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RESUMO 
 

 

 

A partir do estudo de caso de uma unidade pública de ensino, esta pesquisa 

almejou investigar a existência de mecanismos ideológicos presentes no discurso 

docente a cerca do fracasso escolar das camadas menos favorecidas, buscando 

captar algumas das estratégias acionadas pelos professores para se eximir de 

qualquer responsabilidade que possa recair sobre eles quanto ao baixo rendimento 

escolar dos alunos. Apoiado na conexão existente entre a valorização do capital 

cultural e os processo de seleção desempenhado pelo sistema escolar dentro do 

modelo capitalista  e tendo como principais referenciais teóricos os autores Pierre 

Bourdieu & Jean Claude Passeron e Christian Baudelot & Roger Establet, os quais 

fazem uma  crítica social ao sistema de ensino, pretendeu-se verificar a participação 

do professor  enquanto agente social do sistema escolar, que contribui para a 

reprodução das relações sociais, buscando analisar como os docentes se 

reconhecem no sucesso ou fracasso escolar de seus aluno e os mecanismos 

ideológicos veiculados por eles para ocultar sua contribuição no processo de 

produção do fracasso escolar, em especial, dos alunos das classes sociais menos 

favorecidas, que muitas vezes são rotulados e estigmatizados como fracassados ou 

incapazes, por não conseguirem obter êxito nas atividades escolares. 

 

Palavras-chave: fracasso escolar, ideologia docente, classe social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

From the case study of a unit of public education, this research aimed to 

investigate the existence of ideological mechanisms of professoriate speech about 

the school failure of the less advantaged social stratum, in order to captivate some of 

the strategies put in action by teachers to avoid any responsibility that may reflect on 

them as the low academic achievement of students. Based on the connection 

between the valuing of the cultural capital and the selection process played by the 

school system within the capitalist model and having as the main theoretical 

references the authors Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron  and Christian 

Baudelot & Roger Establet, who comment upon the education system, we set out to 

verify the participation of professor as an agent of social education system, which 

contributed to the reproduction of social relations, trying to analyze how teachers 

recognized themselves through the success or failure of their school student and 

ideological mechanisms diffused by them to hide their contribution in the process 

production of school failure, in particular, concerning students from underprivileged 

social classes, which are often labeled and stigmatized as losers 

 or unable, for failing to be successful in school activities.  

 

Keywords: school failure, teaching ideology (professoriate ideology), social class. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RESUMEN 
 
 

A partir del estudio de caso de una unidad pública de enseñanza, esta 

investigación logró investigar la existencia de mecanismos ideológicos presentes en 

el discurso docente sobre el fracaso de escolar de las camadas menos favorecidas, 

buscando captar algunas de las estrategias accionadas por los profesores para 

eximirse de cualquier responsabilidad que pueda recaer sobre ellos cuanto al bajo 

rendimiento escolar de los alumnos. Apoyado en la conexión existente entre la 

valoración del capital cultural y los procesos de selección desempeñado por el 

sistema escolar dentro del modelo capitalista y teniendo como principales 

referenciales teóricos los autores  Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron y 

Christian Baudelot & Roger Establet, los cuales hacen una crítica social al sistema 

de enseñanza, se pretendió verificar la participación del profesor como agente social 

del sistema escolar, que contribuye para la reproducción de las relaciones sociales, 

buscando analizar como los docentes  re reconocen en el suceso o en el fracaso 

escolar de sus alumnos y el mecanismo ideológico vehiculazo por ellos para ocultar 

su contribución en el proceso de producción del  fracaso escolar, en especial, de los 

alumnos de las clases sociales menos favorecidas, que muchas veces son rotulados 

y estigmatizados como fracasados o incapaces, por no lograren obtener éxito en las 

actividades escolares. 

 

Palabras-clave: fracaso escolar, ideología docente, clase social 
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 INTRODUÇÃO 
 
 

Justificativa 
 

 Abordar o tema do fracasso escolar nos dias atuais não é tarefa fácil. O 

assunto põe em evidência não apenas a fragilidade do sistema escolar, como 

também, o envolvimento dos agentes escolares na produção desse fenômeno, 

podendo gerar certa resistência à pesquisa. 

O tema do fracasso escolar é bastante oportuno, pois ele envolve 

pessoalmente pais, alunos, professores e gestores. Por isso, um considerável 

número de pesquisadores tem demonstrado interesse e dedicado pesquisas ao 

estudo deste fenômeno. 

Nas últimas décadas, o governo tem empenhado seus esforços em prol da 

democratização do acesso universal à escola. Entretanto, se esta proclamada 

democratização do ensino já se fez em termos quantitativos, ou seja, em números 

de vagas, ela ainda não ocorreu em termos qualitativos, pois não tem conseguido 

garantir aos alunos das camadas menos favorecidas um ensino de qualidade. Sobre 

este aspecto afirma Bourdieu: 

 
De fato, o sistema de ensino pode acolher um número de educandos cada 
vez maior – como já ocorreu na segunda metade do século XX – sem ter 
que se transformar profundamente, desde que os recém-chegados sejam 
também portadores das aptidões socialmente adquiridas que a escola exige 
tradicionalmente. Ao contrário, ele está condenado a uma crise, percebida 
por exemplo com a “queda do nível”, quando recebe um número cada vez 
maior de educandos que não dominam mais no mesmo grau que seus 
predecessores, a herança cultural de sua classe social. (BOURDIEU 2007, 
p. 57) 

  

A abertura da escola a todas as classes sociais não eliminou o fenômeno do 

fracasso escolar que assombrava principalmente as classes populares. Ficam, 

portanto, evidentes o fracasso da escola e do cumprimento do ideal democrático  na 

educação: oferecer uma educação igualitária e proporcionar a todos as mesmas 

chances de ascensão profissional e social. 
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Apesar de as taxas de reprovação e evasão terem diminuído 

consideravelmente em função do sistema de ciclos adotado em algumas regiões, 

elas ainda estão fortemente presentes. É preciso destacar que este sistema funciona 

como um instrumento capaz de ocultar, pelo menos temporariamente, o fenômeno 

do fracasso escolar, pois as regiões que aderem a ele apresentam considerável 

declínio nos índices de reprovação em função da Progressão Continuada. Tal 

programa propõe que a duração de um ciclo seja de dois ou quatro anos, impedindo 

dessa forma que os alunos sofram sucessivas reprovações. Deve-se acrescentar 

também que, nesse programa, o aluno só poderá ser retido na mesma série por dois 

anos consecutivos, independente de estar ou não apto para acompanhar o conteúdo 

das séries subseqüentes. Logo, não é novidade saber de casos de alunos que são 

encaminhados para a série seguinte e chegam ao fim do Ensino Básico sem saber 

minimamente ler e escrever.  

Desse modo, o sistema de ciclos com Progressão Continuada funciona como 

um instrumento capaz de mascarar os reais dados educacionais, já que ele permite 

verificar apenas informações referentes à aprovação, evasão e reprovação, gerando 

índices distorcidos sobre a qualidade do ensino, pois ao ser divulgado o decréscimo 

das taxas de reprovação, subentende-se erroneamente que se elevou a qualidade 

da educação. 

Atualmente, o maior desafio para a educação brasileira é a melhoria da 

qualidade do ensino ministrada nas unidades públicas. Estudos realizados em 2005 

pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas) apontam que, no ano de 

1990, mais de 50% dos alunos reprovaram na primeira série do ensino fundamental. 

Em 2003 constatou-se que mesmo com a queda dos índices de reprovação, as 

taxas eram ainda muito altas, pois os índices estatísticos para esse ano revelam que 

30,1% dos alunos reprovaram na primeira série, e 19,8% dos alunos reprovaram na 

segunda série. Ou seja, identificou-se que tais taxas ainda constituem um sério 

problema para os governos. 

Avaliações realizadas pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica) têm demonstrado serem altas as taxas de reprovação e baixos os 

indicadores de qualidade. Os dados produzidos pelo SAEB (2003) apontam que 

cerca de 38% dos alunos que cursavam a 4ª série do Ensino Fundamental, estavam 

em situação de atraso escolar. Essa situação é motivada pelo ingresso tardio da 
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criança na escola, pelo abandono das salas de aula e pela reprovação ao final do 

ano letivo. 

O censo escolar de 2006 apresentado pelo INEP (instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas) revela que no Brasil, no ano de 2005, 13% dos alunos que 

cursaram o Ensino Fundamental sofreram reprovações e 7,5 % abandonaram os 

estudos. Abaixo, demonstramos que esses dados podem variar conforme a 

localização Geográfica. 

 

 

Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono do Ensino Fundamental 
 segundo a Região Geográfica – 2005 

 

 Aprovação Reprovação Abandono 
Brasil 79,5 13,0 7,5 
Norte 73,1 15,8 11,1 
Nordeste 71,4 16,3 12, 
Sudeste 87,2 9,2 3,6 
Sul 83,4 13,9 2,7 
Centro-Oeste 79,7 11,9 8,4 
Fonte: MEC/ Inep, Censo escolar 2006 

 

Nota-se que os índices de evasão se tornam um problema ainda maior nas 

regiões Norte e Nordeste. Ao compararmos estes índices com os índices de 

abandono das regiões Sul e Sudeste, constatamos que nas regiões Norte e 

Nordeste esses números chegam a triplicar.   

À medida que se avançam as séries escolares, os índices de aprovação 

tendem a diminuir e os índices de evasão tendem a aumentar. Se analisarmos o 

gráfico de rendimento escolar referente ao Ensino Médio no ano de 2005 veremos 

que dobram as taxas de abandono. Na média geral do país, mais de 15% dos 

alunos que cursam o Ensino Médio abandonam a escola e 11,5% sofrem alguma 

reprovação.  
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Ensino Médio 
 Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono, segundo a Região Geográfica 

e a Unidade da Federação 2005 
 Aprovação Reprovação Abandono 
Brasil 73,2 11,5 15,3 
Norte 70,5 8,7 20,8 
Nordeste 70,9 9,0 20,1 
Sudeste 76,1 13,3 10,9 
Sul 72,3 14,5 13,2 
Centro-Oeste 71,5 10,9 17,6 

Fonte: MEC/ Inep, Censo escolar 2005 
 
 
 
 Os dados de fluxo do Ensino Médio também apontam que os indicadores de 

evasão são mais elevados no Norte e Nordeste. Esses números evidenciam como 

as oportunidades educacionais estão distribuídas de forma desigual.  
É preciso sublinhar que estes índices tendem a aumentar à medida que os 

alunos avançam nas séries escolares, isso porque o sistema de ensino, regido pelo 

modelo capitalista atual, cria mecanismos cada vez mais severos de seleção 

impedindo que grande parte dos estudantes chegue ao topo da pirâmide escolar. 

Este aspecto se torna ainda mais evidente na escolarização das classes populares 

que encontram maiores dificuldades em prosseguir com os estudos, o que explica o 

aumento das taxas de evasão no Ensino Médio. 

Contudo, é quando nos deparamos com os índices estatísticos do Ensino 

Superior que podemos verificar o afunilamento do número de alunos destinados a 

uma trajetória escolar longa. Os dados a seguir revelam que apenas 10,6% dos 

jovens entre 18 e 24 anos são atendidos pelo Ensino Superior. Outro aspecto 

importante a ser considerado é o fato de 67% dos jovens nesta mesma faixa etária 

abandonarem os estudos e 6,5% ainda não concluírem o Ensino Fundamental.  

Deve-se destacar também que, para esses 10,63% de alunos matriculados no 

Ensino Superior, o fato de ter chegado a este nível educacional não é sinal de 

sucesso escolar. É preciso considerar que este percentual tende a diminuir, pois os 

indicadores de matrícula no Ensino Superior são superiores aos indicadores de  

conclusão. 
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Jovens de 18 a 24 anos, não estudantes, estudantes, e estudantes distribuídos 
segundo nível de ensino freqüentado - Brasil11 

 

 
Total       

(1) 

Não 

estudantes 

Estudantes    

( 2) 
Fundamental 

Médio     

(3) 

Superior 

(4) 

Jovens de 
18 a 24 
anos 

24.072.318 16.327.459 7.744.859 1.504.012 3.683.112 2.557.735 

% 100 67,83 32,17 6,25 15,3 10,63 

Fonte: PNAD/IBGE, 2004. Nota (1) Inclusive os estudantes de curso de alfabetização de adultos.(2) Inclusive os 

estudantes de pré-vestibular. (3) Inclusive os estudantes do curso de mestrado e doutorado 

 

 Diante deste cenário constata-se que as relações de acesso e eqüidade na 

educação, desde o nível básico até o nível superior, estão longe do esperado e 

esboçam a perversidade da pirâmide escolar, que acolhe a todos em seu nível mais 

elementar, porém eleva apenas uma pequena fração aos níveis superiores da 

educação. Os dados aqui apresentados demonstram que o fracasso escolar, 

caracterizado pelos altos índices de reprovação e evasão, são aspectos que 

denunciam o fracasso não do aluno, mas do sistema de ensino, visivelmente incapaz 

de educar a todos os que nele ingressam. 

 

O objeto de estudo 
 

Amparada nas teorias de Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron e Christian 

Baudelot & Roger Establet, esta pesquisa tem por objeto de estudo o discurso 

ideológico emitido pelo professor, enquanto agente social do sistema escolar que 

contribui para a reprodução das relações sociais; mais especificamente, a 

construção de dispositivos ideológicos com os quais os docentes ocultam as causas 

sociais do fracasso escolar. 

