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Resumo:

 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo investigar o contexto familiar de um

aluno, oriundo das camadas populares, com bom desempenho escolar, buscando compreender a

participação/atuação da família e as estratégias familiares para a construção desse sucesso. Este

objeto de estudo é de relevância para o campo da Educação à medida que, procurando conhecer

as possíveis causas do sucesso escolar de um aluno estatisticamente fadado ao fracasso, podemos

tentar compreender os fenômenos presentes/ausentes na construção de sua trajetória escolar bem

sucedida.  A partir  da  análise  do  caso  teço  reflexões  que,  apesar  de  toda  subjetividade  e

singularidade presentes em um estudo de caso, traz também pontos pertinentes à reflexão da

prática pedagógica e da educação em sentido mais amplo e abrangente, estudando o aluno desde

o  seu  contexto  familiar.  Concluiu-se,  nesta  pesquisa,  que  a  família  mobiliza  esforços  e

investimento na educação escolar do menino. Com um histórico de vida de muita pobreza e após

uma imigração na juventude, do Ceará para Angra dos Reis, os pais que tiveram seus estudos

prejudicados tentam oferecer as condições necessárias para a educação e escolarização do filho,

principalmente através da construção e manutenção do  habitus do trabalho e da disciplina e,

assim, ver nele as oportunidades que nunca tiveram.

Palavras-chave:     Sucesso escolar - Camadas populares - Estratégia Familiar 
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 "se,  afinal,  é fácil  mostrar porque não é tão surpreendente que as crianças de meios
populares fracassem, ficamos sem explicação diante daquelas que obtêm sucesso" (CHARLOT,
1996, p.48 Apud PEREIRA, 2005.)

O objetivo geral desta pesquisa é investigar o contexto familiar de um aluno, oriundo das

camadas populares, com bom desempenho escolar, buscando perceber a participação, atuação e

as estratégias familiares para a construção desse sucesso.

A abordagem da pesquisa é qualitativa e a metodologia escolhida, foi o estudo de caso.

Analisei um aluno da escola onde trabalho como professora, que apresenta uma trajetória

de  sucesso nela,  inclusive  na  leitura  e  na escrita.  Analisei  o  contexto  familiar  dessa criança

tentando entender o valor simbólico dado à escola por essa família, buscando compreender como

essa criança que vive em situação tão semelhante aos demais alunos da mesma, consegue se

destacar  e  alcançar  um desempenho escolar  considerado excelente,  investigando as  possíveis

causas desse sucesso e as estratégias familiares para a constituição do mesmo.

Esta  pesquisa  é  relevante  para  o  campo  da  Educação  à  medida  em  que  propõe  uma

investigação com análise de dados que poderão nortear o olhar de pais e educadores para algumas

possíveis razões que levaram este aluno a obter êxito onde, seus pares, normalmente, fracassam.

No PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), o Brasil vem apresentando uma

realidade  bastante  alarmante  nas  diversas  áreas  de  conhecimento.  Realidade  esta  que  os

profissionais  da educação que estão atuando nas escolas já  sabem há muito tempo,  mas que

normalmente é ignorada pelo poder público.

No ano 2000, o Brasil ocupou a 39ª colocação em um total de 43 países, em 2003 ficou em

38º em um universo de 41 e já em 2006 em 49° no total de 55 no que se refere ao desempenho

em leitura1. Esses dados nos confirmam a necessidade mais do que imediata de uma mudança

radical e urgente na educação brasileira.

1 Segundo site do INEP.
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Visto  os  péssimos  resultados  que  os  alunos  brasileiros  vêm  alcançando,  inclusive  em

pesquisas internacionais que mensuram a qualidade da educação mundial, é interessante analisar,

em um contexto mais singular, a construção "artesanal" de um caso de sucesso e a partir desta

análise  tentar  refletir  sobre  a  educação  brasileira,  principalmente  das  escolas  públicas,  que

atendem os  alunos  estatisticamente  fadados  ao  fracasso.  Conhecer  as  singularidades  de  uma

família que rompeu com as dificuldades socioeconômicas e culturais e conseguiu se destacar de

forma positiva em relação ao sucesso escolar, pode ser uma excelente ferramenta de reflexão.

Queremos entender, de forma mais próxima, como essa família garantiu uma" boa escolarização"

para seu filho.

Segundo E.  Durkheim,  (apud LAHIRE, 1997:  11)  só existe  uma forma de se chegar  ao
universal: observar o particular, não superficialmente mas minuciosamente e em detalhes.

Para compreender isto de modo mais claro, precisamos, tanto aqui como em
inúmeros casos análogos, considerar as particularidades dos processos: olhar mais
de perto o que está acontecendo.  (L. WITTGENSTEIN, 1986 apud LAHIRE)

Como, para a escola do aluno estudado, o sucesso escolar está diretamente ligado ao êxito

em leitura e escrita, as análises desta pesquisa estão focadas nesta área do conhecimento.

Nesta escola, no ano de 2013, começou-se a discutir o Projeto Político Pedagógico (PPP)

da instituição, que propunha uma construção coletiva, abrangendo a comunidade. Funcionários

da escola foram divididos em grupos, e cada grupo ficou responsável por uma tarefa, que serviria

para costurar o PPP.

O grupo que ficou responsável pela primeira fase da construção deveria analisar o contexto

da escola e trazer alguns dados para análise e discussão. Este grupo, então, decidiu utilizar um

questionário, para a coleta de dados. O questionário (anexo 1) foi montado por esta equipe de

professores e entregue para os alunos, para serem respondidos pelos responsáveis dos mesmos. 

Foi  um movimento  por  parte  da escola  para conhecer  a realidade  dos  alunos,  tentando

entender  quem  são  essas  famílias  que  são  atendidas  pela  escola  diariamente  e,  com  isso,

contemplá-los da melhor  maneira  possível  através  de um Projeto Político  Pedagógico que se

baseasse em suas vivências cotidianas e seus saberes.

E foi através da leitura e discussão dos dados preliminares  deste questionário,  em uma

reunião geral da escola, que me atentei  a um quesito muito interessante dele, o que indagava

sobre as atividades de lazer dos alunos. Entre as alternativas apontadas pelo questionário estavam
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dança, música, videogame, cinema, leitura, esportes, computador,  teatro, TV e etc. O que me

chamou a atenção,  primeiramente,  em relação a  esse item,  foi que a prática  da leitura  como

atividade de lazer foi praticamente nula na marcação das famílias, ou seja, praticamente ninguém

dessa comunidade utiliza a leitura como fonte de lazer. 

Esse fato é preocupante e me levou a pensar o que essa comunidade, não leitora2, espera da

escola. Qual é o papel que a escola precisa assumir, para ser considerada uma escola de qualidade

para esses sujeitos? Já que, supostamente, eles não têm interesse na leitura, quais são as outras

formas que eles conseguiram desenvolver, para que seus filhos que não têm tanto acesso à cultura

escrita fora da escola, logrem sucesso nessa área, mesmo que não a utilizem em seu cotidiano?

Outra coisa que também me intrigou, é que normalmente as pessoas ocultam ou alteram a

verdade para a escola em relação a seu contato com práticas "escolares". É muito difícil uma

família admitir em um método formal de coleta de dados da escola, que não está em dia com suas

"obrigações". Nesse caso, as pessoas não viram problema algum em admitir que a leitura não está

presente em suas vidas de forma autônoma. É importante destacar que os alunos dessa escola

apresentam dificuldades nas séries consideradas de alfabetização, a partir do relato de diversas

professoras, inclusive na minha experiência como professora nesta escola.

Foi então que pensei em pesquisar o contexto familiar de algumas crianças da escola, com a

intenção de testar uma hipótese. Minha hipótese era de que os alunos que tinham êxito na escola

eram os poucos que possuíam a leitura como fonte de lazer. A maioria dos alunos apresenta certa

dificuldade, principalmente na área da alfabetização. Pensei que os que conseguiam se destacar e

se alfabetizar de maneira mais eficaz eram leitores autônomos3. Imaginava que tinham em casa

um ambiente alfabetizador,  com cantinho de livros ou uma mini biblioteca,  pensava que eles

eram assíduos na biblioteca da escola de forma autônoma, que ganhavam e pediam livros de

2 Que não faz uso autônomo da cultura escrita.

3 Autonomia,  segundo  Pavão,  Mello  e  Frangella  (2001),  como  apropriação  subjetiva  desta

técnica (da escrita) e implica na construção do sujeito como ator social,  capaz de traçar seus

próprios projetos de leitura e de escrita, fazer suas próprias escolhas e exercer plenamente seus

direitos de cidadão,  tendo acesso aos bens culturais  das sociedades grafocêntricas e  podendo

circular por diversos campos sociais.
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presente  de  aniversário  e  que  mesmo  com  todas  as  dificuldades,  a  família  separava  cada

moedinha para investir nos estudos do menino. Eu queria provar que os alunos bem sucedidos

eram uma exceção da maioria e que, estes sim, utilizavam a leitura, inclusive, como fonte de

prazer e lazer. Foi através dessa hipótese, inclusive, que formulei todo o projeto de pesquisa. 

Mas a  realidade  não é  um filme que  segue um roteiro  pré  determinado,  a  realidade  é

dinâmica e singular onde os atores envolvidos atuam livremente e sofrem a ação da interação uns

com os outros e com o meio. Segundo Pavão (2013), o projeto de pesquisa é para o pesquisador o

mesmo que um projeto arquitetônico é para um arquiteto. O projeto pode mudar ao longo do

trabalho e deve mesmo mudar para adequar-se ao que aparece e que não se podia prever.

  Desta forma, em minha pesquisa empírica,  não foi com o resultado esperado que me

deparei. O aluno estudado, embora seja bem sucedido na escola, não é um leitor autônomo e sua

casa não possui o ambiente alfabetizador que eu esperava mas, ao mesmo tempo em que minha

hipótese caía, outras iam surgindo. A leitura autônoma e funcional pode não estar tão presente no

seio da família pesquisada quanto eu imaginava, mas existem outras estratégias familiares que

talvez o tenham levado ao sucesso e são estas estratégias que discuto neste trabalho.

CAPÍTULO I – ESTUDO DE CASO COMO MÉTODO DE PESQUISA
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1.1 - Reflexões sobre o papel da metodologia

Penso, aliás, como vocês, que o que deve sobretudo solicitar nossa atenção são os
grandes problemas do mundo e da ciência. Mas, muitas vezes, de nada serve formular o
simples projeto de dedicar-se à investigação desse ou daquele grande problema, pois
nem sempre sabemos para onde devemos orientar os passos. É sempre mais racional, em
um trabalho científico, mergulhar naquilo que temos diante de nós, nos objetos que se
oferecem por si mesmos à nossa pesquisa.

Se  o  fizermos  com  seriedade,  sem  ideias  preconcebidas,  sem  expectativas
exageradas, e se tivermos sorte, pode acontecer que, graças aos elos que ligam tudo a
tudo, o pequeno ao grande,  o trabalho que começamos sem nenhuma pretensão abra
caminho  ao  estudo  de  grandes  problemas.  (SIGMUND  FREUD,  Introducion  à  la
psychanalyse, p.17 Apud LAHIRE, 1997)

A metodologia de uma pesquisa é uma das partes mais importantes dela, senão a de mais

importância. Por esse motivo, faço questão de explicar todos os pormenores deste processo para

que  o  leitor  tenha  ciência  das  condições  de  realização  do  trabalho  e  toda  a  reflexão  que

acompanhou o caminhar da pesquisa.

 Dentro  dos  limites  de um trabalho  monográfico,  a  pesquisa tentou responder  algumas

questões e suscitar outras mais, porém, sem abrir mão da honestidade intelectual, que considero

como primordial em um estudo sério e comprometido com seu público.

