos olhos e demonstrando raiva e indignação]

Na outra situação de exposição de um aluno em sala, a vice-diretora havia sido chamada 

pela professora para repreender aqueles alunos que não cumpriam as tarefas.  De modo 

silimar à professora Carolina, a repreensão da vice-diretora expôs muitos alunos diante de 

seus colegas de classe:

Profa:- Você também não fez a tarefa, né?!

Giovane:- Eu não fiz! Eu nem trouxe o meu livro! [sorrindo]

Adriano:- Eu também não fiz, não! [sorrindo]

A professora vai até a porta, conversa com um aluno que estava passando pelo corredor,  

depois retorna à sala.

Profa: - Eu mandei chamar a vice-diretora.

[Esse  comentário  gerou  preocupação  entre  os  alunos.  Giovane  levantou-se  e  foi  ao  

armário  pegar  o  livro  de  Matemática  para  fazer  o  exercício  imediatamente.  Daniela  

dirige-se a Angélica]

Daniela:- Você fez o exercício?!

Angélica:- Fiz, mas fiz só metade!

Neste momento chega a vice-diretora.

Profa:- Eu te chamei  aqui, porque o problema é que tem aluno que não está fazendo  

tarefa, e também  não quer fazer nada, nem copiar, nem corrigir e ainda por cima, fica 

bagunçando em sala.

Vice-diretora:  -  Vocês  não  têm  vergonha,  não?!  Não  fazem  a  tarefa  e  ainda  ficam  
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atrapalhando quem quer estudar!   Olha essa menina aqui.

[Ela se refere a Natália e se aproxima da sua carteira, pegando-lhe o caderno]

Vice-diretora: - Ela é um exemplo de aluna, mas por quê? Porque ela tem pai que se  

preocupa com ela e que dá atenção! Mas aí me aparece menino que só vem pra aula pra  

atrapalhar! E depois os pais ligam e reclamam da professora! Sem contar que, existem  

aqueles pais que dizem pra gente “Eu vou armar o barraco na escola!” Até parece que 

não conhecem o filho que têm em casa! Eu moro no morro, ela mora no morro (aponta 

para Natália),  a professora mora no morro,  todo mundo mora no morro e isso não é  

motivo para agir desse jeito, sem responsabilidade com as coisas!

Inácio,  Adriano,  Giovane,  Daniela  e  Durval  riem disfarçadamente.  Ela  percebeu  que  

Inácio está rindo e diz:

Vice-diretora:- Você tá rindo do que? Você tem que ter é vergonha! E você?

 [refere-se a Giovane, que tenta esconder que estava rindo, mas a vice-diretora também 

começa a chamar a sua atenção]

Vice-diretora:-  Sua mãe é  uma coitada!  Ela faz  tudo pra você!  Ela vem chorando na 

escola por sua causa, e ainda nos pede pra te entender!

[Todos os alunos olham para ele, que reage com desdém]

 Vice-diretora:- Vocês não têm vergonha, não?! Nem com uma mulher aqui, observando a  

sala, vocês tomam jeito [aponta para mim]! Ela é psicóloga e está fazendo um relatório de 

todas as salas daqui. O que que ela vai levar do quinto ano?! Pelo menos ela vai levar  

coisas boas das outras salas.

 [A diretora olha para mim novamente]. 

Vice-diretora: - Vocês acham que eu não tenho mais o que fazer?! Eu vou embora, mas eu  

não quero ouvir mais nenhuma reclamação dessa turma. E se eu ficar sabendo de alguma  

coisa que envolva vocês, vocês vão levar é advertência escrita, porque advertência oral 

vocês já estão cansados de levar!

[A vice-diretora sai enfurecida da sala e a professora continua a corrigir o exercício]

(Roteiro de observação de  2 de dezembro 2009)

Através dessas situações presenciadas em sala de aula podemos perceber que os alunos 

foram expostos  a  constrangimentos  em público  ou  por  seus  professores,  ou  por  vice-

diretores ou pelos próprios colegas de classe. Entretanto, percebemos uma diferença entre 
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esses acontecimentos. No caso da aluna Esmeralda, vimos que ela foi ridicularizada por 

Geraldo devido à sua aparência física. Já nas outras situações, que envolviam a professora 

e vice-diretora, o motivo das exposições estava relacionado a questões disciplinares. 

Embora os alunos Juliana (repreendia pela professora Carolina) e Giovane (repreendido 

pela vice-diretora) fossem negros, não presenciamos novas situações em que eles tenham 

sido  criticados por essas mesmas pessoas. Do mesmo modo, não podemos afirmar que 

essas situações tiveram motivos raciais, pois Rosângela e Geraldo (alunos entrevistados) 

expressaram,  nas  entrevistas,  um  grande  apreço  por  ela.   Quanto  à  vice-diretora,  ela 

repreendeu não só Giovane como também outros alunos não negros presentes na classe. 

Por outro lado, acreditamos que essas situações de exposição possam influenciar na auto-

estima e nas atitudes dos alunos em sala.

4.5- As circunstâncias vividas pelas famílias entrevistadas

Algumas pesquisas tendem a apresentar uma fórmula ideal para a transformação do aluno 

em um perfil de sucesso ou fracasso escolar. As entrevistas com pais e filhos revelaram que 

as circunstâncias que constituem o sucesso ou fracasso escolar são muito mais complexas 

do que parecem, de modo que não podem ser simplesmente enquadradas em um padrão 

pré-estabelecido. 

Os  tópicos  seguintes,  voltados  para  a  história  de  vida  dos  pais,  apresentam trajetórias 

escolares cercadas de adversidades e desilusões, bem como de tentativas de recuperação 

dos atrasos que a vida árdua impingiu nos seus estudos. Perceberemos que essas vivências 

tiveram implicações  na vida escolar  de seus filhos,  tornando-os  projeções  de sonhos e 

perspectivas de melhores condições de vida no futuro. Veremos, ainda, que nem sempre os 

interesses, empenhos e desejos dos pais são suficientes para fazer de seus filhos alunos 

bem sucedidos na escola,  e que essa instituição faz parte de uma complexa trama na qual 

se coloca em jogo o êxito escolar dos alunos.  

Seguem-se  algumas  informações  relevantes  a  respeito  do  grupo  de  estudantes 

entrevistados. Entrevistamos os alunos que obtiveram melhor e pior desempenho no ano de 
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2009 – de acordo com a indicação de suas professoras. Nas entrevistas encontramos alguns 

aspectos que permitem descrevê-los da seguinte forma:

•Bruna: Foi indicada pela professora como aluna com melhor desempenho escolar. 

Aparesentava 10 anos de idade em 2009 e estava matriculada na turma do 5º Ano. 

Não apresenta histórico de reprovações. Mora sozinha com sua mãe, que, por ser 

divorciada,  é  responsável  pelas  despesas  da  casa.  Sua  mãe  trabalha  como 

empregada doméstica e estudou até a oitava série do Ensino Fundamental. 

•Eduarda: Foi considerada pela professora como aluna com melhor desempenho . 

Apresentava 10 anos de idade em 2009 e estava matriculada na turma do 5º Ano do 

Ensino Fundamental. Não possui histórico de reprovações. Mora com a mãe, o pai 

e dois irmãos mais velhos. Sua mãe é auxiliar de serviços gerais em uma instituição 

de ensino superior e seu pai é artesão aposentado. Ambos estudaram até a quarta 

série do Ensino Fundamental.

•Esmeralda: Foi  indicada  pela  professora  como aluna  com pior  desempenho  . 

Apresentava 9 anos de idade em 2009 e estava matriculada no 4º Ano do Ensino 

Fundamental.  Embora  considerada  com  tendo  o  pior  desempenho,  não  possui 

histórico de reprovações. Mora sozinha com sua mãe, que trabalha como faxineira e 

atualmente faz supletivo para concluir o Ensino Fundamental e Médio, pois havia 

parado de estudar na quinta série do Ensino Fundamental. Devido às dificuldades 

financeiras, a mãe de Esmeralda entregou a irmã dessa aluna aos cuidados do pai. A 

aluna possui dois irmãos mais velhos: um irmão que estuda e trabalha em uma 

escola técnica em Barbacena e uma irmã que mora com o pai.

•Rosângela: Foi indicada como aluna com pior desempenho. Estava com 12 anos 

em 2009 e  estava  matriculada  no  4º  Ano do  Ensino  Fundamental.  Declarou-se 

preta.  Antes de se transferir para a escola que pesquisamos, havia sofrido duas 

reprovações. De acordo com a mãe, o motivo principal de suas repetências foi a 

infrequência. Rosângela mora com sua mãe e quatro irmãs: duas mais velhas (uma 

trabalha como faxineira em um estabelecimento comercial e outra é portadora de 

deficiência visual) e duas mais novas (uma é portadora de necessidades especiais e 

a  outra  tem  4  anos  de  idade).  Sua  mãe  trabalha  como  faxineira  e  é  a  única 
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responsável pelas despesas da casa . Ela concluiu o  Ensino Médio e possui curso 

técnico de Farmácia.

•Reinaldo Foi indicado como aluno com pior desempenho. Estava com 9 anos de 

idade  em 2009 e no mesmo ano ano estava matriculado no 4º Ano do Ensino 

Fundamental. Declarou-se pardo. Mora com os pais, dois irmãos (sendo que um é 

Geraldo) , uma irmã e uma sobrinha. Sua mãe é faxineira e seu pai é servente de 

pedreiro.

• Geraldo é  irmão  gêmeo  de  Reinaldo;  foi  indicado  como  aluno  com  pior 

desempenho.  Declarou-se  pardo.   Estava  matriculado  no  4º  Ano  do  Ensino 

Fundamental em 2009.  

• Igor considerado aluno com melhor desempenho. Apresentava 9 anos de idade 

em 2009 e no mesmo ano estava matriculado no 4º ano do Ensino Fundamental. 

Declarou-se pardo. Mora com seu pai, sua madrasta, seu irmão consanguíneo e os 

três filhos da madrasta. Seu pai é eletricista aposentado e sua madrasta é empregada 

doméstica.

• Alexandre considerado aluno com melhor desempenho. Estava com 10 anos de 

idade  em  2009  e  no  mesmo  ano  estava  matriculado  no  5º  ano  do  Ensino 

Fundamental. Declarou-se pardo. Mora com sua mãe (que é viúva e  trabalha como 

costureira) e seus 2 irmãos: um mais velho que trabalha em um  supermercado e um 

mais novo de quatro anos.

Destacamos que Bruna (MD), Alexandre (MD)e Eduarda (MD) pertencem à mesma turma 

de 5º Ano. Esmeralda (PD), Reinaldo (PD) e Igor  (MD) fazem parte da mesma classe de 

4º Ano e Geraldo (PD) e Rosângela (PD) compõem outra  turma de 4º Ano.

As  entrevistas  apresentam famílias  constituídas,  em sua  maioria,  por  mães  que são  as 

únicas responsáveis pelo sustento da casa.  Dessas mulheres, duas se declararam separadas 

e uma solteira. Nenhuma delas recebe ajuda efetiva dos ex-maridos ou ex-companheiros. 

Esse fato incide diretamente na renda mensal e nos gastos domésticos, pois elas recebem 

até um salário mínimo. No caso da mãe de Alexandre,  que é ajudada pelos filhos que 

trabalham, sua renda geral ultrapassa dois salários. O quadro a seguir demonstra esse fato:
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Quadro 3 - Distribuição da renda mensal por número de familiares 

Sujeitos Tipo  de 
família

Renda salarial da família

Até  1  salário 
mínimo e meio

De  dois  salários 
mínimos em diante

Nº. de 
pessoas que 
vivem  da 
Renda 

Rosângela (PD) Monoparental 6 X

Esmeralda (PD) Monoparental 2 X

Reinaldo (PD) Nuclear 7 X

Geraldo (PD) Nuclear 7 X

Bruna (MD) Monoparental 2 X

Eduarda (MD) Nuclear 5 X

Igor (MD) Nuclear 8 X

Alexandre (MD) Monoparental 4 X

Todas as famílias moram em casa própria (herdada, comprada ou cedida), e por isso não 

precisam se preocupar com aluguel. Todavia, as condições de habitação variam. Das sete 

residências,  quatro apresentam aspectos  de pobreza mais  visíveis  (tamanhos  reduzidos, 

sem um quarto específico para as crianças, com banheiro fora da casa, falta de acabamento, 

chão de cimento, etc.), sendo que, desse total,  três  pertencem aos familiares dos alunos 

com pior desempenho e uma aos de um aluno com melhor desempenho. Entretanto, duas 

dessas quatro casas (a de Rosângela e a Reinaldo e Geraldo - PD) se encontram em um 

bairro  mais  afastado  e  com  maiores  dificuldades  de  acesso e  os  alunos  caminham 

quilômetros para chegar à escola (esses alunos moram na mesma rua). Esmeralda (PD), 

Alexandre (MD), Igor (MD), Bruna (MD) e Eduarda (MD) moram mais próximos à escola 

em comparação aos outros alunos entrevistados.



100

As  mães  das  alunas  chegaram  a  comentar  sobre  a  precariedade  de  seus  móveis  e 

habitações.  Mencionaram  também  o  desejo  de  reformá-las  ou  mudar  de  localização. 

Também as alunas falaram a esse respeito. Quando questionadas sobre o que mudariam em 

sua vida, incluíram a vontade de arrumar a casa e, consequentemente, de realizar o sonho 

de suas mães:

Eu  mudaria  minha  casa.  Porque  minha  mãe  sempre  quis  consertar  minha  casa.   É,  

consertaria minha casa! (Esmeralda - PD)

Ah, mudar.... A minha... fazer outra casa melhor […] ( Rosângela – PD)

Em geral, as mulheres provedoras recebem, direta ou indiretamente, ajudas externas que 

atenuam suas despesas. A mãe de Esmeralda (PD) declarou que às vezes recebe frutas e 

verduras de um tio e cesta básica de um vereador.  A mãe de Bruna (MD) relatou que, 

quando necessário, é auxiliada por uma irmã nos gastos escolares da estudante. Os pais dos 

gêmeos Geraldo e Reinando (PD) recebem cesta básica de uma paróquia local. 

Os pais de Eduarda (MD), de Alexandre (MD) e de Igor (MD) não recebem ajuda, pois 

suas  rendas  conseguem cobrir  as  despesas  domiciliares.  Apenas  a  mãe  de  Rosângela, 

apesar  das  dificuldades  financeiras,  nem recebe  ajuda  nem recorre  à  contribuições  de 

terceiros. No entanto, ela cultiva nos fundos de casa uma pequena horta que atenua seus 

gastos com a alimentação. A mãe dos  gêmeos Reinaldo (PD) e Geraldo (PD) também 

recebe cesta básica de uma paróquia da cidade.

Além  dos  gastos  internos  com  as  contas  residenciais,  essas  mulheres  também são  as 

principais responsáveis pelo atendimento às necessidades dos filhos (escola, alimentação, 

roupas, higiene pessoal). Apesar de, em nenhuma das situações, as famílias hospedarem 

outros parentes, as despesas com os filhos pesam na renda mensal.  

No  caso  da  mãe  de  Esmeralda,  o  peso  das  despesas  domiciliares   fez  com  que  ela 

entregasse uma das filhas ao ex-cônjuge.  Atualmente, ela reside sozinha com Esmeralda. 

Dos seus três filhos,  o  rapaz estuda e habita  em uma escola  agrotécnica na cidade de 
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Barbacena, e a menina deixada sob a responsabilidade do pai ainda mora com ele.  A média 

geral de filhos por família varia de dois a cinco, sendo que a mãe de Rosângela (PD) possui 

cinco filhos, dentre os quais uma menina é deficiente visual e a outra criança é portadora 

de necessidades especiais.

As atividades profissionais assumidas por essas mulheres se assemelham. As quatro mães 

das  alunas  entrevistadas,  bem  como  a  madrasta  de  Igor  e  as  mãe  dos  gêmeos  e  de 

Alexandre  já  trabalhararam  ou  trabalham  como  faxineiras,  empregadas  doméstica  ou 

auxiliares  de  serviços  gerais.  A mãe de  Alexandre  (MD) é  costureira,  mas  também já 

trabalhou de faxineira. O pai de Eduarda (MD) relatou já ter trabalhado como caseiro, e 

atualmente é aposentado como artesão. Também aposentado, o pai de Igor (MD) trabalhou 

como eletricista. Já o pai dos gêmeos (PD) relatou ser soldador e pedreiro. 

Em sua maioria, as mães argumentam que têm esses empregos não por opção, mas devido 

à circunstâncias sociais. A mãe de Esmeralda (PD) esperava obter outra profissão, mas, no 

seu  julgamento,  o  atual  mercado  de  trabalho  é  muito  seletivo  e  exigente  quanto  à 

configuração educacional do candidato:  Conseguia assim... em casa de família, mas pra 

ganhar cinquenta,  sessenta reais, muito pouco pra uma faxina. E tudo pede estudo, né? 

Tudo pede estudo, informática, tudo pede, às vezes até pra um emprego simples.

O pai de Reinaldo e Geraldo lamentou sua falta de estudo, pois acredita que sua vida seria 

muito diferente se tivesse completado os estudos:

 Se eu tivesse estudo eu taria numa boa hoje, eu perdi serviço bom, mas muito, muito bom,  

Nossa Senhora!  [...] Um dia um engenheiro falou pra mim assim: " Ô Luciano, eu vou  

levar você embora mas eu vou perguntar só uma coisa, duas palavrinhas pra você: você  

sabe ler, você sabe escrever? Sabe escrever bem?”. Respondi: “Não sei”. Aí ele falou: “  

Oh meu Deus do Céu!” .

Apesar  de  ter  concluído  o Ensino  Médio,  possuir  um certificado de  curso técnico  em 

farmácia  e  ter  encaminhado  seu  currículo  para  estabelecimentos  da  cidade,  a  mãe  de 

Rosângela (PD) não consegue um emprego condizente com sua formação. Por isso aceita, 
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sem constrangimentos,  os  “bicos” como faxineira,  vendedora  de cerveja,  dentre  outros 

cargos:

 Emprego  pra  mim?  Oh,  escolher,  escolher,  assim,  igual  te  falei  [refere-se  ao 

entrevistador] qualquer um, não sendo casa de família, porque casa de família, Nossa  

Senhora,  é  muita  complicação,  mas  o  resto,  qualquer  um,  até  de  servente,  de  pintor, 

qualquer um!

O pai dos gêmeos também relatou que para ele, no momento, o mais importante é obter 

qualquer trabalho, pois vive de “bicos”,  cuja remuneração é esporádica e insuficiente para 

pagar  as despesas  da  casa. As  faxinas  feitas  pela  esposa  trazem mais  dinheiro  para  a 

economia familiar, pois são feitas regularmente. 

Pesquisadora: O senhor trabalha de quê hoje em dia?

Luciano: Oh menina, tem hora que eu trabalho,  eh...,  quando não tem eu trabalho de  

servente, na profissão minha eu trabalho de armador, entendeu? Mexer com ferragem e  

quando não tem outra coisa eu pego o que tiver! Não vou escolher serviço! [...]Esses dia  

agora, tô com um mês parado, porque tava no desemprego e agora eu tô em tempo de  

ficar doido de ficar parado. Nâo pode ficar parado, não! Se vir assim, algum biscate se  

pintar, aí é bom demais, mas nem biscate tá aparecendo!

Os relatos acima demonstram que, na percepção desses pais a sua baixa escolaridade os 

obriga a aceitar trabalhos informais e de menor remuneração. Eles também acreditam que, 

se tivessem mais estudo, poderiam melhorar sua condição social. Desse modo, assim como 

Henriques (2002), eles acreditam que a escolarização pode contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos sujeitos. 

A baixa renda mensal também os obriga a abdicar da concretização de interesses pessoais. 

A mãe de Bruna (MD) se queixa de não ter dinheiro para pagar uma escola particular para 

a filha. Na sua percepção, na atual conjuntura as escolas públicas estão ruins, e isso afeta 

diretamente  a  formação  educacional  da  aluna.  A mãe  de  Esmeralda  (PD),  como  já 

mencionamos, abdicou-se de uma das filhas por não ter condições de criá-la, enquanto a 
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mãe de Rosângela (PD) lamenta o fato de não realizar investimentos pessoais  por não 

possuir um trabalho formal:  [...] se a gente começar a sair muito a gente passa fome,  

porque é  lógico,  se eu for  sair  eu vou tomar uma cervejinha,  comprar uma roupinha  

bonitinha pra mim, aí eu tenho que pensar: ou eu como ou eu passeio.

Para muitos desses pais a escolarização tem também a finalidade de evitar que seus filhos 

futuramente passem pelas privações vivenciadas hoje em dia e, ao mesmo tempo, garantir 

às  gerações  posteriores  uma  realidade  diferente.  As  mães  dos  alunos  Reinaldo  (PD), 

Geraldo (PD) e Alexandre (MD) deixam bem claro esse intento em suas falas.