O objetivo deste trabalho é investigar como os agentes envolvidos no 

processo de escolarização se reconhecem no sucesso ou fracasso escolar dos 

alunos; e quais os mecanismos utilizados por eles para ocultar possíveis práticas 
                                                 
 
1 Dados obtidos  no trabalho de:  Neves,Clarissa Eckert Baeta; RAIZER,Leandro; FACHINETTO, 
Rochele Fellini. Acesso, expansão e equidade na educação superior: Novos desafios para a política 
educacional brasileira. Sociologias, no17. Porto Alegre, Jan-Jun, 2007. 
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que contribuem  para o fracasso escolar, em especial, o dos alunos das classes 

sociais desprivilegiadas. 

Segundo Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (1975), o sistema 

educacional é engendrado de forma a manter mecanismos de seleção que 

contribuem para que os alunos das classes sociais privilegiadas consigam obter 

maior êxito nas atividades escolares do que os alunos das classes populares. A 

escola tende a valorizar somente os conhecimentos “formais”, os quais nem sempre 

fazem parte da realidade de todos os alunos. As críticas sofridas pelos professores, 

quanto à sua responsabilidade no baixo desempenho escolar dos alunos, fazem 

com que eles sintam a necessidade de se justificar, a fim de se isentar de tal 

responsabilidade.  

Na perspectiva teórica aqui adotada, os professores são agentes de seleção, 

pois exercem considerável participação no fracasso ou sucesso escolar. No 

cumprimento de sua função docente, o professor utiliza uma prática pedagógica 

classista de aproveitamento dos conhecimentos pré-escolares e extra-escolares. 

Essa prática se manifesta através das seguintes exigências: a) a exigência a todos 

de aquisição de um código lingüístico específico da classe dominante; b) a exigência 

de que todos os alunos se coloquem no mesmo nível de uma minoria detentora de 

um elevado estoque de capital cultural.  

 Geralmente, no ambiente escolar, o professor utiliza a ideologia do mérito 

pessoal para justificar a sua posição e como estratégia para motivar os alunos. Essa 

ideologia geralmente é acompanhada de uma prática docente classista de 

aproveitamento do alto capital cultural. O professor utiliza a ideologia do mérito 

pessoal para abordar os alunos, mas concomitantemente, ele já tem classificados, 

em sua mente, os alunos que terão sucesso escolar. 

Desta forma, o professor, em sua prática docente, acaba recompensando os 

alunos que possuem um alto capital cultural e fazendo com que os fracassados 

reverenciem o conhecimento próprio à classe social mais abastada. Segundo  

Bourdieu: 
Esse destino é continuamente lembrado pela experiência direta ou indireta e 
pela estatística intuitiva das derrotas ou dos êxitos parciais das crianças do 
seu meio e também, mais indiretamente, pelas apreciações do professor 
que, ao desempenhar o papel de conselheiro, leva em conta, consciente ou 
inconscientemente, a origem social de seus alunos e corrige, assim, sem 
sabê-lo e sem desejá-lo o que poderia ter de abstrato um prognóstico 
fundado unicamente na apreciação dos resultados escolares. (BOURDIEU 
2007, p. 47) 
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 Por meio de suas atitudes, o professor contribui para formar no aluno  

um sentimento de valorização ou desvalorização. De acordo com Lurçat (1979), as 

contribuições do professor se manifestam quando: a) deixa transparecer seu olhar 

quanto à incapacidade do aluno; b) forma uma opinião negativa do aluno; c) 

manifesta seu poder através da nota: d) faz comentários depreciativos, demonstra 

irritação ou é impaciente com o aluno; e) se utiliza de excesso de poder e f) quando 

se mostra infalível. 

Deve-se ressaltar, que o professor, enquanto agente social, analisa a criança 

apenas no interior da escola; isto é, estritamente como aluno e não como ser social. 

De acordo com Lurçat: 

 

É a função de selecionadores que mais culpabiliza os professores e, no 
entanto, eles não assumem a responsabilidade por isso. Sua 
responsabilidade é real, direta, prejudicial a longo prazo, sempre que 
conseguem persuadir a criança de que são incapazes; isso quando desde as 
primeiras semanas do ano, forma-se uma opinião que não muda e que 
extravasam, aliviando-se, certamente, mas sobrecarregando os bodes 
expiatórios. (LURÇAT, 1979, pg. 61) 

 

Para a autora, “todo fracasso na transmissão do conhecimento tem dois 

pólos; um ao nível daquele que recebe o conhecimento, o outro ao nível daquele 

que transmite”. Contudo, nota-se que o professor só consegue enxergar o fracasso 

no pólo daquele que recebe o conhecimento, rotulando os alunos como capazes ou 

incapazes. A autodesvalorização praticada pelo aluno no ambiente escolar é fruto da 

relação mantida com o professor. A assimilação psicológica do seu fracasso escolar 

gera no aluno uma atitude de autodesvalorização, provando aos professores que 

seus julgamentos estão corretos. 

O aluno que - em geral, pertence às classes sociais desfavorecidas - não se 

sente valorizado e tem uma imagem negativa de si, apresentando, freqüentemente, 

atitudes de submissão. Segundo Lurçat “em geral ele acredita que tem o que 

merece, o que é capaz de ter”. 

A autodesvalorização do aluno das classes populares é um mecanismo que 

opera a favor do reforço, no docente, da ideologia do mérito e do esforço pessoal, 

pois ela leva o professor a supor que o próprio aluno reconhece a sua 

responsabilidade pessoal no seu desempenho escolar deficitário.  
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Hipótese de trabalho 
 

Nossa pesquisa parte da hipótese de que o professor cria mecanismos 

ideológicos para ocultar sua participação no processo de produção do fracasso 

escolar, em especial, dos alunos da classe trabalhadora. Faz parte da prática 

docente, ideologicamente orientada, rotular ou estigmatizar tais alunos como 

fracassados ou incapazes, por não conseguirem obter êxito nas atividades 

escolares. 

Ao ser questionado sobre os motivos que geram o baixo desempenho escolar 

dos alunos, o professor tende a apresentar um discurso fundado na ideologia 

pequeno-burguesa do mérito individual. Este discurso configura-se em uma tentativa 

de ocultar sua participação como agente social que contribui para a reprodução das 

relações sociais dentro do ambiente escolar. Desta forma, o professor estrutura um 

discurso altamente ideológico, no qual são argumentos relevantes: a) o pouco 

comprometimento das famílias na educação de seus filhos; b) a centralidade do 

esforço pessoal dos alunos no seu processo de escolarização. 

Na primeira linha de argumentação, o professor tenta depositar nas famílias a 

responsabilidade quanto ao baixo rendimento escolar de seus filhos. Para isso, ele 

poderá encontrar no modo como se estruturam os lares menos favorecidos os 

argumentos necessários para justificar sua isenção quanto ao fracasso escolar dos 

alunos. Portanto, o professor poderá destacar “problemas familiares” como drogas, 

alcoolismo, a fraca estrutura psicológica dos pais, ou até mesmo a sua situação 

conjugal, como as principais causas do baixo rendimento escolar dos alunos.   

A segunda linha de argumentação exprime diretamente e abertamente 

(diferentemente da primeira) a ideologia meritocrática. Aqui, o professor poderá 

ressaltar o pouco interesse ou esforço do aluno com relação às atividades escolares, 

como as causas do seu baixo desempenho. O professor poderá apontar também o 

descompromisso, o desinteresse em aprender ou a indisciplina dos alunos, como 

causas de seu insucesso escolar.  

É preciso destacar que o professor, enquanto membro da classe média, vê na 

escolarização a estratégia mais eficaz para uma possível ascensão social. Portanto, 

é no plano escolar que, para ele, comprova-se a superioridade da classe média 

frente às classes populares e demonstra-se para as classes dominantes a 

competência da classe média. O discurso meritocrático é o instrumento utilizado pelo 
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professor para legitimar (para si mesmo e para os outros) a ação pela concretização 

de seus interesses de classe.  De acordo com Pierre Bourdieu: 
 
Assim compreende-se porque a pequena burguesia, classe de transição, 
adere mais fortemente aos valores escolares, pois a escola lhe oferece 
chances razoáveis de satisfazer a todas as suas expectativas, confundindo 
os valores de êxito social com os do prestígio cultural. Diferentemente das 
crianças oriundas das classes populares, que são duplamente prejudicadas 
no que respeita facilidade de assimilar a cultura e a propensão para adquiri-
la... (BOURDIEU 2007, p. 48) 
 

 

De acordo com Cunha (1975) “o fracasso escolar é percebido de modo 

invertido por  todos os figurantes”. Assim, procuraremos testar a hipótese de que 

essa inversão na percepção ocorre no caso de um agente específico do fracasso 

escolar: os professores. A saber, estes tendem a depositar no outro agente, isto é, 

no aluno, as responsabilidades pelo seu baixo desempenho. Desta forma, a 

percepção do fenômeno do fracasso escolar é determinada pela posição do docente 

dentro da estrutura de classe. 

Logo, esperamos encontrar nos depoimento destes agentes (professores 

e alunos), argumentos que se direcionem em sentido contrário, e que tendem a 

depositar no outro as responsabilidades sobre o baixo desempenho escolar do 

aluno. Desta forma, suas percepções quanto ao fracasso escolar, irão variar de 

acordo com sua posição na hierarquia social. 

 

Metodologia 
 

A pesquisa de campo por nós realizada consistiu em entrevistas individuais, 

que foram gravadas e transcritas literalmente. Optou-se pelo uso de entrevistas pelo 

fato de o nosso objetivo ser a captação da presença de certas ideologias de classe 

no discurso docente. 

Os participantes deste estudo foram cinco professores do Ensino 

Fundamental (ciclo I e II) e Ensino Médio de uma escola pública estadual, localizada 

no município de Diadema.  Utilizamos o método de entrevista semi-aberta, cuja 

finalidade é permitir ao entrevistado liberdade em suas respostas e em sua maneira 

de se expressar.  
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Elaborou-se um roteiro de perguntas, construído a partir de nossa hipótese de 

trabalho, cujo objetivo era apurar a visão do professor, enquanto membro da classe 

média, sobre as causas do fracasso escolar. Nosso intuito era o de mapear as 

ideologias presentes no discurso professoral referente ao baixo desempenho escolar 

dos alunos das classes populares. Na realização desse intuito, procuramos explorar 

a existência de pequenas contradições no depoimento dos professores, atribuindo 

tais contradições a presença subjacente de dispositivos ideológicos de classe 

bloqueadores de uma visão congruente da realidade social. Para isso, foi necessário 
observar não apenas o que os entrevistados diziam, mas também a forma como 

diziam, levando em consideração possíveis expressões, gestos e sentimentos, que 

pudessem transparecer no decorrer das entrevistas. 

Foi preservado o anonimato dos entrevistados para que estes pudessem 

sentir-se mais livres para responder às perguntas, evitando bloqueios em responder 

às questões que parecessem colocá-los em dificuldades, ou que, a seu ver, 

pudessem ser desaprovadas pelos leitores. 

Durante o cumprimento da pesquisa de campo, foram realizadas duas 

entrevistas exploratórias com a finalidade de verificar a pertinência e validade do 

roteiro elaborado, a fim de adequá-lo aos objetivos da pesquisa, caso necessário. A 

realização das entrevistas se deu na própria escola, no período de dezembro de 

2007 a abril de 2008.  

Visando uma maior eficácia do trabalho, foram utilizados folders de colégios 

particulares como recursos visuais (anexo), com os objetivos de substituir uma 

afirmação verbal, esclarecer alguma pergunta feita pelo entrevistador e possibilitar o 

estímulo de sensações. Nossa intenção era provocar nos entrevistados uma 

comparação entre as duas redes de ensino.  

O período de duração das entrevistas variou de quarenta minutos a três 

horas. Após a transcrição, as entrevistas foram submetidas a uma análise individual 

e posteriormente a uma análise global. 

Todo o material aqui citado encontra-se anexado ao final deste trabalho. 
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CAPÍTULO I 

O SISTEMA ESCOLAR 
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1.1 O estudo do fracasso escolar: Breve histórico 
 

 

Nas últimas décadas, várias foram as tentativas para explicar as causas das 

dificuldades de aprendizagem, em especial dos alunos das classes populares. 

Grande parte delas sempre esteve atrelada à psicologia; elas buscavam explicar o 

sucesso ou insucesso do aluno por questões individuais, como inadaptação, 

inúmeras carências ou deficiências. 

A importância assumida paulatinamente pelo estudo das dificuldades de 

aprendizagem indica a fragilidade do sistema educacional nas sociedades 

capitalistas atuais. Ao analisarmos parte da bibliografia produzida sobre o assunto, 

verificamos que o tema tem despertado o interesse de vários estudiosos 

comprometidos com o pensamento crítico, já que o fracasso escolar, em especial 

das classes populares, tem se mostrado como ponto crítico do sistema de ensino. 

Um dos aspectos que nos incitou para este estudo e que justifica nosso 

interesse é a forma como o tema tem demonstrado sua relevância tanto no campo 

teórico como na realidade concreta. Ressaltamos que a sua incidência na prática 

tem se tornado cada vez mais visível.  

Alguns dados do INEP nos mostram que, embora o índice de reprovação 

tenha diminuído consideravelmente nas últimas décadas, são poucos os alunos da 

classe trabalhadora que conseguem percorrer uma trajetória escolar longa. O atual 

modelo de ciclos, implantado no sistema educacional do Estado de São Paulo, tem 

diminuído consideravelmente o número de alunos retidos. Entretanto, mesmo com a 

adoção deste sistema, é ao final de cada ciclo que o alto índice de alunos que 

fracassam no sistema se torna cada vez mais visível.  

Logo ao término do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, constata-se um 

elevado número de alunos que não estão alfabetizados. Destacamos que muitos 

deles chegam a permanecer até seis anos no ensino fundamental I e não 

conseguem dar conta de uma das tarefas primordiais adquiridas na escola: ler e 

escrever.  