Gostaria de chamar a atenção sobre este ponto. Fazer pesquisa é muito mais que escrever

um questionário e sair por aí  perguntando. Fazer pesquisa exige compromisso,  não só com a

pesquisa em si, mas com os diversos atores envolvidos no processo. Neste trabalho, por exemplo,

houveram muitos momentos em que os entrevistados refletiram sobre si, de maneira que talvez

nunca  tiveram  feito,  ou  até  mesmo  suscitado  emoções  e  sonhos  outrora  adormecidos,

favorecendo o autoconhecimento. Por esse motivo Bourdier (apud Pavão, 2004), considera que o

entrevistador atuaria como um “parteiro”, liberando os atores sociais de sua “verdade”. Ele define

a  entrevista  como  espaço  de  troca  (interação)  verbal,  e  vai  preferir  referir-se  a  ela  como

“conversação”, que deve ser sobretudo gratificante ao entrevistado, uma oportunidade de refletir

sobre  si  mesmo,  podendo este,  inclusive,  adquirir  consciência  de  sua  condição  através  desta

interação.  O  sociólogo-entrevistador  deverá  encorajar  o  entrevistado  a  melhor  elaborar  suas

autoconcepções.

Esta pesquisa, em si, pode parecer simples, mas a importância de descrever com riqueza de

detalhes a metodologia serve para mostrar que o trabalho requer muita reflexão e decisão. E, que
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até mesmo na metodologia de um trabalho, não existe neutralidade. Neutralidade no sentido de

que quando escolho um critério de seleção também estou escolhendo um critério de exclusão de

um universo de participantes em potencial  da minha pesquisa. Quando prefiro um método ao

invés de outro, posso estar mudando o modo de ver este objeto e, consequentemente, as análises

que farei a seu respeito.

É fato bastante conhecido que a mente humana é altamente seletiva.  É muito
provável  que, ao olhar  para um mesmo objeto ou situação,  duas pessoas enxerguem
diferentes coisas. O que cada pessoa seleciona para "ver" depende muito de sua história
pessoal e principalmente de sua bagagem cultural. Assim, o tipo de formação de cada
pessoa, o grupo social a que pertence, suas aptidões e predileções fazem com que sua
atenção se concentre em determinados aspectos da realidade, desviando -se de outros.

Do mesmo modo, as observações que cada um de nós faz na nossa vivência diária
são  muito  influenciadas  pela  nossa  história  pessoal,  o  que  leva  a  privilegiar  certos
aspectos da realidade e negligenciar outros. (LÜDKE e ANDRÉ,2013, p. 29)

1.2- A construção do objeto de pesquisa

A princípio  eu faria  um estudo comparado  entre  casos  de  sucesso e  casos  de  fracasso

escolar com o foco na área da leitura e da escrita, de crianças da mesma escola, tentando entender

melhor o contexto de cada uma e as diferenças secundárias entre as famílias, ambas dos meios

populares.

Perceber as diferenças secundárias entre as famílias poderia nos fazer entender onde as

famílias  dos alunos com sucesso estavam "acertando" e as famílias  dos alunos com fracasso

estariam "errando", de algum modo.

O projeto de pesquisa estava pronto e o estudo comparado nos traria a possibilidade de

tecer muitas reflexões, porém no momento de colocar o projeto em ação nos deparamos com um

impasse metodológico.

Como faríamos a pesquisa com toda a seriedade e honestidade que exige uma pesquisa

científica,  tínhamos  como  obrigação  ética  que  todas  as  pessoas  envolvidas  no  processo

soubessem exatamente o quê e para quê estávamos pesquisando.

 Não poderíamos ludibriar os participantes em momento algum, isso seria errado e nos faria

perder a credibilidade da população, inclusive para trabalhos futuros,  manchando perante um
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grupo social a imagem da UFF enquanto instituição séria.

Não conseguíamos definir uma maneira sutil,  mas ao mesmo tempo verdadeira de fazer

contato  com a  família  cujo  filho  apresenta  fracasso  escolar.  Tínhamos  um grande  problema

metodológico.

Eu, com minha inexperiência, sugeri que nos aproximássemos da família prometendo ouvir

suas mazelas sobre a escola e o sistema educacional a fim de ajudá-la a superar esse fracasso. Se

assim o fizesse, estaria encobrindo o real objetivo do trabalho. Não que a pesquisa não possa

ajudá-los em nada, mas sabemos que a ajuda de um trabalho monográfico pode até mesmo nunca

existir. Mesmo sabendo que o momento da pesquisa pode ser enriquecedor para o entrevistado.

Não poderíamos nos aproximar prometendo ajuda, mas sim desvelando completamente o

objetivo central do trabalho, que era em si uma pesquisa e não uma ação pedagógica4. 

 É muito importante que o entrevistado esteja  bem informado sobre os objetivos da
entrevista  e  de  que  as  informações  fornecidas  serão  exclusivamente  para  fins  de
pesquisa,  respeitando-se  sempre  o  sigilo  em  relação  aos  informantes.  (LÜDKE  e
ANDRÉ, 2013, p.44)

Por não encontrarmos uma boa forma de fazer contato com a família,  de maneira clara

porém sutil, resolvemos então retirar da pesquisa os casos de fracasso escolar e fazer o recorte

nos casos de sucesso. O contato com a família deveria ser muito mais fácil, amistoso e receptivo.

Ser escolhido para uma pesquisa por ter feito algo de bom pode tornar o ambiente bem agradável

tanto para o pesquisador quanto para o objeto de pesquisa. E sendo minha primeira pesquisa com

entrevistas pessoais face a face domiciliares era esse o ambiente de que precisava, visto a minha

4 Seguindo a linha de Pavão, 2013, que considera pesquisa como um movimento de investigação

que parte de uma dúvida, ou de uma hipótese. Fundamentalmente, parte da incerteza. Justo o

contrário das ações pedagógicas que nascem de algumas crenças (seria mais desejável que fossem

científicas...) e são intencionais: as ações pedagógicas objetivam sempre transformar o outro. A

pesquisa  não,  embora  isso  possa  acontecer  e  quase  sempre  acontece,  mas  não  é  o  objetivo

principal. O objetivo principal de uma pesquisa é conhecer o que se desconhece.
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inexperiência  com a situação.  Dessa forma me senti  mais confortável  para prosseguir  com a

pesquisa.

Decidimos então escolher uma única criança e fazer um estudo de caso, que nos pareceu ser

uma metodologia que se encaixava muito bem nessa situação.

1.3- O estudo de caso

Segundo Lüdke e André (2013) o estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e

específico ou complexo e abstrato. O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo

distinto, pois tem interesse próprio, singular. A preocupação central ao desenvolver esse tipo de

pesquisa  é  a  compreensão de  uma instância  singular.  Isso  significa  que o objeto  estudado é

tratado  como  único,  uma  representação  singular  da  realidade  que  é  multidimensional  e

historicamente situada. 

Nem todo estudo de caso é qualitativo, mas este é. 

O estudo qualitativo para Lüdke e André (2013) é o que se desenvolve numa situação

natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de

forma complexa e contextualizada.

 O estudo de caso também seria uma alternativa metodológica que nos ajudaria a fazer um

recorte bem específico e delimitar bem o objeto de estudo, escolhendo e focando a pesquisa em

apenas um caso de sucesso escolar.

Uma das virtudes mais interessantes do estudo de caso é justamente permitir, pela
forma como é relatado, que cada leitor acompanhe as inferências feitas pelo pesquisador
a partir  das  evidências  apresentadas  e também propor suas próprias  interpretações,  a
partir das mesmas evidências. (LÜDKE e ANDRÉ, 2013, p 68)

Essa abordagem metodológica é também uma excelente escolha de leitura para quem está

iniciando a vida acadêmica,  pois, geralmente,  ela possui um estilo informal de escrita e uma

linguagem mais  acessível  do  que  outros  tipos  de  relatórios  de  pesquisa.  Isso  pode  ajudar  o

estudante a ter um primeiro contato com um gênero acadêmico, porém de uma forma que se

assemelha ao tipo de escrita que está habituado. Sendo assim, o estudante não daria um salto tão



16

drástico no início da graduação, mas iria se familiarizando gradativamente à cultura escrita da

universidade.  

Os  relatos  escritos  apresentam,  geralmente,  um  estilo  informal,  narrativo,
ilustrado por figuras de linguagem, citações, exemplos e descrições. É possível também
que um mesmo caso tenha diferentes formas de relato, dependendo do tipo de usuário a
que se destina. A preocupação aqui é com uma transmissão direta, clara e bem articulada
do caso  e  num estilo  que  se  aproxime da  experiência  pessoal  do leitor.  (LÜDKE e
ANDRÉ, 2013, p. 24)

1.4 - A escolha da escola 

A escolha da escola de onde sairia o caso não foi muito difícil.  Penso que, na verdade,

quem me escolheu foi a escola, e não o contrário. A escola escolhida foi a que eu trabalho, como

professora, pois um estudante universitário trabalhador não dispõe de muito tempo extra para

pesquisar em outras escolas.

Pela  escassez de tempo e uma facilidade  maior  de acesso à  escola e  às pessoas  que a

frequentam, optei por essa escola, mas não só por isso. Passar um tempo razoável de sua vida

dentro de um ambiente pode trazer questionamentos quanto a ele. Uma escola é um ambiente rico

para a pesquisa e ser professora e estudante de Pedagogia lhe confere algumas vantagens. Pode-se

observar e experimentar o que se aprende nas aulas de uma maneira muito fácil, o que é mais

difícil para um estudante que não convive neste universo.

Foi durante meu cotidiano na escola e as constantes reflexões que eu fazia a respeito de

toda teoria que aprendia na faculdade é que surgiram várias inquietações, dentre elas a que eu

escolhi para ser o objeto desta pesquisa.

A escola faz parte da Rede Municipal de Angra dos Reis e atende crianças, jovens e adultos

moradores do próprio bairro na qual está situada.  Os bairros de Angra dos Reis possuem uma

disposição geográfica muito peculiar. Eles são praticamente isolados uns dos outros, cortados por

uma rodovia federal que faz a ligação entre eles. Pelo fato de os bairros ficarem praticamente

“ilhados”, as escolas existentes neles, acabam se tornando escolas de bairro. E a população de

cada bairro frequenta sua escola específica.
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1.5- Qual caso?

Seria um caso de sucesso. Mas como definir o que é sucesso? Sucesso para quem?

Mais uma questão ideológica e política que nos atravessa.

Definimos  que,  para  critério  de  seleção  da  criança,  trabalharíamos  com o  conceito  de

sucesso escolar, com a definição de sucesso que aquela escola em particular adota. A criança

escolhida seria indicada pela escola, pois foi esta instituição quem validou o sucesso dela. Talvez,

em outro contexto, em outra escola, aquela criança seria definida de outra forma. Talvez com

outras regras sociais essa criança não se desse tão bem quanto lá. Quem sabe se eu perguntasse a

definição da criança no seu grupo de coleguinhas de outro meio social, que não a escola, o termo

que o definisse fosse outro, talvez bem diferente, até contraditório a esse. Ou até mesmo dentro

da sala de aula, pode ser que ele se destaque, não tanto por mérito próprio, mas pelo nível dos

demais  alunos,  bem abaixo do seu.  Pois  os  professores  costumam adaptar  suas  aulas  e  suas

avaliações  de acordo com o nível  de rendimento  de cada turma.  Quando determinada turma

apresenta  um  grau  de  desenvolvimento  considerado  mais  baixo,  a  escola  não  mantêm  o

cronograma de trabalho do currículo, ela adapta-o em relação às especificidades da turma, por

causa do risco de ocorrer reprovação maciça.