Mãe dos gêmeos: Sabe, eu quero deles que eles estudem, formem, porque precisa, né? 

Hoje em dia sem estudo não é nada e eu não quero que eles passem o que eu passei, o que  

eu passo, então eu  quero pra eles o melhor! Eles estudar e ter um estudo melhor. 

Mãe de Alexandre: Ah, que eles estudem que tenham um futuro melhor do que o meu. Eu  

não tive. Ter as coisas melhores do que eu, porque eu também não tive. Eu espero tudo de 

bom.

A mãe de Bruna (MD) demonstrou receio de que sua filha não ascenda socialmente. Ela 

teme que a “aprovação automática” (escola por ciclos) afete a qualidade da escola pública 

e a aprendizagem escolar de sua filha e, consequentemente, favoreça uma nova reprodução 

do  perfil  de  trabalho  desempenhado  pela  família.  Ela  teme  que  Bruna  tenha  menos 

oportunidades em comparação com estudantes formados em escolas particulares:

Eu tô triste, desse negócio do ensino, apesar, né, d’eu ter estudado pouco, durante pouco 

tempo, mas a gente vai aí  acompanhando, vendo as coisas, eu tô triste, eu fico assim  

olhando  pra  ela,  [...]  Se  a  gente  não  lutar  muito,  ah  minha  filha!  Porque  eu  sou  

empregada doméstica,  vai continuar sendo empregada doméstica [refere-se a Bruna], vai  

sendo uma hierarquia  assim.  Porque não tem chance,  né?   [...]  Como é  que  ela  vai  

competir  com  um  aluno  do  Nossa  Senhora  das  Dores,  do  Instituto  Auxiliadora?

[renomadas escolas particulares de São João del-Rei] Por mais que ela seja boa aluna.  

Eu já conservo ela aqui nessa distância achando que é um colégio melhor.
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Já a mãe de Rosângela (PD) manifesta preocupação com o desinteresse da garota pelos 

estudos e, principalmente, com os reflexos disso no seu futuro:

 Igual eu falo pra ela [Rosângela], "Vai estudando, estudando até ser gente na vida”. Eu 

também falo com ela, "Oh Rosângela, não tô falando mal, não! Não é que eu sou ruim, 

não, pode olhar, gente assim, negro da nossa cor, você pode olhar, até a gente mesmo, só  

de pensar que a gente é pobre, a gente não tem vez, não é?!” Eu falo com ela: "Pelo  

menos um pouquinho, um pouquinho, o que você puder ir estudando é melhor pra você,  

pros seus filhos, pros netos, porque, principalmente pra uma mulher negra, é ou não é? 

Tem que ter estudo pra poder ser uma pessoa certa”.

Percebemos, a partir do depoimento dessa mãe, que o receio quanto ao futuro da filha se 

sustenta  em  uma  interpretação  da  realidade  brasileira.  A seu  ver,  estamos  em  uma 

sociedade discriminadora de cor e sexo, na qual uma mulher negra e sem educação formal 

é  severamente  massacrada  pelo  mercado  de  trabalho.  A mãe  dos  gêmeos  Reinaldo  e 

Geraldo também acredita que os negros sem estudo sofrem mais desvantagens no Brasil:

Eu falo [refere-se aos seus filhos]: "Gente, o estudo é importante na vida! Já é pobre, 

preto e pobre, sem estudo, não é? Piora tudo!   ( Mãe de Reinado e Geraldo).

Embora  o  conjunto  de  famílias  entrevistadas  constitua  um  número  insuficiente  para 

qualquer generalização, chama atenção a precariedade da renda familiar, principalmente se 

considerarmos o número de pessoas em cada família.  De fato,  tais  famílias podem ser 

elencadas como pertencentes aos estratos mais pobres de São João del-Rei.   

Apesar disso, não encontramos as famílias “demissionárias” que aparecem frequentemente 

nas  falas  de  professores.  Ao  contrário,  encontramos  familiares  preocupados  com  a 

escolarização dos filhos, pois associam um futuro melhor ao sucesso escolar. Eles não se 

“demitem” de suas responsabilidades frente à escola, embora os recursos que conseguem 

mobilizar e as estratégias que utilizam não assegurem o sucesso escolar dos filhos.
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Os pais dessas crianças fazem parte de um grupo que mostra consciência das dificuldades 

encontradas na luta por melhores condições de vida. Vidas marcadas pela pobreza, pelo 

sofrimento,  mas  também  pela  luta  pela  sobrevivência,  em  famílias  monoparentais  ou 

nucleares,  que  correm  o  risco  de  ver  as  dificuldades  escolares  vividas  pelos  pais  se 

repetirem nas gerações seguintes, a repetição de uma vida marcada pelo trabalho precário e 

pela insegurança. 

Ao analisarmos a situação educacional e de trabalho dos avós dos alunos percebemos que 

as  mães  que  chefiam  sozinhas  a  família  foram  também  criadas  por  mães  solteiras, 

separadas ou viúvas. A mãe de Esmeralda (PD) alega não ter conhecido seu pai. Já a mãe 

de Rosângela (PD), apesar de ter convivido na infância com seu pai, manifestava desprezo 

por  ele,  pois  o  mesmo  espancava  constantemente  sua  mãe  –  fato  que  desencadeou  a 

separação. Dona Júlia (avó de Bruna- MD) alega que sempre foi mãe solteira e que cada 

um de seus filhos tem um pai diferente. Ela relata com orgulho o fato de ter conseguido 

comprar uma casa e sustentá-los sozinha.

 A mãe de Alexandre (MD), que é viúva, foi criada pelo seu pai e por sua mãe, mas, ainda 

assim,  teve de romper com os estudos para ajudá-los no trabalho rural. Os pais de Eduarda 

(MD) e dos irmãos Geraldo e Reinaldo (PD) relataram terem crescido em uma família 

conjugal, mas, mesmo assim, enfatizam que começaram a trabalhar ainda muito jovens 

para ajudar  no sustento de casa.  Desse modo podemos perceber  que uma significativa 

parcela  das  famílias  entrevistadas  é  composta  por  mães  como  provedoras  do  lar. 

Woortmann & Woortman (2002)  atestam que  cada  vez  mais  é  crescente  o  número  de 

familias constituídas por mulheres responsáveis pelas despesas da casa. As autoras alegam 

que o crescimento de famílias monoparentais femininas não é um fenômeno recente e que 

este quadro tende a um acréscimo ao longo dos anos. 

Quanto  à  escolarização  dos  avós,  constatamos  que  sua  permanência  na  escola  ou  foi 

bastante  curta  ou  não  ocorreu.  Alguns   concluíram pelo  menos  a  1ª  série  do  Ensino 

Fundamental,  mas, em geral,  todos não completaram a 4ª série. Em duas famílias, eles 

chegaram a cursar o MOBRAL21, como mostra o quadro a seguir:

21 A Sigla MOBRAL se refere ao Movimento Brasileiro de Alfabetização, elaborado pela Lei 5.379, de 15 
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Quadro 4- Escolaridade e profissão dos familiares

Nome Tipo  de 
desempenho 
(por  indicação 
da professora)

Escolarização  dos 
avós

Escolarização  dos 
pais

Parente  com  formação 
superior ou curso técnico

Rosângela Pior 
desempenho

Primeira  série  do 
Ensino 
Fundamental

 Ensino  Médio 
Completo

 Mãe  com  curso  técnico  de 
farmácia

Esmeralda  Pior 
desempenho

Quarta  série  do 
Ensino 
Fundamental

Parou  na  quinta 
série  e  atualmente 
faz Supletivo

Tio  com  curso  técnico  de 
contabilidade
(possui  pouco  contato  com 
ele)

Bruna Melhor 
desempenho

Mobral Ensino 
Fundamental 
completo

Nenhum

Eduarda Melhor 
desempenho

Mobral Quarta  série 
completa

Prima  com curso  superior  de 
Geografia
(possui  pouco  contato  com 
ela)

Geraldo  e 
Reinaldo

Pior 
desempenho

Pai: seus pais eram 
analfabetos

Mãe:  seus  pais 
eram analfabetos

Pai: Mobral

Mãe:   até  segunda 
série  do  Ensino 
Fundamental

Nenhum

Alexandre Melhor 
desempenho

Pais  são 
analfabetos 

Sua mãe estudou até 
a  quinta  série  do 
Ensino 
Fundamental

Seu  filho  mais  velho,  que 
concluiu o ensino médio.

Igor Melhor 
desempenho

A mãe  do  pai  de 
Igor:  estudou até o 
quarto  ano  do 
Ensino 
Fundamental.

O  pai  do  pai  de 
Igor: Estudou até o 
segundo  ano  do 
Ensino 
Fundamental

Pai:  realizou  até  o 
primeiro  ano  do 
Ensino Médio

Muitos  parentes  com  curso 
superior

Ao compararmos o nível de escolaridade dos pais dos estudantes com o de seus genitores, 

de dezembro de 1967, com vistas à alfabetização funcional de jovens e adultos.
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constatamos  uma  evolução  desse  quadro.   No  que  se  refere  a  todos  pais  que  não 

concluíram  o  Ensino  Médio,  constatamos  que  os  responsáveis  pelos  alunos  que 

frequentemente obtêm boas  notas  estão  incluídos  nessa categoria.  Em contraposição,  a 

única  mãe  com  Ensino  Médio  completo  e  curso  técnico  é  responsável  pela  aluna 

identificada com pior desempenho escolar. 

Ao compararmos os trabalhos dos pais das alunas e alunos com seus genitores, percebemos 

que houve uma reprodução do tipo de emprego de uma geração para outra. As profissões 

das avós variavam entre garçonete,  lavadeira,   cozinheira e  empregada doméstica.  Os 

atuais empregos das mães das crianças alternam entre faxineira, auxiliar de serviços gerais 

e empregada doméstica, enquanto os dos pais variam entre servente de pedreiro, eletricista 

e artesão.

Quanto aos familiares com nível Superior ou cursos técnicos, praticamente todos os alunos 

que possuem um parente com essa formação não têm contato direto com os mesmos, de 

modo que não são incentivados diretamente por eles quanto ao estudo.

Em todos os casos observados, a maioria dos pais relatou que seus genitores almejavam 

seu progresso na escola e, consequentemente, a ultrapassagem do nível de escolaridade de 

seus próprios pais. Embora as mães e pais dos alunos tenham conseguido essa evolução, 

alguns  empecilhos  (tais  como gravidez  precoce  e  inserção  no  trabalho  para  ajudar  no 

sustento da casa) impediram sua permanência na escola. Na maioria dos casos, o interesse 

dos avós pela formação dos filhos também estava vinculado à possibilidade de conquista 

de melhores condições de trabalho:

 Ela queria que eu formasse. Formasse pra ter uma boa profissão, um bom emprego, ter  

um bom salário. Hoje em dia ta difícil, né? ( mãe de Esmeralda - PD)

Eu sempre pensei assim, em levar eles até a oitava serie [...]  o Edgar [filho de Dona 

Júlia] foi até a oitava serie, mas ele já trabalhava. Igualzinho a Betânia [filha]; ela, foi  

até a oitava serie, mas já trabalhando. [...] eu  fazia tudo, não deixava faltar nada, nem 

um lápis não faltou. Desse jeito aí, vai até a Oitava série. Eu acho que daí pra lá eu acho 
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que todo mundo pode caminhar com as próprias pernas, cê não acha? Não é mesmo? A 

gente vê que tem pessoas que têm 15 anos já trabalha e estuda, né? Aí a Cláudia [filha]  

parou também, faltando 6 meses pra fazer  o segundo grau, pra acabar o estudo. Podia  

estar na faculdade hoje.  (Dona Júlia, avó de Bruna - MD)

A fala  da  avó  de  Bruna  remete  ao  limite  encontrado  pelos  familiares  no  controle  do 

percurso escolar dos filhos. Estes também tomam suas decisões, por vezes encerrando uma 

possibilidade vista como promissora pelos pais.  O desejo de ver as filhas superarem as 

privações  e  adversidades  de  uma realidade  excludente  fez  com que  as  avós  de  Bruna 

(MD),de Esmeralda (PD) e de Igor (MD) buscassem ultrapassar certos limites de suas 

condições socioeconômicas.  Para garantir uma formação de qualidade, bem como mais 

segurança  financeira  para  suas  próximas  gerações,  elas  procuraram inserir  os  pais  dos 

alunos  em instituições  escolares  de  renome. Todavia,  as expectativas dessas  mães  em 

relação aos estudos das filhas não foram suficientes para que elas adquirissem as posições 

sociais esperadas.

Dona Júlia e a avó de Esmeralda foram exemplos, pois se dedicaram em matricular suas 

filhas na melhor escola particular da cidade em sua época. Esse processo não se realizou 

facilmente,  pois  a  baixa  renda  dessas  mulheres  constituía  um empecilho  concreto,  na 

medida em que uma trabalhava como garçonete e a outra como empregada doméstica. 

Diante disso, tiveram de criar estratégias pessoais para concretizar seu objetivo: a primeira 

pediu ajuda a um deputado influente e a segunda, depois de pagar a mensalidade por um 

tempo, conseguiu isenção total da taxa. Já os pais do pai de Igor se uniram para pagar sua 

mensalidade.

A mãe de Esmeralda relatou que, além da preocupação em inseri-la na escola particular, 

também se preocupava com a forma com que ela deveria comparecer às aulas. Para sua 

mãe, ir arrumada à escola era fundamental, pois esse era um meio de evitar discriminações. 

Entretanto, ainda sim, ela relata que sofreu algumas diferenças de tratamento:

Mãe  de  Esmeralda:  Ela  [avó  de  Esmeralda]  falava  pra  mim  levantar  cedo,  ir  bem 

arrumada,  de  uniforme.  Era  uma calça  azul  e  a  blusa.   Então...  bem limpinha,  bem 
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arrumadinha. Isso ela exigia sempre e até falava “A gente já bem arrumada os outros  

desfaz, chegando de qualquer jeito então!” O cabelo bem penteado... Falava “Vai bem  

arrumada, porque você vai ficar no meio daquele monte de gente, a maioria do pessoal é  

tudo  branca, tem muitos que  não gosta”  

Pesquisadora: Na época em que você estudou, tinha alguma diferença de tratamento lá?  

Você chegou a perceber algo?

Mãe de Esmeralda: Na sala que eu estudava só tinha quatro alunos negros: era eu e mais  

duas meninas e um rapaz. A maioria era tudo branco, tudo assim classe, como se fala...  

classe média alta.  Tudo tinha condição. A gente era os mais pobres, aí sempre tem aquela 

diferençazinha. Tinha professor que tratava bem, outros nem tanto. Aí com o tempo eu fui  

guardando, né? Na época que eu estudava tinha muito preconceito.  

Esse  relato  demonstra  que  conseguir  inserção  em uma  escola  particular  foi  apenas  o 

primeiro  dos  obstáculos  que  a  mãe  de  Esmeralda  teve  de  enfrentar  em sua  trajetória 

escolar. Aprender a lidar com as discriminações de professores e colegas devido a sua raça 

e classe social foi outra provação.  

O pai de Igor (MD), embora considere inaceitável a existência de discriminação racial no 

ambiente escolar, reconhece que alunos negros podem ser discriminados dentro da escola. 

Ainda que não tenha recebido queixas de Igor à esse respeito, ele orienta seu filho a não 

agir passivamente à uma ofensa racial.

Eu falo assim " -  Olha, se na escola acontecer de um menino  chamar  você dessa forma, 

você vai na professora e fala pra ela, se continuar, você vai na diretora e fala pra ela. Se 

você ver que não deu certo, você pode chegar em mim e  falar comigo que ,a partir do dia 

seguinte, eu é que vou com você lá dentro da escola. Vou com você lá dentro da escola,  

vou te dar a mão e vou entrar dentro da sua sala e você vai mostrar pra mim qual foi o  

aluno que falou pra você, porque aí ele vai ter que falar pra você e vai ter que falar pra  

mim.  Eu tenho a  capacidade de  dar  a  resposta  pra  ele  e  você  tem a  capacidade  de  

aprender isso comigo. Então tá certo? A escola vai ter que tirar isso de você". 
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Também percebemos que a preocupação com a aparência física foi uma das estratégias 

pensadas  pela  mãe  de  Esmeralda  para  evitar  experiências  discriminatórias  na  escola. 

Situação similar foi encontrada por Viana (2009), que menciona o caso de uma mãe de 

aluna  que  também  se  preocupava  com  o  vestuário  dos  filhos.  Para  essa  mulher,  era 

imprescindível  o uso  do  uniforme  escolar,  que  homogeneizaria  todos  os  alunos  pela  

aparência  e  ocultaria  a  pobreza.  Daí  o  seu  cuidado  para  que  ela  e  seus  irmãos  o  

portassem sempre “impecável” (p. 204). 

Apesar de terem conseguido ingressar em uma instituição de qualidade,  as mães de Bruna 

(MD) e  Esmeralda  (PD) e  o  pai  de Igor  (MD)  se  abdicaram dos  estudos  no meio  do 

caminho. A primeira terminou a 8ª série e, daí em diante, não retornou à escola e ainda hoje 

lamenta:  Eu tenho muito arrependimento porque eu até estudava num colégio bom. E eu  

era bolsista, parei de estudar foi de bobeira mesmo, mas minha mãe incentivou os meus 

estudos.  A segunda interrompeu a 5ª série devido à primeira gravidez e ao seu crescente 

desinteresse  pelo  estudo.  Atualmente,  acredita  que  esse  fato  implicou  dificuldades 

posteriores:  Me arrependi muito, porque depois que eu tive as crianças, eu precisava de  

arrumar  um emprego e  não conseguia.   Já  o  pai  de  Igor  abandonou  os  estudos  com 

objetivo de se inserir com mais rapidez no mercado de trabalho: [...] na idade em que eu 

tava veio o quê? Já veio o que os jovens estão procurando hoje muito aí, o quê que é? A 

ambição de ter uma coisa ou outra, de querer ter aquilo: "Ah eu vou comprar pra mim e  

tudo” Então isso começa a entrar muito na cabeça da gente, aonde é que o jovem se perde  

nisso daí.  Então quer  dizer,  aquele  sonho de terminar  os  estudos,  de entrar  pra uma  

faculdade, formar uma profissão, quer dizer, aí você vai deixando aquilo um pouquinho de  

lado, você vai se perdendo nisso daí

Esses familiares se diziam culpados por abandonar a escola particular precocemente e não 

valorizarem a dedicação de seus pais com relação à sua formação. Entretanto, o ingresso 

dos filhos em uma escola privada não representava a única forma de expressar interesse 

pela escolarização da prole. O fato de as outros avós não terem feito o mesmo que as de 

Igor, de Esmeralda e  Bruna não significava que elas não desejassem histórias de sucesso 

escolar  na  família.  Percebemos,  nos  relatos  das  outras  entrevistadas,  que  as  difíceis 
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condições econômicas as levaram a abdicarem da perspectiva de longevidade escolar para 

suas filhas:

[...] meu pai nunca ajudou em nada; pela minha mãe, ela podia assim...ela queria mais e  

mais, mas ela não tinha condições, né? Financeira... aí eu estudei depois que eu já tinha  

as  três  [refere-se às  filhas],  e  eu terminei  o  estudo [...]  pela  minha mãe eu era uma 

doutora. (mãe de Rosângela)

Eu falo com ela [Eduarda]: “Minha filha, não estuda quem não quer, porque na nossa 

época não estudava porque não podia, hoje não estuda quem não quer”. (pai de Eduarda)

Apesar de terem o processo de escolarização interrompidos, esses familiares demonstraram 

resignação.  Justificavam  que  a  situação  financeira  durante  sua  infância  era  muito 

complicada e que as circunstâncias da época não permitiram a conclusão de seus estudos. 

No pensamento dos pais de Eduarda, permanecer estudando por muitos anos era um luxo 

do qual não podiam desfrutar:

 E  na  nossa  época  quem  estudava  era  o  quê?  [pergunta  do  pai  de  Eduarda  (MD) 

direcionada à sua esposa]

Era rico, era quem podia, era mais quem tinha [...] [resposta da mãe de Eduarda]

Por  não  terem permanecido  na  escola,  as  mães  de  Rosângela  (PD)  e  Eduarda  (MD) 

alimentaram durante anos o desejo de retornar aos estudos. A primeira, após ter três filhas e 

acreditar que, a partir de então, poderia retornar à escola, fez o supletivo e completou o 

Ensino Médio para, mais tarde,  formar-se como técnica em Farmácia. Já a segunda chegou 

a se inscrever no EJA22, estimulada pelo fato de seu irmão ter-se formado através desse 

programa, mas se desanimou e abandonou o curso logo no início.