Ao fim do segundo ciclo, este fato se torna ainda mais evidente: um 

considerável número de alunos ainda não está alfabetizado ou possui 

conhecimentos muito rudimentares sobre o sistema de escrita.  Uma grande parte 

dos alunos que se formam na rede pública apresenta dificuldades em interpretar 
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textos ou mesmo escrever uma carta com coerência. Neste sentido, o ciclo tem 

funcionado como um instrumento incapaz de solucionar ou mesmo diminuir os 

baixos índices de desempenho escolar. Verifica-se também, que o mesmo tende a 

mascarar temporariamente as defasagens apresentadas pelos alunos. Quando nos 

referimos ao termo “temporariamente”, o fazemos porque, embora seja apenas no 

final dos ciclos que os índices de fracasso se tornam visíveis, é na conclusão do 

Ensino Médio que o fracasso escolar das classes populares é comprovado. Ilustra 

nossa afirmação o pequeno número de alunos que se encaminha para o Ensino 

Superior. 

Apesar de o sistema educacional criar estratégias para camuflar o baixo 

desempenho dos alunos da classe trabalhadora ao término do Ensino Médio, fica 

evidente o fracasso não só dos alunos como também o da própria escola, que não 

consegue cumprir com sua função.  Sem perspectivas de um curso superior e com 

um certificado de Ensino Médio que há muito perdeu o seu valor, estes alunos se 

encaminham para postos de trabalho de menor prestígio social, como os ofícios 

manuais. 

Trabalhos como os de Patto (1990), Vial (1979), Bersntein (1979), Lurçat 

(1979), Bourdieu & Passeron (1975) e Baudelot & Establet (1971), nos oferecem 

subsídios para o estudo do fracasso escolar, pois se direcionam para uma vertente 

privilegiada, apontando a escolarização como um dos principais mecanismos que 

perpetuam as desigualdades sociais. As contribuições desses estudiosos se 

encaminham não apenas para a desmistificação das explicações que antes se 

limitavam ao campo da psicologia, como também para a desmistificação da função 

exercida pelo sistema escolar. Os trabalhos desenvolvidos por eles indicam a 

importância de se buscar explicações não psicológicas para o baixo desempenho 

escolar dos alunos, principalmente daqueles oriundos das baixas camadas sociais. 

Maria Helena Souza Patto, abordando a questão do fracasso escolar, nos 

mostrou como esse tema tem sido amplamente debatido, tanto numa perspectiva 

nacional, quanto internacional.  De acordo com a autora, no cenário internacional, 

uma das primeiras maneiras para justificar as diferenças de desempenho escolar, 

bem como diferenças sociais subseqüentes, foi a atribuição de peso explicativo às 

diferenças raciais. Essa tendência começou a se delinear no início do século XIX e 

teve seu ponto mais alto por volta de 1850 a 1930. No seu eixo figurava a idéia de 

que as diferenças raciais se exprimiam como diferenças anatômicas e fisiológicas, 
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que acarretariam nos seres humanos diferenças de capacidade intelectual.  Essa foi 

uma das primeiras tentativas para explicar a inferioridade daqueles que se 

encontravam numa condição social desprivilegiada, mostrando-se uma das maneiras 

mais eficazes para justificar as diferenças de classe e a hierarquia social na 

sociedade capitalista em formação. 

Logo após, as preocupações quanto às diferenças individuais se 

encaminharam para a distinção dos normais e dos anormais, dos aptos e dos 

inaptos. Para Patto, essa teoria buscava se conciliar com a ideologia da igualdade 

de oportunidades: o mundo estava aberto para todos, aqueles que conseguissem 

obter êxito seriam aqueles supostamente aptos; já aqueles que não conseguissem 

obter êxito  seriam os inaptos, possuidores de um menor grau de inteligência.  Vale 

ressaltar que dentro dessa categoria de inaptos estavam os trabalhadores pobres.  

Como já assinalamos logo no início, a psicologia assumiu papel ideológico 

fundamental ao buscar explicar as desigualdades sociais por meio de desigualdades 

biológicas. 

Patto lembra que, já no fim do séc. XVIII emergiu uma classificação dos seres 

humanos em normais ou anormais. Na segunda metade do séc. XIX, com a 

intensificação dos problemas de aprendizagem, aqueles que não atendiam aos 

padrões pré-estabelecidos pelo sistema escolar eram rotulados como anormais 

escolares; e tal anormalidade era relacionada com questões próprias do organismo. 

No decurso do séc. XIX, o pensamento social começou a se direcionar para a 

hipótese de que haveria uma distribuição desigual de dons e talentos de acordo com 

as famílias e linhagens, enfraquecendo consideravelmente as teorias raciais. Sobre 

este aspecto afirma Patto: 

 
 

...numa ordem social em que o acesso aos bens materiais e culturais não é o 
mesmo para todos, o “talento” é muito menos uma questão de aptidão natural 
do que de dinheiro e prestígio; mais do que isto, numa sociedade em que a 
discriminação e a exploração incidem predominantemente sobre 
determinados grupos étnicos, a definição da superioridade de uma linhagem 
a partir da notoriedade de seus membros só pode resultar num grande mal-
entendido: acreditar que é natural o que na verdade, é socialmente 
determinado. (Patto, 1990, pg. 39) 
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 A autora destaca também os estudos de Galton (1869), responsáveis pela 

teoria da inteligência herdada, a qual desempenhou forte influência nos testes 

mentais no final do século XIX. 

 



 

Por volta de 1930, houve um aumento na demanda do sistema de ensino nos 

países industriais capitalistas. Junto a esse aumento, veio também a necessidade de 

explicar as diferenças de aprendizagem. E não somente isso: houve também a 

necessidade de explicar as causas dos diferentes graus de escolarização atingidos 

por aqueles que ingressavam no sistema escolar; ou seja, houve a necessidade de 

justificar as diferentes trajetórias escolares. 

Cumpre notar que a ideologia predominante na classe média, na burocracia e 

no aparelho de estado capitalista em geral era a ideologia meritocrática. Assim, o 

mérito era o caminho mais justo para a seleção, tanto no nível educacional quanto 

social. Acreditava-se que as oportunidades eram oferecidas a todos; logo, teriam 

êxito aqueles que demonstrassem maior grau de competência. 

Foi a partir do início do século XX que começaram a surgir pesquisas que 

buscavam identificar instrumentos que pudessem medir as capacidades individuais, 

a fim de identificar os superdotados e os subdotados, com o intuito de oferecer a 

cada criança, desde a infância, uma educação condizente com suas capacidades. 

Nesse sentido, os testes psicológicos exerceram papel fundamental, pois serviram 

como instrumento capaz de auxiliar na seleção daqueles que apresentavam maior 

ou menor competência. 

Os testes psicológicos vinham ao encontro deste pensamento, pois seus 

resultados apontavam para a confirmação de que aqueles que apresentassem um 

maior grau de inteligência ocupariam melhores postos na sociedade. A hipótese de 

superioridade mental da classe dominante explicava o fato desta desfrutar de uma 

melhor condição econômica e social. 

Sobre os testes psicológicos, Michel Tort (1976) presta algumas contribuições 

extremante valiosas para entendermos como se davam os processos que 

supostamente mediam a inteligência dos alunos. De acordo com o autor, os testes 

tinham como referência o universo burguês. Os alunos que se destacavam eram 

aqueles que transmitiam de forma “inteligente” a ideologia burguesa. 

Tort esclarece que os testes eram uma caricatura dos exercícios escolares, 

na medida em que ambos eram desvinculados da prática. Eles não apenas excluíam 

a prática como também penalizavam todas as referências práticas. 
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Os testes se auto-apresentavam como uma relação neutra e igual para todos. 

Ocorre que as crianças testadas eram aquelas consideradas crianças problemas, 

que na maioria dos casos pertenciam às classes populares. É preciso destacar que 

 



 

os testes na maioria das vezes causavam ansiedade nas crianças, pois reproduziam 

a situação de exame médico ou escolar, fazendo com que as mesmas percebessem 

que aquela situação comprometeria seu futuro. Portanto, era comum perceber nas 

crianças comportamentos de agressividade, submissão, bloqueios ou super 

solicitude. 

A sociedade burguesa contemporânea difunde recorrentemente a idéia de 

que as mesmas oportunidades são oferecidas a todos. Aqueles que forem mais 

qualificados saberão tirar melhor proveito das oportunidades oferecidas; já aqueles 

menos qualificados acabarão se dirigindo a postos de trabalho de menor prestígio 

social.  Os testes psicológicos contribuíam para reforçar a idéia de que os mais ricos 

gozavam de maior prestígio social e maior poder econômico devido ao seu maior 

grau de competência. 

Patto agrega que havia também as avaliações médicas utilizadas para 

detectar os “anormais escolares”. Elas funcionavam basicamente como os testes de 

QI e exerciam forte peso nas decisões dos professores e conseqüentemente nos 

destinos escolares das crianças que ingressavam no sistema educacional da Europa 

e da América. 

Por volta de 1930, a mudança de alguns conceitos na área da psicanálise 

trouxe consigo um novo olhar para as dificuldades de aprendizagem. Se antes estas 

decorriam de problemas orgânicos ou mentais, agora elas seriam resultados da 

influência sofrida pelo ambiente, logo nos primeiros anos de vida. Nesta perspectiva, 

a dimensão afetiva e emocional toma lugar de destaque para explicar os diferentes 

comportamentos. Se antes a terminologia usada para as crianças que tinham 

dificuldades de aprendizagens era “anormais”, neste momento, diante dos novos 

conceitos da psicanálise, elas passaram a ser vistas como crianças problema. Neste 

novo período, buscou-se no ambiente social e familiar as causas das diferenças de 

desempenho escolar. Se antes as causas limitavam-se às questões orgânicas, 

agora se expandia o leque de explicações para justificar as diferenças de 

rendimento escolar, pois se recorria às questões genéticas, orgânicas, emocionais, 

intelectuais ou de personalidade. 
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De acordo com a autora, as crianças que eram submetidas aos diagnósticos 

médicos-psicológicos, eram aquelas que não atingiam os padrões de normalidades 

impostos pela escola. Em diversos países, essa já era uma rotina quantificadora. No 

que se refere aos diagnósticos médico-psicológicos, Patto esclarece: 

 



 

 
Embora tinham nascidos com intenções mais amplas que abrangiam um 
trabalho permanente de orientação de pais e professores, essas clínicas 
ortofrênicas transformaram-se rapidamente em verdadeiras fábricas de 
rótulos. E os mais prováveis destinatários destes diagnósticos serão mais 
uma vez as crianças provenientes dos seguimentos das classes 
trabalhadoras dos grandes centros urbanos, que tradicionalmente integram 
em maior número o contingente de fracassados na escola. ( Patto,1990, pg. 
45) 

 

Na metade do séc. XX, as explicações culturais começam a ganhar peso 

frente às questões raciais ou biológicas. Esse foi um passo importante na evolução 

das teorias que procuram dar conta das causas do fracasso escolar. Entretanto, a 

ideologia subjacente às explicações culturais implica um forte juízo de valor no que 

diz respeito à cultura das classes trabalhadoras: estas eram vistas como primitivas, 

rudes e atrasadas. O fato de as classes populares não compartilharem da mesma 

cultura da classe dominante, as colocava numa posição de inferioridade. Tal posição 

era implicitamente relacionada com a ausência nas classes populares de normas, 

padrões e hábitos típicos das classes sociais mais elevadas. 
 

 

Passou-se, assim, à afirmação da existência não tanto de raças inferiores 
ou indivíduos constitucionalmente inferiores, mas de culturas inferiores ou 
diferentes - o que dá no mesmo, segundo argumentação de Chauí (1981a), 
- de grupos familiares patológicos e de ambientes sociais atrasados que 
produziriam crianças desajustadas e problemáticas. (Patto, 1990, pg. 45) 
 

 

No final da década de 50 e início dos anos 60 nos Estados Unidos, a 

psicologia cria um corpo de teses sobre as classes populares, identificado como “a 

teoria da carência cultural”.  Através de pesquisas e testes de inteligência, concluía-

se que as crianças da periferia apresentavam um baixo desempenho escolar por 

apresentarem carências no seu desenvolvimento biopsicossocial. Essas pesquisas 

contribuíram para criar uma imagem negativa das crianças de origem popular: elas 

seriam portadoras de inúmeras deficiências ou problemas de desenvolvimento por 

viverem em lares que não favoreciam um ambiente saudável para o 

desenvolvimento psicológico. Essas pesquisas não avançaram para explicar porque 

essas famílias viviam num ambiente familiar precário.  

Nesta tentativa de mais uma vez encontrar as reais causas das diferenças de 

aprendizagem, a escola acabou por participar dos mecanismos de seleção e 
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classificação que tanto puniam as classes populares. Ressaltamos que esta 

participação da escola se deu de forma inconsciente, mas ao mesmo tempo com um 

enorme poder de dissimulação, pois estava firmada em supostas verdades técnicas 

e científicas que eram difíceis de serem contestadas. 

Patto cita ainda os trabalhos de Loyd Warner (1944), os quais demonstram 

que a expressão “igualdade de oportunidades” não condizia com aquela que de fato 

ocorria na sociedade. Seus estudos continham a denúncia de que na sociedade 

atual, as possibilidades de ascensão social são desiguais. Logo, as desigualdades 

são o resultado de uma sociedade que garante melhores posições sociais aos mais 

dotadas de recursos materiais. Nesse sentido, sua contribuição foi a denúncia de 

que na sociedade norte-americana encaminhava-se os mais ricos para os melhores 

postos de trabalho. Contudo, ao mesmo tempo em que Warner via na escola uma 

forma de recuperar a organização social, ele também mantinha forte seus princípios 

meritocráticos. É necessário elucidar que o autor não se contrapunha a uma 

sociedade de classes, mas acreditava que aqueles que tivessem qualidades 

individuais deveriam ocupar cargos mais elevados. Caberia à escola criar uma nova 

mentalidade que revelasse a dura realidade dos fatos; a expressão ”igualdade de 

oportunidades” seria enquanto só os detentores de recursos materiais ocupassem o 

topo da pirâmide social. 