 Os  professores,  consciente  ou  inconscientemente,  adaptam-se  de  forma
homeostática  ao  clima  e  ao  nível  geral  do  microcosmo  particular  que  uma  classe
constitui a cada ano. Não são tão severos ao darem notas a uma classe composta em sua
maioria  de  alunos  com pequenas  ou  grandes  dificuldades  escolares  e  a  uma  classe
composta por alunos melhores. A avaliação dos professores é relativa à configuração do
grupo-classe, e cada nota só tem sentido se relacionada com o conjunto das outras notas
da mesma classe. (LAHIRE, 1997, p.48)

Para a instituição escolar (a grande maioria delas) o menino que é um gênio em algum ramo

das artes, por exemplo, passa despercebido quando um pesquisador questiona um professor ou

gestor sobre sucesso escolar. Normalmente, sucesso escolar, para a própria escola, é o aluno bom

em português  e  /ou  matemática.  Se  ele  domina  muito  uma dessas  áreas  do  conhecimento  e

consegue um resultado razoável na outra, vai bem na escola. Mas se o aluno é excelente em artes

ou ed. física e não vai tão bem em português ou matemática não é motivo de orgulho ou sucesso,

e muitas vezes é considerado como "burro" ou incapaz.
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Para ter sucesso no "jogo" escolar é necessário, mas não suficiente, dominar a leitura e a

escrita. Os bons alunos, para a escola, são esses, os que leem e escrevem bem, algumas vezes até

razoavelmente bem.

Tanto os professores quanto os responsáveis desta escola não a consideram como referência

em educação. Falo isso como professora da escola, que passou seis anos praticamente "morando"

na instituição, ouvindo e conversando com pessoas de todos os setores dela. 

Ouve-se muito sobre o saudosismo que se sente sobre a antiga escola e como as coisas eram

diferentes em outra época. 

Muitas vezes, em reuniões pedagógicas, foi salientada a ênfase que deveria ser dada ao

ensino de português e matemática, mais especificamente na capacidade de ler, escrever e fazer

cálculos. A situação lá é tão delicada que o objetivo principal de praticamente todos os anos de

escolaridade é esse.

Existem  muitos  alunos  que  ao  chegarem  ao  4º  ano  de  escolaridade,  ainda  não  são

alfabetizados. Essa é uma realidade muito presente nesta escola.

Se o aluno, objeto da pesquisa,  fosse escolhido em outro universo de crianças,  de uma

escola em outra situação, há grandes possibilidades que o estudo tomasse rumos diferentes. Mas,

em meio ao fracasso evidente pairando a escola, ainda assim, o aluno escolhido conseguiu o

sucesso. E foi essa situação que investiguei.  Que sucesso é esse e como ele foi construído? Por

que essa criança não entrou para a estatística do fracasso?

A Rede Municipal de Educação adota desde 2011 o sistema de progressão continuada, que

entende  a  alfabetização  como  um  grande  bloco  indivisível.  Durante  o  1º  e  o  2º  anos  de

escolaridade o aluno não é retido, por entender que ele ainda está no processo de alfabetização.

Somente ao final do 3º ano de escolaridade há retenção. E este ano de escolaridade acaba por se

tornar um grande funil no 1º segmento do ensino fundamental e também um grande pesadelo para

os gestores, que ultimamente andam muito preocupados com os números.

O primeiro parâmetro de recorte do universo dos alunos que poderiam ser escolhidos para a

pesquisa foi este. Escolher um aluno que conseguiu ser aprovado com louvor neste funil. Não

poderia  ser  um aluno  que  conseguiu  a  aprovação  simplesmente  porque  a  gestão  não queria
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engrossar o número de reprovações. Ele realmente deveria ter condições de estar na série onde

está.

Seria então escolhido um aluno de uma turma do 4º ano do ensino fundamental.

Então, o universo de quase 1.500 alunos, foi reduzido para 60 alunos.

Cheguei, então, até uma professora do 4º ano e expliquei o projeto. Pedi para que ela me

listasse os alunos que ela considerava como os melhores. O critério seria que eles não pudessem

ser repetentes e que não tivessem uma condição econômica privilegiada entre os demais. Ela me

listou uns quatro ou cinco. Dentre eles escolhi um que não tivesse passado um período muito

grande em outra escola, pois dentre os que ela indicara alguns por alguns anos saíram da escola e

estudaram durante alguns anos em outra instituição. O menino escolhido é nordestino, branco,

tem 9 anos de idade e atualmente cursa o 4º ano do ensino fundamental. Durante o trabalho o

nome dele será substituído por “B.”, para proteger a identidade da criança e de sua família.

Não fiz perguntas à professora quanto ao nível dele como leitor autônomo, pois um dos

objetivos específicos da pesquisa era investigar se o aluno escolhido, já que, bom em leitura e

escrita era também um leitor e, se fosse, se a família teria alguma conexão com a formação deste

estado. E se tivesse feito essa pergunta à professora, poderia escolher tendenciosamente o aluno

leitor.
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CAPÍTULO II - CAMPO EMPÍRICO

2.1- Construção dos dados de pesquisa

Portanto, estamos inclinados a pensar que a qualidade principal do sociólogo não pode
ser  a de "intérprete"  final,  mas sim uma qualidade de artesão,  preocupado com os
detalhes  e  com  o  ciclo  completo  de  sua  produção,  introduzindo  sua  ciência  nos
momentos  menos  "brilhantes"  mas  mais  determinantes  da pesquisa:  constituição  da
população a ser entrevistada, construção da ficha de entrevista, qualidade da relação
de  entrevista,  trabalho  de  transcrição  da  entrevista,  notas  etnográficas  sobre  o
contexto... Em vez de refletir assim que acabar a pesquisar, o sociólogo deve fazê-lo a
cada instante e, particularmente, naqueles momentos banais, aparentemente anódinos,
em que tudo leva a crer que não há nada a se pensar. (LAHIRE,1997, p. 16)

Primeiro, construímos os roteiros de entrevista (anexo 2), baseados na 3ª edição da pesquisa

"Retratos  da Leitura  no  Brasil”5.  Foi  um trabalho  de  pensar  nas  perguntas  de  forma que  as

mesmas não fossem tendenciosas e que, a ordem escolhida para as mesmas, dentro da entrevista,

não sugerisse ao entrevistado a resposta que queríamos ouvir. O roteiro construído para a família

foi  bem focado na cultura  escrita.  Depois  fizemos o termo de consentimento  (anexo 3),  que

apresentava o resumo da pesquisa naquele momento e explicava todas as regras de nossa relação

pesquisador-entrevistado.

Quando estava com todo o material pronto, conversei com a direção da escola e novamente

expliquei o projeto, pedindo permissão para utilizar os dados do aluno para contatar a família e,

de certa forma, eu além de carregar a imagem da UFF comigo, carregaria muito mais a imagem

da escola, pois primeiramente, a família me conhece como professora desta instituição.

A direção demonstrou muito interesse, gostou da temática da pesquisa e disse que ficaria

um excelente trabalho. A orientadora pedagógica do 2º segmento, que estava no momento, ficou

interessada e quis indicar alguns alunos.

5 Pesquisa,  em  âmbito  nacional,  que  tem  por  objetivo  avaliar  o

comportamento leitor do brasileiro a cada três anos.
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Com a autorização da direção, peguei os dados do aluno para entrar em contato com a

família.

Só havia um único telefone e o mesmo não estava funcionando. Tentei ligar por diversas

vezes e não consegui falar com a família. O que me levou a pensar: se a escola tivesse alguma

emergência com aquele menino, seria muito difícil entrar em contato com a família, pois o único

telefone  que  ela  dispunha para  contatá-la,  inclusive  em  casos  de  emergência,  não  estava

atualizado.

Após inúmeras tentativas frustradas de entrar em contato com a família via telefone, decidi

ir  pessoalmente  à  sua  casa.  Neste  momento,  percebi  que  a  escola  me  dera  o  endereço  mas

esqueceram de dizer o número da casa. Estava com vergonha de ligar para escola e pedir para

alguém pegar o número da casa pois minhas colegas estavam em greve e eu de licença, decidi

então, ir até a rua dele e procurar a casa do menino. Marquei um dia na minha agenda e fui em

busca da casa da família.

Desci no ponto errado, no meio do nada, tive que ir andando, porque ficar ali esperando

outro ônibus era muito arriscado. Andei muito, sozinha na estrada até dar bolhas nos pés, fiquei

com muito medo porque tinha mato por todos os lados e era uma estrada. O garoto mora na

escadaria de um morro. Desci a escada olhando, discretamente,  para todas as casas, mas não

encontrei a do menino. Quando cheguei lá embaixo, porém, encontrei alguns alunos da escola

brincando na rua. Eles vieram falar comigo, e eu aproveitei para perguntar para eles se sabiam

onde o menino morava.  Uma peculiaridade desta comunidade é que, por ser geograficamente

bem fechada, todos se conhecem.   E os meninos tentaram me explicar onde ficava a casa do

menino, sem sucesso, então me levaram até lá.

Cheguei  lá  tão cansada que nem conseguia  falar.  Fiquei  uns  cinco minutos  sentada  na

estreita escadaria em frente à casa do menino tomando fôlego. Ficaria mais tempo, se o avô dele

não tivesse aparecido tão rápido.

Já que ele apareceu tive que falar alguma coisa, pois eu não podia ficar parada no portão

dele  suando  e  com falta  de  ar  e  depois  de  algum tempo  puxar  conversa.  Achei  que  ficaria

estranho, então comecei a falar. Mas eu praticamente não conseguia fazer isso.
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Me ofereceram uma cadeira para sentar, enquanto eu pausadamente tentava explicar.

Expliquei o projeto para eles perguntando se eles gostariam de participar.

A família me pareceu muito feliz, principalmente a bisavó do menino, que estava lá dentro

no  momento  em  que  eu  fazia  a  explicação,  mas  veio  até  a  varanda  já  sabendo  de  tudo.

Provavelmente o avô que estava conosco na varanda entrou e contou para a senhora.

A bisavó me beijou e abraçou com um ar de extrema felicidade e orgulho do bisneto. Em

um determinado  momento  o avô disse:"  -  Meu neto  vai  aparecer  na Globo!"  E riu.  A mãe,

preocupada, perguntou:" - Não vai não, né?" Eu respondi que não. O avô disse que sabia. Que

estava brincando. Mas quem sabe algum dia ele aparecesse mesmo. Perguntei para a mãe quando

eu poderia  retornar  para realizar  as entrevistas.  Ela  disse que podia  ser  qualquer  dia  que eu

quisesse.  Que eu poderia  simplesmente  "aparecer".  Mas é  sempre bom ter  um dia e  horário

marcados, tanto para a família se preparar e se organizar quanto para o pesquisador, que precisa

estar com tempo disponível.

As entrevistas não podem ser marcadas para um dia em que o pesquisador ou até mesmo o

pesquisado está com pressa, pois isso pode acarretar na perda de excelente material por falta de

tempo e ansiedade. A mãe ficou um pouco curiosa (ou nervosa) e perguntou que tipo de perguntas

eu iria fazer. Respondi que seriam sobre a criança, a família, se existe ou existiu algum adulto que

foi mediador no processo de alfabetização, se ele via algum adulto lendo. O avô disse: 

 Ele me via ler jornal. (Risos).

Eu sou analfabeto. Por isso que falei isso. (Risos)

Eu achei que ele estava brincando, mas não estava. Marquei a entrevista, peguei telefones

atualizados e depois de um dia fui fazer as entrevistas. 

Não pude encontrar o pai do menino em casa, pois o mesmo só estaria em casa à noite, e

sozinha eu não sentia segurança de estar no morro à noite, principalmente em relação à volta para

minha casa, que de ônibus fica a umas três horas do local. Eu chegaria muito tarde em casa.