A mãe  de  Esmeralda  (PD)  também  se  interessou  por  recuperar  o  tempo  perdido  e, 

atualmente, frequenta um curso supletivo na esperança de ingressar na universidade.  O 

que a diferencia dos outros casos acima é o fato de, mesmo com dificuldades e graças aos 

esforços de sua mãe, ter conseguido estudar em uma instituição escolar particular e ter 

22 A sigla EJA representa Educação  para  Jovens e Adultos
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abandonado  a  escola.  Ainda  assim,  ela  se  sente  orgulhosa  por  retornar  às  atividades 

escolares e ressalta a importância do estudo:

Mãe de Esmeralda: Tem muita gente que  desanima [de voltar a estudar], fala “tenho  

vontade, mas não tenho aquele ânimo”,  a gente tem que pegar firme, né? Pensar “Não,  

eu vou voltar, vou lá  fazer a matrícula e estudar”, porque se a gente for ver obstáculo a  

gente logo já desiste [...].

Pesquisadora: Por que que a senhora acha que o seu estudo é importante?

 Mãe de Esmeralda: Ah, porque eu quero me instruir. Eu não quero... Eu sou praticamente  

uma analfabeta, eu só fiz até a Quinta série, mal sei ler, mal sei escrever, eu sei escrever  

essas coisas assim... eu sei escrever o meu nome, se for pra eu escrever  eu escrevo, mas 

tudo errado, meu Português é péssimo, Matemática, mal sei fazer uma conta. Então quero  

me instruir,  quero aprender,  né? Não só pra pegar  um diploma quero escrever,  quero 

aprender a falar direito, escrever, conversar com as pessoas direito. Eu falo tudo errado,  

às vezes a gente tem que conversar com uma pessoa importante e não sabe. É por isso que  

eu me matriculei [no supletivo], pra mim aprender,  saber, eu gosto de estudar, eu gosto de  

aprender.

O pai de Igor (MD) relatou seu interesse em retomar os estudos, mas como sua esposa 

(madrasta de Igor) também tinha esse intento ele abdicou de seu interesse para que sua 

esposa conclua o Ensino Médio. 

Assim como as avós almejavam que seus filhos se formassem e tivessem muitas conquistas 

advindas do estudo, também os pais  entrevistados vislumbram uma trajetória escolar bem 

sucedida para suas crianças. Na maioria dos casos, a formação universitária faz parte desse 

sonho:

Ah, eu espero tudo, dela eu espero tudo. Faculdade, eu espero... Eu ainda falo com ela  

assim, professora do estado e prefeitura não, pelo amor de Deus. Pelo menos faculdade...  

Se Deus quiser! (mãe de Eduarda -MD)
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Que ela [Bruna]  continue a estudar, faça uma faculdade ... são meus planos, dela e pra 

irmã  dela  também;  graças  a  Deus  é  uma  menina  boa,  tudo,  trabalhadora,  mas 

infelizmente  ela  não chegou a  fazer  faculdade.  Quem sabe  ela  ainda pode  fazer,  né?

[refere-se à irmã de Bruna], Mas é isso que eu acho. A gente almeja pelo menos, né? Eu  

falo com ela [Bruna]: “Cê não tá fazendo nada, não tá trabalhando, não tá estudando,  

tudo que pede de escola eu e minha irmã, a minha irmã também ajuda [...]”  (mãe de 

Bruna -MD)

Ah...  eu  quero que  ela  [Esmeralda]  forme.  Eu quero que ela  faça  Terceiro  Ano,  faça 

faculdade. Ela fala que quer ser veterinária. Agora pra ser veterinária tem que estudar 

muito. Ainda mais agora que os estudo tá evoluindo, tá tudo diferente, né? É mais matéria,  

tem que estudar muito!  (mãe de Esmeralda -PD).

Mãe Alexandre (MD): Ah, que eles estudem, que tenham um futuro melhor do que o meu.  

Eu não tive. Ter as coisas melhores do que eu, porque eu também não tive, eu espero tudo 

de bom [...]

Para concretizar esses desejos, a maioria dos familiares procura ser mais ativa no processo 

de escolarização das crianças. Ainda que não tenham recursos financeiros para subsidiar 

uma escola particular, os pais procuram cercar seus filhos de vários estímulos que os façam 

se  interessar  cada  vez  mais  pelos  estudos.  Os  pais  de  Eduarda  (MD),  por  exemplo, 

pretendem instalar um computador e rede de internet para a filha. A mãe de Bruna ressalta 

que, além de já tê-la introduzido no Conservatório de Música da cidade e em um curso de 

artes cênicas, objetiva matriculá-la em um curso de inglês. A mãe de Esmeralda (PD) paga 

aulas particulares para que a filha supere as dificuldades em determinadas disciplinas e, 

quando possível, a ajuda no estudo.

4.5.1- Relações familiares-escola

Além de se preocupar com meios que visem atrair o interesse das crianças pelos estudos, 

alguns pais também recorrem a outras formas de se fazer presentes na vida escolar delas. 
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Procuram acompanhar as notas das avaliações, participar das reuniões de pais, tirar dúvidas 

com as professoras sobre o desempenho e comportamento das alunas, além de tentar, à sua 

maneira, assessorá-las nos deveres de casa. Acreditamos que tais iniciativas levam a uma 

aproximação e envolvimento de algumas das mães com relação à escola, de modo que a 

realidade escolar passa,  em certa medida,  a fazer parte também da rotina diária dessas 

mulheres.  

A mãe  de  Eduarda  (MD),  por  exemplo,  faz  parte  do  conselho  de  classe  da  escola,  e 

comparece assiduamente às reuniões. A seu ver, essa participação a torna mais ciente das 

propostas elaboradas pela instituição, bem como dos reais problemas ali existentes. A mãe 

de  Bruna  (MD),  apesar  de  não  ter  uma  presença  tão  ativa,  argumenta  que  observa 

regularmente  os  deveres  de  sua  filha  e,  na  entrevista,  mostrou-se  descontente  com a 

redução  gradual  das  tarefas  dadas.  A mãe  de  Esmeralda  (PD),  por  sua  vez,  procura 

esclarecer dúvidas, nas suas aulas de supletivo, quanto aos exercícios em que sua filha tem 

mais dificuldade. Essa iniciativa a tem ajudado no acompanhamento e assessoramento da 

filha nas lições de casa.

Algumas dessas atitudes de monitoramento do desempenho escolar foram tomadas  por 

vontade  própria  das  mães,  à  exceção  da  mãe  de  Esmeralda,  cujo  investimento  mais 

consistente nos estudos de sua filha se iniciou devido a um alerta advindo da escola. Essa 

mãe nos comentou que havia recebido reclamações da professora sobre o baixo rendimento 

da menina em sala de aula:

  De primeira até terceira série não pode dar bomba, né? Tem que passar direto e a  

Esmeralda passou muito fraca, e a professora dela falou comigo que só não ia dar bomba 

nela porque não podia dar bomba, porque senão ia dar bomba nela. Então ela já passou  

com dificuldade. Aí na Quarta série como é um pouco mais difícil, ela tem esta dificuldade 

de conseguir média nas provas.

 Apesar de ter buscado maneiras de ajudar Esmeralda (PD) naquelas disciplinas em que seu 

desempenho  é  mais  baixo,  seu  esforço  foi  inicialmente  em  vão,  pois  a  menina  não 

apresentava grandes avanços. Assustada com a possibilidade de uma futura reprovação da 
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filha e alertada pela professora para não interferir na resolução de suas tarefas, essa mãe 

começou a se sentir impotente diante da situação de fracasso de Esmeralda e procurou 

tomar iniciativas:

Quando eu sei, eu ajudo. Quando eu não sei, eu fico com medo de ajudar ela, eu tava  

ajudando, mas a professora dela falou comigo que eu tava confundindo a cabeça dela,  

porque o meu jeito de fazer conta é diferente do dela [da professora]. Eu falei: “Então 

como é que eu vou fazer?” Eu fui e coloquei ela na aula particular23 [...] aí foi que ela  

melhorou bem.

Mesmo com a filha em aulas particulares, essa mãe não se isenta de acompanhá-la em seus 

estudos.  Todavia,  pondera-se na forma de ensiná-la,  uma vez que,  depois  do alerta  da 

professora,  começou  a  temer  a  possibilidade  de  contribuir  para  o  agravamento  da  sua 

condição de fracasso. Essa situação reflete um conflito existente entre pais e professores no 

que toca à maneira de se estabelecer práticas de ensino escolar às crianças. Se, por um 

lado, os familiares são criticados por não terem interesse pelo estudo dos seus filhos, por 

outro,  quando o  têm,  a  escola  estabelece,  direta  ou  indiretamente,  a  forma como eles 

devem se envolver no aprendizado. De acordo com Thin (2006), esse fato acarreta um 

embate entre a lógica escolar e as lógica popular, no qual a primeira procura se impor à 

segunda. O autor argumenta que essa confrontação

[...] é desigual no sentido de que os pais, tendo pouco (ou nenhum) domínio dos 
conhecimentos e das formas de aprendizagem escolar e dominando mal as regras 
da  vida  escolar,  são,  não  obstante,  obrigados  a  tentar  participar  do  jogo  da 
escolarização, cuja importância é grande para o futuro de seus filhos. Ela também 
é  desigual  porque  os  professores,  como agentes  da  instituição  escolar,  têm o 
poder de impor às famílias que elas se conformem às exigências da escola (pelo 
menos às mais elementares entre elas). Ela é desigual, ainda, porque os pais têm 
o sentimento de ilegitimidade de suas práticas e de legitimidade das práticas dos 
professores.  É  dessa  confrontação  desigual  que  nasce  a  maioria  dos  mal-
entendidos, das inquietações, das dificuldades entre os professores e as famílias 
populares. (p.215).

Dentre esses mal-entendidos, um dos mais compartilhados entre dirigentes escolares é o 

desinteresse  de  alguns  pais  em  relação  à  educação  de  suas  crianças.  Geralmente,  os 

23 De acordo com a mãe de Esmeralda, as aulas particulares aconteciam duas vezes por semana e ela pagava 
mensalmente o valor de R$20,00.
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argumentos para essa alegação são construídos a partir de supostos indícios presenciados 

nas condutas familiares. Assim, fatores como o não comparecimento às reuniões e demais 

eventos marcados pela instituição; a pouca ou nenhuma procura aos professores para se 

informarem sobre  o  desempenho de  seus  filhos;  e,  até  mesmo,  o  fato  de não  estarem 

presentes no momento de entrega e busca das crianças na escola são subsídios para críticas 

aos pais.

Nas observações de campo, constatamos que eram frequentemente entregues aos alunos 

bilhetes solicitando a presença dos pais às reuniões ou festividades. Muitas vezes, o não 

atendimento ao pedido era interpretado como descaso para com a escola e negligência com 

a escolarização dos filhos. Uma das maiores reclamações advindas da escola foi a ausência 

dos pais às reuniões de entrega dos boletins. De acordo com muitos familiares, o horário 

costumeiramente marcado para esse encontro dificulta sua presença, pois, na maioria dos 

casos, trabalham boa parte do dia. A mãe de Rosângela (PD), por exemplo, relatou que 

constantemente vivencia esta dificuldade:  […] às vezes quando tem reunião e eu estou 

fazendo faxina e eu não vou largar a minha faxina pra ir pra ir na reunião, né?!

Na argumentação  das  docentes  e  direção,  a  manutenção do  turno  dessas  reuniões  está 

relacionada à disponibilidade de um horário comum a todos as professoras, para que elas 

possam  entregar as notas e esclarecer as dúvidas dos familiares.

Mesmo que muitos familiares se expliquem, persiste um mito da omissão parental que, de 

acordo com Lahire,

[...] é produzido pelos professores, que, ignorando as lógicas das 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 (1997, p 334).

Nas justificativas sobre a escolha dos alunos com pior desempenho, algumas professoras 

utilizaram expressões  que  corroboram a  concepção de negligência  familiar,  tais  como: 

apresenta  problemas  familiares,  não  tinha  o  apoio  da  família e  a  família  não  dá 

assistência.
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Nossa pesquisa não mostra pais negligentes ou demissionários de suas responsabilidades 

no apoio e assistência aos filhos. Afirmar que alguns julgamentos de docentes a respeito da 

conduta parental sejam impregnados de mitos e preconceitos não significa considerar que 

não existam casos reais de negligência familiar; porém, esses são menos comuns do que os 

professoras dizem. No entanto, consideramos importante interrogar o que os professores 

entendem  como  negligência  familiar.  Podemos  questionar  qual  o  ponto  de  referência 

utilizado por determinados professores para alegar que um pai age com descaso em relação 

à escolarização do filho.

Concordamos com Lahire (1997) em sua afirmação de que muitos pais podem expressar 

valorização pela escolarização de sua prole de diferentes modos. Desejar um futuro melhor 

para  os  filhos,  deixá-los  de  castigo  ou,  até  mesmo,  agredi-los  devido  a  resultados 

insatisfatórios são atitudes que muitas vezes passam despercebidas pelos docentes,  que 

somente interpretam a invisibilidade dos pais no ambiente escolar como desinteresse.

Em alguns casos, a suposta falta de envolvimento dos pais no processo de escolarização 

pode ter repercussões maiores do que as críticas advindas de professores ou dirigentes.  É 

frequente a intervenção do Conselho Tutelar nessas situações. 

A  mãe  de  Rosângela  relatou  ter  vivenciado  essa  experiência.  No  período  em  que 

frequentava outra instituição, sua filha constantemente faltava às aulas, enganando sua mãe 

ao sair de casa por um tempo e depois retornar. Como trabalhava na época, sua mãe não 

tinha  conhecimento  pleno dessa  atitude  até  que  a  situação  culminou em ameaça,  pelo 

Conselho Tutelar, de perda da guarda de sua filha e até mesmo de prisão.  Diante disso, a 

mãe transferiu Rosângela para a escola atual, que não é distante de sua casa e possui mais 

facilidades de acesso. 

Souza et al (2003), em pesquisa sobre os Conselhos Tutelares do município de São Paulo, 

relatam  que  números  significativos  de  denúncias  contra  pais  são  constantemente 

encaminhados por escolas da região. Um dos principais motivos é a excessiva infrequência 

dos  filhos  às  aulas.  Os  autores  destacam que  fatores  como a  necessidade  de  inserção 

precoce no mercado de trabalho; as discriminações de funcionários e demais estudantes 
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para com o aluno pobre; e o despreparo ou desinteresse dos docentes em lecionar acabam 

ocasionando a evasão escolar. 

No caso de Rosângela (PD),  uma das razões que desmotivava sua frequência à escola 

anterior era ter de caminhar por uma estrada de chão que, em épocas de chuva, tornava-se 

quase intransitável. Além disso, a menina alegava ser mais relevante permanecer em casa, 

exercendo atividades domésticas como cuidar da horta, da casa e das irmãs mais novas. 

Embora ainda continue com a freqüência comprometida, a menina criou um vínculo com a 

professora e interpreta sua exigência como forma de preocupação e atenção. É possível que 

essa proximidade seja um dos poucos estímulos para sua frequência às aulas, pois a aluna 

relata que, até o momento, não realizou muitas amizades na escola e, em vários momentos, 

sente-se ignorada pela outras crianças de sua turma por ser pobre.

4.5.2- Justificativas para o bom e mau desempenho dos alunos

A partir  das discussões anteriores, percebemos que para os professores, na maioria dos 

casos,  o  que  é  oferecido  pela  escola pode  não  ser  suficiente  para  garantir  o  bom 

desempenho de seus alunos. Por isso cobram a participação familiar, já que os pais seriam 

os principais responsáveis pelo progresso escolar da criança, devendo-lhes garantir boas 

condições  para  estudo,  tais  como  envolvimento  nas  atividades  escolares,  incentivos  e 

fornecimento de um ambiente familiar sem conflitos.

Já  na  perspectiva  das  famílias  entrevistadas,  encontramos  explicações  de  diversas 

naturezas para o desempenho das alunas. A primeira se refere ao caráter hereditário. De 

acordo com os pais de Eduarda (MD), suas boas notas se devem a uma herança genética 

adquirida de uma tia materna:  [...] puxou a tia dela, a tia dela é estudada, ela é estudiosa.  

(pai da aluna)

Nessa  mesma  perspectiva,  a  irmã  de  Rosângela  (PD)  relacionou  sua  dificuldade  nos 

estudos a uma descendência adquirida do lado paterno:

Irmã: é de família, né, mãe?

Mãe: É.
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Irmã: O pai dela mais os tios dela têm dificuldade de aprender.

Arrependida  por  corroborar  essa  explicação,  a  mãe  da  estudante  reelaborou  sua 

justificativa: 

Mãe: Não, mas família, não, porque se fosse família ela não ia aprender, porque foi só a  

Suzana começar a ensinar ela e ela aprendeu.

 Já Dona Júlia, avó de Bruna (MD), apesar de não ter vinculado o bom desempenho da neta 

a  alguma genética,  atribuiu esse êxito  a  uma característica  inata:  Eu acho que é mais  

inteligência dela mesmo, né? Igual eu tô falando com cê, ela chegou aqui, ela nem olhou  

pro caderno não, e ela não tira nota baixa. Não tira mesmo.

Por sua vez, a mãe de Bruna associou seu interesse e dedicação aos estudos ao seu bom 

rendimento escolar: 

[...]  mas  ela  ama  estudar;  ela  arruma  a  mochila  dela,  as  coisas  dela  muito  bem 

organizadinhas, ela não gosta de faltar de escola, ela gosta dos professores dela, ela gosta  

da escola dela, ela não dá nenhum tipo de trabalho na escola, nunca deu, nem ela nem a  

irmã dela, sabe? É, e eu acho que é, o motivo eu acho que é porque ela gosta mesmo. [...] 

A mãe de Esmeralda (PD) baseou sua justificativa a partir do comportamento da menina 

em casa e também nos apontamentos feitos pela professora sobre a sua conduta em sala de 

aula. No que toca às atitudes em casa, ela alegou: 

A Esmeralda não gosta de estudar, não. Tem que ficar falando que tem que estudar. Tem  

que assentar com ela. Ela é bem difícil, assim pra estudar, aí tem que falar com ela da 

importância de estudar e que depois ela pode brincar.

Pesquisadora: Mas por quê? Por que ela fica desanimada em estudar?

Mãe de Esmeralda: Não porque ela gosta de brincar, ela não quer estudar. Estuda assim, 

correndo,  quer  fazer  a  tarefa  correndo.  Aí  tem que  assentar  com ela,  tem que  ter  os  

horários pra estudar e depois brincar.

Baseando-se no comportamento da menina em sala de aula, a mãe alega que seu baixo 

desempenho se deve também:
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A falta de atenção, falta de atenção, muita conversa, né? A professora mesmo já falou que  

ela é muito desatenta, que ela conversa muito. 

A mãe dos gêmeos acredita em motivos diferentes para o baixo desempenho entre um filho 

e  outro.  Para  Reinaldo,  ela  delega  a  responsabilidade  ao  comportamento  agressivo  do 

menino:

 Mãe de Reinaldo: Qual o motivo? Nervo, ele é muito nervoso [ refere-se ao Reinaldo], na 

escola ele estava brigando muito, então não estava prestando atenção no que a professora 

tava passando na escola, porque tava prestando atenção na brincadeira e em brigar na  

escola.

Pesquisadora: Todos os dois?

Mãe dos gêmeos :Todos os dois não, um; o outro [ referiu-se à Geraldo] é mais voado 

mesmo.

Como constatamos, até o momento todas as famílias se utilizaram de justificativas que, em 

sua maioria,  têm os próprias alunos como responsáveis pela  sua situação de sucesso e 

fracasso escolar. Assim, aspectos como desinteresse, “gosto pelo estudo”, nervosismo, falta 

de atenção,  conversa  em sala  e  hereditariedade  são os  responsáveis  pelos  desempenho 

escolar dos filhos. Nesse sentido, ou elas nasceram com esse dom, ou foram suas condutas 

em casa e na escola que implicaram em suas notas.

 

Chechia e Andrade (2005), ao realizarem uma pesquisa em uma escola pública de uma 

cidade  do  interior  de  São  Paulo  a  respeito  da  percepção  dos  pais  em  relação  ao 

desempenho  dos  filhos,  também  constataram  argumentações  que  ligavam  fatores 

hereditários  e  disposição  para  o  aprendizado.  Embora  tenhamos  obtido  resultados 

similares,  esses  pesquisadores  encontraram  outras   justificativas,  tais  como  o 

reconhecimento  dos  pais  na  sua  contribuição  para  o  sucesso  escolar  dos  filhos  e  a 

atribuição da importância do trabalho docente para a concretização desse fator. 

Na maioria das entrevistas os familiares  não se percebiam como influentes no alcance do 

desempenho  de  seus  filhos;  a  única  exceção   foi  a  mãe  de  Alexandre  acredita  que  o 
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estímulo do pai ao desempenho do filho é relevante.

Pesquisadora: Por que que a senhora acha o motivo do bom resultado do seu filho no  
estudo?