A teoria da carência cultural sustentava que o desenvolvimento intelectual da 

criança é diretamente influenciado pelo meio em que vive. A convivência da criança 

com um ambiente que não lhe oferecesse autoconfiança e segurança emocional 

diminuiria as chances de sucesso em seu desenvolvimento intelectual. Sob esta 

ótica, pesava sobre a família grande parte da responsabilidade no que diz respeito 

às causas do sucesso ou fracasso daqueles que ingressam na escola, pois seria 

papel da família oferecer um ambiente adequado para um bom desenvolvimento da 

criança. 

Como todas as outras teorias sobre o fracasso escolar, esta também não 

conseguiu dar uma resposta eficaz para o problema que continuava a se agravar; 

pelo contrário, deixava transparecer, embora de forma dissimulada, sua visão 

preconceituosa sobre as crianças das camadas menos favorecidas e suas famílias. 

Sua visão limitada desaguava numa proposta de educação compensatória para 

aqueles que se mostrassem menos aptos à aprendizagem. Desta forma, fechavam 
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os olhos para a escola e para a sociedade, depositando toda a responsabilidade 

pelo fracasso escolar nas famílias mais carentes. 

Os programas compensatórios tinham como objetivo reverter as diferenças 

psicológicas e culturais entre as classes, para que os alunos oriundos das classes 

trabalhadoras pudessem competir em igualdade de condições. Esta proposta partia 

do pressuposto de que faltava alguma coisa às famílias economicamente 

desfavorecidas, e conseqüentemente às crianças originárias desses meios 

familiares. Portanto, caberia à escola compensar essas deficiências. Patto enfatiza 

que, nessa perspectiva, a escola era vista como redentora, podendo curar aqueles 

que apresentassem deficiências psicológicas ou culturais. 

Bernstein, ao abordar esta questão, esclarece que, surgiu nos EUA, antes da 

década de 50, uma grande preocupação com o desenvolvimento escolar das 

crianças que não possuíam condições sociais adequadas e também com as crianças 

negras. Em função dessa preocupação, desenvolveu-se uma série de pesquisas que 

se propunham a estudar este fenômeno.  Tais pesquisas resultaram na criação de 

várias categorias educacionais para explicar tal fenômeno, como: os culturalmente 

desfavorecidos, os lingüisticamente deficientes ou os socialmente prejudicados. 

A idéia de educação compensatória se manifestava por meio de programas 

pré-escolares maciços, vastíssimos programas de pesquisas e programas de 

intervenção e enriquecimento, em pequena escala para crianças em idade pré-

escolar ou que estavam nos primeiros anos de escolaridade obrigatória. 

Os estudos foram realizados por psicólogos, havendo também uma pequena 

participação de sociólogos. Tinham seus olhos focados na criança dentro da família 

e nas relações entre o professor e as crianças dentro do quadro escolar. Bernstein 

relata que no decorrer dos últimos anos, pôde-se observar uma mudança de ótica, 

sendo que as inquietações começaram a se direcionar para a importância capital 

das expectativas do professor em relação às possibilidades da criança. 

Para o autor, não se pode falar em educação compensatória a crianças 

quando não oferecemos um ambiente educativo apropriado, e sim, escolas 

desestruturadas, um corpo docente que se modifica constantemente, cansado e 

doente devido à tensão imposta, e que volta e meia tem que dar conta de um 

número excessivo de alunos.  De acordo com o autor: 

  

 27
 



 

Apesar disto tudo, ainda nos espantamos com o fato de que as crianças 
experimentem, logo no começo de sua formação educativa, grande 
números de dificuldades de ordem intelectual. Ao mesmo tempo, a 
organização escolar cria delicados canais de orientação, de maneira 
manifesta ou velada, que reduzem, declaradamente, as possibilidades 
futuras e as motivações de professores e alunos. Erige-se assim um espiral 
defeituoso, cujo resultado é, na maioria das vezes, previamente 
determinado. Ao que parece, portanto, até agora não conseguimos 
fornecer, num grau suficiente, um ambiente educativo satisfatório para os 
alunos. (Bernstein, 1979, pg. 46) 

 

Bernstein esclarece que a educação compensatória contribuiu apenas para 

desviar a atenção tanto da organização interna, quanto do contexto educativo da 

escola; e a concentrá-la nas famílias e nas crianças. 

Soares (1986) destaca que na década de 60 Labov apresentou os primeiros 

resultados de suas pesquisas sobre as relações entre linguagem e classe social. A 

importância desses trabalhos resulta na contestação da teoria da “privação 

lingüística” ou “teoria da privação verbal”.  Labov rejeitava o conceito de deficiência 

lingüística, apontando tal conceito como um mito sem base na realidade social. Para 

o autor, as crianças das classes sociais desfavorecidas apresentam um vocabulário 

básico igual ao de qualquer outra criança, dominando sistemas lingüísticos 

perfeitamente estruturados. Logo, possuem a mesma capacidade para pensamentos 

lógicos e aprendizagens conceituais. Segundo Labov, a situação social é o mais 

poderoso determinante do comportamento verbal. Crianças e adolescentes vistos 

como “lingüisticamente deficientes”, em situações informais, apresentam uma 

linguagem complexa, expressiva, logicamente estruturada, porém diferente das 

crianças e adolescentes dos meios favorecidos.  Entretanto, quando a criança ou 

adolescente é observado numa relação assimétrica ou ameaçadora, é de se esperar 

que ela apresente uma linguagem monossilábica. A principal falácia da teoria da 

privação verbal, afirma Labov, é atribuir o fracasso escolar da criança a uma 

inexistente “deficiência lingüística”. Para ele, se deveria buscar nos obstáculos 

culturais e sociais à aprendizagem e na incapacidade da escola de se ajustar a 

realidade social as explicações para o fracasso escolar.  

Nota-se que tanto a teoria da carência cultural quanto a teoria de deficiência 

lingüística, vêem a escola como um instrumento de luta contra a marginalização 

social, porém tais teorias não colocam no centro do debate as causas sociais desta 

marginalização. A escola tem seus objetivos fundados nos padrões culturais e 

lingüísticos das classes favorecidas. Quanto aos padrões lingüísticos das classes 
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populares, ela desqualifica-os colaborando para a reprodução das desigualdades 

sociais.  

Bourdieu e Passeron (1975) abordaram o poder exercido pela escola através 

da imposição da cultura dominante (incluindo a linguagem) às classes dominadas. 

Na perspectiva dos autores, a escola impõe a cultura e linguagem dos grupos 

dominantes como uma cultura legítima. Essa imposição da linguagem é 

caracterizada por eles como uma violência simbólica que dissimula a discriminação 

social. Para os autores, não é possível dissociar a linguagem da estrutura social em 

que ela é utilizada, pois por meio da linguagem é estabelecida uma relação de força. 

Uma análise, ainda que superficial, do fenômeno do fracasso escolar nos 

permite constatar que a imagem de incompetência das classes menos favorecidas é 

um problema permanente. Quando voltamos nosso olhar para o interior da escola, o 

que se observa é um discurso incoerente que se fundamenta apenas em teorias de 

cunho psicológico ou em problemas sociais alheios ao sistema educacional, 

deixando de lado um modelo de sociedade dividido em classes e seus efeitos 

antidemocráticos. 

De acordo com Maria Helena Souza Patto, explicar as diferenças individuais 

numa sociedade dividida em classes mostra-se insuficiente. Cabe assinalar que as 

diferenças sócio-econômicas sempre foram justificadas por aqueles que, numa 

sociedade de classes, eram vistos como “competentes” a ponto de oferecer 

explicações científicas, legítimas e plausíveis, capazes de ocultar as reais causas 

que levam as diferenças sociais. 

Patto ressalta que o Brasil não ficou ileso da influência dessas teorias que 

permeavam o cenário internacional; muitas delas tiveram grande repercussão no 

panorama escolar do país.  

No Brasil, a teoria escolanovista foi uma das correntes voltadas para o estudo 

do fracasso escolar, pois ela preocupava-se com a renovação dos métodos 

pedagógicos a partir da Filosofia de Dewey e também se inquietava com as raízes 

sociais do fracasso escolar como nos atestam os textos de Anísio Teixeira em seu 

trabalho “Educação não é privilégio”. 
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Na visão de Patto, a teoria escolanovista sugeria que as causas das 

dificuldades de aprendizagem  estavam nos métodos de ensino, possibilitando uma 

reflexão sobre a escola e sua eficácia.  Pelo fato de os escolanovistas se colocarem 

em oposição à pedagogia tradicional, criou-se uma nova concepção de infância. 

 



 

Para a autora “ter reconhecido a especificidade psicológica da criança é um fato que 

não pode ser negado aos proponentes da escola nova” (p. 60).  

Em 1920, as idéias de igualdade de oportunidades impulsionadas pelo 

pensamento liberal, validavam a crença de que as diferenças individuais eram o real 

motivo das diferenças sociais. Neste mesmo período, a autora destaca o trabalho de 

Oliveira Vianna que defendeu em sua tese o arianismo da aristocracia e a 

inferioridade da plebe. 

A partir de 1930, a psicologia começa a ganhar força no país como uma 

ciência capaz de justificar o fracasso escolar, e passa a desenvolver programas de 

prevenção através de diagnósticos de distúrbios de desenvolvimento. Anterior a esta 

data, os alunos que eram vistos como anormais eram tratados em consultórios 

médicos. 

A presença de teorias racistas na literatura brasileira pôde ser percebida a 

partir de 1870. Nestas, era possível observar um discurso não sistematizado que se 

referia aos negros, mestiços e índios. Sobre este aspecto, Patto cita também o 

trabalho de Raimundo Nina Rodrigues, cujos estudos tiveram como motivação 

provar a inferioridade racial do negro e do mestiço. Sua pesquisa se dedicou a 

provar que, para os negros, não haveria outro destino a não ser o que sempre tivera. 

Suas indagações fundamentavam-se na hipótese de que os negros seriam uma raça 

inferior por apresentarem uma mentalidade infantil. Patto descreve que o rigor com 

que o autor escrevia lhe granjeou grande respeito; por isso, influenciou diversos 

pensadores do século XX, como Arthur Ramos, que futuramente teria grande 

destaque e influência na literatura brasileira, visto que seus trabalhos lançariam 

pontes entre as teorias racistas e o pensamento educacional. 

É nos estudos de Florestan Fernandes (1965) que as teorias raciais começam 

a ser criticadas. Nos seus trabalhos, o autor analisa o negro no contexto de uma 

sociedade de classes, cuja lógica de funcionamento é a lógica do capital. 
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Entre as décadas de trinta e quarenta, o conceito de criança problema 

começa a se formar no Brasil. Os trabalhos de Arthur Ramos (1939) traziam o 

conceito de desajustamento e propunham a correção dos desvios. Nestes estudos, a 

hereditariedade era colocada de lado e as questões do meio eram consideradas 

centrais para a formação da personalidade. Para o autor, o estudo da 

hereditariedade deveria seguir não apenas as vertentes físicas, mas também as 

vertentes psicológicas e a ação do meio. Esta última refere-se principalmente ao 

 



 

ambiente familiar, já que o desajuste das famílias, principalmente aquelas de origem 

popular, acarretaria baixo rendimento escolar. 

Outro aspecto também abordado para justificar as causas do fracasso escolar 

no Brasil pode ser observado no trabalho de Ramos, quando este se refere aos 

“professores-problema”, portadores de distúrbios de personalidade. Para ele, a 

higiene mental do professor era fator indispensável para que o processo educativo 

pudesse funcionar com eficácia. Neste sentido, a relação que o professor mantinha 

com o aluno era reflexo de seus problemas emocionais. Embora limitados, não se 

pode tirar a importância de seus estudos para a época; Ramos conseguiu introduzir 

nas discussões a influência do meio para entender as dificuldades de aprendizagem. 

É por volta dos anos 70 que o conceito da carência cultural começa a tomar 

força no Brasil. Como já mencionamos, essa teoria consistia na idéia de que as 

desigualdades eram derivadas de diferenças existentes nos ambientes em que as 

crianças das classes menos favorecidas estavam inseridas. Em sua formulação, a 

teoria da carência cultural afirmava que a pobreza ambiental em que estavam 

envolvidas as crianças dos meios populares produzia deficiências no seu 

desenvolvimento, acarretando dificuldades de adaptação no ambiente escolar e 

dificuldades de aprendizagem. 

Segundo Patto, esta teoria foi bem aceita no Brasil, pois continha uma visão 

de sociedade não negadora do capitalismo; atendia aos requisitos da produção 

científica, vinha ao encontro da crença, arraigada na cultura brasileira, a respeito da 

incapacidade dos pobres, negros e mestiços; explicava as questões do 

subdesenvolvimento do país e por fim, atraía a atenção dos educadores mais 

sensíveis, mesmo que pouco instrumentados teoricamente, ao problema das 

desigualdades sociais. 
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Enquanto muitos psicólogos e pedagogos na década de 70 se mostravam 

envolvidos pela teoria da carência cultural, Poppovic (1972) questionava a 

inadequação dos termos “privação cultural” e “carência ou deficiência cultural”, 

presentes nesta teoria. Acrescentado a isso, a autora negava a idéia de que as 

pessoas eram deficientes ou diferentes e mencionava também a conotação 

pejorativa desses termos. Na ótica de Poppovic, a expressão “carência cultural” 

deveria ser substituída por “marginalização cultural”, “um processo que está sendo 

sofrido e não uma condição negativa, degradante e estática”. Patto adverte que o 

trabalho de Poppovic foi de grande relevância por contestar a teoria da carência 

 



 

cultural, exatamente no momento em que ela estava circulando nos meios 

acadêmicos sem que sofresse nenhuma crítica. Entretanto, para Patto, embora a 

autora negue a diferença e a deficiência cultural, quando recorre à descrição dos 

padrões educacionais e dos fatores ambientais, acaba por afirmar a teoria das 

diferenças e deficiências.  