Por  isso,  mesmo  sabendo  que  estaria  perdendo  certa  riqueza  na  pesquisa,  resolvi  não

arriscar.
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No dia da entrevista acordei cedo, me arrumei e preparei todo o material. Testei o gravador,

comprei pilhas extras, peguei a câmera, verifiquei a bateria, peguei o termo de consentimento, os

roteiros de entrevista e fui.

Como da minha casa para o local é praticamente uma viagem, saí mais cedo, para garantir

que  algum imprevisto  não  atrapalhasse.  Quando  cheguei  no  município,  fui  a  uma  pensão  e

almocei, pois a entrevista estava marcada para depois do almoço. Não é legal chegar na casa dos

outros com fome, muito menos em uma situação como estas.

 Quando estava chegando na casa, passei pelo avô do menino no ponto de ônibus e nos

falamos. Eu já me sentia um pouco da família.

Na casa da frente, que é a dos avós do menino, estavam um primo e a avó, pelo menos que

eu tenha visto.  Na casa dos fundos, que era a casa do menino, estavam ele e a mãe.

Quando cheguei à casa, eles já estavam esperando. A mãe do menino me ofereceu almoço.

Agradeci e disse que já tinha almoçado. A casa estava super arrumada e limpa. Diria, impecável.

O menino estava com aquele ar de quando você é tímido e alguém lhe faz um elogio em público.

Era um rosto com um sorrisinho meio sem graça, sem saber bem para onde olhar e o que fazer

com as mãos.

A casa era pequena, mas bem organizada. Tudo parecia ter seu lugar. Se não fosse o quarto

dos meninos nem parecia que tinha criança na casa. Mesmo assim, o quarto deles era muito bem

arrumado. Nada fora do lugar. Talvez pelo fato deles saberem que eu iria, ou não, pois com o

intervalo de um dia é difícil colocar tudo em ordem.

Os móveis pareciam bem novinhos ou quem sabe estavam bem conservados. Não era nada

com muito luxo, tudo simples.

Talvez  esse cuidado que eles  tenham com as coisas  é  que lhes dê possibilidade  de ter

bastante coisas. Pois se você não tem que comprar várias vezes a mesma coisa, por mau uso,

sobra dinheiro para comprar outras.

Fui muito bem recebida na casa. 

O menino ficou conosco na sala enquanto eu tentava quebrar o gelo, e conversava sobre o
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tempo, minha viagem e a cachorrinha da família.

Tentei puxar assunto, pois não sabia como começar a entrevista.  Eu estava tensa e com

alguma dose de timidez.  Mas quando comecei,  parece que começou a fluir.  O mais  difícil  é

começar, depois você pega o ritmo. 

A entrevista aconteceu na sala. Comecei com a mãe. Li com ela o termo de consentimento,

explicando e me dispondo a esclarecer qualquer dúvida. Perguntei se eu poderia gravar o áudio da

entrevista, transcrever e analisar e ela concordou e assinou o termo.

Esta é uma parte muito importante,  que dá o respaldo para o pesquisador e assegura o

entrevistado sobre o que será feito com seus dados e como o pesquisador o fará. Principalmente

quando  se  faz  algo  relacionado  à  criança,  a  autorização  do  responsável  é  imprescindível.

Formalidades cumpridas, fomos à entrevista.

Comecei com a mãe, e o menino foi espontaneamente para o quarto. A porta do quarto dele

dava para a sala, onde estávamos, e a mesma ficou aberta todo o tempo. Durante a entrevista com

a mãe ele  ficou o tempo todo jogando no computador,  mas acho que estava ouvindo toda a

conversa,  pois  em  alguns  momentos  em  que  a  mãe  perguntava  alguma  coisa  para  ele,  ele

respondia como se estivesse bem inteirado do assunto. Outro fato que me fez pensar isso, foi

porque na hora da entrevista com ele parecia que reproduzia todas as respostas da mãe.

Enquanto eu entrevistava a mãe, ela estava sentada ao meu lado no sofá maior, quando

disse que a parte dela na entrevista estava concluída e que precisava falar com o menino. Ela o

chamou do mesmo local que estava e disse para ele sentar no outro sofá, que ficava bem mais

distante.

Achei que ela ia dizer para o menino sentar onde ela estava, porque inclusive a gravação

sairia  melhor.  Fiquei  sem graça de fazer  a troca de sofás e deixei  todos como estavam, mas

coloquei o gravador no sofá que o menino estava sentado.

Ela ficou ali durante toda a entrevista.

Após as entrevistas, a mãe, muito atenciosa, me ofereceu um mouse. E, adivinhem? Havia

dois sabores para escolher,  maracujá ou limão.  Não é uma maravilha? Claro que aceitei.  Há
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grandes possibilidades de ela ter feito especialmente por causa da minha visita e, neste caso, na

minha opinião, seria uma indelicadeza recusar.

Entrevista  concluída,  a  próxima  etapa  era  transcrever  toda  gravação  em  áudio  para  o

computador. Isso realmente foi algo muito trabalhoso que rendeu 18 páginas.

Depois de transcrever tudo, li e defini as categorias para analisar. Porém neste momento de

leitura e reflexão sobre a entrevista percebi que ainda faltavam alguns dados para que eu pudesse

melhor entender algumas situações. Alguns dias depois, quando estava em Angra, liguei para a

mãe  do  menino  e  perguntei  se  haveria  possibilidade  de  retomar  a  entrevista  apenas  para  o

esclarecimento de algumas dúvidas. Ela respondeu positivamente e disse que podia ser naquele

dia mesmo, porém ela iria sair em três horas. Perguntei se podia ir naquele momento, pois seria

algo muito rápido. Ela sem titubear, confirmou, e eu na mesma hora subi o morro. Não demorei

nem quinze minutos para chegar à casa da família. Desta vez, o irmão menor do menino também

estava em casa. E a casa mais perfeita, limpa e arrumada do que nunca.

Os meninos estavam assistindo televisão e a mãe, terminando de preparar o almoço. Ela

pediu para que B. desligasse a televisão e me servisse um copo com água. O menino foi até a

televisão e manualmente a desligou. Em seguida, me trouxe a água.

Ela  e  os  meninos  ficaram  sentados  no  sofá  da  sala  durante  a  entrevista.  Em  alguns

momentos, ela pede para que B. vá silenciar a cachorra. Ela parece não admitir que a cachorra

atrapalhe a entrevista.

Esta  entrevista  foi  muito mais rápida que a primeira,  foi  apenas  uma complementação.

Agradeci a família, me despedi e desci o morro.

Durante o tempo em que eu estava escrevendo a monografia, a professora de B. me chamou

para dizer que ele havia tirado a nota máxima na avaliação integrada. Como eu não sabia se isso

era algo comum, perguntei mais detalhes, para tentar entender o contexto desta avaliação. Ela me

disse que nunca, em toda sua experiência como professora, um aluno havia acertado todas as

questões. Esse dado ratificou o sucesso do menino.



26

CAPÍTULO III - ANÁLISE DOS DADOS DE PESQUISA

3.1 Condição Socioeconômica

3.1.1-A cidade - O bairro 

CIDADÃO

Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar

Foi um tempo de aflição. Eram quatro condução

Duas pra ir, duas pra voltar

Hoje depois dele pronto. Olho pra cima e fico tonto

Mas me vem um cidadão. E me diz desconfiado

"Tu tá aí admirado? Ou tá querendo roubar?"

Meu domingo tá perdido. Vou pra casa entristecido

Dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio

Eu nem posso olhar pro prédio. Que eu ajudei a fazer

Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá

Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento. Ajudei a rebocar

Minha filha inocente. Vem pra mim toda contente. “Pai, vou me matricular"

Mas me diz um cidadão. “Criança de pé no chão. Aqui não pode estudar"

Essa dor doeu mais forte. Por que é que eu deixei o norte?

Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava

Mas o pouco que eu plantava. Tinha direito a comer

Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo. Enchi minha mão de calo

Lá eu trabalhei também

Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar

Foi lá que Cristo me disse. "Rapaz deixe de tolice. Não se deixe amedrontar

Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar

Hoje o homem criou asa. E na maioria das casas. Eu também não posso entrar

Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar.

Hoje o homem criou asas. E na maioria das casas. Eu também não posso entrar"

(Zé Ramalho)

O bairro que a família mora é formado por um grande número de imigrantes de diversas

partes do Brasil,  mas em sua maioria  pertencentes às Regiões Norte e Nordeste, que vieram,



27

como os pais do menino, em busca de empregos e de oportunidades de ter uma vida melhor. Nem

todos os imigrantes estabelecem moradia fixa, como no caso da família. Alguns apenas "passam"

pela cidade um tempo e depois voltam para suas terras. O que acaba fazendo com que o bairro e,

consequentemente, as escolas do bairro, tenham uma grande rotatividade de pessoas, inclusive de

professores, que também costumam vir para cá com o mesmo objetivo.

As pessoas constroem laços afetivos na cidade, mas sempre estão ligadas, de alguma forma,

à sua terra natal, e o pensamento de voltar às suas origens é sempre considerado como uma opção

futura. Normalmente, sair da cidade nas sextas-feiras é algo que requer planejamento, estratégia

ou um meio de transporte próprio, pois o fluxo de pessoas saindo da cidade é muito alto. Algumas

pessoas, que vieram de lugares não tão distantes trabalhar em Angra, voltam para suas casas no

fim de semana, o que, em certo aspecto, torna a cidade apenas um meio de sustento. 

3.1.2 - A família

A família do menino é imigrante do Ceará. Os pais dele vieram para Angra dos Reis em

busca de oportunidades de emprego, visto a grande escassez onde moravam.

A mãe do menino relatou que, em sua terra natal, o trabalho simplesmente não existia. Eles

"viviam de roça." Plantavam e tinham criação de animais  para o sustento da família.  Com a

grande circulação de pessoas do Ceará em Angra dos Reis, que vinham para trabalhar, as notícias

que chegavam lá é de que aqui era um lugar rico em trabalho. Com a esperança de melhores

condições de vida, a mãe do menino, com dezenove anos de idade, veio com uma amiga para

Angra, ainda solteira, para trabalhar.

Quando perguntei  se  quando ela  chegou aqui  as  condições  de  encontrar  trabalho  eram

realmente compatíveis ao que era anunciado no Ceará, ela afirmou que era só chegar e começar a

trabalhar.

Ela veio para ficar na casa de umas meninas que já estavam aqui há algum tempo. Assim

que chegou, a dona da casa em que ia ficar tinha dado a luz a um menino e ela acabou ficando

responsável em cuidar da criança para a mãe trabalhar. Esta situação durou um ano. Após um ano

cuidando do menino, ela se deu conta que seus planos estavam estacionados, e foi aí que ela
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conseguiu começar a trabalhar, em um restaurante. Antes de conseguir o emprego, ela pensou em

voltar para o Ceará, mas não possuía dinheiro para isso.

Algum  tempo  depois,  o  pai  do  menino  imigrou  também.  Aqui  eles  se  conheceram,

começaram a namorar e, após um ano e alguns meses de namoro, ela engravidou. Quando o pai

do menino encontrou,  em Angra dos Reis,  condições  favoráveis de trabalho e sobrevivência,

trouxe também do Ceará seus pais e irmãos.

Por ter engravidado, a mãe do menino foi morar junto com o pai, em uma casinha alugada,

no mesmo morro onde moram hoje. Alguns anos mais tarde, um amigo que fizeram no morro,

ofereceu um terreno para a venda e com muito sacrifício, o pai de B. conseguiu comprar, pagando

parcelado. A parte da frente do terreno ele deu para sua mãe, um pedaço do meio, para o irmão, e

os  fundos  ficaram  para  ele.  A própria  família,  que  já  estava  acostumada  a  trabalhar  como

pedreiros, se juntou em um mutirão e construiu as casas. Durante muitos anos, a casa da família

do menino ficou com o chão de terra e as paredes no tijolo. Há mais ou menos cinco anos, eles

conseguiram, com muito esforço, terminar de colocar os pisos em toda a casa e fazer a pintura

das paredes.