Mãe Alexandre (MD): Tem certas coisas que a gente tem que apoiar, né? Tem que apoiar...  

 Em nenhum dos casos os pais ou alunos responsabilizaram os professores. Por sua vez, 

todas as criança tendem a relacionar suas notas à dedicação aos estudos. Para Bruna (MD), 

sua situação de sucesso escolar não se deve somente ao fato ter nascido inteligente como 

argumentou  sua  avó,  mas,  sim,  ao  fato  de  ser  atenta  às  aulas,  respeitar  o  professor  e 

estudar:

Pesquisadora: Por que que você se acha uma boa aluna?

Bruna: [sorri] Porque eu acho que eu sou inteligente, eu respeito os professores, ah... eu  

presto atenção no que eles falam.

Já Alexandre (MD) delega a responsabilidade de seu alto desempenho ao fato de estudar, 

pois se considera um menino estudioso. Mesmo quando perguntamos a ele qual seria o 

motivo  de  sua  nota  baixa  caso  isso  ocorresse,  ele  relata  que  o  motivo  seria  o  não 

entendimento da matéria, mas não o fato de não ter estudado.

Pesquisadora: pra você, qual seria o motivo dessas notas que você tira?

Alexandre: Ah, eu estudo.

Pesquisadora: É porque você estuda? E se você tirar uma nota baixa, qual seria o motivo  

pra você?

Alexandre: É porque  eu estudei mas às vezes não entendi a matéria

Da mesma forma, Eduarda (MD) acredita que ser disciplinada nos estudos lhe garante um 

bom resultado: Eu acho que eu estudo, né? Porque igual meu pai falou, quem estuda tira  

nota boa. Se todo mundo pegasse pra estudar ia tirar nota boa. 

Tanto Rosângela (PD) quanto Esmeralda (PD) não se vêem como alunas em situação de 

fracasso escolar. De acordo com essas crianças, existem momentos em que tiram notas 
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baixas,  mas  posteriormente  conseguem  recuperá-las.  Também  se  consideram  boas  em 

algumas disciplinas e com dificuldades em outras. Ambas não se consideram as melhores 

alunas da sala e tampouco as piores:

Pesquisadora: Eu queria saber o que que você pensa das suas notas, Rosângela...

Rosângela: Ah, no geral, assim ... eu acho que são boas, mas tem algumas que não são tão 

boas, não...

Pesquisadora: Pra você, qual seria o motivo das suas notas?  Pra você, por que que você  

tiraria as notas que você tira?

Rosângela: No geral, assim... acho que melhorei um pouco numas matérias, eu.... melhorei  

por causa das meninas [refere-se às mulheres testemunhas de Jeová que a ajudaram no  

início das suas dificuldades] que me ajuda muito e por causa da minha mãe também que 

ajuda quando dá.

De forma muito parecida, Esmeralda responde em sua entrevista:

Pesquisadora: Você se considera... você se acha uma boa aluna?

Esmeralda: Ah, às vezes sim e às vezes não, né?

Pesquisadora: Às vezes sim por causa de quê?

Esmeralda: Ah, às vezes sim porque eu tiro boas notas, mas às vezes eu não tiro.

Pesquisadora: [...] eu queria saber o que que você pensa das suas notas, Esmeralda.

Esmeralda: Ah... eu penso que elas melhoraram, né?! Éh, de lá pra cá, porque antes não 

era muito bem, mas agora eu melhorei um pouco.

Pesquisadora: Por que que você acha que melhorou?

Esmeralda: Porque agora eu entrei na minha aula particular, eu estudo mais.

Acreditamos  que  as  oscilações  nas  notas,  bem como  o  fato  de  suas  dificuldades  em 

algumas  disciplinas  não  serem expostas  em sala  de  aula  pelos  professores  e  colegas, 

favoreçam  essa  autopercepção.  Para  Esmeralda,  sua  dificuldade  em  compreender 

determinadas  disciplinas,  aliada  ao  fato  de  não  estudar  com  afinco,  são  fatores  que 

acarretaram seus baixos resultados:
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Pesquisadora: [...] pra você, quais seriam os motivos das suas notas? 

Esmeralda: Ah, porque tem umas matérias que pra mim são fáceis e outras muito difíceis.

Pesquisadora: Aí, no caso, quando você tira uma nota baixa é por quê?

Esmeralda: Ah, porque talvez é porque eu não estudo muito ou porque matéria mais difícil  

pra mim.

Ambas as alunas tiveram a ajuda de terceiros para superarem suas dificuldades escolares e, 

em suas entrevistas, manifestaram gratidão por terem sido auxiliadas. Quando mencionou 

o progresso de suas notas, Rosângela (PD) o atribuiu à sua atual professora – que, segundo 

ela,  mostrou-se  dedicada  e  preocupada  com seu  desempenho  –  e  às  missionárias  que 

visitavam sua casa. Por sua vez, Esmeralda (PD) considera sua professora particular como 

a principal responsável pela melhora de seu rendimento escolar, pois, com seu subsídio, 

passou a estudar mais.  Do mesmo modo, os irmãos gêmeos (PD) indicados com menor 

desempenho acreditam que suas baixas notas deve-se ao estudo:

Reinaldo: Ah, tem vez que eu não estudo e eu tiro nota ruim, tem vez que eu estudo aí eu  

esforço mais e aí a gente consegue né?

Essas informações demonstram que, na perspectiva dessas crianças, ser um bom aluno e 

obter boas notas tem ligação direta com disciplina em sala de aula, atenção ao conteúdo 

ministrado pela professora e dedicação aos estudos. Ainda que aqueles alunos com baixo 

desempenho não tivessem alcançado êxito em suas notas, em sua maioria eles acreditam 

que o motivo deve-se ao seu empenho com o estudo. 

Podemos  perceber  que,  esta  perspectiva  dos  alunos  sobre  as  causas  de  seu  baixo 

desempenho  aproxima-se  das  justificativas  elaboradas  pelos  entrevistados  por 

Charlot(1996) sobre o seu insucesso escolar. Segundo o autor, as justificativas que mais se 

destacaram foram :  a ausência de uma rotina de estudo; o desinteresse pela matéria;  a 

existência professores impacientes que não explicam o conteúdo escolar; e os colegas de 

classe atraem o aluno para a indisciplina e desatenção.

4.5.3- Meninos indisciplinados e meninas  comportadas
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 As  entrevistas  com os  alunos  de  diferentes  sexos  apresentaram uma vinculação  entre 

gênero  e  comportamento  disciplinar.  Constamos  que  a  maioria  dos  meninos  recebeu 

queixas da escola com relação ao seu comportamento. Dentre os quatro alunos do sexo 

masculino  que  compõem  o  nosso  grupo  de  entrevistados,  três  deles  (Alexandre-MD, 

Reinaldo-PD e Geraldo-PD) sofreram  advertências orais dos professores ou direção  por 

causa da  indisciplina.  

A mãe de Alexandre (MD) relatou já ter procurado a escola para saber o motivo de seu 

filho ter permanecido de castigo no final da aula. Segundo ela, seu filho até então não 

havia apresentado problemas disciplinares:

 Eu tive que ir lá na escola porque na sexta-feira ele ficou lá depois da aula, depois do  

horário e ontem também ele ficou depois do horário. Aí hoje eu fui lá pra saber o quê que 

tava acontecendo, porque é um menino que não faz bagunça, estudioso... aí fui saber o que 

tava acontecendo [...] Aí eu falei com ele "Eu espero não ter que voltar aqui, porque você 

nunca foi disso, espero não ter que voltar aqui  [ na escola] por causa de você estar desse 

jeito na sala de aula, por causa de colega”

A mãe dos gêmeos Reinaldo (PD) e Geraldo (PD) também nos relatou estar ciente das 

suas atitudes indisciplinares. Ela também acredita que a indisciplina tenha comprometido 

seu desempenho:

Mãe dos  gêmeos:  O Reinaldo  já  tem um problema de  nervo,  já  é  mais  irritado e  aí  

atrapalhou um pouco no estudo, né?

Pesquisadora: E ele [Reinaldo] convive bem com os coleguinhas de classe? 

Mãe dos gêmeos: Não tava, agora tá.

Pesquisadora: Ah, por que ele brigava?

Mãe dos gêmeos: Brigava muito na sala, justamente por causa do nervo dele, né? E agora  

melhorou, passou pela psicóloga [...] O Geraldo é mais tranquilo, mas ele também chegou 

a irritar um pouco porque tudo que acontece com um, o outro também vai no mesmo  

caminho, mas só que o Geraldo é mais tranquilo que o Reinaldo.
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Esses relatos nos demonstram que em ambos os casos as mães são cientes das atitudes 

indisciplinares  dos  filhos.  Cada  uma  engendra  sua  própria  argumentação  para   esse 

comportamento. A mãe de Alexandre (MD) acredita que os colegas de classe  foram os 

responsáveis  por  ele  conversar  em  sala;  já  a  mãe  dos  gêmeos  pensa  que   as  brigas 

provocadas por Reinaldo se devem ao seu comportamento “irritado”. 

Cientes da conduta de seus filhos, cada mãe os aconselha à sua maneira. Como pudemos 

ver no relato acima, a mãe de Alexandre o advertiu dizendo que espera não receber novas 

queixas a seu respeito, e a mãe dos gêmeos os aconselha constantemente a ignorar seu 

colegas:

Eu converso muito com eles:  "Tá brigando, tá discutindo, ou então na escola alguém 

provoca”, eu falo: “ Ignora,  não briga”, né? “Finge que não é com você”  (mãe dos 

gêmeos)

Do ponto de vista dos alunos, vemos que eles também são cientes de que apresentaram 

comportamentos indisciplinares na escola:

Pesquisadora: E como é o seu comportamento em sala de aula?

Alexandre: Antes eu fazia bagunça, agora hoje que  minha mãe foi lá eu vou ficar quieto.

Geraldo (PD) se considera mais quieto que seu irmão, mas admite que também conversa 

em sala. Também confessou que já apelidou seus colegas de classe e, devido a isso, foi 

repreendido por seus professores:

 Os outros colocam apelido, aí eu faço as mesma coisa com eles, aí o professor me chama 

atenção.

Geraldo também acredita que sua indisciplina prejudica seu êxito escolar:

 

Geraldo: [...] quando eu tiro nota alta  é quando eu não tô criando bagunça; aí é só nota  
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alta!

Já Reinaldo (PD) se assume como “bagunceiro”:

Pesquisadora: Agora eu vou fazer uma pergunta pra cada um; você, Reinaldo, como você 

é em sala de aula?

Reinaldo: Tem dia que é bagunceiro, tem vez que é quieto também.

Pesquisadora: Quando que é bagunceiro, quando que é quieto?

Reinaldo:  Quieto  é  quando  eu  tô  com  preguiça  e  quando  eu  tô  animado  eu  sou  

bagunceiro.

Assim como seu irmão Geraldo, Reinaldo acredita que a sua indiciplina também contribuiu 

para o seu baixo desempenho escolar:

Reinaldo: Porque tem hora que eu fico quieto, eu não faço bagunça aí acerto algumas 

coisas lá na prova, a gente tem que se esforçar um bocado, né? Não é só bagunça também  

não, né?

A conduta indisciplinada desses meninos está relacionada à sua relação com outros alunos, 

como conversas em sala ou brigas. Somente no caso de Reinaldo houve uma exacerbação 

de sua conduta. O aluno nos relatou já ter desacatado uma professora e  por isso foi punido 

com retenção por uma semana em casa. Ele demonstrou-se arrependido de tê-lo feito, pois 

percebeu que “magoou” a professora:

Reinaldo:  [...] ,  tipo assim,   fiquei só uma semana em casa,  foi só uma advertência, um 

boletim de ocorrência. Pensei: “Agora não vai ter como pedir desculpa né? Agora já era,  

passou, quando eu respondi a professora, eu fiquei magoado, né?”

No que toca ao comportamento disciplinar das meninas, percebemos que elas em geral são 

mais bem comportadas do que os meninos.  Ainda que algumas assumam que às vezes 

conversam em sala, seu comportamento não chega a incomodar as professoras a ponto de 

tomarem algum tipo de advertência.  Bruna (MD) e Esmeralda (PD)  admitem conversar 
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em alguns momentos em sala, mas também se vêem como mais quietas:

Pesquisadora: Como é que você diz que você é dentro de sala de aula? 

Bruna : Eu converso, eu presto atenção no que tá passando, tá ensinando.

Pesquiadora: Como que você poderia dizer que você é, o seu comportamento  dentro de 

sala?

Esmeralda: Ah, eu sou mais ou menos quieta, às vezes eu converso.

  

Já  Eduarda  (MD) e   Rosângela  (PD) se  consideram mais  bem comportadas  na classe. 

Eduarda acredita que sua conduta disciplinar e seu desempenho a torna requisitada pelas 

professora e isso lhe causaria conflitos com os colegas de classe:

Pesquisadora: Como é que você é dentro de sala Eduarda?

Eduarda:  Eu  não  converso  assim...  eu  acho  que  foi  no  ano  passado,  que  os  alunos 

brigaram  comigo  porque  as  professoras,  por  exemplo,  esse  ano,  a  professora  de 

Matemática pede pra mim passar as coisas no quadro e tem gente que fica com raiva de  

mim e fala: “Ah, só a Eduarda que tem que passar” 

Por outro lado, Rosângela (PD) se considera bem comportada não só em sala de aula como 

também na escola. Como já discutimos, seu comportamento é mais retraído e isolado. Ela 

alega que tem poucos amigos e que se sente rejeitada por algumas meninas:

Pesquisadora: Como  você é dentro da sala?

Rosângela: Como que eu sou lá?

Pesquisadora: é.

Rosângela: sou quieta.

Pesquisadora: E dentro da escola, como é que você poderia dizer que você é dentro da  

escola?

Rosângela: eh, eu sou normal, fico mais quieta lá no canto.

Os relatos  demonstram que  existe  uma diferença  entre  meninos  e  meninas  quanto  ao 
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comportamento em sala de aula. Embora Esmeralda (PD) e Bruna (MD) confessem que 

conversam em classe, elas também se vêem como estudantes disciplinadas. Por outro lado, 

os meninos se reconhecem como bagunceiros e, devido à sua conduta, recebem muitas 

queixas de suas professoras.

No caso da percepção dos familiares com relação à conduta de seus filhos, notamos que as 

mães   dos  meninos  “indisciplinados”  já  receberam  algum  tipo  de  reclamação  das 

professoras ou da diretoria. No caso das meninas que admitem conversar em sala, somente 

a mãe de Esmeralda já foi comunicada sobre as conversas da filha, mas, ainda assim, não 

foi uma queixa formal, pois ela nunca foi chamada para ir à escola por causa das conversas 

da menina.  

Apesar  de  existirem  diferenças  de  conduta  entre  os  estudantes  de  ambos  os  sexos, 

verificamos o grupo dos “indisciplinados” é composto por meninos com melhor e pior 

desempenho  escolar.  Duarte  Silva  et  al (1999)  e  Carvalho  (2009),  ao  discutirem  a 

vinculação entre gênero e fracasso escolar, mencionam a possibilidade da influência do 

comportamento disciplinar no desempenho escolar. Carvalho (2009) discute que, muitas 

vezes,  os  professores  podem levar  em consideração  a  conduta  dos  estudantes  em sala 

quando avaliam as provas. Desse modo, aqueles alunos considerados indisciplinados pelos 

professores  podem  ser  prejudicados  nos  resultados.  Ao  pesquisar  9  professoras 

alfabetizadoras  da  cidade  de  São  Paulo,  a  autora  constatou  que  80%   dos  alunos 

considerados indisciplinados pertenciam ao sexo masculino, e que algumas  professoras 

também consideravam agressivos  determinados  alunos  indisciplinados,  ao  passo  que  a 

conduta das meninas não era considerada necessariamente indisciplina:  

com raras  exceções,  como nesse exemplo da classe de Clara,  apenas meninos 
foram  apontados  como  problemas  sérios,  classificados  como  “agressivos”  ou 
“nervosos” e acusados de bater nos colegas. Já a indisciplina das meninas seria 
mais branda, ligada à dispersão, conversa e brincadeira (Carvalho, 2009, p.863)

Nas  nossas  entrevistas,  não  encontramos  necessariamente  uma  relação  entre  gênero, 

desempenho e indisciplina, pois Alexandre, aluno com melhor desempenho, também foi 

considerado  indisciplinado.  Também  não  consideramos  suficiente  o  número  de 

entrevistados  para a  afirmarmos a  ausência  ou presença  dessa  relação.  Por  outro lado, 
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encontramos uma pequena relação entre gênero e disciplina, pois a maioria dos meninos 

entrevistados  foi  apontada  como  indisciplinada,  ao  passo  que  as  meninas  não  eram 

percebidas por suas professoras como tal.

4.5.4- Sobre a rotina de estudos dos alunos

A começar pelo hábito dos familiares de os ajudarem na realização dos exercícios, a rotina 

de  estudo  dos  alunos  é  bastante  diversificada.  Nem  todos  os  pais  entrevistados 

demonstraram  uma  regularidade  na  assistência  aos  filhos.  Apesar  de  alguns  autores 

considerarem a participação familiar importante para o aumento do interesse das crianças 

pelo estudo e o alcance de boas notas escolares, constatamos, em nossa pesquisa, que a 

maioria dos pais prefere não interferir nas lições escolares. 

As justificativas são diversificadas. A mãe de Rosângela (PD) se julga impaciente para 

ensinar,  pois  acredita  que  a  menina  não  presta  atenção  em suas  explicações.  Por  isso 

desistiu de ajudá-la e pediu a ajuda às missionárias que frequentavam sua casa.  Já as mães 

de Bruna (MD) e Esmeralda (PD) e o pai de Igor (MD), apesar de alegarem que a forma de 

ensino e o currículo escolar se modificaram com o passar do tempo, fazem questão de 

acompanhar e auxiliá-los sempre que possível. Essa dificuldade os leva, muitas vezes, a 

alertar seus filhos a prestarem atenção nas explicações dos professores em sala de aula. A 

mãe de Eduarda (MD), que se  declara “desatualizada” nos estudos, prefere delegar essa 

responsabilidade ao irmão da menina e ao marido.  As mães de Alexandre (MD) e dos 

gêmeos Reinaldo e Geraldo (PD)  também delegam a responsabilidade de orientação das 

tarefas aos irmãos mais velhos dos alunos.

Constatamos,  pelas entrevistas,  que a  sensação de incapacidade diante  das dificuldades 

escolares  dos  filhos  é  uma das  primeiras  experiências  vivenciadas  por  esses  pais  com 

pouca escolarização. Todavia, nem todos abandonam os filhos quando estes mais precisam. 

Assim, percebemos que, em casos como o da mãe de Esmeralda (PD), essa vivência a 

impeliu na procura de meios para suprir as dificuldades escolares da filha: 

Ela gosta de sentar aqui e estudar [aponta para o sofá]. Pega os cadernos dela, a mochila 
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e estuda, mas aí eu sento com ela e estudo, ainda mais quando tem prova. Aí eu gosto de  

ajudar ela.  Português e Matemática que a gente passa aperto,  mas,  com a professora 

particular  ajudando,  fica  mais  fácil.  Aí  quando  eu  tenho  alguma  dúvida  eu  peço  a 

professora particular dela pra me ensinar, os meus professores lá do Sesu, pra mim poder 

ajudar ela, pra ver se ela passa, senão ela não consegue.

Chechia e Andrade (2005) também constataram que,  em vários casos, o baixo grau de 

escolaridade dos pais não necessariamente influencia na queda do desempenho escolar dos 

filhos. Nossas entrevistas, à semelhança das constatações desses autores, têm evidenciado 

que alguns familiares não se sentem intimidados por sua precária formação educacional. 

Alguns pais criam, à sua maneira, estratégias para sanar as dificuldades escolares de suas 

crianças e, caso não consigam ensiná-las, encaminham-nas a alguém que consideram mais 

capacitado,  como um professor  particular,  um parente  já  formado ou,  então,  procuram 

aprender o conteúdo por conta própria.

Os alunos entrevistados se mostraram receptivos ao envolvimento, direto ou indireto, de 

seus pais nas suas tarefas. No dia em que entrevistamos a família de Igor (MD) um dos 

enteados desse pai pedia-lhe ajuda para resolução de uma tarefa de Matemática. Ainda que 

alguns pais não se considerem atuantes nas orientações das atividades escolares, seus filhos 

os  consideraram  as  primeiras  pessoas  da  família  a  quem  recorrem  em  momentos  de 

dúvidas.  Entretanto,  Chechia  e  Andrade  (2005)  relatam que nem sempre  essa  situação 

ocorre.  Em  sua  pesquisa,  perceberam  que  alguns  filhos  de  pais  com  baixo  grau  de 

escolaridade se sentem inseguros com as explicações que lhes são dadas pelos familiares e, 

temendo responder erroneamente os exercícios, evitam pedir-lhes ajuda.