 
Embora comece negando a diferença e a deficiência atribuídas aos 
integrantes de toda uma classe social, à  medida que mergulha nas 
informações fornecidas pela psicologia educacional funcionalista norte-
americana a respeito das características das crianças e das famílias de 
baixa renda, esta autora é levada a afirmar aquilo que deseja negar (Patto 
1990, pg.97) 

 

Por meio do trabalho de Poppovic, Patto demonstra como as pesquisas sobre 

o fracasso escolar, baseadas na teoria da carência cultural, apontavam também para 

dificuldades de comunicação entre o professor e os alunos. Neste estudo, as 

diferenças culturais tomavam o centro das discussões e explicações para o fracasso 

escolar: o professor por pertencer à classe média, desconhecia os alunos originários 

da periferia e fundamentava seu olhar e suas atitudes  tomando como referência a 

experiência com seus filhos ou sobrinhos, pressupondo que os alunos da periferia 

dispusessem do mesmo cabedal de conhecimentos de seus filhos ou conhecidos. 

Os estudos de Poppovic foram de grande relevância, pois abriram espaço 

para discussões cujo centro era a existência de uma escola adequada às crianças 

originárias das classes favorecidas, mas inadequada às crianças carentes. A escola, 

portanto, estaria falhando ao utilizar o mesmo método de ensino com as diferentes 

camadas da sociedade.  Para a autora, a criança, ao sair do ambiente familiar para o 

ambiente escolar, encontrava uma instituição organizada e regida pela classe média, 

cujos padrões eram extremamente diferentes daqueles praticados no ambiente 

familiar.  Este era o processo de marginalização descrito pela autora. Este processo 

era realizado pelos professores de forma inconsciente; eles desconheciam a 

clientela com a qual estavam lidando, devido a sua própria condição de classe 

média. Neste contexto, a figura do professor volta ao centro dos debates, porém 

agora, não mais com o enfoque do despreparo técnico decorrente de uma má 

formação, mas com o enfoque de sua condição de classe. 

Ainda nesta década, surge uma nova teoria sobre o fracasso escolar nos 

meios educacionais. Pierre Bourdieu e J. C. Passeron (1975) desenvolvem uma 
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teoria sobre o sistema de ensino que para Patto “...foi sem dúvida um marco na 

história dos referenciais teóricos que nortearam as formas de conceber o papel da 

escola numa sociedade dividida em classes”. 

Bourdieu e Passeron abriram caminho para uma análise do sistema de ensino 

partindo de uma concepção crítica da sociedade.  Para eles, o sistema de ensino 

funcionava como um instrumento de manutenção dos privilégios educacionais e 

profissionais daqueles que detinham o capital econômico e cultural. 

Althusser (1979) e Baudelot & Establet (1971) desenvolvem temas como: a 

dominação cultural de classe; a reprodução das relações de produção e a 

veiculação ideológica dos conteúdos, pensamentos, hábitos e linguagem da classe 

dominante. As suas críticas visavam um sistema escolar que trabalhava para a 

reprodução das relações sociais e favorecia em última instância, os interesses da 

classe dominante. 

Patto destaca que, embora a teoria da carência cultural e a da reprodução 

social parecessem inconciliáveis, ambas estiveram fortemente presentes na década 

de setenta. A autora enfatiza também que muitos pesquisadores brasileiros, ao 

considerarem os padrões sócio-culturais dos membros da classe pobre, acabavam 

se inclinando para uma visão negativa do aluno pobre. É possível verificar que, no 

imaginário professoral, havia um conceito de aluno ideal que não correspondia ao 

contexto real. Nesse imaginário, os professores esperavam se deparar com alunos 

limpos, sadios, disciplinados, inteligentes e preparados para receber os conteúdos 

escolares. Para Patto, esta era a descrição de como os professores imaginavam ser 

os alunos. Tal descrição revelava mais uma vez que o discurso educacional voltava-

se novamente para a teoria do déficit e da diferença. Nesta perspectiva, a escola 

seria inadequada para as crianças carentes. 

Os estudos de Bourdieu e Passeron foram importantes para as pesquisas do 

fracasso escolar porque, como afirma Patto: 
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Colocou em foco a dimensão relacional do processo de ensino-
aprendizagem, abrindo espaço para a percepção da importância da relação 
professor-aluno numa época em que predominava uma concepção 
tecnicista do ensino, na qual a dimensão psicossocial das relações 
pedagógicas era relegada a um plano secundário. Em segundo lugar, 
chamou a atenção para a dominação e a discriminação social presente no 
ensino, mesmo que neste primeiro momento, os pesquisadores tenham 
definido equivocadamente os interesses em jogo e as classes sociais 
envolvidas na dominação. Em terceiro lugar, tornou mais próxima a 
possibilidade da educação escolar ser pensada a partir de seus 
condicionantes sociais, contribuindo, assim, para a superação do mito da 

 



 

neutralidade do processo educativo e abrindo caminho não só para uma 
melhor compreensão posterior das próprias idéias reprodutivistas como 
para a incorporação de teorias que permitiram inserir a reflexão sobre a 
escola numa concepção dialética da totalidade social. (Patto, 1990, pg. 117 
e 118) 

 

Ainda nos anos setenta, as pesquisas se dedicaram à investigação da 

participação do sistema escolar na produção do fracasso escolar, direcionando seu 

olhar para os fatores intra-escolares e suas relações com a seletividade social. Patto 

descreve o ano de 1977 como um marco na pesquisa, pois através de estudos 

realizados na Fundação Carlos Chagas, houve um novo direcionamento do enfoque 

para explicar as causas do fracasso escolar. Desta vez, a análise estava voltada 

para a investigação da participação da escola no baixo desempenho atribuído às 

crianças menos favorecidas. 

É nos estudos de George Snyders (1981) que se começa a destacar a 

importância do papel da escola num projeto de transformação de sociedade de 

classes. Snyders procurou evidenciar a seletividade operada pela escola e investigar 

os obstáculos para a escolarização das classes populares. Os resultados 

encontrados foram a precariedade das condições materiais, administrativas e 

pedagógicas da escola pública. Para exemplificar bem este quadro, Patto sublinha 

uma frase de Besiegel (1981) que alertava para o fato de que apesar de a escola ter 

se estendido às massas populares, ela não havia sofrido mudanças suficientes. Se 

antes ela excluía aqueles que estavam fora da escola, agora de forma mais velada 

ela excluía também aqueles que estavam dentro da escola. Isto se mostrava pelos 

altos índices de evasão logo no primeiro ano de ensino. 

Mais recentemente Souza (2004), ao abordar o tema fracasso escolar, 

apontou os diversos modelos interpretativos e os sintomas2, sobre os quais se 

dedicaram alguns estudiosos. Souza afirma que do final dos anos de 1970 até 1996, 

há um aumento de trabalhos sobre a repetência, o qual está englobado no estudo do 

tema do fracasso escolar. Estes trabalhos se propunham a identificar possíveis 

explicações dadas a tal fenômeno. A análise do autor partiu de uma seleção das 

produções científicas que faziam referência ao Ensino Fundamental. Nesta seleção 

constatou-se a produção de 91 trabalhos (dissertações e teses) sendo que 51 deles 
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2 Aqui entendidos como os objetos centrais de preocupação dos autores, ou seja, a ausência de 
vagas, a repetência, a avaliação, a qualidade do ensino, entre outros. 

 



 

abordavam a repetência, a evasão ou ambos combinados. Entre os anos de 1991 e 

1996 houve uma predominância de dissertações e teses sobre o fracasso escolar, 

totalizando 30 trabalhos e 12 artigos que apresentavam como objeto central da 

pesquisa a repetência e a evasão escolar. Segundo o autor, este foi um dos 

aspectos que mais se destacou neste período.  

Verificou-se que houve também um aumento dos trabalhos sobre repetência e 

evasão, ligados ao tema do fracasso escolar, em 71% dos artigos, que se alternaram 

na busca de explicações para elucidar esta problemática. Souza dividiu em três 

âmbitos as teorias explicativas que foram utilizadas isoladamente ou combinadas em 

cada artigo. São eles: 

 

Macroestrutural: busca a causa dos problemas escolares nas estruturas e 

acontecimentos extra-escolares. 

Mesoestrutural: volta seu olhar para a estrutura escolar buscando 

compreender os fenômenos educacionais como resultantes da mediação realizada 

pelas estruturas da escola entre os fatores entra e extra-escolares, ou seja, macro e 

microestruturas. 

Microestrutural: encontra as explicações no âmbito das relações interpessoais 

estabelecidas entre o professor e o aluno. 

 

Embora as pesquisas sobre o fracasso escolar tenham sido vistas por 

diversos ângulos nos últimos anos, sofrendo significativas mudanças, é preciso 

salientar que, em textos mais recentes, estão presentes de modo reiterado três 

afirmações. São elas: a) as dificuldades de aprendizagem da criança pobre 

decorrem de suas condições de vida; b) a escola pública é uma escola adequada às 

crianças da classe média e os professores tendem a agir em sala de aula, tendo em 

mente um aluno ideal; c) por fim, os professores não entendem ou discriminam seus 

alunos de classe popular por terem pouca sensibilidade e grande falta de 

conhecimento a respeito dos padrões culturais dos alunos pobres, em função de sua 

condição de classe média. 
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1.2 Uma abordagem teórica das causas sociais do fracasso escolar 
 

Abordaremos no plano teórico as causas do fracasso escolar, apoiados 

nas formulações teóricas de Bourdieu & Passeron (1975) e Baudelot & Establet 

(1987). Nosso objetivo é apontar algumas das principais causas que levam as 

classes populares a apresentarem um rendimento escolar insatisfatório. 

Num primeiro nível detectamos como causa fundamental do fracasso escolar, 

a coexistência de alunos com diferentes estoques de capital cultural e de capital 

econômico dentro do ambiente escolar. É esta diferença de volume de capital, tanto 

econômico quanto cultural, que irá refletir diretamente no desempenho escolar dos 

alunos. De acordo com Bourdieu “...é o nível cultural global do grupo familiar que 

mantém a relação mais estreitamente  com êxito escolar da criança.” (BOURDIEU 

2007, p.42) 

O capital cultural está diretamente relacionado ao capital econômico, já que 

sua aquisição implica em custos financeiros relativamente altos; um padrão elevado 

de cultura, característico das classes dominantes, custa caro. Para Pierre Bourdieu: 
 

 O capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez 
corpo e tornou-se parte integrante da pessoa, um habitus. Aquele que 
possui pagou com sua própria pessoa e com aquilo que tem de mais 
pessoal, seu tempo. (BOURDIEU, 2007, p 74,75) 

 

Segundo o autor, a família exerce papel fundamental na reprodução das 

relações sociais. Ela é responsável pela transmissão do capital cultural, que contribui 

para que a criança, ao ingressar na escola, apresente familiaridade com o padrão de 

ensino, e conseqüentemente, obtenha um bom desempenho escolar, fato que não 

ocorre com as crianças menos favorecidas.  A ausência de capital cultural é um dos 

mecanismos objetivos que determinam a eliminação contínua das crianças das 

baixas camadas sociais. Desta forma, a herança cultural é responsável pela 

diferença existente entre as crianças que iniciam a vida escolar e conseqüentemente 

pelos níveis de desempenho. 
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 De acordo com Pierre Bourdieu, as escolhas feitas pelos grupos familiares 

quanto à trajetória escolar das crianças, estão intimamente relacionadas à posição 

que ocupam na hierarquia social.  Serão as condições objetivas que definirão as 

escolhas dos pais para a educação de seus filhos. Destacamos que essas escolhas 

sofrem forte influência do meio em que vivem e de suas condições sociais. Segundo 

 



 

o autor, esta antecipação prática fundamenta-se num princípio que ele denominou 

como “causalidade do provável”. Tal conceito assenta-se sobre o pensamento de 

que as ambições planejadas ou sonhadas para o futuro baseiam-se em cálculos 

racionais que intuitivamente medem as chances de realização dessas ambições, 

sem desconsiderar as condições econômicas e as experiências anteriores dos 

grupos sociais. Segundo o autor “... a propensão prática e, por razão ainda mais 

forte, a ambição consciente de apropriar-se do futuro pelo cálculo racional, 

dependem estritamente das chances – inscritas nas condições econômicas 

presentes – de conseguir tal apropriação.“ (BOURDIEU 2007, p. 89) 

Verifica-se que, nas classes populares, as escolhas que direcionam o 

percurso escolar das crianças fundamentam-se naquilo que é socialmente 

necessário, e muitas vezes excluem qualquer possibilidade de desejar o impossível. 

As pretensões para este extrato da sociedade limitam-se às reais probabilidades de 

sucesso e são fortemente marcadas pelas experiências de êxito ou fracasso 

vivenciado logo nos primeiros anos de escolarização. Sendo assim, as aspirações 

dos membros das classes populares estão restritas às condições objetivas. Essas 

mesmas condições objetivas também irão exercer forte influência nas escolhas das 

crianças e na forma com que estas se relacionarão com o ambiente escolar, bem 

como nas atitudes tomadas na escola.  