Hoje em dia, a casa é muito bonitinha e aconchegante. As paredes são pintadas. Na sala há

dois sofás cobertos com capas com estampas de onça, um rack pequeno, ainda com a estética dos

móveis da década passada. Em cima dele está uma televisão de um modelo antigo, porém com

uma  aparência  de  conservação  incrível.  Neste  mesmo  rack  aparece  uma  foto  do  menino

segurando uma placa com dizeres referentes ao dia das mães. Ao lado do rack há uma planta

artificial.  Na  parede,  perto  da  porta,  fica  pendurado  um porta-chaves.  Tudo  na  casa  é  bem

simples, porém muito bem conservado. 

No momento só o pai do menino trabalha, como montador de andaime, o salário atual de

dois mil  reais  os coloca  na classe C, segundo o Centro de Políticas  Sociais  da FGV. A mãe

trabalhou até os seis meses de gravidez de B, que é seu primeiro filho e pretendia continuar

trabalhando depois que ele nascesse, mas, ao nascer, constatou-se que o menino tinha estrabismo

em alto grau e o médico alertou para que buscassem tratamento, pois, caso contrário, o menino

perderia a visão muito rápido. Por causa do tratamento constante em Niterói e das cirurgias que o

menino era submetido anualmente, a mãe parou de trabalhar e se dedicou integralmente a cuidar



29

do filho.

Há quase um ano atrás, eles abriram um bar, nesse mesmo morro. A mãe trabalhava nele. O

menino ficava junto com ela durante a tarde, quando saía da escola, e o irmão mais novo ficava

com uma babá. Mas por motivos de divergências entre ela e a babá, o mais novo teve que ficar

com ela  no bar  também.  Como ele  é  muito  pequeno e  mexia  em tudo,  a  mãe  já  não  tinha

condições de desenvolver bem seu trabalho no bar. Foi então que decidiram fechar.

Os pais têm o histórico de escolarização tardia, pois, por causa da imigração, tiveram que

abandonar os estudos, retomando-os apenas há alguns anos atrás através da Educação de Jovens e

Adultos, que também já abandonaram pelo fato de não terem mais com quem deixar o filho, que

era menor na época e também por causa do nascimento do segundo filho.

3.2 - O valor do estudo no seio da família

Apesar da escolaridade tardia dos pais, a Educação é muito valorizada na família. Os pais

se preocupam muito com todos os aspectos que envolvem a escolarização dos filhos.

Com o fato da imigração, os pais do menino tiveram os estudos interrompidos,  mas há

pouco tempo conseguiram retomar,  no período noturno, na Educação de Jovens e Adultos da

mesma  escola  que  o  filho  estuda  no  período  diurno.  Eles  iam juntos  para  a  escola  para  se

apoiarem mutuamente. Deixavam o filho com o avô para poderem estudar. Mas com o passar do

tempo, o avô, que é analfabeto, também resolveu voltar a estudar e por causa dessa decisão, os

pais do menino tiveram que parar novamente, pois agora não havia mais ninguém para cuidar do

menino.

Durante toda a  entrevista,  a mãe não hesitava em demonstrar  o quanto ela  considera a

educação importante e o quanto ela sente em não poder ter concluído os estudos e ter cursado

uma faculdade.  Embora  ela  ainda seja  nova (trinta  e  três  anos),  parece  que já  aceitou  o seu

destino como uma realidade "dada", sem nada que se possa fazer para mudá-la. Quando perguntei

para ela, o que esperava e sonhava para o futuro do filho, a resposta me deixou um pouco sem

chão. Foram palavras duras que me fizeram perceber o quão humano precisa ser um pesquisador.

Neste momento, eu tive que deixar a pesquisa um pouco de lado e me dedicar à levar esperança
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para aquela mulher, tentando dizer que ela ainda pode fazer muita coisa, e que a vida está repleta

de oportunidades esperando por ela.

Espero que ele seja uma pessoa que estude e seja a pessoa que eu não fui, que eu
não tive a oportunidade de ser. Se forme e seja uma pessoa que consiga alguma coisa
na vida, porque é tão triste a pessoa não estudar, não fazer uma faculdade, não fazer
nada,  não  ter  uma profissão.  Fica  muito  difícil.  (Depoimento  de  mãe de  aluno,  em
24/04/2014)

Depois  desse  desabafo  tão  sincero,  prossegui  com as  perguntas,  mas  de  uma forma  diferente.

Enxergando melhor aquela mulher por trás daquela "couraça" de mãe.

Eu: Qual a profissão você gostaria que ele seguisse?

Mãe: Eu tinha vontade que ele estudasse para direito, se formasse um dia.

Eu pensava, para mim, ser arquiteta6

Eu: Ainda dá tempo.

Mãe: Ai, ai. (Risos) Se eu tivesse a minha mãe perto seria mais fácil deixar eles para
mim estudar. Eu saia sem preocupação. Mas aqui fica muito difícil. Eu tenho a minha
sogra só que ela trabalha o dia todo ai chega em casa e tem as coisas dela para fazer.
Então, não tem como eu chegar lá e pedir a ela cansada para ficar com meus filhos.

A mãe da gente é diferente, fica mesmo. A gente não tem vergonha de chegar e pedir.

Essa parte é interessante para pensarmos a respeito da especificidade desta comunidade. O fato de

muitos serem imigrantes é fato que a escola sempre deveria pensar e levar em consideração em relação às

suas práticas. 

Depois, outra resposta que deixa clara a importância da educação para ela.

Eu: Se o gênio da lâmpada aparecesse aqui e  lhe concedesse  um único desejo,  qual
seria?

Mãe: Eu queria estudar e me formar

Eu: Seu desejo está fácil. Pensei que ia ser algo mais difícil.

Mãe: Não. Eu tenho vontade de estudar. Não quero muita coisa não. E é muita coisa
também, porque depois que você se forma para conseguir o que você quer, tudo fica
mais fácil. Eu acho.

6 A pergunta era sobre o filho, mas ela por conta própria falou de seu desejo. Acho que essa entrevista despertou na

mãe alguns sentimentos que poderiam estar adormecidos ou que talvez ela não tenha muita oportunidade de falar

sobre e ao mesmo tempo eu trouxe algumas contribuições que podem tê-la feito refletir e, quem sabe, projetar

alguma coisa para o futuro. Isso porque eu sou jovem, mas se o pesquisador tivesse a idade dela ou fosse mais

velho, talvez ela tivesse até uma inspiração maior. 
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Essa mãe,  essa família,  tinham sonhos,  que não puderam ver realizado em si,  mas que

esperam e não apenas esperam, mas lutam, para que esses sonhos sejam concretizados na vida de

seus filhos.

 Percebi também, que algumas vezes durante a entrevista, a mãe interrompia, sugeria e até

mesmo tentava conduzir as respostas do menino. Em outras épocas isso seria visto como algo

prejudicial à pesquisa, que comprometeria a coleta de dados mas, hoje, nós sabemos que cada

detalhe, cada gesto, cada pausa, cada riso tem sua importância para nossas análises. As pessoas

falam não só com palavras, mas todo o corpo fala por ela, as vezes concordando com o que a

boca está dizendo, as vezes dizendo completamente o oposto. A seguir, um trecho da entrevista

que ilustra isso.

Pergunto para o menino:

Eu: Você gosta de estudar ou só estuda porque é obrigado?
Ele: É obrigado.
Mãe: É obrigado? (Risos)
Ele: Não. Eu gosto sim de estudar.7

Mãe: Ou gosta ou não gosta.
Ele: Eu gosto.
Eu: Se eu dissesse que você não precisa estudar e nem ir para a escola nunca mais se
você não quiser.
Ele: Eu ia escolher a alternativa de ir para a escola porque se não estudar não ganha nada
na vida.
Eu: Como assim não ganha nada na vida?
Ele:  Não estuda.
Eu: Não ganha o quê?
Ele:  Não ganha muita coisa, não ganha emprego.
Mãe: (risos) Não ganha emprego.
Eu: Você só estuda para ganhar alguma coisa na vida né? 8

7 Pareceu estar se retratando por causa da fala da mãe. Parecia que não estava à vontade e estava

respondendo o que julgava ser o certo. Antes de começarmos a entrevista, eu disse para ele que

podia ficar tranquilo e falar a verdade em todas as perguntas, não importando qual fosse.  Nessa

pergunta, quando a mãe fez a intervenção, ele pareceu como se tivesse dito algo muito errado e

logo fez questão de corrigir.

8 Quem estuda para ganhar algo está trabalhando com a recompensa adiada. Na qual você faz

alguma coisa hoje, mas para ser "recompensado" ainda vai ter que esperar algum tempo. Não é

como comer um chocolate, que o prazer é imediato. Para colher os frutos do estudo, antes, a
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Ele: É.
Eu: E por que você não gosta de estudar só por estudar?
Ele: Não. Eu gosto de estudar.
Eu: Pode falar.
Ele: É sério, eu gosto de estudar.
Mãe: Risos

Essa mãe vê um valor tão grande na educação que não admite que, nem em pensamento,

ele não goste de estudar. Ela não dá espaço para esses pensamentos, é como se eles não tivessem

outra opção, é estudar ou estudar.

A mãe  é  a  responsável  pela  educação  dos  filhos  e  pelo  acompanhamento  escolar.  Ela

demonstra uma dedicação muito expressiva em relação ao cuidado com os meninos. Mesmo o B.

tendo nove anos e indo e voltando da escola sozinho, a mãe faz questão de pelo menos duas vezes

por semana ir até à escola conversar com a professora sobre seu rendimento e comportamento: 

 Pergunto para a professora como ele está na sala em relação ao comportamento, se está
desenvolvendo e ela diz que ele está bem, o único problema é que, às vezes, se junta
com algum coleguinha e conversa demais e fica atrapalhando. Só a conversa, o negócio
dele é a conversa. (Depoimento de mãe de aluno, em 24/04/2014)

É esperável que ele queira conversar na escola, pois é praticamente o único lugar onde ele tem

acesso a crianças de sua faixa etária. Em casa ele está com adultos ou com seu irmãozinho mais novo. Ele

sente necessidade de se relacionar com seus pares.

3.3 - O conceito de educação para a família

Pode-se constatar que essa família deposita todas as suas esperanças sobre a educação do

menino na escola. O conceito de educação para a família coincide com a concepção da escola.

Cheguei a essa conclusão quando perguntei sobre o estudo do menino em casa. Se existe

um momento e um lugar reservados para o estudo em casa e também quando perguntei sobre a

importância da escola.

Eu: O que a escola representa para você?

pessoa deve dispensar muito esforço e renunciar a muitas coisas que podem lhe trazer prazer

instantâneo, para apenas muitos anos mais tarde gozar do seu trabalho.
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Mãe: A escola para mim é tudo. Eu acho. Sem a escola como que as crianças aprendem 
alguma coisa? 
Pra mim a escola é tudo.

Essa mãe deposita muita fé na escola. Muitos pais que passam diariamente pelos corredores

da escola se dizem autossuficientes e levam os filhos à escola apenas por questões legais. Já

presenciei muitos pais questionarem muito a escola e considerá-la um item obsoleto na sociedade

atual.  Essa  mãe,  pelo  contrário,  acredita  na  escola,  mesmo  que  não  esteja  completamente

satisfeita com o desempenho da mesma.

Sampaio (2006) acredita que é necessário que os pais legitimem a escola, no sentido de

reforçar  a  autoridade  dela.  Em  sua  pesquisa,  ela  conclui  que  os  pais  do  menino  estudado,

duvidam da capacidade da escola de formar seu filho e a desautorizam quando esta quer torna-lo

um aluno que tem que submeter-se às normas. Ela acredita que para esses pais, a autoridade é

vista como arbítrio,  castradora,  coercitiva,  que impede a livre expressão do sujeito e nenhum

ganho advém de tal submissão. Compartilho da ideia da autora, de que esta posição dos pais é

altamente prejudicial  para seu filho,  que acaba ficando sem mediação para adquirir  a cultura

socialmente aceita, a qual é regida por normas e leis.