A começar pela escolha do lugar para estudar, nem todos os alunos demonstraram manter 

uma  rotina  de  estudos.  Em  geral,  as  crianças  variam  de  cômodos  e  horários  para  a 

realização das  tarefas  ou outras atividades escolares.  Alternam-se entre  quarto,  sala  ou 

mesa da cozinha ou  copa, dependendo do grau de ruídos, luminosidade ou conforto. Em 

geral procuram a mesa da copa, a cama ou o sofá da sala para realizarem seus deveres. A 

única  exceção  foi  Geraldo  (PD),  que  prefere  executar  suas  tarefas  enquanto  assiste 

televisão.
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As semanas em que ocorrem “baterias” de provas fazem com que os alunos se preocupem 

um pouco mais com os estudos. Porém, a dedicação a essa atividade não se dá de maneira 

uniforme.  Eduarda  (MD),  Bruna  (MD),  Igor  (MD)  e  Alexandre  (MD)  relataram  que 

estudam mais intensamente a partir do momento em que as datas dos testes são definidas 

pela professora. Já Rosângela (PD), Esmeralda (PD), Reinaldo (PD) e Geraldo (PD) se 

preparam praticamente em cima da hora para as avaliações.

Assim, quando perguntamos aos entrevistados:  Se a professora marcasse hoje  a prova 

para daqui a alguns dias, o que você faria? Você já estaria estudando antes, ou você  

começa  a  estudar  so  quando  ela  marca  a  data? Rosângela  (PD)  e  Esmeralda  (PD) 

responderam com segurança: 

Rosângela: Ah, quando eu gosto de uma matéria eu estudo, mas quando eu não gosto eu  

não costumo estudar, não.

Pesquisadora: Não?

Rosângela: Não. Porque eu gravo as coisas na cabeça. 

De forma similar, Esmeralda responde:

Esmeralda: Ah, eu,  eh...  assim, no dia que ele dá prova,  por exemplo,  se a prova for  

amanhã, amanhã eu já começo a estudar, né?

Pesquisador: Você está falando, se a prova for amanhã de tarde você estuda de manhã?

Esmeralda: É.

Geraldo também acredita que seu conhecimento prévio do conteúdo das avaliações o isente 

da necessidade de estudar: 

Geraldo: Depende, seu eu saber da prova eu não estudo, não [...]

Tais relatos  sugerem que,  para esses  alunos,  a  preparação antecipada para as  provas é 

desnecessária e irrelevante. Embora vivenciem dificuldades de desempenho escolar, eles 

não parecem perceber  que isso possa ter  relação com sua capacidade de apreensão do 
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conteúdo lecionado. 

Ainda que Bruna e Eduarda frequentemente tenham êxitos nas avaliações, a manutenção 

das  boas  notas  é  uma  de  suas  maiores  preocupações.  Para  cumprirem  esse  objetivo, 

dedicam-se à pratica dos estudos:

Eduarda: Todo dia que eu chego, eu faço uma revisão. Mas aí na hora que o professor fala  

que já vai ter prova eu estudo mais do que eu faço a revisão, aí na véspera eu estudo mais  

ainda.

Pesquisadora: Você espera sempre ter notas boas, né? E quando você não tira notas boas,  

a nota que você esperava, por exemplo?

Eduarda: Eu fico preocupada...se meu pai vai me xingar...se meus colegas vão rir, se os  

professores ... do jeito que eu estou sempre tirando nota boa, aí tirando a nota ruim o  

professor vai assustar.

O relato de Eduarda (MD) revela que, para ela, o bom resultado nas avaliações lhe garante 

um reconhecimento  de  sua  condição  de  aluna  com sucesso  escolar  advindo  dos  seus 

amigos, familiares e professoras. Na sua percepção, a queda das notas poderia acarretar a 

raiva de seus pais, a decepção do corpo docente e deboches dos colegas. Na entrevista, 

seus pais demonstraram o interesse de que ela alcançasse o grau de escolarização que nem 

eles  nem  seus  irmãos  conseguiram  atingir.  Tirando  sempre  boas  notas  e, 

consequentemente,  garantindo  sua  aprovação,  Eduarda  consegue  alimentar  essas 

expectativas.   

Todavia,  como  constatamos  nas  histórias  das  outras  alunas,  a  simples  vontade  de 

corresponder às perspectiva dos pais pode não ser suficiente. Embora todos queiram ser 

motivo de orgulho para a família,  as  experiências  de cada uma com a escola,  com os 

professores e com o estudo é singular.  Portanto, ousamos afirmar que a baixa renda dos 

pais,  sua  escolaridade  precária  e  sua  preocupação  com  o  estudo  dos  filhos  não  são 

determinantes exclusivos da situação de sucesso ou fracasso desses alunos. 

4.6- Fracasso escolar na articulação entre família, escola e criança
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Há alguns anos,  poderia-se pensar que o estudante com perfil  de sucesso escolar seria 

aquele que originasse de uma família com elevado nível de escolaridade e boas condições 

financeiras. Embora não tenhamos encontrado situações similares, no que toca o grupo de 

entrevistados, deparamo-nos com crianças que foram consideradas por suas professoras 

como exemplo de sucesso escolar,  mesmo morando em bairros periféricos, sendo filhos de 

pais com pouca escolarização e enfrentando muitas dificuldades socioeconômicas. 

Situações como essas indicam que os aspectos que levam ao fracasso escolar vão além de 

combinações de fatores como renda e escolaridade parental. Como constatamos, a maior 

parte das famílias convive mensalmente com, no máximo, um salário mínimo, e quase 

todos os pais não completaram o Ensino Médio. No entanto, esses pais sonham com um 

futuro  melhor  para  os  filhos  e  acreditam  que  a  escolarização  pode  concretizar  esse 

objetivo. Por isso, investem como podem a fim de garantir seu êxito escolar.

Já a posição dos pais quanto ao envolvimento dos professores na escolarização dos filhos 

não  é  unânime.  Algumas  famílias  concordam  com  as  críticas  das  professoras  sobre 

comportamento  de  seus  filhos  em sala  de aula.  A mãe de Esmeralda  (PD) endossa as 

explicações da professora sobre a situação de fracasso da filha:

Pesquisadora: Então, pra você qual que seria o motivo dela tirar  notas baixas nessas  

matérias?

Mãe de Esmeralda: A falta de atenção, falta de atenção, muita conversa. A professora 

mesmo já falou que ela é muito desatenta, que ela conversa muito. 

Os pais de Eduarda (MD), por sua vez, defendem que os professores têm o direito de exigir 

respeito e disciplina dos alunos:

 Pai de Eduarda: […] dentro da sala de aula, dentro do quadrado, o professor tem que ser  

respeitado. Eu falo com ela [Eduarda], entendeu, “Se falar com você: Cala a boca!, você  

cala a boca na hora” .  Professor está ali, dentro do quadrado quem manda é ele!
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Já os pais de Bruna (MD) e Igor (MD) se dizem  preocupados com a redução dos deveres 

de casa. Para a mãe de Bruna, a intensificação dos trabalhos escolares, bem como das 

tarefas,  garantiria  um  melhor  aprendizado,  enquanto  a  diminuição  das  atividades 

prejudicaria o desempenho da filha. 

Nenhum dos alunos contestou a postura escolar de suas professoras. Em geral, acreditam 

que o alto ou baixo desempenho é responsabilidade deles próprios, de modo que explicam 

seus  progressos  ou  regressos  pela  capacidade  de  atenção,  disposição  para  cumprir  as 

atividades escolares e gosto ou não pelo estudo.  

Embora Esmeralda e Rosângela se responsabilizem pela sua situação de fracasso escolar, 

compartilham o alcance dos êxitos escolares – quando os obtêm – com outras pessoas, 

como a mãe e a professora particular ou as missionárias. Em nenhum dos casos os alunos 

com baixo desempenho criticaram seus familiares ou professoras por se encontrarem em 

tal condição. 

No que tange ao estabelecimento escolar como um todo, constatamos que, para alguns 

pais, o ambiente tem uma relação direta com a possibilidade de êxito de seus filhos. Tanto 

os familiares de Bruna (MD) quanto os de Eduarda (MD) apontam a boa qualidade da 

escola: 

Essa escola aqui é muito boa, boa demais mesmo, se fosse pra mim, aqui [refere-se à 

escola] tinha uma até o terceiro ano [do Ensino Médio][...] Eu gosto muito dessa escola.  

Nossa senhora! As professoras são muito competentes, muito boas mesmo, e eu não tiraria 

ela daqui pra nada. (Mãe de Eduarda)

Eu já deixo ela aqui [na escola]... Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho  

que  é uma escola boa [..] ( Mãe de Bruna)

Dessa forma, a escolha da instituição e a manutenção das alunas nesse estabelecimento 

foram intencionais. Por não terem recursos financeiros para inscrever suas filhas em uma 

escola particular, os pais as introduziram nessa escola pública. A mãe de Bruna (MD), por 
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exemplo,  apesar de morar em um bairro distante,  não a transfere para outra instituição 

escolar mais próxima à sua casa. 

Nogueira (1998), em revisão bibliográfica sobre a escolha do estabelecimento escolar pelas 

famílias, menciona pesquisas nas quais os pais pesquisados concebem a escola como um 

meio de assegurar o êxito de seus filhos. Outros familiares esperam que a escola seja uma 

instituição  que  garanta,  acima  de  tudo,  o  desenvolvimento  das  potencialidades  e 

personalidade dos alunos. A autora aponta que, em ambos os casos, a convergência se daria 

no fato de a busca de informações sobre os estabelecimentos educacionais favorecer a 

instalação  dos  filhos  em uma boa  escola  –  o  que,  consequentemente,  aumentaria  suas 

probabilidades de êxito escolar. Entretanto, para a autora, haveria uma seleção social em 

que a maioria das famílias de camadas populares ficaria à margem devido à carência de 

capital cultural,  ou seja, todas as pesquisas mencionadas pela pesquisadora reconhecem 

um papel crucial do capital cultural familiar nas condutas de escolha, em particular do 

capital de informações sobre o funcionamento do sistema de ensino. (p.54).

Transpondo essa situação para nossa pesquisa, percebemos que as mães que consideram a 

escola analisada uma instituição de qualidade têm conseguido, apesar de suas dificuldades 

financeiras, favorecer o bom resultado escolar dos filhos. Da mesma forma, ao que parece, 

um dos maiores motivos para as manterem nesse estabelecimento é a expectativa de que 

alcancem sucesso escolar e futuramente melhorem suas condições sociais.

As próprias crianças (Bruna e Eduarda, MD; e Igor, MD) sentem prazer em ir à escola e 

são autônomos quanto ao estudo. Segundo Charlot (1996, 1997), o interesse e a motivação 

de um aluno pelo estudo têm uma relação estreita com o sentido que este tem para ele:

 A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso 
de si mesma como de um recurso, quando é posta em movimento por móbeis que 
remetem à um desejo,  um sentido,  um valor.  A atividade possui,  então,  uma 
dinâmica interna. (Charlot, 1997, p. 55).

Alguns alunos como Rosângela (PD), Esmeralda (PD) e Bruna (MD) vêem a escola como 

o lugar do aprendizado, ou seja, pressupõem que lá obterão o conhecimento de algo que 
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ainda não têm, como nos disse Rosângela: [...]  eu vou [à escola] mais pra mim aprender  

as coisas, né, as coisas que eu não sei.

Durante  as  observações,  não  encontramos  nenhum  embate  entre  as  professoras  e  as 

crianças que compõem essa pesquisa. A relação entre elas se pautou em práticas comuns 

entre professor e aluno, não havendo nem concessão de privilégios nem punições. Essa 

igualdade de tratamento talvez explique o fato de os estudantes,  em alguns momentos, 

expressarem que gostam das professoras. Nenhum deles as criticou nas fichas nem nas 

entrevistas. Bruna (MD), por exemplo, escreveu em sua ficha: Eu gosto dos meus amigos  

dos professores e dos funcionários. 

Rosângela  (PD)  e  Geraldo  (PD),  apesar  de  possuirem  baixo  rendimento,  também 

demonstraram  nas  entrevistas  um  apreço  por  sua  professora.  Ressaltamos  que  ambos 

pertencem à  mesma classe.  Geraldo destaca que  o momento  de alegria  que passou na 

escola  se deve à professora:

Geraldo: Eu já fiquei assim, muito emocionado pora causa de uma professora. Teve um  

momento lá, a professora me deu um abraço lá que não sei nem o que que era que eu  

fiquei alegre, foi ... na hora deu vontade de abraçar ela [...]

No que toca as respostas das fichas, constatamos que respostas mais marcantes se referiam 

à  pergunta  Quando  eu  for  grande,  minha  vida  será...   As  crianças  responderam que 

esperavam um futuro melhor e, em sua maioria, imaginavam-se com uma  profissão de 

reconhecimento  social.   Bruna  (MD)  relatou:  minha  vida  será  muito  boa,  eu  vou  ser  

dentista ou, se não, policial. Eduarda (MD), por sua vez, descreveu: não sei, eu não sei o  

meu futuro, mas pretendo ser professora e ser feliz! Já Esmeralda declarou: eu quero ser  

veterinária, e quero que minha família seja feliz e ter um cachorro. Por sua vez, Rosângela 

não mencionou especificamente sobre trabalho, mas fez um relato esperançoso sobre a sua 

vida adulta: Peço a Deus que sempre me leve para o caminho do bem e que eu tenha uma 

boa sorte e seja alguém na vida, que ele me defenda de tudo de ruim aqui na Terra.  

Os meninos foram mais suscintos em suas explicações. Alexandre declarou: Boa e muito 
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legal,  meu sonho é  ser  bombeiro  e  viver  em paz  na  vida.  Igor  apenas  escreveu  feliz. 

Reinaldo escreveu  boa .  Já Geraldo menciou sobre mencionou sobre as brigas:  a minha 

vida quando eu for grande vai ser boa porque eu não vou querer brigar com ninguém.

Através das respostas às fichas e das entrevistas, percebemos que a maioria dos estudantes 

associa o alcance de um bom futuro a uma profissão. No caso de Rosângela (PD), seu 

relato se aproxima do comentário de sua mãe, que associa o estudo à possibilidade de 

alcançar um emprego: Igual eu falo pra ela [Rosângela] "Vai estudando, estudando até ser  

gente na vida” [...] . 

Todos almejam um bom futuro com uma profissão rentável e de reconhecimento social,  

mas,  como  podemos  perceber  nas  falas  e  anotações  das  alunas  e  de  seus  pais,  tal  

realização depende, sobretudo, de uma trajetória escolar estável e longa – trajetória que,  

para esses sujeitos, dependerá de um conjunto de esforços individuais e familiares.

Observamos  também que, para muitos alunos, a escola é um meio de garantir-lhes uma 

boa profissão futuramente. A princípio, esses podem ser alguns dos fatores responsáveis 

por sua motivação para o estudo e empenho para conseguir boas notas, mas não podemos 

afirmar que sejam determinantes para seu bom êxito, pois até mesmo os alunos com pior 

desempenho também mantinham esse desejo:

Pesquisadora: Por que que você vai na escola?

Eduarda:  Pra mim ser alguém na vida também, ter bons estudos na escola, porque eu 

também gosto de ir na aula.

 Pesquisadora: Pra você, Reinaldo, por que que você vai à aula? O que que te motiva? 

Reinaldo: Pra ser alguém na vida.

Pesquisadora: Como assim?

Reinaldo: Ter um trabalho sozinho,  pra ter o dinheirinho próprio assim na mão.

Pesquisadora: Na sua cabeça [Alexandre], o que te motiva, o que te leva ao interesse de ir  

à escola?
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Alexandre: Pra no futuro eu ter uma boa profissão.

Dessa  forma,  percebemos  que  a  escola  desempenha  uma  função  importante  para  os 

familiares  e  para  os  alunos,  pois  ela  representa  não  só  um  local  de  transmissão  de 

conhecimentos e aprendizados, mas também é um meio que possibilita aos alunos e pais a 

melhoria de suas condições de vida.

4.7- Pontos convergentes e divergentes entre as famílias entrevistadas

Nos tópicos anteriores discutimos alguns pontos importantes que envolvem a percepção 

dos familiares e alunos sobre o desempenho escolar. Constatamos que algumas iniciativas 

foram  empreendidas  pelos  familiares  de  modo  a  garantir  um  desempenho  escolar 

satisfatório.  Diante  das  informações  encontradas,  consideramos  pertinente  sistematizar 

alguns  pontos  que  aproximam  e  distanciam  as  famílias  em  relação  às  estratégias 

engendradas pelos pais para o estudo dos filhos. Apresentamos no quadro abaixo alguns 

pontos relevantes para essa discussão:
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Quadro 5 - Estratégias  construídas  pelos  familiares  e  crianças  com relação à  sua 

educação

Estratégias dos pais Melhor desempenho Pior desempenho

Acompanhamento  nos 
estudos para as provas, ou nas 
tarefas

Mãe  de  Bruna  e  Pai  de 
Eduarda, Pai de Igor Mãe de Esmeralda

Procuram outras  pessoas  (da 
família ou não) para auxiliar 
nos  exercícios  quando  não 
compreendem  o  conteúdo 
escolar

Mãe  de  Bruna  e  pais  de 
Eduarda,  Mãe de Reinaldo e 
Geraldo, mãe de Alexandre

Mães  de  Rosângela  e 
Esmeralda

Investem  financeiramente 
para a melhoria do estudo das 
filhas

          _

Mãe  de  Esmeralda  (paga 
professora  particular  para 
melhorar  o  desempenho 
escolar da filha)

Procuram  professoras  para 
saber  do  desempenho  das 
filhas na escola

Mães de Bruna, de Eduarda e 
pai de Igor. Mãe de Esmeralda

Têm perspectiva com relação 
ao  estudo  das  filhas 
(expressaram  esperam  que 
consigam  ingressar  na 
universidade)

Mães de Bruna,  de Eduarda, 
Pai de Igor. Mãe de Esmeralda

Obtém  auxilio  de  terceiros 
para  ajudar  nas  despesas 
escolares, quando necessário

Mãe  de  Bruna  (possui  ajuda 
da  tia  da  menina  para  as 
despesas escolares). 

    -

Apresentam  uma  autonomia 
para com os seus estudos 

Bruna,  Eduarda,  Alexandre e 
Igor.     -

Todos os pais esperam que seus filhos tenham uma trajetória escolar de sucesso e associam 

o êxito e a longevidade escolar a uma boa profissão. Assim, esperam que os filhos tenham 

melhores condições de emprego do que eles.  As mães de Esmeralda (PD) e Bruna (MD), 

bem como os pais de Eduarda (MD) e Igor (MD), almejam que os filhos façam faculdade e 

se empenhem para concretizar esse objetivo. 
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Já a mãe de Rosângela (PD), apesar de desejar que ela consiga um sucesso educacional e 

profissional,  sente-se  às  vezes  desmotivada  com  sua  filha  devido  às  suas  sucessivas 

repetências:

[…]  Vou te  falar  a  pura verdade.  Eu falo,  falo,  falo,  ninguém escuta!  Agora que  ela  

[Rosângela] começou a pegar firme no estudo. Porque olha a idade dela?! A outra, [irmã 

de Rosângela] já cansei de colocar na escola e ela sai, sabe?! Porque, eu... Antigamente  

eu era muito assim... [exigente] sempre fui desse jeito com elas, mas não vou ser mais  

assim, não, porque você faz assim, uma coisa pro filho e depois o filho não é nada daquilo  

que você quer, ah não! É muito aborrecimento!

Este  relato  demonstra  que  a  mãe  de  Rosângela,  apesar  de  reconhecer  que  o  estudo  é 

importante, abdicou-se de boa parte dos investimentos na carreira escolar da filha. Então, 

quando a menina  tem maiores dificuldades, ela pede à irmã mais velha24 que a ajude. Em 

seu desabafo, essa mãe disse que sentia-se preterida em relação ao seu único irmão desde a 

época de escola:

 

Pesquisadora: […] você está falando na questão da sua mãe ter pago os livros da escola 

pro seu irmão?

Mãe de Rosângela: É porque naquela época não davam livro, tinha que pagar tudo.

Pesquisadora: E pra você ela pagava?

Mãe de Rosângela: Oh Aparecida, não estou te falando que eu comecei a trabalhar cedo!  

Desde  os meus oito anos é eu que me sustento!

Pesquisadora: Ah, então ela nunca chegou a te ajudar?

Mãe  de  Rosângela:  Não!  Roupa  eu  comprava  pra  mim.  Tudo  era  eu!  Na  Primeira 

Eucaristia do meu irmão fizeram um bolo, foi a coisa mais linda, sabe? Na minha, fui eu 

quem fiz meu bolo! É, nem mãe nem pai, meu pai nunca me ligou [...]