De acordo com Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron (1975), a instituição 

escolar legitima e reproduz, de forma mediada, a hierarquia social. Um dos mais 

importantes instrumentos utilizados pela escola para legitimar as desigualdades 

sociais é a cultura.  A escola pública opera com uma cultura particular de classe 

média, portanto uma cultura de classe incontestável, transformando o capital cultural 

de alguns alunos em capital escolar. Este padrão cultural de classe média pode ser 

observado tanto na figura do professor como na figura da direção. A adoção de um 

padrão cultural típico da classe média irá fazer com que a instituição escolar exija 

que os alunos se portem de acordo com os padrões pré-estabelecidos por ela. 

A valorização da cultura dominante com a qual a escola opera, age como um 

mecanismo de distinção, pois terão maiores possibilidades de êxito escolar aqueles 

que mais se aproximarem desta cultura. Neste contexto, a escola acaba premiando 

aqueles que dispõem de um capital econômico e cultural mais elevado. 
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Verifica-se que, este alto capital cultural requerido pela escola, encontra-se 

nas mãos das classes média e alta. Este capital cultural detido por essas classes e 

 



 

legitimado pela escola, instaura certa superioridade cultural, pois ele passa a ser 

referência para os demais grupos sociais, que por sua vez, empenham todos os 

seus esforços para se apropriar desta cultura dominante. Desta forma, a escola 

converte as desigualdades sociais em desigualdades de competência escolar. 

Sob esta perspectiva, os alunos que apresentam um déficit de capital não 

possuem os pré-requisitos exigidos pelo sistema. Esses pré-requisitos, que 

configuram um determinado padrão cultural, considerado normal pela escola, 

apontam para um padrão de normalidade que a maioria dos alunos não consegue 

cumprir, exceto aqueles que, ao ingressarem na escola, já tem devidamente 

incorporado o padrão cultural exigido por ela. Aqueles que não conseguem se 

encaixar dentro deste padrão cultural são considerados anormais perante o sistema. 

Portanto, a escola transforma o capital cultural de alguns alunos em capital 

escolar, possibilitando aos portadores deste capital, maiores chances de uma 

trajetória escolar longa. Deve-se destacar que esta lógica de funcionamento penaliza 

a classe menos favorecida pelo fato desta não possuir os mesmos recursos 

econômicos e culturais de que dispõem as classes sociais privilegiadas. Nesta 

perspectiva, as crianças de origem popular são incluídas na escola e ao mesmo 

tempo excluídas por não disporem desse conjunto de recursos, adquiridos fora dos 

muros escolares. Segundo Bourdieu & Passeron (1975), o papel da escola é 

promover esta metamorfose do capital cultural em capital escolar. Para aqueles que 

não são providos de capital cultural, essa valorização da cultura dominante toma a 

forma de uma violência simbólica, cuja eficácia dependerá de sua capacidade de 

dissimulação. 

De acordo com os autores, o sistema de ensino já está organizado de forma a 

definir quais classes sociais terão uma trajetória escolar longa e quais classes 

sociais terão uma trajetória escolar curta. Essa imposição da cultura dominante se 

dá de forma velada e perversa, visto que ela atrai a classe dominada à cultura 

dominante e simultaneamente inviabiliza a conquista dessa cultura pelas classes 

populares. Desta forma, a classe popular é convidada a assistir e não, a participar; 

ocorre assim uma marginalização de classe.  
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O baixo desempenho escolar das camadas populares torna-se visível logo 

nos primeiros anos de escolarização pelo fato destas apresentarem maior 

dificuldade em se familiarizar com a cultura e os conteúdos escolares. Os alunos dos 

meios desfavorecidos, apenas terão contato com a cultura, a arte, o conhecimento 

 



 

de outras línguas, etc., através de livros e ou comentários do professor. Já as 

classes altas, ao ingressarem na escola, apenas transformam sua bagagem cultural, 

adquirida fora dos muros escolares, em conhecimentos escolares. 

A escola se apresenta à sociedade como um instrumento democrático, por 

oferecer a todos as mesmas oportunidades de ensino. Este discurso adotado pela 

escola configura-se como um dos mecanismos de ocultação de sua real função 

social. 

 
Eis aí um dos mecanismos que, acrescentando-se a lógica da transmissão 
do capital cultural, fazem com que as mais altas instituições escolares e, 
em particular, aquelas que conduzem às posições de poder econômico e 
político, continuem sendo exclusivas como foram no passado. E fazem com 
que o sistema de ensino, amplamente aberto a todos e, no entanto 
estritamente reservado a alguns, consiga a façanha de reunir as 
aparências da “democratização” com a realidade da reprodução que se 
realiza em um grau superior de dissimulação, portanto, com um efeito 
acentuado de legitimação social.  (BOURDIEU 2007, p. 223) 
 
 

Observa-se que a escola se pretende neutra na medida em que ela 

garante a todos os que nela ingressam as mesmas oportunidades de acesso e 

ascensão social. É essa suposta neutralidade do sistema educacional que contribui 

para a reprodução da ordem social, pois ela converte as desigualdades sociais em 

desigualdades de competências individuais. 

 Num segundo nível, deve-se considerar que a reprodução da ordem social, 

desenvolvida pelo sistema escolar, ocorre de forma inconsciente e não planejada, e 

decorre de sua conexão com a divisão capitalista do trabalho.  O modelo social 

capitalista, conforme esclarecem Baudelot & Establet (1987), supõe que apenas uma 

minoria seja preparada para os postos dirigentes e os demais trabalhadores sejam 

encaminhados para os postos subalternos.  

Para os autores, a ideologia da escola única a apresenta como instituição 

voltada para um fim comum, “educar”. Além de unificar, a ideologia da escola a 

define como unificadora, ou seja, é função da escola amenizar as diferenças 

existentes entre as crianças, tais como as diferenças provenientes das classes 

sociais, familiares ou profissionais. Vale ressaltar que esse ideal escolar de 

unificação é reforçado pelos trabalhadores, que reivindicam a instrução de seus 

filhos; e pelos próprios professores, que tendem a ver a escola a partir do seu 

interior. 
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Em seu discurso ideológico, a escola proclama sua função de fornecer meios 

para a formação profissional do indivíduo, de tal forma que ele venha a ascender 

profissionalmente. No entanto, como diz a própria palavra, trata-se apenas de 

ideologia e não de fatos concretos, pois o que se observa é justamente o contrário. 

Segundo Baudelot & Establet, o efeito real da escolarização é a discriminação e não 

a promoção. 

A origem de classes dos alunos interfere no fracasso ou sucesso escolar; 

estes estão relacionados às condições materiais de existência das crianças. A 

escola não apenas reforça as diferenças entre as classes, ela produz novas 

diferenças, pois ela tende a construir dois tipos opostos de formação. Segundo os 

autores, a divisão social do trabalho, que espera os indivíduos à saída do processo 

de escolarização, já determinou o processo desde a entrada.  

A divisão social do trabalho influencia diretamente no modo de funcionamento 

do sistema escolar. A distinção entre trabalho manual e trabalho intelectual contribui 

para a divisão da sociedade em posições antagônicas. Contudo, para que essa 

divisão possa ser legitimada, o modelo capitalista conta com a contribuição do 

sistema escolar, que legitima a competência ou não competência do aluno. Desta 

forma, a escola atua na seleção dos alunos e encaminhamento para os diferentes 

postos de trabalho.   

Monique Vial (1979) ressalta que, a severidade com que a escola tem 

desempenhado esse processo de seleção, impondo exigências que metade dos 

alunos não podem cumprir, têm uma única função, criar barreiras. Para a autora “...a 

escola apresenta dificuldade até para as crianças “medianas”, até para aquelas que 

correspondem à norma que ela própria estabelece” (p.19)  

O fracasso vivenciado pelas crianças que não respondem às exigências do 

sistema tende somente a aumentar com o decorrer dos anos, pois elas não 

conseguem recuperar o atraso. Logo, a repetência se transforma num poderoso 

instrumento de seleção. 
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Observa-se que o padrão de normalidade instituído pela escola, não mantém 

nenhuma relação com a média dos alunos que freqüentam os bancos escolares. 

Este padrão instituído de normalidade está muito acima da média e condena 

aqueles que não atendem às expectativas da escola a serem rotulados como 

anormais. É a pequena porcentagem de alunos que estão dentro do perfil 

estabelecido pela escola que irá ocupar os altos postos na divisão capitalista do 

 



 

trabalho. Importa retomarmos que estes alunos considerados normais são aqueles 

que dispõem do capital cultural tão valorizado pelo sistema educacional. 

 É preciso salientar que, também os professores, exercem considerável 

participação no fracasso escolar dos alunos das classes trabalhadoras, visto que são 

agentes de uma engrenagem viciosa e que, portanto, desempenham a função de 

selecionar aqueles que atendem ou não aos padrões de normalidade instituídos pelo 

sistema de ensino. Entretanto, deve-se ter cautela ao estabelecer qualquer relação 

quanto à participação do professor na produção do fracasso escolar. 

De acordo com Baudelot & Establet (1987), os professores recrutados na 

pequena burguesia, não conseguem dissolver as contradições que estão na sua 

base. Eles são produtos e agentes da escolarização, mas, nem por isso são sempre 

instrumentos dóceis da burguesia, resistindo, freqüentemente, ao papel de agente 

de inculcação da ideologia burguesa.  

A forma como a escola funciona não é clara para os agentes, de tal maneira 

que tudo tende a se exprimir de modo ideológico. Portanto, nem os professores, e 

nem os pais tendem a identificar as causas do fracasso escolar. Diante disso, 

surgem manifestações ideológicas cujo objetivo é encobrir o modo real de 

funcionamento do sistema escolar.  É preciso destacar que, embora sejam agentes 

de seleção, não seria correto depositar sobre os professores toda a 

responsabilidade dos baixos níveis de desempenho escolar dos alunos das classes 

populares, pois, assim como os alunos, eles também se mostram impotentes diante 

da engrenagem  instituída pelo sistema, visto que não possuem consciência de seu 

papel na reprodução do modo capitalista de produção. 

 

1.3 Ideologias de classe presentes no discurso docente 
 

O fracasso escolar, vivenciado principalmente pelos alunos das classes 

menos favorecidas, faz com que estes apresentem maior aceitação quanto aos 

julgamentos professorais no que diz respeito às diferenças de capacidades 

cognitivas existentes entre os alunos. As ideologias presentes no discurso docente 

revelam as classificações produzidas pelos professores através de apreciações 

feitas aos alunos.  Pierre Bourdieu ao abordar o modelo educacional francês ressalta 

que, até década de 50, as instituições de ensino operavam um modelo classificatório 
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que eliminava de forma brutal os alunos provenientes dos meios desfavorecidos. De 

acordo com o autor: 

 
A seleção com base social que se operava, assim, era amplamente aceita 
pelas crianças vítimas de tal seleção e pelas famílias, uma vez que ela 
parecia apoiar-se exclusivamente nos dons e méritos dos eleitos, e uma 
vez que, aqueles que a Escola rejeitava ficavam convencidos 
(especialmente pela escola), de que eram eles que não queriam a escola. 
(grifo nosso)  (BOURDIEU, 2007, p. 219) 

 

Segundo Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, coexistem no discurso 

docente duas ideologias distintas que justificam as causas do fracasso escolar e 

ocultam a função reprodutora do aparelho educacional. Ao recorrer à ideologia do 

dom ou à ideologia do mérito pessoal, o professor encontra nestes argumentos as 

explicações necessárias para explicar as diferenças de desempenho escolar entre 

os alunos, sem que seja necessário colocar em jogo o modelo de funcionamento do 

sistema de ensino, ou mesmo, a possível contribuição do professor no baixo 

desempenho escolar dos alunos. Para melhor ilustrar nossa argumentação, nos 

deteremos neste momento em explicitar em que consiste cada uma dessas 

ideologias.  

Segundo Saes (2007), a ideologia do dom se configura como uma apologia 

de capacidades intelectuais inatas que não podem ser adquiridas por meio do 

esforço pessoal, ou transferidas. Presentes em apenas algumas pessoas, essa 

capacidades intelectuais têm origens obscuras e acompanham o indivíduo desde o 

seu nascimento.  

Já a ideologia do mérito pessoal consiste no pensamento de que todo aquele 

que empenhar um grande esforço individual na vida escolar, poderá colher os frutos 

deste trabalho.  

Esses dois mecanismos ideológicos, embora distintos, estão presentes no 

discurso veiculado pelo professor, demonstrando assim sua dualidade.  Para o autor, 

“tal dualidade não significa que os professores veiculam, em sala de aula, duas 

ideologias docentes de conteúdo diverso, e sim que eles podem oscilar de um pólo 

ideológico a outro. (Saes, 2007, p.112) 

Saes destaca ainda a existência de uma terceira variante ideológica veiculada 

no discurso docente, e que não está presente no esquema teórico desenvolvido por 

Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Tal variante se refere às habilidades 
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geneticamente adquiridas, e fundamenta-se na crença de que as “qualidades 

intelectuais são adquiridas basicamente pela via da transmissão genética. Nessa 

perspectiva, as aptidões intelectuais são qualidades hereditárias, resultando de um 

patrimônio genético favorável.” (Saes 2007, pg. 121) 

Atualmente, com avanço dos conhecimentos produzidos sobre a genética, 

muitos agentes envolvidos no processo escolar têm feito um uso ideológico desses 

estudos, principalmente no que alude às explicações sobre as diferenças de 

desempenho escolar; isto porque, a teoria das aptidões geneticamente adquiridas  

isenta, consideravelmente, a responsabilidade dos docentes quanto à formação de 

seus alunos, já que o patrimônio genético influenciaria diretamente em um maior ou 

menor grau de desempenho escolar, conforme o volume de habilidades herdadas. 