Quando a mãe desta pesquisa é questionada se o menino estuda em casa, ela justifica que

ele diz que não precisa estudar porque já sabe tudo. 

Ele só estuda quando eu pego no pé dele.  Ele diz que não vai  estudar para a prova
porque já sabe de tudo. E realmente ele tira nota boa. (Depoimento de mãe de aluno, em
24/04/2014)

Esse "tudo" que ele sabe é justamente o que o currículo da escola selecionou para passar

para essa turma de alunos. Se a escola reflete para a família que está tudo bem com a educação do

menino, através das notas das avaliações e do discurso da professora, para eles está tudo bem. No

momento que a escola se posiciona de uma outra maneira, a postura dessa família também muda,

para atender às expectativas da escola.

 Pode-se constar que a educação nessa família é como um sonho, como uma projeção de

vitórias e conquistas que atravessa gerações. Mas fazer essa educação realmente acontecer é um

dever incumbido à escola. A família dá o apoio e o suporte para que as coisas deem certo, mas
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quem dita as regras e o ritmo de jogo é a escola.

Isso é um ponto que nos leva a refletir sobre a importância imensurável da escola pública

na vida das pessoas pertencentes às camadas populares, pois este público deposita nela toda a

esperança  de uma vida melhor.  Para  a  grande maioria  desses,  a  escola é  a  única  chance  de

mobilidade social, e, algumas vezes, ela acaba por perpetuar o status quo.

Essa pesquisa lembra o modo de agir de Paulo Freire, quando buscava conhecer a realidade

da  comunidade  com  quem  ia  trabalhar.  Penso  que  este  é  um trabalho  que  as  escolas  e  os

professores deveriam praticar, para ter acesso a dados que o cotidiano escolar não revela por si

só,  mas  que  podem  ser  preciosos  para  o  enriquecimento  das  relações  e  ações  pedagógicas.

Entender  esses meninos,  suas histórias de vida e as de suas famílias,  não é perda de tempo.

Conhecendo nosso aluno, estamos conhecendo o ser humano com o qual convivemos quase que

diariamente  e  que  tentamos  a  todo  custo  inculcar  um  currículo  branco,  cristão,  ocidental,

capitalista e burguês. Conhecer esses meninos nos faz enxergar o que eles esperam da educação e

não o que a educação espera deles. A educação que espera e torna completamente aceitável, que o

menino que não se enquadra naquela concepção romântica de bom aluno, está fadado ao fracasso.

Quantas e quantas vezes, vemos em nossas escolas as profecias que se auto cumprem9 se

9 Magda Soares dialoga com Rosenthal e Jacobson, dizendo que a expectativa que uma pessoa

tem sobre o comportamento de outra acaba por se converter em realidade, porque a “profecia”

que a expectativa esconde exerce influência-não intencional e sutil-sobre o comportamento tanto

de quem “profetiza” quanto de quem é objeto da “profecia”. Assim, a “profecia” de que os alunos

são candidatos ao fracasso cria, nos professores uma expectativa negativa, que é transmitida, de

forma inconsciente e não-intencional. Exercendo influência sobre a auto-imagem dos alunos -

que  então  se  desvalorizam  e,  por  isso,  não  se  empenham  na  aprendizagem  -  e  sobre  o

comportamento do professor - que, por exemplo, aligeira e reduz os conteúdos, por causa das

“deficiências” dos alunos - essa profecia acaba por cumprir-se; a subescolarização acentua as

discriminações,  e,  ao  contrário  do  esperado,  as  medidas  compensatórias  antes  confirmam o

fracasso que promovem a “compensação” das “deficiências”.(SOARES, 2001, pág.34)
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realizando, ano após ano, geração após geração. E eu pergunto. Até quando?

3.4 – O tio como referencial de expectativa

Durante toda a entrevista, um ator foi insistentemente citado e relacionado à materialização

da cultura escrita na família. Em uma configuração familiar onde a constelação de pessoas não é

usuária autônoma dessa cultura, um tio de B. chama atenção por fazer uso e estimular o uso por

parte do menino, da forma mais valorizada socialmente da cultura escrita.

Em praticamente todos os questionamentos em relação à cultura escrita, a mãe e o menino

fazem menção a este tio. Ele aparece tentando mediar o contato e o gosto da cultura escrita,

principalmente com o menino. Esse tio é irmão do pai de B., que morou por muitos anos na casa

da frente, junto com os avós do garoto. Ele era seminarista e estudava para ser padre. Com uma

intensa rotina de leitura e estudos relacionados à igreja, o tio adotava uma postura que trazia uma

ruptura no modo do menino se relacionar  com a cultura escrita em seu cotidiano familiar.  O

menino  tinha  muito  contato  com  esse  tio  e,  através  dele,  ver  alguém  lendo,  escrevendo,

estudando, comprando e usando livros e materiais escritos pode ter se tornado algo mais natural.

Atualmente, esse tio mora na capital do Rio de Janeiro para cursar a graduação em Gastronomia.

Ele é uma referência de conquistas em relação aos estudos para esta família, por ser o único que conseguiu

alcançar esse nível de escolarização. Quando eles falam deste tio, falam com orgulho e com uma vontade

de conseguir alcançar também objetivos semelhantes. O horizonte de expectativas de B. está diretamente

relacionado ao do tio. Ele não mencionou em momento algum, expectativa de seguir a carreira do pai ou

do avô, mas como esse tio ele pretende estudar, e estudar muito, para conquistar seus objetivos.

3.5 - Horizonte de expectativa

A mãe, de alguma forma, projeta no menino seus sonhos, que considera frustrados. Ela

gostaria que ele estudasse Direito. Já o menino, tem o desejo de estudar Medicina.

O  horizonte  de  expectativas  desta  família,  se  formos  considerar  sua  história,  é  bem

audacioso.  Mas  se  formos  considerar  a  maneira  responsável  e  bem sucedida  que  eles  estão

demonstrando durante o curso da educação infantil e ensino fundamental dos filhos, podemos
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dizer que as chances destas conquistas serem realizadas é muito significativa.

Eles  são  muito  organizados  e  responsáveis  e,  quando  realmente  querem alguma coisa,

principalmente em relação aos filhos, eles unem esforços e conseguem.

Quando eu perguntei como eles pretendem conseguir realizar essas expectativas, a mãe

disse que em breve vai abrir uma conta poupança, no banco, para irem economizando para isto.

Esta resposta, para mim, demonstra que ela não percebe nitidamente que o maior investimento ou

esforço  que  eles  estão  fazendo,  independente  de  recursos  financeiros,  é  a  atenção  que  eles

dedicam à educação do menino. Pois sem essa dedicação, eles poderiam economizar milhares de

reais, mas talvez o menino não tivesse como aproveitar esses recursos. Mas o primordial ele vai

ter, devido ao investimento dos pais nele e na escola.

Este horizonte de expectativa já revela uma diferença secundária desta família em relação a

de outras crianças, da mesma escola que o B. estuda, que quando indagadas quanto ao futuro,

apresentam horizontes muito distantes do apresentado por essa família. É muito recorrente que

elas respondam que querem ser  cabeleireiras,  trabalhador10 da BrasFels11,  jogador  de futebol,

policial. Não que estas profissões sejam inferiores, mas que geralmente, de acordo com o senso

comum, as pessoas pensam que necessitam de menos estudo para conquistá-las. Já as escolhas da

família de B. vem conscientes de todo o esforço e estudo que elas irão demandar. Eles pensam

grande e seu horizonte de expectativa é proporcional ao tamanho do seu esforço e determinação

para vencer e conquistar.

10 As profissões integrantes de um estaleiro não são tão comuns, por isso não é tão fácil para

uma criança conhecer ou citar alguma que faça parte. Muitas crianças não sabem bem o que se

faz no estaleiro, mas eles querem trabalhar lá. Não pelo trabalho em si, que eles muitas vezes

nem sabem qual  é.  Mas  pelo  fato  de  trabalhar  no  estaleiro  ser  algo  muito  idealizado  pelos

moradores  desta  região.  No  estaleiro  trabalham  desde  ajudantes  de  serviços  gerais  até

engenheiros. Mas como as crianças não especificam, entendo que o trabalho em si não importa

tanto, o importante é trabalhar lá.

11 Képpel Fels Brasil, estaleiro situado em Angra dos Reis.



37

3.6 - A mãe e a formação do habitus

Essa família não é leitora autônoma. A mãe declarou, sem o menor problema, que não gosta

muito de ler. O menino sabe ler bem e consegue alcançar o que a escola propõe, mas da mesma

forma que a família, não faz uso autônomo da leitura, não possui materiais escritos ao seu alcance

dentro de casa, também não sente necessidade de ter. Todas essas constatações derrubaram minha

hipótese  inicial  em relação  ao  sucesso  escolar  do  menino,  que  eu  julgava  estar  diretamente

relacionado  a  um ambiente  alfabetizador  em casa.  Pensava  que ele  era  super  estudioso,  que

possuía muitos livros em casa, que era amigo íntimo da bibliotecária da escola,  que sua mãe

contava histórias para ele desde o ventre, entre outras coisas do gênero.

Quando na discussão do PPP da escola na qual leciono surgiu o dado que raríssimos alunos

fazem da leitura, uma atividade de lazer, eu não tinha dúvidas que os poucos casos de sucesso

escolar eram justamente esses raros leitores. Mas a situação com que me deparei na pesquisa foi

completamente  contraditória  à  minha hipótese.  O menino vai  muito  bem na escola,  mas seu

sucesso não está relacionado a isso. Muito pelo contrário, ele é um menino que faz o básico, mas

faz bem feito e passa grande parte de seu tempo jogando no computador e assistindo televisão.

Essa descrição é totalmente contrária ao que se esperaria de um caso de sucesso. Mas o que

precisamos compreender é que o sucesso, tanto como o fracasso, podem ter suas explicações

ligadas a diversos fatores, e em cada caso pesquisado iremos nos deparar com uma singularidade.

Neste caso, quando todas as hipóteses estavam derrubadas, outra surgiu. A mãe. Essa mãe

traz uma presença incontestável na vida desse menino. O seu jeito de ser e de gerir o seu lar é

algo que merece atenção.

Ela, ainda que com dois filhos relativamente pequenos, sem ajuda de sua família, que está

no Ceará, com tantas dificuldades, ainda assim consegue cumprir suas tarefas de forma muito

satisfatória. O fato de a casa estar sempre arrumada e cada coisa ter seu lugar nos diz muito sobre

ela. São dois meninos, o que poderia ser explicação bem aceitável para as coisas não andarem

muito em ordem. Mas não com ela. Ela demonstra tanto asseio e cuidado com suas coisas, que
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essa organização acaba se tornando "natural" para os meninos. Para eles, uma situação que fuja a

essa realidade é que é algo diferente.

As condições externas  de existência são internalizadas  sobre a  forma de um  habitus
específico, uma matriz duradoura de percepções, apreciações e ações construída através
de processos de socialização (especialmente os primeiros) ROLDÃO, 2012

Sampaio  (2006) realizou  um estudo de caso  com um adolescente  de classe média  que

indagava se o menino estudado se recusava a entrar no jogo escolar ou se seus pais se recusavam

a introduzi-lo. A autora traz uma reflexão histórica sobre as mudanças que ocorreram no núcleo

familiar através dos séculos, atribuindo à família uma humanização em suas relações, tendo sua

estrutura ficado mais horizontal e fraterna ao mesmo tempo em que a questão da autoridade foi

tornando-se difusa e problemática.  A autora dialoga com a filósofa Hanna Arendt (1997) que

acredita  que  os  adultos  estão  se  demitindo  de  sua  responsabilidade  sobre  o  mundo,  ao  não

assumirem a diferença entre as gerações diante das crianças.