Durante a entrevista, essa mãe se mostrava um pouco ressentida com a pouca atenção que 

sua família – principalmente o pai – lhe deu em comparação com a dedicação recebida 

24 As maiores dificuldades que surgem quando Rosângela realiza as tarefas são solucionadas por sua irmã 
mais velha.
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pelo irmão.  Negligenciada pelos  pais,  ela  demonstrou ter  aprendido a “se virar”  desde 

criança.  Nesse sentido,  sua escolarização também foi  afetada,  pois  tinha de comprar  o 

próprio material escolar.  Contudo, ela procura, à sua maneira, não reproduzir a vivência 

que teve na infância e adolescência. Sempre que possível, prepara bolos para comemorar 

alguns eventos marcantes na vida de suas filhas25, solicitou às missionárias protestantes que 

ajudassem Rosângela na superação de suas dificuldades escolares, e também não exige que 

a filha mais velha contribua para as despesas da casa:

[...]  não posso cobrar ajuda dela [irmã mais de Rosângela]  agora não porque ela tá  

casando, minha filha, ela ia casar agora em dezembro, mas agora em dezembro não vai  

mais porque, não tem nada, aí ela vai casar o ano que vem.

Entretanto, embora essa mãe procure não reproduzir a forma com que foi tratada em sua 

infância, parece-nos que suas iniciativas não são suficientes para fazê-la dedicar-se com 

mais afinco à educação dos filhos. Apesar de considerar o estudo uma forma de melhorar 

as condições de vida, ela se mostrou desmotivada com as possibilidades de sucesso escolar 

de suas filhas.

Já os pais de Eduarda (MD) e Igor (MD) e a mãe de Alexandre (MD),  apesar de terem tido 

pouco  investimento  educacional  de  seus  familiares,  não  se  sentiam  ressentidos,  pois 

defendiam  que  as  circunstâncias  de  sua  época  eram  as  responsáveis  pela  sua  pouca 

escolarização. 

As mães de Bruna (MD) e Esmeralda (PD), que tiveram a oportunidade de estudar em 

escolas  particulares  mas  não prosseguiram os  estudos,  têm no seu arrependimento  um 

motor que impulsiona sua preocupação com a escolarização das meninas. 

Os pais de Eduarda (MD), dos gêmeos Reinaldo e Geraldo (PD) e as mães de Bruna (MD), 

Esmeralda (PD) e Alexandre (MD) também recorrem ao auxílio de outras pessoas para 

monitorar seus filhos nas tarefas.  A iniciativa de recorrer a outros para explicar algum 

25  Ao final da entrevista, ela nos convidou para ir à comemoração da Primeira Comunhão de Rosângela e 
disse, com satisfação, que ela mesma (a mãe) faria o bolo.
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exercício ocorre quando eles não compreendem o assunto escolar. 

As  informações  sobre  como  os  pais  sustentam  as  despesas  escolares  e  domiciliares 

demonstram que  as  formas  com que  as  famílias  vivenciam a  pobreza  têm pontos  em 

comum: garantia  de  moradia,  tentativas  de aumento de escolarização e  inserção social 

precoce no mundo do trabalho. Do mesmo modo, percebemos que essa conduta é algo que 

se repete no plano intergeracional.

No que diz respeito ao empenho dos alunos para o estudo, percebemos que, para Bruna 

(MD) e Eduarda (MD), tornar-se um exemplo de sucesso escolar e, consequentemente, 

atender às expectativas dos pais e professores, também é um grande peso a se carregar. As 

reações emocionais das alunas diante das avaliações demonstram que, para elas, o estudo é 

um grande investimento no qual pode estar em jogo a aprovação de seus familiares e  da 

escola. 

Elas esperam que sua dedicação ao estudo lhes traga retorno esperado em termos de notas. 

Assim, ambas revelaram que ficam ansiosas com os resultados das provas. Eduarda nos 

relatou que se sente muito preocupada na véspera de provas:  Eu pareço que eu durmo e  

fico sonhando com a matéria, com as respostas. De forma semelhante, Bruna expressa que, 

quando há reuniões  de  pais,  Eu fico ansiosa porque eu quero ver  a  nota.  Já entre  os 

meninos com melhor desempenho, Igor e Alessandro não mencionaram ficar apreensivos 

com suas notas. Por outro lado, Rosângela e Esmeralda nos pareceram menos preocupadas 

com os estudos, principalmente  nos momentos de avaliações. Esse fato pode contribuir 

para o mal desempenho nas provas. 

Com  relação  à  convivencia  dessas  crianças  com  colegas  de  escola,  constatamos  que 

algumas  delas,  que  se  encontravam  com  baixo  desempenho,  passaram  por  alguma 

experiência  de  constrangimento  na  escola.  Como já  foi  apresentado nas  observações  e 

entrevistas,  Esmeralda foi  ridicularizada em classe,  enquanto Rosângela  alegou que há 

momentos em que não se sente feliz na escola [...]  por causa das meninas, [refere-se à  

outras alunas da escola] que  acha que é melhor que nós que tem menos dinheiro do que 

elas, elas ficam se sentindo.
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Através dessas situações, podemos perceber que algumas marcas acentuadas de pobreza 

que essas crianças transmitem, através de suas vestimentas e dos materiais que levam para 

a sala de aula são identificadas por outras crianças, que acabam por discriminá-las.  Os 

depoimentos  das  crianças  de  baixo  rendimento  indicam que  elas  não  sabem como  se 

proteger dessas situações e se sentem humilhadas com os risos dos colegas de classe em 

relação às dificuldades de aprendizagem que elas expressam coletivamente. Sentindo-se 

acuadas, elas deixam de demandar publicamente a explicação para as tarefas vistas como 

incompreensíveis por elas.  A mãe de Esmeralda nos relatou que a menina já passou por 

tais experiências embaraçosas em sala de aula:

Pesquisadora: [...] como a senhora vê  reação da Esmeralda quando ela fica sabendo que  

tirou nota baixa?

Mãe de Esmeralda:  Ah,  ela  não quer estudar,  ela  desanima de estudar,  tem que ficar 

incentivando, conversando com ela, porque ela acha que não vai conseguir passar. Ela  

não  liga  pra  estudar  mais,  não  quer  fazer  tarefa,  vai  deixando  de  lado.  Aí  tem  que  

assentar com ela e conversar, fazer ela estudar, fazer ela tirar dúvida com a professora,  

porque ela diz que tem vergonha de perguntar porque tem muito coleguinha que ri. Aí eu  

digo: “ Você não tem que ter vergonha de perguntar, se você não tirar a sua dúvida, como  

é que você vai fazer?”[...]

Pesquisadora: Ela chegou a comentar alguma coisa de algum coleguinha dela?

Mãe de Esmeralda: Ela fala que os colegas... se ela ficar perguntando muito... É que às 

vezes ela tem dificuldade numa conta. A professora explica uma vez, ela não entende, ela  

pergunta de novo mas ela não entende, aí os colegas riem. Eu digo “ Se você não entende,  

você tem que perguntar”.

 Esses constrangimentos contribuem para o desinteresse de Esmeralda na compreensão do 

assunto lecionado em sala. Ao mesmo tempo, através dessa situação, percebemos que sua 

mãe procura se informar sobre o que acontece com a aluna em sala, ou seja, ela demonstra-

se preocupada não só com o desempenho de sua filha, como também com o que acontece 

com ela no contexto escolar.
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Portes (2000) relata sobre a influência da participação direta, e algumas vezes indireta, dos 

familiares na educação dos filhos que ingressaram na universidade. Em muitos casos, o 

acompanhamento  dos  pais  nas  tarefas  escolares,  o  apoio  e  compreensão  nas  decisões 

educacionais tomadas pelos filhos e a busca de ajuda material para subsidiar suas despesas 

escolares estimulam o interesse destes últimos pelo estudo. De acordo com o pesquisador, 

[...]  o  trabalho  escolar  da  família  revelado  no  conjunto  de  entrevistas  foi 
imprescindível  para o estudante ter trilhado a trajetória escolar  (e social) que 
trilhou  e  o  é,  ainda  para  se  manter  na  posição  ocupada  no  interior  da 
universidade. (p.79)

 Aproveitando a discussão do autor sobre o assunto, percebemos, até o momento, que o 

incentivo das famílias que entrevistamos influencia no interesse das crianças pelo estudo, 

mas,  ainda  sim,  consideramos  que  os  fatores  que  conduzem um  aluno  à  situação  de 

fracasso ou sucesso escolar  é  amplo e  depende de outras influências,  além da família. 

Deparamo-nos com algumas situações de pais que se empenham para o êxito escolar dos 

filhos,  mas que recebem, como retorno,  baixos  conceitos escolares.  Ao mesmo tempo, 

algumas crianças  desejam atender  às expectativas  dos  pais  e não conseguem. Também 

encontramos mães que, apesar da baixa renda e pouca escolaridade, conseguem ter filhas 

que são exemplo de sucesso escolar da classe.

Assim, consideramos que as análises sobre o desempenho escolar devem ser cuidadosas. 

Acreditamos que os casos devem ser observados e analisados em suas particularidades, 

pois diversos fatores podem influenciar, simultânea ou paralelamente, no progresso escolar 

dos alunos.

Para  concluir  este  tópico,  apresentaremos  uma  síntese  de  alguns  aspectos  que  se 

destacaram  nos diferentes depoimentos sobre as trajetórias de vida dos alunos de baixo 

desempenho, bem como os dados mais relevantes nas discussões sobre a relação destas 

crianças com suas famílias e escola.



145

Quadro 6 - Principais aspectos levantados sobre os alunos com pior desempenho
Legenda:  IPE=Informação  do  prontuário  Escolar;  SIM=  Segundo  Informação  da  Mãe;  SIC=  Segundo 

Informação da Criança

Esmeralda Rosângela Reinaldo  Geraldo

Escola

dificuldade  de  “conciliação 

entre escrita e pensamento”, 

pois  apresenta  alguns  erros 

na escrita (IPE). 

 dificuldades   em  Língua 

Portuguesa  e  Matemática 

(IPE).

 Infrequente,  troca 

algumas letras  e 

apresenta dificuldades 

na escrita. (IPE)

 

Dificuldades  em todos 

os bimestres em Língua 

Portuguesa  em  2009. 

((IPE)

.

Também teve dificuldades 

em Lìngua Portuguesa em 

todos os bimestres (IPE)

Fam
ília Mãe  auxilia  a  filha  nos 

estudos  e  tarefas  e  também 

paga  aulas  particulares.

(SIM)

  Mâe   não  tem 

paciência em auxiliá-la 

nas  tarefas.  Delegava 

esta função à irmã mais 

velha  ou  às 

missionárias. (SIM)

 Mãe e pai não ajudam 

nos  deveres  de  casa  e 

solicitam  aos  irmãos 

mais  velhos  que  os 

auxiliem.  Pai  sempre 

que possível, ao menos 

verifica  os   seus 

cadernos.  (SIM)

Mãe e pai não ajudam nos 

deveres  de  casa  e 

solicitam aos irmãos mais 

velhos  que  os  auxiliem. 

Pai  sempre que possível, 

ao menos verifica os  seus 

cadernos. (SIM)

C
riança

    

Estuda  por  conta  própria 

somente no dia da avaliação.

Não se percebe em situação 

de fracasso escolar. (SIC)

Possui amigos na escola com 

quem  gosta  de  conversar. 

(SIC)

Evita  tirar  dúvidas  com  a 

professora em sala por temer 

que os colegas riam de suas 

dificuldades. (SIM)

Considera-se  boa  em 

algumas  disciplinas  e 

ruim em outras. 

Tem o hábito de não se 

preparar  para  as 

avaliações,  pois 

defende  que  consegue 

“gravar  na  cabeça”  os 

conteúdos lecionados.

Possui  poucos  amigos 

em  sala  de  aula,  pois 

alega  ser  tratada  com 

indiferença  e 

preconceito  pela 

maioria  das  outras 

alunas  por  ser  pobre. 

(SIC)

É  agressivo  com  os 

amigos  e  fica 

frequentemente irritado 

com  os  alunos  mais 

velhos  que  o 

importuna.  Também 

gosta  de  brincar  em 

sala de aula. (SIC)

Conversa  em  sala  e 

acredita  que  sua 

indisciplina  compromete 

seu êxito escolar. (SIC)

Revida  os  xingamentos  e 

apelidos  que  sofre  dos 

amigos  criando  novos 

apelidos para eles. (SIC)
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O fato de Rosângela possuir baixo desempenho não provocou rejeição de sua professora. 

Nas observações realizadas em sala, não presenciamos nenhuma forma de privilégio nem 

de recusa advindas da professora. Nas entrevistas realizadas com a mãe e com a menina, 

ambas  se  mostraram  satisfeitas  com  a  professora  devido  à  sua  preocupação  com  as 

dificuldades de desempenho da menina. De acordo com o fragmento de entrevista abaixo, 

para Rosângela essa atenção recebida motiva seu contentamento com a escola:

Pesquisadora: […] o que que você sente quando você está na escola? Quais sentimentos  

que você tem quanto está tá na escola, você se sente feliz, você se sente triste, ansiosa?

Rosângela: Ah, por um lado eu me sinto feliz, por outro lado não.

Pesquisadora: Por que que você se sente feliz?

Rosângela: Ah porque, ah tem... porque a Cynthia [referiu-se a professora] que  gosta de  

mim, aí eu me sinto feliz assim quando uma pessoa gosta de mim. 

No contato com essa professora e com outros membros da instituição, notamos que eles 

são cientes das excessivas ausências de Rosângela, bem como das dificuldades familiares 

vivenciadas pela aluna – como, por exemplo, a tarefa de cuidar da irmã com deficiência 

mental,  utilizada  pelos  funcionários  como justificativa  para  seu baixo desempenho.   A 

iniciativa da escola em deter sua infrequência tem sido pedir que sua mãe a obrigue a ir à 

escola. Entretanto, esse recurso ainda não tem evitado a infrequência da estudante. Por sua 

vez,  a  mãe,  em  diversos  momentos  da  entrevista,  mostrou-se  desmotivada  por  já  ter 

realizado várias tentativas de forçar a aluna a frequentar as aulas, mas a criança ignora suas 

imposições. 

Ao mesmo tempo, percebemos que a mãe de Rosângela não recorre nem ao pai da menina 

nem a amigos para ajudá-la na compra de material escolar. Essa mãe nos relatou que evita 

maiores proximidades com vizinhos e parentes para impedir comentários maldosos, como 

demonstra o fragmento de entrevista abaixo:

[…]  eu  sou assim,  eu  sozinha na minha casa com elas  [suas  filhas],  não conto  com  

parentes, não, porque ninguém me ajuda. Ah, eu não vou ficar chorando minha vida com 
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ninguém porque ninguém vai poder me ajudar. E outra  coisa,  família só quer jogar a  

gente no buraco [...] Família é bom, assim, eles lá e a gente aqui. Ah, não gosto, não. É  

por isso que eu gosto de ensinar elas [suas filhas] a ser unidas. Eu falei,  é uma irmã  

ajudando a outra. Às vezes acontece alguma coisa aqui dentro de casa, eu não gosto que  

fica conversando com os outros na rua não. Xingo mesmo. Ah, o pessoal da rua só quer  

saber de falar mal da gente.

 Na  entrevista  com  Rosângela,  também  percebemos  que  ela  absorveu  boa  parte  dos 

pressupostos de sua mãe, pois também não possui proximidades com colegas de classe e 

evita contato com as meninas que a rejeitam. Na escola, ela se considera uma aluna quieta 

e introspectiva; e acrescenta:

Pesquisadora: E dentro da escola, como é que você poderia dizer que você é dentro da  

escola?

Rosângela: Éh, eu sou normal, fico mais quieta lá no canto...

Pesquisadora: E,  você gosta de brincar? [...]  Você gosta de ficar em grupinho com o  

pessoal? Como é que é no recreio?

Rosângela: Ah eu gosto de ficar mais sozinha no meu canto...

A menina relata que é mais próxima de suas irmãs do que das crianças do bairro:

Rosângela: Ah, quando eu não tenho nada pra fazer eu fico vendo televisão, a mãe não 

deixa a gente ficar do lado de fora por causa dos outros, aí qualquer coisinha eles fica  

inventando mentira aí a mãe não deixa a gente sair na rua aí de noite.

Já no caso de Esmeralda, percebemos que, apesar de introspectiva, ela mantém contato 

com outras crianças tanto na escola quanto fora dela. A aluna declarou em sua ficha que 

possui  alguns  vizinhos  “fofoqueiros”, mas  nem  ela  nem  sua  mãe  mencionaram 

espontaneamente esse fato nas entrevistas.

 Diferentemente de Rosângela, Esmeralda nos relatou que possui muitos amigos na escola:
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Pesquisadora: Como que você poderia dizer que é o seu comportamento dentro de sala?

Esmeralda: Ah, eu sou mais ou menos quieta, às vezes eu converso...

Pesquisadora: Você tem coleguinha na sua sala?

Esmeralda: Tenho.

Pesquisadora: Quem?

Esmeralda: Eh... um  monte.

No que tange ao contato familiar, a aluna manifestou afeto pelos parentes e considerou sua 

família unida:

Esmeralda: É boa, né? Às vezes minha família briga muito, mas é normal.

Pesquisadora: Ah, tá, pode falar mais. Boa por quê?

Esmeralda: Ah, porque que é mais unida, né?Pra mim é isso...

Ao  associarmos  a  trajetória  de  vida  desses  alunos,  concluímos  que  eles  possuem 

semelhanças em alguns pontos e divergências em outros. Primeiramente, no que toca à 

relação com suas professoras, Rosângela (PD) e Geraldo (PD) possuem afeição por sua 

professora   e  a  consideram muito  atenciosa,  ao  passo  que  Esmeralda  sugere,  em sua 

entrevista, que mantém com a docente uma relação somente de professor-aluno. Já suas 

mães não fizeram críticas às docentes; ao contrário, respeitam seu ofício.

 

Com relação ao comportamento em sala de aula, Esmeralda declara possuir muitos amigos, 

enquanto Rosângela diz não ter muitos colegas. O mesmo acontece no contexto fora da 

escola, no qual a primeira possui uma rede social de amigos mais ampla do que a segunda, 

que geralmente se restringe ao círculo familiar.

Todas  essas  crianças  demonstram muita  afeição  pelas  mães  e  gostariam de,  no futuro, 

ajudá-las  a  melhorar  suas  condições  de  vida,  a  começar  pela  reforma  de  suas  casas 

inacabadas.  Na  entrevista,  Rosângela  nos  pareceu  desinteressada  pelos  estudos  e  mais 

apegada às atividades domésticas. Conforme já comentamos, sua perspectiva quanto ao 

futuro consiste  em tornar-se  alguém na vida  e  se  seguir  o caminho do bem,  mas,  em 

comparação com a maioria das crianças que preencheram as fichas, Rosângela ainda não se 
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imaginou  exercendo  nenhuma  profissão.  Em  contraposição,  Esmeralda,  apesar  das 

dificuldades escolares, mostrou-se otimista com o progresso de suas notas e não apresentou 

nenhum desestímulo em frequentar as aulas.

4.8- As causas do sucesso e fracasso na relação entre família e escola

No que toca às configurações familiares, notamos que as famílias das crianças com pior 

rendimento escolar apresentam formas de sobrevivência e tentativas de mobilidade social 

que se repetem de uma geração para outra. O discurso de mobilidade social remete a uma 

luta que se desenrola ao longo de gerações contra as precárias condições de vida. A luta 

econômica  sempre  aparece  ligada  ao  prolongamento  da  escolarização  e  à  condição  de 

insucesso em mudar significativamente as trajetórias  dos seus membros.  

Muitos  pais  valorizam  o  diploma  escolar  e  o  consideram  um  meio  de  mobilidade  e 

reconhecimento social.  Em sua maioria,  projetam em seus filhos o sonho de vê-los se 

formando no ensino superior e por isso não medem esforços para ajudá-los. Desse modo, 

assim como atestam Lahire (1997) e  Saavedra (2004), a pouca escolarização dos pais não 

é um obstáculo para o apredizado de seus filhos, pois vimos em nossas entrevistas que a 

maioria dos pais com pouca escolaridade recorrem a parentes próximos ou até mesmo a 

vizinhos  com maior  nível  de instrução  para sanar  as  dificuldades  escolares  dos  filhos. 

Lahire (1997) acrescenta que, muitas vezes,

o apoio moral, afetivo, simbólico se mostra tanto mais importante quanto sejam 
pequenos  os  investimentos  familiares  (  por  exemplo  pais  analfabetos).  Ele 
possibilita  à  criança  sentir-se  investida  de  uma  importância  exatamente  por 
aqueles de quem está em via de separar-se. (p. 172). 