Logo, a teoria das aptidões genéticas explicaria o fracasso escolar daqueles alunos 

que não avançam em seus processos educacionais sem que houvesse a 

necessidade de responsabilizar o professor ou qualquer que seja. O uso ideológico 

que a escola tem feito destes estudos, decorre do fato de ela encontrar nesta teoria 

um escape bastante conveniente para ocultar os condicionantes sociais e sua 

influência no fracasso escolar das classes populares. Sendo assim, caso o 

conhecimento cognitivo, tão valorizado pela escola, venha a falhar, ainda haverá a 

esperança de dizer que o aluno possui habilidade em outras áreas. 

A relevância teórica destas três vertentes no campo da educação, e mais 

especificamente no estudo do fenômeno do fracasso escolar, decorre do fato de os 

professores aproximarem suas análises levando em consideração uma, ou mais que 

uma vertente ideológica. Ressalte-se que essas três ideologias são utilizadas pelas 

classes média e alta como armas de luta contra as classes populares. 

 Embora distintas, as três variantes ideológicas aqui apresentadas, podem 

coexistir de forma alternada no discurso docente, e podem ser acionadas pelos 

professores conforme lhe convier.  Contudo, no atual modelo capitalista, e mais 

especificamente no ambiente escolar, a ideologia do mérito pessoal se sobrepõe a 

ideologias do dom e a ideologia das aptidões naturais, isso porque o discurso oficial 

da escola afirma que, numa sociedade democrática aberta, as oportunidades são 

distribuídas igualmente pela escola; cabe ao aluno aproveitá-las empenhando todo o 

seu esforço na tentativa de uma ascensão social. Neste cenário o professor figura 

como principal agente de veiculação desta ideologia. Para Saes (2007): 

 43
 

 



 

Na sala de aula, o professor atua como representante ideológico da classe 
média, promovendo, por meio de práticas pedagógicas de cunho elitista, a 
valorização relativa dos trabalhadores não manuais e a desvalorização 
relativa dos trabalhadores manuais. Essas práticas, porém são recobertas 
com a ideologia de mérito pessoal, que apresenta a escola como um espaço 
de reconhecimento dos esforços pessoais. Impregnado dessa ideologia, o 
professor se vê ele próprio como detentor de um elevado mérito pessoal 
que o credencia para o exercício da profissão docente e como agente de 
reconhecimento dos méritos pessoais. 
 
 
 

É preciso enfatizar que a ideologia do mérito pessoal, definida por Pierre 

Bourdieu e Jean-Claude Passeron como uma ideologia pequeno burguesa, é a 

principal vertente explicativa para justificar o baixo desempenho escolar dos alunos, 

em especial daqueles oriundos das baixas camadas sociais que, por estarem 

inseridos em lares culturalmente desfavorecidos, acabam não aproveitando os 

conhecimentos transmitidos na escola e apresentando pouco empenho para a 

aquisição desses conteúdos. 

Conforme já assinalamos, apesar de a ideologia meritocrática se 

apresentar como ideologia dominante no discurso professoral, ela não descarta a 

veiculação das demais ideologias aqui apresentadas. Quando a ideologia do esforço 

pessoal se mostra insuficiente para justificar as diferenças de desempenho escolar, 

especialmente naqueles casos em que o aluno, mesmo se esforçando, não 

consegue obter êxito nas atividades escolares devido ao seu pequeno estoque de 

capital cultural, o professor recorre à ideologia das aptidões naturais ou mesmo a 

ideologia do dom, justificando dessa forma, as diferenças intelectuais e cognitivas 

dos alunos como causas das diferenças de aprendizado. Podemos dizer que, o 

professor, enquanto agente social representante da classe média, apresenta 

discursos contraditórios que são utilizados como dispositivos de luta social, de 

acordo com a necessidade apresentada no momento. 

Ao recorrer a qualquer uma dessas três ideologias, o professor desvia do 

centro das discussões sobre o fracasso escolar os aspectos sociais e econômicos, 

bem como sua participação na reprodução da ordem vigente. 
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1.4 Relação escola-família 
 
 Nos dias atuais o debate sobre a relação escola-família tem envolvido um 

considerável número de estudiosos do campo da educação como também diversos 

segmentos da sociedade; isto porque esta relação é apontada como um dos fatores 

que influenciam diretamente o processo de escolarização dos alunos. É preciso 

destacar que essas duas instituições (escola/família), apesar de valorizadas pela 

sociedade de um modo geral, são alvo de inúmeras críticas.  

 Para tratar das ideologias docentes sobre o fracasso escolar, devemos levar 

em consideração não apenas a visão do professor sobre a origem das dificuldades 

de aprendizagem dos alunos, mas também alguns fatores externos que, segundo 

eles, exercem papel fundamental para um bom desempenho escolar. Referimo-nos 

aqui ao papel da família e suas contribuições para o processo educativo. 

Presenciamos nos últimos anos uma série de tentativa por parte da escola, 

especialmente aquelas de caráter público, em convocar os pais para a uma parceria 

a fim de contribuir para o melhor desempenho do aluno. A necessidade de buscar 

maior articulação na relação entre a família e a escola é um ponto pacífico entre os 

educadores. Entretanto, a escolha dos meios para a concretização desta parceria 

tem se colocado um desafio para as instituições escolares.  

 É notória a convergência de pais e professores no desejo de que seus 

filhos/alunos tenham êxito escolar. Esta convergência decorre de um elo comum que 

une as duas instituições, o aluno.  Todavia, apenas uma lógica ingênua de raciocínio 

poderia nos levar a supor que, apesar do interesse em comum, (sucesso escolar de 

seus filhos/alunos), esses agentes estabeleceriam uma relação de parceria sem 

qualquer conflito. Ao falar da relação escola/família não podemos perder de vista os 

seus aspectos culturais e socioeconômicos pois eles irão direcionar as escolhas 

feitas pelos agentes escolares.  

 Um dos principais entraves desta parceria resulta dos conflitos gerados na 

aproximação de pais e professores. A aparência mais visível deste conflito consiste 

na troca de acusações desses agentes acerca das aprendizagens dos alunos, visto 

que ambos procuram depositar no outro as responsabilidades sobre qualquer 

deficiência que possa aparecer no rendimento escolar do aluno.  
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 Para entendermos um pouco melhor os conflitos existentes nesta relação, 

primeiramente precisamos esclarecer sobre qual modelo de família estamos nos 

referindo. Ressalta-se que a escola, e mais especificamente os professores, em sua 

maioria, apresentam em seu imaginário um modelo ideal de família, que conta com a 

presença do pai (provedor), da mãe, (responsável pelos cuidados da casa e dos 

filhos) e irmãos (um ou dois), todos vivendo no mesmo domicílio. Creio ser 

importante destacar que tal modelo de família está presente não só no imaginário 

docente como também na mídia, propagandas e livros. Constantemente nos 

deparamos com comerciais de TV veiculando um modelo familiar que não 

corresponde ao retrato real das famílias inseridas no universo escolar, 

especialmente  das escolas públicas.  

 Logo, para que possamos discorrer sobre a participação e relação mantida 

pelas famílias com a escola pública, primeiramente é necessário esclarecer de que 

modelo familiar estamos falando. A instituição familiar tem sofrido profundas 

transformações, que em grande parte, não correspondem às expectativas de um 

considerável número de educadores. Em sua maioria, as famílias que optam pelo 

ensino público se originam das camadas menos favorecidas da população e 

afastam-se do modelo idealizado pelos professores, sendo descritas por eles como 

famílias desestruturadas.  

 Para os docentes, esta não correspondência ao modelo idealizado de família 

pode tornar-se um dos principais fatores explicativos acerca do fracasso escolar. A 

visão do professor sobre a propalada indiferença do aluno, fundada numa ideologia 

meritocrática, trás consigo a afirmação de que as famílias não estão totalmente 

presentes na educação de seus filhos. Numa tentativa de justificar o fracasso 

escolar, muitos professores destacam a “desestruturação familiar” como um dos 

principais condicionantes explicativos para o baixo desempenho escolar dos alunos, 

pois tal desestruturação exerceria forte influência na vida escolar dos mesmos. 
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 Para os professores, a participação da família na vida escolar de seus filhos é 

fundamental para o bom desempenho do aluno. Entretanto, os conflitos entre 

escola-família começam a existir quando o apelo a participar de forma mais ativa na 

vida escolar dos filhos começa a ter um tom de acusação. Estas acusações ganham 

maior intensidade para aquelas famílias em que o filho vivencia o fracasso escolar. 

Deve-se destacar que tal fenômeno tem maior predominância nos meios populares, 

pois além de não corresponder aos parâmetros ideais apresentados pelos 

 



 

professores, essas famílias dispõem de um baixo capital cultural e capital 

econômico. 

 Segundo Carvalho (2004) os professores recorrem à família quando se 

sentem impotentes frente ao baixo desempenho escolar do aluno e/ou quando os 

mesmos apresentam comportamentos de indisciplina com os quais os professores 

não conseguem lidar. Para a autora os docentes: 

 
...Culpam a família (a ausência dos pais) pelas dificuldades dos estudantes 
porque têm sido culpadas (implícita ou explicitamente) pelas autoridades 
escolares, pela mídia e até pelos próprios pais mães pela deficiência do 
ensino e pelo fracasso escolar. Além disso, carecem de instrumentos 
teóricos e práticos para desenvolver uma crítica social, institucional e 
pedagógica efetiva, devido às próprias condições adversas de vida e de 
trabalho – que levam, contraditoriamente e simultaneamente, a promover a 
aprendizagens dos/as estudantes e avaliá-los segundo o modelo da 
reprovação. (Carvalho, 2004, p. 44) 
 
 

 Voltemos agora, ao impasse quanto à parceria escola-família. Embora a 

escola se manifeste a favor de uma maior participação das famílias na vida escolar 

dos alunos, ela apresenta algumas práticas que geram um distanciamento entre pais 

e professores. As expectativas apresentadas pelos docentes quanto à participação 

familiar  são:  presença em reuniões escolares, auxílio nas lições de casa, checagem 

de cadernos, valorização e incentivo nos estudos.   

 Para que os pais possam corresponder às expectativas dos professores, 

algumas condições são necessárias. A parceria escola-família requer dos pais mais 

do que motivação, compromisso ou boa vontade em auxiliar o filho nas tarefas. A 

escola requer um estoque mínimo de capital cultural e econômico também das 

famílias 
 
Capital econômico se traduz em tempo livre (e boa qualidade de vida) para 
que o pai ou mãe se dedique ao acompanhamento dos filhos/filhas ou, na 
falta de tempo, dinheiro para pagar uma professora particular em casa ou 
aulas de reforço. Capital cultural significa cultura acadêmica (científica) e 
conhecimento atualizado dos conteúdos curriculares e de pedagogia. 
(Carvalho, 2007, 46) 
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 Nota-se que apenas tempo livre não é suficiente. É preciso que os pais 

apresentem condições culturais e econômicas para que possam auxiliar os filhos nas 

tarefas escolares. Tais condições pressupõem a valorização e familiarização com os 

conteúdos escolares, ou seja, capital cultural.  Ocorre que nem todas as famílias 

apresentam essas condições, gerando conflitos na relação entre pais e professores. 

 



 

  Contudo, os professores tendem a desconsiderar algumas questões que são 

fundamentais para uma maior compreensão desta relação. São elas: Em suas 

condições materiais de existência, teriam os pais tempo para acompanhar seus 

filhos nas atividades escolares e comparecer as reuniões? Por qual motivo os pais 

têm deixado de priorizar a educação dos filhos em detrimento de outras tarefas? 

 Carvalho, alerta também para as relações de poder existentes na relação 

escola-família. De acordo com a autora, os profissionais da educação têm poder 

sobre os leigos (pais e mães), isto porque, no ambiente escolar, os pais encontram 

seus limites quando são confrontados com o domínio da professora sobre os seus 

filhos dentro da sala de aula.    

 A relação mantida no diálogo entre pais e professores estabelece de forma 

implícita uma relação de poder, isto porque estes últimos, conscientes de que 

dispõem de um maior estoque de capital cultural, utilizam a linguagem como uma 

estratégia para demarcar seu poder. Frente a um diálogo com os pais, o professor, 

por meio do domínio da linguagem, encontra facilidade em rebater qualquer 

questionamento e apresentar argumentos convincentes para depositar na família a 

responsabilidade pelo baixo rendimento escolar do aluno. 

 Outro aspecto que deve ser lembrado é que, geralmente, as famílias são 

convocadas a comparecer à escola quando os filhos apresentam dificuldades de 

aprendizagem ou comportamento impróprio para os padrões escolares.  Ocorre que 

toda a vez que o pai é solicitado a comparecer a escola, ele sofre um 

bombardeamento de acusação. À medida que esses episódios vão se tornando cada 

vez mais freqüentes, os pais começam a apresentar certa resistência para 

comparecer a escola, gerando falhas na interlocução entre escola e família. 

 Todavia, é possível observar que, apesar destes conflitos, os pais valorizam a 

escola por ser ela uma instituição que instruirá seus filhos proporcionando uma 

educação formal e oferecendo possibilidades de melhora em sua condição social, 

mesmo quando a escolarização de seus filhos tem se encaminhado para o fracasso 

escolar.  
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CAPÍTULO II 

A PESQUISA DE CAMPO 
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2.1 Panorama Histórico e caracterização do município32 

 
 O presente trabalho traz o estudo de caso de uma unidade escolar pública 

situada no município de Diadema, uma cidade completamente urbanizada, com 

cerca de duzentas e quinze mil pessoas alocadas em atividades econômicas. Ocupa 

uma área de 30,66 km2. A população recenseada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) em 2002 foi de 357.064 habitantes. O mesmo censo 

apontou um crescimento populacional de 2,48 por cento ao ano. Em 2007, a 

estimativa populacional do Instituto era de 386.779 habitantes, acusando uma 

densidade demográfica de 12.619,2 hab/ km2. 