A negação geracional diz respeito à recusa do adulto em assumir a autoridade que lhe

cabe na educação das novas gerações. A autoridade na educação advém, segundo Arendt

(1997:235), de uma necessidade natural: criança necessita de alguém que cuide dela, que

a  proteja,  e  de  uma  necessidade  política:  a  continuidade  da  civilização.  SAMPAIO

(20006, pág.5)

Já na família desta pesquisa, a mãe assumi sua autoridade em relação aos filhos e ocupa a

posição  de  responsável  pelo  acompanhamento  da  escolarização  das  crianças.  E  da  mesma

maneira  que  é  totalmente  organizada  e  disciplinada,  ela  a  todo  momento  imprime  estas

características  nos  filhos,  às  vezes  sem perceber.  Tanto  que,  quando  perguntei  se  o  menino

sempre foi organizado e se essa organização é “própria” dele, ela respondeu rapidamente que sim,

que era algo natural dele, mas após alguns instantes ela refletiu e começou a levantar hipóteses.

Associou seu modo de ser organizada e como no dia-a-dia ela transmite isso para as crianças. No

final, ela concluiu, ainda pensativa e pedindo minha opinião, que realmente o modo como ela faz

a gestão  de sua casa e da educação e  escolarização dos  filhos,  pode ser fundamental  para a

formação do menino.

Ela é responsável pela formação do habitus do trabalho e da disciplina, os mesmos que são

enfatizados e cobrados pela escola, favorecendo, assim, o bom desenvolvimento do menino nas
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práticas escolares.

Através  da  socialização  familiar  os  progenitores  transmitem  aos  seus  descendentes,
“mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema
de valores implícitos e profundamente interiorizados que contribui para definir,  entre
outras coisas, as atitudes em face do capital cultural e da instituição escolar” (Bourdieu,
1966:42 apud ROLDÃO,2012)

Na pesquisa de Brandão, Canedo e Xavier (2012) foi constatado que os níveis menores de

escolaridade  dos  pais  das  escolas  públicas  não  parecem  ser  impeditivos  de  uma  atitude

empenhada  para  o  bom rendimento  escolar  dos  filhos.  O que  também pude  constatar  nesta

pesquisa.  Apesar  do  baixo  nível  de  escolaridade,  esta  mãe  se  dedica  ao  acompanhamento

constante do filho em sua vida escolar, buscando uma articulação cooperativa com a escola e se

dispondo  a  ajudar  o  filho  da  maneira  que  a  escola  propõe,  com  empenho  e  dedicação.

Comprovando, também neste caso, que o nível de escolaridade dos pais não é fator suficiente

para um desempenho escolar inferior das crianças das camadas populares.

Outro fator que considero de muita importância para a construção do sucesso do menino,

foi a inserção dele desde os dois anos de idade na educação infantil. Isso demonstra que desde

cedo, a família estava preocupada com a formação do habitus escolar.

Porém  Lahire  (1997),  defende  a  ideia  de  que  a  mobilização  da  família  em  relação  à

escolarização  do filho  é  apenas  um dos  elementos  explicativos  do  sucesso,  que  possui  uma

relação de interdependência  com outros,  nenhum fator  é por si  só determinante.  E que nem

sempre  essa  mobilização  familiar  gera  o  resultado  esperado,  podendo resultar  inclusive,  em

alguns casos, no fracasso escolar.

Percebe-se que B. é um menino muito obediente, e talvez essa obediência inquestionável da

autoridade parental seja mais um elemento responsável pela facilitação da formação do habitus.

Ele aceita passivamente o que lhe é oferecido pela família. E sua família também apresenta essa

característica de submissão e docilidade. Talvez se o menino não aceitasse essa constante atuação

dos pais em sua vida, ele demonstrasse revolta, isso acabaria gerando um resultado insatisfatório

diante dos investimentos da família em sua escolarização. Mas ao invés dele se opor às atitudes

dos pais, ele simplesmente aceita, e aceita de maneira totalmente pacífica. Essas ações dos pais,

principalmente da mãe, sobre ele, nem sempre têm um caráter dirigido para o trabalho escolar,
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mas vão construindo o habitus da disciplina e do trabalho no menino, e assim, ele vai assumindo

uma postura que favorece o bom desempenho escolar.

Mais do que estratégias de investimento escolar ou de mobilidade social por parte das
famílias, Viana (2000 e 2005) sublinha a importância de “formas de presença familiar”
no  trajecto  escolar  dos  filhos,  que  não  correspondem  a  uma  intencionalidade
especificamente dirigida para o trabalho escolar. ROLDÃO, 2012

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa investigamos o contexto familiar de um menino oriundo das camadas
populares, tentando de alguma forma desvelar os mistérios da construção e manutenção de uma
trajetória escolar de sucesso.

Constatamos  que  o  menino,  embora  apresente  um  percurso  escolar  incontestável  de
sucesso, não é leitor autônomo, ou seja, não faz uso da leitura fora das exigências escolares. O
que, neste caso, contraria a suposta lógica de que, o gosto pela leitura e seu uso nas práticas
cotidianas está  diretamente relacionado ao bom desempenho dos alunos.  A partir  deste  caso,
pudemos perceber que um aluno bem sucedido na escola, pode não ser usuário autônomo da
cultura escrita, o que não é o desejável, mas percebemos que este não é um fator determinante
para o sucesso. Inclusive, o fato de ele conseguir ter êxito nas práticas escolares o garante o
direito de, em outra época, tornar-se leitor autônomo. Isso é muito importante, ser ou não ser
leitor  por opção, não por falta  dela.  É preferível um menino que tenha todas as ferramentas
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cognitivas para ler, mas não o faça por opção do que um menino que gostaria muito de ler, mas
não o faz por falta de oportunidade.

Seria exigir demais deste menino, pensar que ele tivesse a obrigação de ser leitor autônomo,
ou de alguma forma tentar diminuir o tamanho de suas conquistas por não ser. A família dele não
faz uso autônomo da cultura escrita, a escola pública que deveria ser um espaço de fomento à
leitura e à produção escrita para as camadas populares, que normalmente não trazem este capital
cultural  de  “casa”,  a  fim  de  dar  acesso  a  essas  crianças  a  um  bem  cultural  que  está
predominantemente  à  disposição  das  classes  mais  favorecidas,  não  o  faz.  Na  escola  onde  o
menino estuda, frequentemente a biblioteca encontra-se fechada ao público. Este ano estamos em
junho e ela ainda não conseguiu se organizar para atender a demanda das crianças, e mesmo
quando abre não consegue estimula o gosto pela leitura, pois o acervo não é renovado, os livros já
estão muito deteriorados e as crianças que estão no 4º ano de escolaridade, como é o caso de B.,
leem os mesmos livros desde a pré escola, o que acaba sendo mais um motivo para desestimular
o gosto pela leitura e não o contrário.

Realmente não podemos culpar o menino por nada disso. Talvez ele até goste de ler, mais
ainda não teve a oportunidade de vivenciar a  leitura em todas as suas facetas e  com todo o
potencial  que ela pode oferecer.  Talvez ele ainda não tenha tido um encontro mágico com o
mundo da leitura, e isso realmente é um desafio que cabe à escola, mas não só a ela. Isso é uma
demanda que caberia ao poder público, implementando ações de fomento à leitura e à escrita que
visassem minimizar a desigualdade de acesso a artefatos culturais para as crianças das camadas
populares a fim de estimular o contato prazeroso com este universo para a cultura popular e
assegurar que estas crianças façam suas escolhas por opção e não pela falta dela.

Em Angra dos Reis, o acesso da população aos livros é muito escasso. Quando perguntei ao
menino se ele conhecia alguma biblioteca na cidade ou no bairro, ele mencionou apenas a da
escola,  que  na  maioria  das  vezes  não  está  disponível  e  que  está  imersa  em  toda  aquela
problemática. Existe também uma biblioteca municipal, no centro da cidade, mas como parece,
muitas pessoas desconhecem a existência. Só há pouquíssimos anos que inaugurou no shopping
uma pequena livraria. Fui até ela apenas uma vez procurar um livro clássico de Pedagogia e ela
não conseguiu atender minha demanda. Na entrevista, a mãe do menino se referiu a gibis da
“Turma da Mônica” como se fosse algo que eu tivesse que buscar na memória. Ela inclusive
perguntou se era do meu tempo.

A partir  da  análise  desses  dados  é  possível  detectar  uma  demanda  muito  forte  desta
população em relação a uma aproximação com a cultura escrita. Seria interessante pensar, a nível
de Município,  em políticas  públicas  que tentassem tornar  essa cultura mais presente na vida
destas famílias.

Outro fato interessante na análise deste caso foi o ingresso precoce deste menino na escola.
Este contato desde muito novo, ajudou B. a construir e interiorizar o  habitus escolar de forma
mais “natural”, diferente das crianças que só entram na escola a partir dos cinco anos de idade e
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que para se adaptar, necessitam passar por uma grande ruptura em relação ao comportamento que
desenvolveu durante todos esses anos em casa, na maioria das vezes, contrário ao aceito pela
escola.

Esse ingresso na educação infantil é muito importante, pois desde cedo a criança passa a
formar o habitus escolar, que contribui muito para sua adaptação à escola durante todos os anos
de estudo, principalmente se no ambiente familiar está se construindo um habitus  contrário ao
adotado e cobrado pela escola.

É interessante, a nível de poder público, pensarmos em uma universalidade do acesso à
educação infantil, visto que as crianças das classes populares que mais precisam que a escola faça
a mediação entre elas  e a cultura escrita são as que possuem menos condições de conseguir
acesso à educação infantil,  pois não possuem recursos financeiros para pagar os custos deste
investimento e também não conseguem vagas na rede pública, visto a escassez da oferta.

É importante ressaltar que a universalização da educação infantil, por si só, não resolve os
problemas. É necessário que essa oferta seja acompanhada por todo o investimento capaz de
tornar  esses  espaços  realmente  em  locais  de  aprendizagem.  Não  basta  abrir  as  turmas  e
“depositar” as crianças de qualquer maneira. É necessário que o ambiente seja parecido com o da
casa da família de B., onde as coisas funcionam, onde cada coisa é bem pensada, onde a educação
tem prioridade e é levada a sério. 

O menino B.  é  herdeiro de uma disciplina e  organização do seu meio de socialização
primária. Esse fato é extremamente relevante para a construção de seu sucesso. Ele não é um
menino estudioso, não é um leitor autônomo e não tem nenhuma inteligência fora do comum. O
que simplesmente faz com que ele tenha sucesso é que, através desse habitus da disciplina e do
trabalho,  ele  consegue  atender  às  expectativas  da  escola,  que  busca  justamente  essas
características em seus alunos. Dentro do horário de aula ele consegue aprender “tudo” o que a
escola se propõe a ensinar. Ele conhece muito bem as regras do “jogo escolar”e já é um “jogador”
experiente, conseguindo assim, ter sucesso. 

A mãe de B. é muito importante na construção desse sucesso, embora ela possa não se dar
conta disso. Ela é muito responsável em tudo que faz e cobra essa mesma responsabilidade do
menino. Com sua rotina, organização e disciplina, ela aos poucos foi interiorizando esse habitus
no  menino,  que  acabou  se  tornando  um menino,  um estudante,  um  filho  e  um neto  muito
responsável.