As dificuldades  financeiras  vivenciadas  pela  maioria  dos  pais  faz  com que seus  filhos 

desejem melhorar sua condição de vida através da conquista de empregos mais rentáveis 

no futuro. Algumas crianças, como Reinaldo, Geraldo Eduarda e Alexandre,  acreditam que 

a escolarização é um meio de se alcançar esse propósito. Entretanto, vimos que esse desejo 

não é suficiente para garantir  êxito escolar de todos os alunos. Essa situação nos remete às 

respostas dos alunos franceses entrevistados por Charlot (1996), segundo o qual a maioria 

dos seus alunos viam na escola um meio de se alcançar boa profissão no futuro. Entretanto, 
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o autor destaca que somente o interesse não favorece o sucesso escolar e afirma que  a 

mobilização em relação à escola não garante o sucesso escolar: é preciso que ela se  

operacionalize,  no  cotidiano,  em  mobilização  na  escola  (p.56). Desse  modo,  deve-se 

considerar também a articulação de várias situações que podem acarretar no seu sucesso ou 

fracasso escolar.

A relação  e  envolvimento  das  crianças  com  a  escola  e  com  o  aprendizado  se  faz 

diferetemente.  Rosangela  (PD)  convive  com  a  ambiguidade  entre  desinteresse  em 

frequentar  a  escola  devido  à  rejeição  de  algumas  colegas  e  a  vontade  de  agradar  sua 

professora – pessoa com quem ela diz ter mais proximidade e que mais se preocupou com 

a melhora de seu desempenho. Para não ser ridiculariada perante os colegas de classe, 

Esmeralda  (PD)  deixa  de  esclarecer  dúvidas  com a  professora  e  volta  para  casa  sem 

entender  os  exercícios.  Os  gêmeos  Reinaldo  (PD)  e  Geraldo  (PD)  se  consideram 

indisciplinados em sala.  Ambos acreditam que a indisciplina também contribuiu para a 

queda no desempenho, pois sua conduta os impede de prestarem atenção nas explicações 

da professora. Entretanto, percebemos que Geraldo e Rosângel – alunos da mesma classe –

compartilham um apreço por sua professora, pois consideram atenciosa.

No que toca ao seu comportamento de estudo fora da escola, esses alunos não têm uma 

rotina de estudos. Em sua maioria, não se preparam antecipadamente para as avaliações, 

estudando  na  véspera  das  provas  ou  isentando-se  de  estudar  devido  à   crença  na  sua 

capacidade  de  assimilação  dos  conteúdos  escolares.   Charlot  (1996)  argumenta  que  o 

interesse  ou  desinteresse  do  aluno  por  seu  professor  e  também  pela  matéria  exerce 

influência  na  motivação  pelo  estudo.  Além  disso,  o  autor  acrescenta  que  estudar,  

compreender, gostar da matéria, gostar do professor, ter boas notas e, para os melhores,  

rivalizar  com os  colegas:  essa constelação mantém a mobilização escolar  dos  alunos  

(p.55).

Quanto à percepção dos pais  sobre o envolvimento desses alunos com a escola e com 

estudo, percebemos que eles explicam essa relação mencionando o desisnteresse ou  os 

problemas de disciplina como responsáveis por desviar sua atenção do aprendizado. Esses 

pais desejam aos filhos um percurso escolar contínuo e sem acidentes, pois suas próprias 
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trajetórias escolares acidentadas e  seus insucessos no mercado de trabalho os levaram a 

não desejarem a estes últimos o mesmo destino.

Por isso, ouvimos relatos de tentativas frustradas de conjugação entre o alongamento do 

tempo  de  escolarização  e  a  ascensão  social  e  profissional.   Os  percursos  escolares 

acidentados aparecem nas trajetórias das mães de Esmeralda e  Rosângela.  Em um dos 

casos, desinteresse, gravidez e tentativa de retomada dos estudos na adultez; no outro caso, 

a  mãe  conseguiu  completar  o  Ensino  Médio  e  fazer  um curso  técnico,  mas  isso  não 

implicou ganhos profissionais e melhoria nas condições de vida imediatos. 

O  aproveitamento  das  oportunidades  de  alongamento  da  escolarização  se  diferencia 

segundo  as  condições  de  sustentação  de  tal  projeto  pela  rede  familiar  e  o  tipo  de 

competência relacional desenvolvido pelas crianças e pelos familiares.  

A partir das entrevistas e observação das distintas organizações cotidianas da vida familiar, 

percebemos também que as famílias das crianças com baixo rendimento são cercadas pela 

precariedade.  O caso mais grave é o de Rosângela (PD), pois  a família de 06 pessoas 

sobrevive com cerca de um salário-mínimo, em uma situação de isolamento social, pois a 

família não se encontra integrada em qualquer rede social de parentesco, de amizade, de 

religião ou de assistência social. Sob tais condições, a estudante compartilha com a mãe 

responsabilidades muito grandes no cuidado dos outros membros da família.  A menina 

aprecia ficar em casa e ajudá-la, ao mesmo tempo em que se sente pouco à vontade na 

escola.  

Por isso, é necessário compreender as orientações familiares que engendram as estratégias 

educativas da criança no âmbito doméstico. É importante organizar a rotina cotidiana da 

criança para que tenha um espaço para o estudo e tempo para se preparar para as avaliações 

escolares. 

Por ultimo, apresentamos um quadro que resume as dificuldades mais significativas na 

escolarização das crianças com baixo desempenho e as relaciona com o que sobrevém na 

família e na escola. Trata-se de uma tentativa de elencar alguns elementos que concorrem 
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para o fracasso escolar da criança negra no que diz respeito às suas dificuldades cotidianas 

na escola e na família no “cumprimento do ofício do aluno”.

Quadro 7 - Dificuldades vivenciadas pelos alunos, tanto na escola, quanto na família

Dificuldade  vivida  pela 

criança

Escola Família

Rosângela  não  gosta  de  ir  à 

escola

Discriminação  pela  condição 

social  (meninas  que  rejeitam 

sua companhia)

Prefere  ajudar  a  mãe.  Carga 

horária  de trabalho doméstico da 

menina é grande.
Indisciplina escolar A  escola  “empurra”  para  a 

família

A família não consegue controlar 

a criança à distância
Esmeralda  tem  vergonha  de 

tirar dúvida em público

Profa. não  se oferece para tirar 

dúvida particularmente

Mãe paga professora. particular

Alunos  pensam  que  não 

precisam estudar, pois têm boa 

memória.

A  escola  não  orienta  as 

crianças  quanto  à  forma  de 

como estudar.  

A família não orienta as  crianças 

quanto à forma de estudar.  

Alunos  não  sabem  buscar  as 

informações

A  escola  não  ensina  a  usar 

dicionário,  internet  e  outros 

suportes

A  escola  não  ensina  a  usar 

dicionário,  internet  e  outros 

suportes
Criança não consegue aprender O tempo das aulas de reforço é 

insuficiente  para  que  a 

aprendizagem ocorra.

A  família  não  responsabiliza  a 

escola

Reinaldo  se  considera  um 

aluno indisciplinado.

Punição  com  suspensão  da 

frequência das aulas e reclama 

de sua indisciplina com os pais.

Leva-o  para  tratamento  com 

psicólogo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Souza (1997) aponta a existência de uma apatia entre os alunos como umas das várias 

explicações dos professores para o baixo rendimento discente. Essa “apatia”, bem como o 

desinteresse das crianças, frequentemente apontados pela escola, devem ser questionados. 

Deveríamos nos perguntar quais razões estariam por trás desse intenso desinteresse.

Os elevados índices de baixo desempenho e de defasagem idade-série dos alunos negros 

matriculados escola pesquisada, bem como os índices de alunos negros em situação de 

sucesso escolar, levaram-nos à busca de informações que os próprios dados não puderam 

revelar.  

Charlot  (1997) argumenta que a constituição do sucesso e fracasso escolar depende de 

vários  aspectos  que  não  devem  ser  considerados  isoladamente.  Tais  aspectos 

compreenderiam a atividade efetiva que o estudante desempenha na escola, a influência da 

família na mobilização do aluno para o estudo, a singularidade e a história do estudante, 

assim como o significado que ele confere à sua história. Assim, procuramos neste trabalho 

identificar  como as  crianças  em situação  de  sucesso e  fracasso  escolar  de  uma escola 

pública de São João del-Rei lidavam com seu ofício de aluno e qual o lugar ocupado pelos 

familiares no sucesso ou fracasso da criança nos primeiros anos de escolarização,  bem 

como suas estratégias na orientação da trajetória escolar dos filhos. 

Em relação ao desempenho do aluno tanto em casa quanto na escola percebemos que as 

crianças têm uma concepção de que a conduta em sala de aula e sua atividade de estudo 

extraclasse estão diretamente ligadas ao bom ou  ao mau êxito escolar. Para essas crianças, 

um “bom aluno” é aquele que presta atenção no professor, permanece  quieto em sala e 

estuda em casa.  

O comportamento dos alunos com relação ao estudo em casa fortalecia o julgamento de 

seus pais sobre sua conduta como bons ou maus alunos. A autonomia desses estudantes 

com relação aos deveres escolares lhes garante essa percepção por parte de seus familiares. 

Quando  os  pais  tomavam  o  conhecimento  da  conduta  dos  filhos  em  sala  de  aula, 
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observando se exerciam ou não seus deveres de aluno, isso se dava através de comentários 

dos professores. Vimos que as mães dos alunos “indisciplinados” tiveram conhecimento 

desse comportamento através de queixas das professoras ou da direção. 

Do  mesmo  modo,  observamos  que  as  professoras  esperam que  a  criança  assuma  seu 

compromisso de aluno mantendo-se bem comportada e atenta às suas explicações, além de 

autônoma nos estudos. Se os estudantes não apresentam essa postura, as docentes esperam 

que os pais tomem algumas medidas interventivas. Muitas vezes, o baixo desempenho dos 

alunos  é  visto  por  elas  como  reflexo  da  desatenção,  da  indisciplina  e  até  mesmo  de 

problemas familiares. 

Essa situação demonstra que, ainda hoje, a família é apontada como uma das responsáveis 

pelo mau êxito do aluno. Vemos, portanto, que as concepções já apresentadas na primeira 

metade do século XX sobre a influência da estrutura familiar perseveram na percepção de 

alguns docentes. Assim como Lahire (1997), vimos que os professores pressupõem certa 

omissão  parental  em  relação  ao  estudo  dos  alunos  e  acreditam  que  os  pais  devem 

assessorar os estudos dos filhos e lhes cobrar uma conduta “exemplar” com relação ao 

desempenho e à disciplina.

Se,  por  um lado,  os  professores  ainda acreditam que os  familiares  são negligentes em 

relação ao estudo dos filhos, por outro vimos que muitos pais se empenham, cada qual a 

seu modo, para o progresso educacional de suas crianças. Ao investigarmos as estratégias 

de  orientação  escolar  engendradas  pelos  pais,  vimos  que  estes  se  empenham para  na 

escolarização de suas crianças.

Ainda que tenham pouca escolaridade e poucos recursos financeiros, os familiares não os 

desamparam diante de suas dúvidas nos deveres. Nesse sentido, a baixa escolaridade não é 

empecilho para acompanharem os estudos dos filhos. Mesmo que não consigam ajudá-los 

com os exercícios, alguns pais procuram verificar se eles realizaram as tarefas observando 

seus cadernos e também recorrem aos outros parentes com mais escolaridade, aos vizinhos 

ou até mesmo pagam aulas particulares para sanarem as dúvidas. A escolha em matriculá-

los nessa escola também foi uma estratégia adotada por algumas mães por acreditarem que 
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a escola pesquisada seja uma instituição que garantirá o bom desempenho de seus filhos 

(dentro das suas condições financeiras).

Vimos que, em muitos casos, a trajetória escolar acidentada dos pais e a expectativa de que 

seus filhos alcancem melhores empregos é um dos motores que mobilizam suas atitudes 

em prol do êxito escolar das crianças. Situações como gravidez, desinteresse pelo estudo e, 

principalmente, necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho levou muitos pais 

a interromperem seus estudos. Em sua maioria, acreditam que sua pouca escolaridade é 

uma das  principais  razões  que  os  impedem de  alcançar  melhores  postos  profissionais. 

Assim, eles esperam que seus filhos superem a escolaridade que não conseguiram alcançar 

e, consequentemente, tenham melhores empregos. Por isso muitos deles sonham em ver 

seus filhos inseridos em um curso superior.

Muitas das crianças reconhecem o empenho de seus pais em relação à sua escolarização. 

Em sua maioria, pretendem retribuir o empenho e dedicação dos pais conseguindo bons 

empregos e melhorando a condição social de sua família.  

As famílias e alunos entrevistados nos apresentaram mais semelhanças do que divergências 

entre  si.  Uma  das  similaridades  refere-se  à  condição  socioeconômica.  Embora  alguns 

familiares tenham uma renda maior do que outros, todos residem em bairros periféricos de 

São João del-Rei e possuem empregos que lhes garantem baixos salários. Outro aspecto 

também comum às famílias é a mobilização parental em relação à escolarização dos filhos 

e o desejo de que estes não tenham uma trajetória escolar interrompida. 

Um aspecto que divergiu entre os alunos refere-se à relação com o estudo. Percebemos que 

nem todos se preparam com afinco para as avaliações. A maioria dos estudantes com baixo 

desempenho  protela  os  estudos  para  a  véspera  das  provas.   As  meninas  com melhor 

desempenho,  por  exemplo,  ainda  que  já  se  encontrassem  em  situação  de  sucesso, 

revelaram que alimentam expectativas com relação aos resultados das provas, pois temem 

tirar notas baixas. 

Em  comparação  com  estudos  realizados  por  outros  autores,  nosso  trabalho  apresenta 
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resultados similares aos obtidos por alguns pesquisadores. No que toca à percepção das 

crianças sobre seu fracasso escolar, observamos que, tal como os estudantes entrevistados 

por Charlot (1997) e Martini & Prette (2005), as crianças que entrevistamos acreditavam 

que a falta de atenção ao professor e o fato de não terem estudado seriam responsáveis por 

seu baixo desempenho. 

Assim como Checchia e Andrade (2005), observamos que alguns familiares consideram 

que o alto ou baixo desempenho se deve a fatores hereditários. Segundo essa perspectiva, 

alguns os alunos teriam herdado a “inteligência” ou as dificuldades escolares de outros 

parentes.

 Buscamos, com esta pesquisa, avançar em relação às produções sobre fracasso e sucesso 

escolar, na medida em que direcionamos o trabalho também para a influência da questão 

racial  no  desempenho  escolar.   Carvalho  (2004,  2005)  e  Henriques  (2002),  em  seus 

respectivos estudos, apontam a necessidade de novas produções que discutam a relação 

entre raça e desempenho escolar. 

No que toca a perspectiva dos familiares em relação à temática racial,  percebemos que 

alguns pais acreditam que a questão racial influencia as relações entre os indivíduos. Para 

eles, os negros sofrem desvantagens em relação aos não negros no mercado de trabalho – 

daí considerarem a escolarização um fator crucial para a mobilidade econômica social do 

negro.  Tal  percepção  converge  com os  debates  de  autores  como  Guimarães  (2002)  e 

Henriques (2002),  que denunciam as diferenças  entre negros e  brancos no mercado de 

trabalho,  em que os primeiros são os detentores dos piores salários e empregos menos 

qualificados. 

Também  observamos  que  alguns  pais  acreditam  na  possibilidade  da  existência  do 

preconceito  racial  na  escola.  Embora  seus  filhos  nunca  lhes  tenham  queixado  sobre 

discriminação no ambiente escolar, eles acreditam que um aluno negro pode receber um 

tratamento diferenciado de colegas ou professores. 

A experiência vivenciada pela mãe de Esmeralda, por exemplo, torna-se um dos fatores 
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que a leva a considerar tal possibilidade. Para evitar constantes discriminações, essa mãe 

relatou que, em sua infância, era sempre orientada por sua mãe a vestir-se adequadamente. 

Nesse sentido, a preocupação com a aparência era uma das iniciativas da mãe entrevistada 

para evitar discriminações. Já o pai de Igor o aconselha a recorrer à direção e a comunicá-

lo caso sofra alguma discriminação.  A postura deste pai se difere em relação à conduta da 

maioria dos familiares entrevistados por Cavalleiro (2003), de acordo com a autora, nem 

todos os pais tomam iniciativas em face de experiências discriminatórias de seus filhos na 

escola.  A autora  relata  que  geralmente  os  pais  tendem  a  silenciar-se  e  a  não  tomar 

iniciativas quando os filhos se queixam de discriminações raciais sofridas.

Em nossa pesquisa,  também constatamos que os alunos negros apresentaram os  piores 

desempenhos  escolares  e  maiores  índices  de  defasagem idade-série.  Encontramos  uma 

significativa variação na concentração de alunos negros entre as turmas de 4º e 5º Ano em 

relação  às  séries  anteriores.  O 4º  Ano  absorveu  uma expressiva  quantidade  de  alunos 

negros, ao passo que o 5º apresentou uma sobreposição do número de estudantes brancos 

aos negros. A análise desta situação evidenciou que a maioria dos alunos negros com idade 

para estar, em 2009, no 5º Ano permaneceu na classe anterior.  

Também  observamos  que,  não  só  os  alunos  negros,  mas  também  os  alunos  do  sexo 

masculino apresentam os piores desempenhos escolares, maiores índices de retenções e de 

defasagem idade-série.  Quando combinamos gênero e raça,  percebemos que, dentro do 

grupo masculino, os meninos negros apresentam os piores índices em relação aos meninos 

brancos.

Constatamos que a escola não apresentava, até 2010, medidas específicas para sanar as 

dificuldades dos alunos que apresentavam os piores desempenhos escolares. Desse modo, 

antes desse período, ficava à cargo de cada professora elaborar estratégias para favorecer a 

melhora do desempenho de seus alunos. A implementação da Resolução 1086 de 2008, que 

impede  a  reprovação dos  alunos  entre  os  ciclos  e  que  exige  das  escolas  a  criação  de 

medidas  para  sanar  as  dificuldades  escolares  fez  com  que  a  instituição  criasse  um 

atendimento diferenciado aos alunos com baixo desempenho escolar. Neste sentido, uma 

professora ficou responsável por atender aqueles alunos com maiores dificuldades.  
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Nas  observações  de  classe  não  presenciamos  situações  de  discriminação  racial  como 

ofensas ou “brincadeiras” de caráter racial.  Todavia, sabemos que o racismo, na sociedade 

brasileira,  nem sempre se  manifesta  declaradamente,  podendo ocorrer  de forma velada 

(Munanga  2005,  Gomes  2005).  Desse  modo,  tratamentos  diferenciados,  bem  como 

valorização  de  um  grupo  em  detrimento  de  outro,  também  podem  configurar 

discriminação. 

Entretanto,  não podemos afirmar  que em nossas observações presenciamos tratamentos 

diferenciados dos professores em relação aos alunos, pois, durante nossa estada na escola, 

tantos  os  estudantes  negros  quanto  os  não  negros  eram elogiados  ou  criticados  pelas 

professoras.  Entre  os  alunos  presenciamos  uma  situação  em  que  Esmeralda  foi 

ridicularizada por um colega de classe, contudo, não podemos afirmar que o motivo tenha 

sido de caráter racial. 

O fato de não termos encontrado situações discriminatórias entre professores e estudantes, 

não isenta a escola da possibilidade de ter alguma responsabilidade pelo baixo desempenho 

de seus alunos. Carvalho (2009) alega que outros mecanismos escolares, como os critérios 

de avaliação utilizados pelos professores para avaliar seus alunos também pode influenciar 

nas notas escolares. Todavia, acreditamos que para a realização deste tipo de pesquisa é 

necessário um tempo maior do que o disponiblizado pelo mestrado.

Nas entrevistas, nenhum aluno comentou sobre alguma experiência de discriminação racial 

na  escola.  A única  reclamação  que  recebemos  originou  de  Rosângela,  que  se  sentia 

rejeitada por algumas das meninas por ser muito pobre. 

Ainda  que  não  tenhamos  encontrado  situações  discriminatórias  acreditamos  que  um 

pesquisador  que  trabalhe  questões  que  envolvam  a  temática  racial  e  educação,  deve, 

sempre que possível, conhecer o universo escolar no qual o aluno está inserido. 

No que toca à nossa pesquisa, acreditamos que a junção da observação de sala de aula com 

as entrevistas tenha sido importante. O período em que permanecemos numa instituição 
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escolar nos possibilitou conhecer as rotinas escolares e visualizar como os alunos negros e 

não negros se relacionavam. As entrevistas domiciliares, por sua vez, possibilitaram uma 

maior proximidade com a realidade das famílias e das crianças.

Por último,  gostaríamos frisar que,  na realização deste trabalho,  percebemos que ainda 

existem poucas  produções  sobre  o   fracasso  escolar  do  negro  e  sobre  os  critérios  de 

avaliação utilizados pelos professores para avaliar seus alunos. Embora as produções de 

Carvalho  (2009,  2009  a)   contribuam  significativamente  para  o  entendimento  da 

construção de instrumentos de avaliação utilizados por professores, acreditamos que ainda 

são escassos os trabalhos sobre o reflexo dos critérios de avaliação adotados pelos docentes 

nos resultados escolares dos alunos negros.