Percebe-se que esta mãe consegue fazer isso sem perder o equilíbrio. Embora ela cuide
muito bem dos filhos, ela não caiu na tentação de ser uma mãe que faz tudo pelos filhos e os
mesmos acabam se tornando “patrões” de seus pais. Ao mesmo tempo que ela é uma mãe zelosa
que cuida e que se importa com seus filhos, ela dá responsabilidades para eles. Nos momentos em
que eu estava na casa pude perceber isso nitidamente. O menino tem responsabilidades, ele ajuda.
Esse equilíbrio que ela encontrou entre o cuidar e o educar também foi algo primordial para o
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sucesso do menino. 

Essa mãe é um ponto muito positivo para esse menino. Ela realmente é fundamental na
construção desse sucesso.

B.  é  herdeiro de  disposições  que  são  imprescindíveis  ao  bom  desempenho  escolar:  o
trabalho e a disciplina. E os outros alunos que não são  herdeiros dessas disposições? A escola
precisa dar conta desta demanda para deixar de corroborar com as estatísticas mais gerais de
fracasso. Normalmente, as crianças das camadas populares não são herdeiras do habitus  aceito
socialmente, especificamente pela escola, e é a escola que precisa construir isso nelas. Porém em
sua  maioria,  as  crianças  das  camadas  populares  chegam  à  escola  no  momento  em  que,
curricularmente, é o de se dar a alfabetização, assim todo o processo acaba tornando-se mais
complexo e confuso tanto para o aluno quanto para a escola, que não consegue dar conta dessas
duas demandas de trabalho tão intrincadas, paralelamente.

Penso que uma possível solução seria essa, investir na universalização da educação infantil
de qualidade e com ela autorizar o acesso das crianças que tanto necessitam deste investimento.
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ANEXO 2
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ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA

 PAIS

1- DADOS PESSOAIS

Nome mãe_______________________________________________________________________

Nome pai________________________________________________________________________

Data de nascimento mãe   ____/_____/_____ Naturalidade ________________________________

Data de nascimento pai    _____/_____/_____ Naturalidade ________________________________

Nível de escolaridade mãe: __________________________________________________________

Nível de escolaridade pai ___________________________________________________________

Ocupação mãe: ___________________________________________________________________

Ocupação pai: ____________________________________________________________________

Renda familiar____________________________________________________________________

Tem quantos filhos? _______________________________________________________________

Quantas pessoas moram na casa? _____________________________________________________

O que fazem no tempo livre? ________________________________________________________

Quais locais a família costuma frequentar? _____________________________________________

Quais locais o menino costuma frequentar? _____________________________________________

2- PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO FILHO

Alguém leva o menino na escola? Quem? Ele gosta?

Em relação à reunião de pais. Tem costume de ir? Quem vai? Por que vai? O que costuma fazer na reunião.

Alguém ajuda nos deveres de casa? Quem? 

Vai à escola sem que a escola peça? Para que? Como a escola lida com isso?

Como cuidam do material do menino? 

Existe uma rotina para o menino? Como está dividida? Há algum tempo separado para estudo em casa? Quanto tem-
po?  Alguém o orienta durante esse período?
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3-CONTEXTO FAMILIAR DE LEITURA

Você lê?  O que? Gosta de ler e gosta do que lê? Com que frequência? Onde lê?

Na família existe histórico de leitura?

Você lê para seu filho? Em que momento? Com que frequência? O que lê? Qual a reação da criança?

Costumam fazer leitura de algum material religioso? Qual? Por que?  Com que frequência? Vocês comentam entre si 
o que é lido ou falado neste espaço?

O menino costuma frequentar algum espaço religioso que ofereça aulas/oficinas? O que ele costuma fazer neste es-
paço?

4 - VALOR DA ESCOLA E DA LEITURA PARA A FAMÍLIA

Como é dividido o orçamento da família? 

Quais são as prioridades de consumo? 

Quais os presentes que costumam dar para o filho? Qual foi o último presente que deram? O que ele mais gosta de 
ganhar? O que ele não gosta de ganhar? 

Quais são seus desejos para o menino?

Qual profissão vocês gostariam que o menino seguisse?

Se o gênio da lâmpada aparecesse aqui e lhes concedesse um único desejo. Qual seria?

O que a escola representa para vocês

Tem algum espaço na casa reservado para estudo? Onde? Quem escolheu? 

Onde o menino guarda o material escolar?

Ele possui algum material exclusivo para uso em casa?

Alguém da família/amigos costuma presentear o menino com livros ou materiais escolares?

Alguém da família costuma investir na educação do menino? Quem? Como? 

Conhece alguém que venceu na vida através do estudo?

Alguma vez ele fez explicadora? 

Ele faz alguma atividade extra escolar?

5 - DISPONIBILIDADE E ACESSO A MATERIAL ESCRITO

Que tipo de material escrito possuem? (Revistas, jornais, livros indicados pela escola, livro didático, livros não indi-
cados, história em quadrinho, textos escolares, textos na internet, textos de trabalho, livros digitais, audio livros, li-
vros técnicos, manuais, bulas de remédio, rótulo de produtos, textos religiosos, propaganda, panfletos, receitas, car-
tas)

Quando fazem uso dele?

Com que frequência? 
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Onde são guardados?

Alguém da família tem hábito de comprar jornal? Com que frequência? 

Existe algum texto que você guarde como de estimação? O que? Por que?

6- USOS DA ESCRITA

Você costuma escrever? O que? Para quem?

Antigamente as pessoas tinham mais costume de se comunicar através de cartas. Você utilizava esse meio de comuni-
cação? Por que parou?

Você gosta de escrever? Por que?

Quais são as suas maiores dificuldades em relação à escrita?

Alguém da família tem o hábito de escrever? Quem? O que?

Histórico familiar de escrita

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

ALUNO

1- ENTENDENDO O CONTEXTO

Nome __________________________________________________________________________

Data de nascimento   _____/_____/_____ Naturalidade ___________________________________

Quantas pessoas moram na casa _____________________________________________________

Tem irmãos? Quantos? _____________________________________________________________

Tem amigos? De onde são? _________________________________________________________

Você se dá bem com seus amigos ou costumam brigar muito _______________________________

O que faz no tempo livre ____________________________________________________________

Quais locias a família costuma frequentar_______________________________________________

Quais locais você costuma frequentar___________________________________________________

O que gosta de receber de presente? O que não gosta

Qual foi o último presente que ganhou?

Se um ladrão entrasse p assaltar sua casa. O que você esconderia dele?
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Gosta de estudar ou só faz porque é obrigado? Por que?

Gosta da escola? Por que?

Gosta de ler? Por que?

Você costuma ler o que pedido na escola?

Lê outras coisas por conta própria?

Como você escolhe o que vai ler?

Como começou sua história com a leitura? Quem te deu seu primeiro livro? Qual foi? Você ainda o possui?

Onde você tem acesso aos livros?

Você sabe se existe na sua cidade ou no seu bairro alguma biblioteca pública? Você já foi?

Esta biblioteca é de fácil ou difícil acesso?

Avaliação da biblioteca que frequenta

Quais são suas dificuldades ao ler?

Se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro. Qual seria?

Faz uso da internet? Com que frequência? O que faz nela?

Você prefere ler em um papel ou na tela do computador?

O que você quer ser quando crescer? Como vai fazer isso?

2- PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO FILHO

Alguém te leva para escola? Quem? Você gosta? Por que?

Em relação à reunião de pais. Alguém vai?  Quem? Por que vai? O que você acha disso?

Alguém ajuda nos deveres de casa? Quem? 

Quem cuida do seu material? 

Existe uma rotina para você? Descreva seu dia.

Há algum tempo separado para estudo em casa? Quanto tempo?  Alguém o orienta durante esse período?

3-CONTEXTO FAMILIAR DE LEITURA

Seus pais e familiares leem?  O que? O que você acha disso?

Você vê seus familiares comentarem o que leem?

O que você acha das pessoas que leem?

Normalmente quem você vê lendo?
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Seus pais leem para você? Em que momento? Com que frequência? O que leem? O que você sente em relação a 
isso?

Você costuma frequentar algum espaço religioso que ofereça aulas/oficinas? O que você costuma fazer neste espaço?

4 - VALOR DA ESCOLA E DA LEITURA PARA A FAMÍLIA

Se você ficasse milionário quais seriam as primeiras 5 coisas que você compraria?

Se você ficasse milionário quais seriam os 2 primeiros lugares que você iria?

Quais os presentes que costuma ganhar? Qual foi o último presente que ganhou? O que ele mais gosta de ganhar? 

Tem algum espaço na casa reservado para estudo? Onde? Quem escolheu? 

Onde você guarda o material escolar?

Você possui algum material exclusivo para uso em casa?

Alguém da família/amigos costuma te presentear com livros ou materiais escolares?

Alguém da família costuma investir na sua educação? Quem? Como? 

Como é o seu comportamento na escola?

O que você faz na hora do recreio?

5 - DISPONIBILIDADE E ACESSO A MATERIAL ESCRITO

Que tipo de material escrito possuem?

Quando fazem uso dele?

Com que frequência? 

Onde são guardados?

Alguém da família tem hábito de comprar jornal? Com que frequência? 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

ESCOLA

Qual a participação dos pais na escola?

Eles costumam vir à escola mesmo sem ser convocados? Por que?

O menino costuma trazer as atividades de casa prontas?

Como é o material do menino? Ele e/ou a família dão importância e cuidado.

Como é o uniforme do menino?

Ele costuma trazer lanche de casa?

Ele já ficou depois da hora aguardando os responsáveis? Com que frequência isso acontece?

Ele é faltoso? Como ele é em relação à pontualidade?

Ele costuma frequentar a biblioteca?

Ele costuma se envolver em brigas?

Quando os pais são chamados à escola eles costumam ficar a favor da escola ou defendem o menino a qualquer cus-
to?

ANEXO 3
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título  do  projeto:  ESTUDO DE CASO: CRIANÇA COM BOM DESEMPENHO NAS PRÁTICAS DE
LEITURA E ESCRITA NO PRIMEIRO SEGMENTO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS

Pesquisador responsável: Carolina Melo Costa Lessa

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:  Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR)
UFF

Telefone para contato: 

Nome dos voluntários: ______________________________________________________________________

Idades:___________________________________________________________________________________

RG______________________________________________________________________________________
Responsável legal:__________________________________________________________________________

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar deste projeto de pesquisa (cujos dados encontram-se acima)

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a relação entre a familiaridade de determinada criança com o
universo da leitura desde seu convívio familiar e o desempenho escolar da mesma em relação à leitura, a escrita
e sua formação enquanto leitor.

As entrevistas serão gravadas em áudio, digitalmente e, depois, transcritas. Se houver consentimento,
poderão ser produzidas imagens, mas estas imagens ao serem publicadas preservarão o rosto dos voluntários.

O (A)  Sr.  (a)  tem  toda  a  liberdade  de  responder  o  que  quiser.  Caso  alguma  pergunta  lhe  parecer
inconveniente, reserve-se o direito de não respondê-la. Durante uma entrevista de tipo etnográfica, é comum
que  o  entrevistado  comente  sobre  a  sua  vida  pessoal.  No  entanto,  os  dados  que  não  estão  diretamente
relacionados ao objeto de pesquisa não serão publicados.
Informamos que, para preservar a sua identidade, seu nome será substituído por um nome fictício.
O momento de entrevista não é apenas enriquecedor ao pesquisador, mas também ao entrevistado que, através
desta experiência, tem a oportunidade de elaborar elementos de sua própria biografia, o que auxilia no seu
autoconhecimento.
Sua participação é voluntária e nos colocamos a seu inteiro dispor para esclarecer eventuais dúvidas a respeito
da pesquisa. De toda forma, mesmo depois de prestar depoimento, se for o seu desejo, há total liberdade para
solicitar a retirada de seus dados da pesquisa.

Eu,  __________________________________________,  RG  nº  _____________________  declaro  ter  sido
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável legal
por ____________________________________, 