Também constatamos  que é  parca a produção sobre o processo de escolarização do negro 

no  período  da  escravidão.  Esperamos,  portanto,  que  nossa  pesquisa  instigue  novos 

trabalhos  que  contribuam  para  a  discussão  sobre  a  educação  do  negro  na  sociedade 

brasileira.
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Ficha de 
Acompanhamento do Desempenho Escolar

Professora: 
Escola: 
Ano:

Alunos com  melhor 
desempenho escolar

Como foi a vida escolar deste aluno?

1- 

2-

3-

Alunos com pior
 desempenho 
escolar

1-

2-

3- 



170

Mestrado em Psicologia UFSJ – mestranda Aparecida Ferreira Alves

Modelo de ficha entregue aos alunos

Quem sou eu?

Meu nome é:

     A data do meu nascimento:

O nome do meu pai é:

O nome da minha mãe é:

Eu moro com ?  _________________

Os nomes dos meus irmãos são: 

A idade da minha mãe é:  ____________

A minha escola chama ______________

Professora: ______________

Eu sou

 (  ) branco (  ) preto (   ) pardo (   ) amarelo (   ) indígena

1-  Minha  vida  na  minha  casa  é  __________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________

2- Quando estou em casa faço________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________

3- O lugar onde eu vivo é________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________

4- O que eu mais gosto e menos gosto na minha casa _________________

______________________________________________________________________

________________________________________________

5-  Minha  vida  no  meu  bairro  é  ____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________

6-  O  que  eu  mais  gosto  e  menos  gosto  no  meu  bairro  _________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________

7-  Minha  vida  na  escola  é________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________

8- O que eu mais gosto e menos gosto na escola é____________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________

9-  Quando  eu  for  grande  minha  vida  será___________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________
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Roteiro de entrevista com a criança

Este trabalho faz parte da terceira  etapa da minha pesquisa.  Como eu vou ter dificuldades 

em anotar tudo, eu prefiro gravar, você concorda? Tudo o que você falar não vou contar 

pra ninguém . Então eu vou te colocar algumas questões. Não tem resposta certa ou errada, 

fale o que quiser, pois a sua resposta é que será importante para o meu trabalho. Se tiver 

alguma coisa que você não entenda você pode me perguntar.

- Fale-me um pouco da sua escola. Eu gostaria que você falasse como foi a sua escola 

desde até aqui (como foi na pré escola, 1ª,2ª, 3ª serie)

- Fale-me um pouco da classe nesse ano. Como é sua professora, e sua relação com colegas

- Nessa escola, os professores trabalham de muitas maneiras, sozinhos, a dois ou em grupo. 

Que forma de trabalho você prefere?  Por que razão?

- Como você é dentro da sala?

- Como é você dentro da escola?

- Tem tarefa escolar que você gosta de fazer? Qual? Tem tarefa que você não gosta de 

fazer? Qual?

- Você se considera um bom aluno?  Porque?

- Eu gostaria de saber o que que você pensa das suas notas.

- Eu gostaria de saber o que que você sente na escola. Você sente alegria? Quando? Você 

sente raiva? Você sente tristeza? Você sente medo? Você sente amor? Você sente timidez? 

Quando você tem esse sentimento o que que você tem vontade de fazer?

- Quando você recebe uma nota baixa o que você faz? Conta pra alguém?

-Quando você está com dificuldades pra fazer algum exercício em sala de aula você pede a 

ajuda alguém? 

- Quando você está com dificuldades de fazer a tarefa você pede ajuda de alguém de casa?

-Por que você vai à aula?

- Quando o professor avisa a data da próxima prova, você estuda pra essa prova? 

- Agora gostaria que você me falasse um pouco mais da sua família. Como ela é pra você?
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- Você faz algum trabalho na sua casa? Por quanto tempo? Descreva.

- Quando você quer que os seus pais comprem  algo pra você e eles não compram, o que 

que você faz?

- Você assiste televisão? Até que horas você fica assistindo? Você assiste tudo?

- O que dizem os seus pais da sua escola?

- Você fala para o seu pai tudo o que você faz na escola?

- Você gosta quando os seus pais vão a reunião da escola?

- Onde você se sente mais livre, em casa ou na escola?

- Gostaria que você me falasse dos seus melhores amigos e amigas.

- O que que você gosta de fazer no dia?

- Se eu te dissesse “ aqui tem uma varinha mágica que pode mudar qualquer coisa da sua 

vida”. Você gostaria de usar essa varinha pra mudar algo na sua vida? O que?

 - Se eu te dissesse “ aqui tem uma varinha mágica que pode mudar qualquer coisa da sua 

escola”. Você gostaria de usar essa varinha pra mudar algo na sua escola? O que?

- Se os seus pais descobrem que você tirou uma nota baixa, o que que eles fazem?

- Você tem algum lugar pra estudar em casa?

- Seus pais te cobram com relação ao estudo e notas boas? 

(se sim) O quê que você acha dessa cobrança?

(se não) Você queria que eles te cobrassem?

-Pra você, qual(s) seria(m) o(s) motivo(s) de suas notas baixas? 

Roteiro de entrevista familiar

Este trabalho faz parte da terceira  etapa da minha pesquisa.  Como eu vou ter dificuldades 

em anotar tudo, eu prefiro gravar, você concorda? Tudo o que você falar não vou contar 

pra ninguém . Então eu vou te colocar algumas questões. Não tem resposta certa ou errada, 

fale o que quiser, pois a sua resposta é que será importante para o meu trabalho. Se tiver 

alguma coisa que você não entenda você pode me perguntar.

- Qual a sua idade?

- Qual o seu trabalho atual?

-  Você é a única pessoa que ajuda no sustento da família? 
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- Quantos filhos você tem? Todos moram com você? 

- Qual a sua escolaridade?

- Você atingiu a escolaridade que os seus pais desejavam pra você?

- Qual a profissão e escolaridade de seus pais?

- Você tem o hábito de ajudar o (s) seu (s) filho (s) na realização das tarefas escolares? 

- Quando tem dificuldades de ajudar o (s) seu (s) filho (s) na realização da tarefa, o que 

você faz? 

-  Alguma  outra  pessoa  (da  família  ou  não)  tem o  costume  de  ajudar  o  seu  filho  da 

realização das atividades escolares?  

-  Onde seu filho costuma a estudar em casa? (Se estuda) Ele tem algum lugar específico 

na casa pra estudar? 

- Qual é a maior escolaridade atingida por algum membro da sua família?

- Quando seu filho (a) obtém nota baixa ou recebe alguma queixa da escola o que você 

costuma fazer? 

- Pra você qual(s) seria(m) o(s) motivo(s)  das notas baixas de seu filho? 

- Pra você, qual a importância do diploma?
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Entregue aos familiares)

Você é convidado (a) a participar de uma pesquisa sobre o desempenho escolar e  processo 

de  escolarização  de  alunos, desenvolvida  pela  mestranda  Aparecida  Ferreira  Alves, 

matriculada no programa de mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São João 

del Rei.  

Neste trabalho, buscamos analisar vários aspectos como: a  influência de raça, gênero no 

desempenho escolar de alunos; a percepção dos pais sobre o processo de escolarização de 

seus filhos; como os alunos compreendem o seu processo de escolarização; a participação 

da escola e família no processo de escolarização dos alunos.

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante.  No  ano  de  2009,  iniciamos  nosso  trabalho  a  partir  de  observações  das 

interações  dos  alunos  das  turmas  de  1º  ao  5º  ano  da  escola_________________.  Para 

completar as  informações de nossa pesquisa, solicitamos aos familiares a autorização para 

visitas  em  sua  casa,  para  uma  entrevista  com  a  sua  família  e  com  o  aluno 

(a)_________________________________

 X Não há  riscos  ou desconfortos  no estudo:  está  sendo informado de que  não  será 

adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.

 Há  riscos  ou  desconfortos  no  estudo:  está  sendo  informado  sobre  os  risco  ou 

desconfortos que poderão ocorrer ao participar do estudo. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar sua participação da pesquisa, sem  sofrer nenhum prejuízo. Pela sua participação no 

estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu 

nome permanecerá anônimo. Caso sua entrevista seja seja divulgada nesta pesquisa, seu 

nome e de seu filho serão substituídos por nomes fictícios.



Consentimento de participação

Eu,  __________________________________________________________,  li  o 

esclarecimento acima e compreendi para quer serve o estudo e qual o procedimento a que 

serei submetido e concordo em participar do estudo. 

São João del-Rei  ............./ ................../................

 _______________________________________ 

___________________________

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                        Documento de identidade

_______________________________

Assinatura do pesquisador responsável

Telefone  de  contato  do  pesquisador: 

______________________________________________
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Entregue à Escola )

Você é convidado (a) a participar de uma pesquisa sobre o desempenho escolar e  processo 

de  escolarização  de  alunos, desenvolvida  pela  mestranda  Aparecida  Ferreira  Alves, 

matriculada no programa de mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São João 

del -Rei.  

Neste trabalho, buscamos analisar vários aspectos como: a  influência de raça e gênero no 

desempenho escolar de alunos; a percepção dos pais sobre o processo de escolarização de 

seus filhos; como os alunos compreendem o seu processo de escolarização; a participação 

da escola e família no processo de escolarização dos alunos.

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante.  Esta  pesquisa  compreenderá  contato  com familiares  de  alunos  e  com uma 

instituição escolar, desse modo, solicitamos a sua permissão para entrada nesta instituição, 

bem como acesso aos  documentos  sobre  desempenho escolar  e  classificação racial  dos 

alunos matriculados neste ano de 2009.

 X Não há  riscos  ou desconfortos  no estudo:  está  sendo informado de que  não  será 

adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.

 Há  riscos  ou  desconfortos  no  estudo:  está  sendo  informado  sobre  os  risco  ou 

desconfortos que poderão ocorrer ao participar do estudo. 

Você poderá ter acesso às informações coletadas nesta instituição, e poderá não participar 

da pesquisa ou retirar sua participação sem  sofrer nenhum prejuízo. Pela sua participação 

no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas 

as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. O 

nome desta instituição bem como de professores, dirigentes, alunos e demais funcionários 

permanecerão anônimos. Caso o nome de algum membro da instituição seja apresentado na 

pesquisa, ele será substituído por nome fictício.
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Consentimento de participação

Eu,  ______________________________  ,  responsável  pela 

instituição___________________ li o esclarecimento acima e compreendi para quer serve 

o estudo e qual o procedimento a que serei submetido e concordo em participar do estudo. 

São João del-Rei  ............./ ................../................

 _______________________________________ 

___________________________

Assinatura do voluntário ou seu responsável pela instituição                        Documento de 

identidade

_______________________________

Assinatura do pesquisador responsável
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RESOLUÇÃO SEE Nº 1086, DE 16 DE ABRIL DE 2008.

Dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino fundamental nas escolas estaduais de 
Minas Gerais.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em 
vista o disposto na Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE/CEB nº 
2, de 7 de abril de 1998, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental, nos Pareceres nº 1132/97 e nº 1158/98 do Conselho Estadual de Educação, no 
Decreto nº 43.506, de 06 de agosto de 2003, na Resolução nº 430, de 07 de agosto de 2003, 
e considerando:

• a necessidade de assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar e

mais oportunidades de aprendizagem;

• a urgência de uma política que dê ênfase ao processo de alfabetização e letramento dos

alunos da rede pública;

• a necessidade de orientar as escolas na organização e funcionamento do ensino

fundamental de nove anos,

RESOLVE:

Art. 1º O ensino fundamental deve garantir as oportunidades educativas requeridas para o

atendimento  das  necessidades  básicas  de  aprendizagem dos  educandos,  focalizando  em 
especial:

I- o domínio dos instrumentos essenciais à aprendizagem para toda a vida – a leitura, a 
escrita,

a expressão oral, o cálculo, a capacidade de solucionar problemas e elaborar projetos de 
intervenção

na realidade;

II-  o domínio dos  conteúdos básicos  de aprendizagem -  conhecimentos conceituais  dos 
vários

campos  do  saber,  capacidades  cognitivas  e  sociais  amplas  e  procedimentos  gerais  e 
específicos  dos  diversos  campos  do  conhecimento,  bem  como  valores  e  atitudes 
fundamentais à vida pessoal e à convivência social.
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Art.  2º  O ensino  fundamental,  com duração  de  nove  anos,  estrutura-se  em cinco  anos 
iniciais,

organizados em ciclos e quatro anos finais organizados em anos de escolaridade.

Art. 3º Os anos iniciais do ensino fundamental são organizados em dois ciclos:

I – Ciclo da Alfabetização, com a duração de três anos de escolaridade.

II- Ciclo Complementar, com a duração de dois anos de escolaridade.

Art. 4º O Ciclo da Alfabetização, a que terão ingresso os alunos com seis anos de idade

completos  ou  a  completar  até  30  de  junho  do  ano  em  curso,  terá  suas  atividades 
pedagógicas

organizadas de modo a assegurar que, ao final de cada ano, todos os alunos sejam capazes 
de :

I- 1º Ano:

a) desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura;

b) conhecer os usos e funções sociais da escrita;

c) compreender o princípio alfabético do sistema da escrita;

d) ler e escrever palavras e sentenças.

II- 2º Ano:

a) ler e compreender pequenos textos;

b) produzir pequenos textos escritos ;

c) fazer uso da leitura e da escrita nas práticas sociais.

III- 3º Ano:

a) ler e compreender textos mais extensos;

b) localizar informações no texto;

c) ler oralmente com fluência e expressividade;

d) produzir frases e pequenos textos com correção ortográfica.

Art. 5º Ao final do Ciclo da Alfabetização, todos os alunos devem ter consolidado as

capacidades referentes à leitura e à escrita necessárias para expressar-se, comunicar-se e 
participar
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das práticas sociais letradas e ter desenvolvido o gosto e apreço pela leitura.

Art. 6º Ao final do Ciclo da Alfabetização, na área da Matemática, todos os alunos devem

compreender e utilizar o sistema de numeração, dominar os fatos fundamentais da adição e

subtração,  realizar  cálculos  mentais  com números  pequenos,  dominar  conceitos  básicos 
relativos a

grandezas e medidas, espaço e forma e resolver operações matemáticas com autonomia.

Art. 7º O Ciclo Complementar, a que terão ingresso os alunos que já adquiriram as

habilidades  de  ler  e  escrever,  terá  suas  atividades  pedagógicas  organizadas  de  modo  a 
assegurar que

todos os alunos, ao final de cada ano, sejam capazes de

I- 4º Ano:

a) produzir textos adequados a diferentes objetivos, destinatário e contexto ;

b) utilizar princípios e regras ortográficas e conhecer as exceções;

c) utilizar as diferentes fontes de leitura para obter informações adequadas a diferentes

objetivos e interesses;

d) selecionar textos literários segundo seus interesses.

II- 5º Ano:

a)  produzir,  com  autonomia,  textos  com  coerência  de  idéias,  correção  ortográfica  e 
gramatical;

b) ler compreendendo o conteúdo dos textos, sejam eles informativos, literários, de

comunicação ou outros gêneros.

Art. 8º Ao final do Ciclo Complementar, todos os alunos deverão ser capazes de ler,

compreender,  retirar  informações  contidas  no  texto  e  redigir  com  coerência,  coesão, 
correção

ortográfica e gramatical.

Art. 9º Ao final do Ciclo Complementar, na área da Matemática, todos os alunos devem

dominar e compreender o uso do sistema de numeração, os fatos fundamentais da adição, 
subtração,  multiplicação  e  divisão,  realizar  cálculos  mentais,  resolver  operações 
matemáticas mais complexas, ter conhecimentos básicos relativos a grandezas e medidas, 
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espaço e forma e ao tratamento de dados em gráficos e tabelas.

Art. 10 A programação curricular dos Ciclos da Alfabetização e Complementar, tanto no

campo  da  linguagem  quanto  no  da  Matemática,  deve  ser  estruturada  de  forma  a, 
gradativamente,  ampliar  capacidades  e  conhecimentos,  dos  mais  simples  aos  mais 
complexos,  contemplando,  de  maneira  articulada  e  simultânea,  a  alfabetização  e  o 
letramento.

Art. 11 Na organização curricular dos anos iniciais, os conteúdos curriculares devem ser

abordados  a  partir  da  prática  vivencial  dos  alunos,  possibilitando  o  aprendizado 
significativo e

contextualizado.

§ 1º Os conteúdos de Ciências, História e Geografia devem ser ministrados articulados ao

processo  de  alfabetização  e  letramento  e  de  iniciação  à  Matemática,  crescendo  em 
complexidade ao longo dos Ciclos.

§ 2° A questão ambiental contemporânea deve ser trabalhada partindo da realidade local,

mobilizando as emoções e energia das crianças para a preservação do planeta e do ambiente 
onde vivem.

§ 3º Arte e recreação, com aulas especializadas ou não, devem oportunizar aos alunos

experiências artísticas, culturais e de movimento corporal.

§ 4º O ensino religioso, com aulas especializadas ou não, deve reforçar os laços de

solidariedade na convivência social.

Art. 12 A escola deverá, ao longo de cada ano dos Ciclos, acompanhar sistematicamente a

aprendizagem  dos  alunos,  utilizando  estratégias  diversas  para  sanar  as  dificuldades 
evidenciadas.

Art.  13  A progressão  continuada  dentro  dos  Ciclos  da  Alfabetização  e  Complementar 
deverá

estar  apoiada  em  estratégias  de  atendimento  diferenciado,  para  garantir  a  efetiva 
aprendizagem dos alunos.

§  1º  Ao  final  de  cada  ciclo,  a  Equipe  Pedagógica  da  Escola  deverá  proceder  ao 
agrupamento

dos  alunos  que  não  conseguiram  consolidar  as  capacidades  previstas  para  que  seu 
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atendimento

diferenciado aconteça pelo tempo que for necessário.

§ 2º Vencidas as dificuldades, os alunos serão integrados às turmas correspondentes à

idade/ano de escolaridade.

Art. 14 Os quatro anos finais do ensino fundamental, organizados em regime anual, terão a

denominação de 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano.

Art. 15 Na organização curricular dos anos finais do ensino fundamental serão observadas 
as

diretrizes contidas nos Conteúdos Básicos Comuns – CBC, definidos pela Resolução SEE 
nº

666/2005, de 08 de abril de 2005.

Art. 16 A progressão parcial será adotada nos quatro anos finais do ensino fundamental.

§ 1º Poderá obter a progressão parcial o aluno que não apresentar o desempenho mínimo 
em

até duas disciplinas.

§ 2º Ficará retido no ano em curso o aluno que não apresentar o desempenho mínimo em 
três

ou mais disciplinas, incluindo-se nesse cômputo as disciplinas do ano em que se encontra e 
aquelas

em regime de progressão parcial.

§ 3º Para efeito da definição da retenção do aluno, cada disciplina deve ser computada 
apenas

uma vez, independentemente dos anos em que incidir, tendo em vista que a recuperação 
deve  ser  planejada  considerando  as  aprendizagens  fundamentais  de  cada  área  e  as 
necessidades básicas de desenvolvimento do aluno.

§ 4º O aluno concluirá o ensino fundamental somente quando obtiver a aprovação em todas 
as

disciplinas inclusive naquelas em que se encontrar em regime de progressão parcial.

Art. 17 A avaliação do processo de aprendizagem no ensino fundamental deve ser contínua,

diagnóstica,  baseada em objetivos  definidos para cada ano de escolaridade,  de forma a 
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orientar a organização da prática educativa em função das necessidades de desenvolvimento 
dos alunos.

§ 1º Será garantido aos pais, em qualquer tempo, o acesso aos resultados das avaliações da

aprendizagem de seus filhos.

§ 2º Os resultados da avaliação da aprendizagem devem ser comunicados bimestralmente 
aos

pais e alunos, por escrito, utilizando-se notas ou conceitos, devendo ser-lhes informadas, 
também,

quais as estratégias de atendimento pedagógico diferenciado foram e serão oferecidas pela 
escola.

Art. 18 A escola deverá acompanhar sistematicamente a freqüência dos alunos e estabelecer

contato imediato com as famílias nos casos de ausência por cinco dias consecutivos ou dez 
dias

alternados no mês, a fim de garantir a freqüência de 75% ( setenta e cinco por cento), no 
final de cada período letivo.

Parágrafo único. Persistindo a situação de repetidas faltas, a escola deverá informar o fato 
ao

Conselho Tutelar ou às autoridades competentes do município.

Art. 19 A Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica expedirá orientações

complementares que se fizerem necessárias para o pleno cumprimento desta Resolução.

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a

até 90 (noventa) dias anteriores à data de sua publicação.
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