Diadema, o “D” do Grande ABCD, tem uma história recente. É um dos 

maiores municípios do Estado de São Paulo e até 1959, pertencia a São Bernardo 

do Campo. Desmembrada, apostou na indústria para crescer e atraiu tantos 

moradores que hoje tem uma das cidades com maior densidade demográfica do 

país. Para preservar o verde que resta, conserva 23,6% do território como Área de 

Proteção e Recuperação aos Mananciais. 

Desde o início de seu processo de ocupação, o município de Diadema teve 

como fator fundamental, sua localização geográfica, pois se situava entre o litoral - 

Vila de São Vicente - e o planalto - Vila de São Paulo de Piratininga. Até a década 

de 40 a região era constituída por quatro núcleos habitacionais pertencentes a São 

Bernardo: Piraporinha, Eldorado, Taboão e Vila Conceição. Estes eram ligados 

apenas por caminhos precários e cada um tinha sua vida própria. Piraporinha 

próximo a São Bernardo; o Taboão, também ligado pela proximidade a São 

Bernardo e a São Paulo pela Avenida Água Funda. O Eldorado, que guardava 

características muito próprias, graças à Represa Billings, vinculava-se mais a São 

Paulo, à região de Santo Amaro e finalmente a Vila Conceição formada pelas 

chácaras pertencentes ao loteamento da Empresa Urbanista Vila Conceição. 

Por volta de 1950, a cidade não sentiu os efeitos produzidos pela 

industrialização em São Paulo, mesmo estando geograficamente próxima a capital. 

Diadema não tinha nenhuma importância econômica regional. Até a década de 40, 

as cidades localizadas ao longo da ferrovia Santos-Jundiaí, principal via de 
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2. Secretaria de Comunicação de Diadema. Baseado no material produzido pelo Centro de Memórias 
de Diadema.  
 

 



 

circulação de mercadorias na época, foram as que mais sofreram uma expansão 

industrial, especialmente São Caetano, Santo André e Mauá. 

Após este período, o sistema de escoamento da produção, feito até então 

pelos eixos ferroviários, entra em declínio e o governo passa a optar pelos circuitos 

rodoviários. A inauguração da Via Anchieta 1947, representa uma nova fase da 

industrialização paulista, pois ao longo dessa estrada, instalaram-se grandes 

indústrias multinacionais; e em Diadema, especialmente pequenas e médias 

empresas nacionais que produziam, na sua maioria, objetos complementares para 

as multinacionais. 

Com a Lei no 233, criou-se em 1948 o Distrito de Diadema. Algumas 

transformações ocorridas a partir dos anos 50 na região do ABCD paulista como 

abertura de estradas, industrialização, migrações, novos loteamentos e crescimento 

das cidades, despertaram o interesse das lideranças políticas da região de Diadema. 

Pensava-se que a mudança de distrito para município favoreceria o desenvolvimento 

do lugar. 

Quem liderou o movimento pela emancipação local foi a Vila Conceição que 

além de contar com as lideranças políticas mais interessadas na questão, 

encontrava-se bastante isolada de São Bernardo, motivo pelo qual sentia mais 

fortemente a ausência de infra-estrutura e serviços básicos.  O que determinou a 

emancipação político-administrativa de Diadema foi a junção de vários fatores como: 

a expansão urbana e industrial paulista em direção ao ABC, a articulação de 

políticos da localidade, como o professor Evandro Caiaffa Esquível, com lideranças 

de influência no âmbito estadual e a intensa participação dos moradores da Vila 

Conceição na Campanha da Emancipação.  

Em 24 de dezembro de 1958, com a aprovação do processo de emancipação 

pela Assembléia Legislativa, foi realizado o plebiscito. Poderiam votar contra ou a 

favor da emancipação aqueles residentes há mais de dois anos no local. O número 

de participantes deste plebiscito foi de 300 eleitores. A emancipação do município 

venceu por uma pequena margem de 36 votos. 

Em 1959 realizaram-se as primeiras eleições para os poderes Executivo e 

Legislativo do município de Diadema. E no dia dez de janeiro de 1960, com a posse 

do primeiro prefeito, vice-prefeito e vereadores, instalou-se oficialmente o novo 

município. 
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Com a emancipação de Diadema, a prefeitura de São Bernardo do Campo 

alterou substancialmente os limites do antigo distrito, retirando de sua área vários 

bairros, onde se localizavam importantes indústrias, que representavam grande fonte 

de arrecadação de impostos para a administração bernardense. 

 

2.2 Caracterização da unidade escolar 
 

 

A unidade escolhida para a pesquisa refere-se a uma escola pública estadual, 

situada no município de Diadema. As informações obtidas foram colhidas 

diretamente na instituição. 

Fundada em 1958, a escola localiza-se em um bairro residencial que dispõem 

de asfalto, iluminação, canalização, esgoto e linhas de ônibus. O bairro está ligado a 

duas grandes avenidas, uma delas comercial, que levam ao município vizinho. Uma 

dessas avenidas é caracterizada pelo grande movimento de veículos e pessoas do 

bairro, uma vez que contém vários estabelecimentos comerciais e funciona como 

“centro do bairro”. Embora seja um bairro residencial, verifica-se a presenças de 

muitas fábricas nesta região. 

Bem próximos a esta unidade escolar, estão dois grandes centros periféricos, 

com população majoritariamente de baixa renda. A clientela atendida pela escola 

origina-se destas áreas de grande carência que nem sempre contam com 

saneamento básico, iluminação, água encanada ou asfalto.  

A escola caracteriza-se como uma instituição de médio porte. Suas 

instalações são antigas, necessitam de reparos e apresentam pontos de vazamento 

em algumas salas de aula. 

A clientela atendida pela escola se compõe de alunos das classes populares, 

oriundos das favelas localizadas perto da à instituição. Na comunidade escolar, 

verifica-se um grande afluxo de pais migrantes, vindos das regiões Norte e Nordeste. 
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Muitos dos alunos do ciclo fundamental I, cujos pais trabalham em período 

integral, freqüentam também uma creche próxima a escola ou participam de projetos 

realizados por uma instituição filantrópica, que presta ajuda à comunidade. A escola 

conta também com a contribuição de uma empresa localizada nas imediações; tal 

empresa coopera fornecendo materiais a fim de suprir algumas de suas 

necessidades. 

 



 

Atualmente, a escola atende mil trezentos e vinte e sete alunos e possui em 

seu corpo docente 80 professores.  

No período matutino (7:00 às 11:30), a instituição atende alunos do Ensino 

Fundamental ciclo I. No período vespertino (13:00 às 17:30), atende alunos do 

Ensino Fundamental ciclos I e II; e no período noturno (19:00 às 23:30), a escola 

atende os alunos que cursam o Ensino Médio, Tele-Sala e EJA (Educação de 

Jovens e Adultos).  

Em seu espaço interno, a escola é composta de uma secretaria para 

atendimento aos pais, uma sala para o secretário da escola, uma sala de 

professores, duas salas de coordenação, treze salas de aula, dois banheiros para 

uso dos funcionários, dois banheiros para uso dos alunos (masculino e feminino), 

uma cozinha, um refeitório, uma biblioteca, uma sala onde são guardados os 

materiais utilizados pelos professores de Educação Física, uma cantina e duas 

pequenas salas que, atualmente, são utilizadas para realização de reforço escolar, e 

acomodação dos livros didáticos. 

O espaço externo da escola constitui-se de duas quadras descobertas, um 

pátio também descoberto, uma casa de zeladoria, um jardim e um estacionamento. 

Esta unidade não dispõe de laboratórios, sala de computação e sala de vídeo. 

Quanto ao quadro de funcionários, a escola conta com um diretor, um vice-

diretor, duas coordenadoras pedagógicas, 13 funcionários que se dedicam aos 

serviços administrativos e 03 funcionários que se dedicam ao preparo da merenda e 

limpeza da escola.  

 

2.3 Análise das entrevistas 
 

Apresentaremos, neste momento, as análises individuais das entrevistas 

realizadas com professores da rede pública estadual. Todos lecionam na mesma 

unidade escolar, porém em diferentes disciplinas. 

Realizamos cinco entrevistas, sendo a primeira com uma professora da área 

de Matemática; a segunda, com uma professora da área da Língua Portuguesa. Já a 

terceira entrevistada, trata-se de uma professora polivalente, ou seja, que ministra 

mais de uma disciplina a alunos do ensino fundamental – ciclo I (1ª a 4ª série). A 

quarta entrevistada leciona a disciplina de Inglês e o quinto entrevistado ministra a 
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disciplina de Geografia. Esse último, além de lecionar na rede pública, também atua 

em uma escola particular. 

As análises individuais das entrevistas demonstram que os professores, 

membros da classe média, apontam como principal causa do baixo desempenho 

escolar dos alunos dos meios sociais menos favorecidos, a negligência dos pais no 

que diz respeito à participação e incentivo familiar na vida escolar de seus filhos. 

Aliado a isso observou-se também que os professores aderem a um discurso 

fundado na ideologia meritocrática, em que o esforço pessoal do aluno é o principal 

aspecto que justifica o fracasso ou sucesso escolar, independente da classe social a 

que  pertence o aluno. Dessa forma, verifica-se nos entrevistados uma estratégia de 

ocultamento dos mecanismos classificatórios adotados pela escola e orientados pelo 

atual modelo capitalista.   

A ideologia do mérito pessoal está constantemente presente em todas as 

entrevistas e apresenta-se como o principal argumento explicativo para uma possível 

superação do fracasso escolar, acompanhado de um maior envolvimento da família 

na vida escolar dos filhos.  De um modo geral, todos os entrevistados recorreram a 

mecanismos ideológicos a fim de ocultar o caráter classista do sistema escolar, bem 

como, sua participação na produção do fracasso escolar enquanto agentes que 

trabalham a serviço deste sistema.  

 
Entrevistada 1 – Professora de Matemática (ciclo II) da rede estadual é 

graduada em Matemática e fez também especialização em Educação Matemática, e 

História da Ciência e Ensino de Física.  Trabalha na rede estadual há oito anos, é 

efetiva e leciona na disciplina de Matemática. Seu pai concluiu o Ensino Médio no 

curso técnico de Contabilidade e sua mãe fez Magistério e Biologia. 
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 Na entrevista em questão, uma das primeiras coisas que nos chamou a 

atenção, foi o fato de a professora atribuir um alto valor à educação, já que esta 

seria fundamental para a garantia de um futuro com melhores perspectivas. É 

possível observar que a importância atribuída aos estudos tem sua origem nos 

ensinamentos passados pela família desde a infância, o que demonstra de certa 

forma, a presença e influência da boa vontade cultural em seu processo de 

escolarização. Sendo assim, o patrimônio cultural herdado pela professora, está 

diretamente relacionado com a aquisição e incorporação das regras presentes no 

sistema educacional. 

 



 

[...] Então a gente foi criado com... a gente tem que estudar, não importa o 
que você vai fazer mais tarde, você tem que estudar, você tem que ser 
alguma coisa mais tarde. 

 

De acordo com Bourdieu, o trecho acima demonstra uma característica típica 

da classe média, que vê na escola o meio mais eficaz para garantir uma possível 

ascensão social. Segundo o autor, a classe média irá empenhar todo o esforço 

necessário para se diferenciar da classe trabalhadora e se aproximar da classe alta. 

Para que tal fenômeno aconteça, a classe média irá fazer uso da ideologia 

meritocrática buscando justificar e legitimar o seu reconhecimento. 

Embora a entrevistada quando questionada sobre a sua posição na hierarquia 

social, não se classifique como classe média, podemos observar que esta fala trata-

se mais de um discurso, tendo em vista alguns aspectos que puderam ser 

percebidos no decorrer da realização da entrevista como: trabalho não manual, 

bens, moradia e hábitos. 

 

A gente não chega a ser classe média porque, por exemplo, a gente falando 
mesmo dessa aula de Geografia, a gente comentando com professores, têm 
muito aluno quando você trabalha em escola particular, “ah, eu vi isso, aquilo 
outro”, e você praticamente conhece só do livro.” Então eles têm capacidade 
de ir lá... a gente conhece de livro, documentários, a gente procura o 
conhecimento através de outros meios e eles não, eles vivenciam isso. Então 
eu acho que a gente ainda é uma classe bem baixa, a gente quer mudar, 
você quer ensinar, mas às vezes a gente... falta, por exemplo, tempo... tempo 
mesmo, dinheiro pra procurar mais estudo... 

 

Devemos sublinhar que a ideologia meritocrática está constantemente 

presente em sua fala quando traça objetivo para a sua própria vida, como também, 

quando pensa em melhores perspectivas para a vida dos alunos.  
 

[...] eles aqui na periferia, devem se esforçar pra ser melhor, pra dar o 
melhor para os seus pais. 
  
[...] ele tem que aprender desde pequeno, cada um tem a sua obrigação, 
se você não cumprir sua obrigação, você não terá x coisa.  
 

É possível observar também em seu depoimento  que a única via possível 

para uma ascensão social, tanto da professora quanto dos alunos se dá por meio da 

escolarização. De acordo com Baudelot & Establet, a escola terá a função de 

preparar o trabalhador para os diferentes postos no mercado de trabalho. Neste 
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contexto, a ideologia meritocrática ganha lugar de destaque, já que ela prega o 

esforço pessoal como via para adquirir êxito na vida profissional. 

No decorrer da entrevista, observou-se a dificuldade da professora em 

reconhecer que o capital econômico de uma pessoa e sua condição de classe estão 

intimamente vinculados ao êxito ou ao fracasso escolar do aluno.  
 

Eu acho que... a família ajuda muito, o... interesse pessoal, porque muitas 
vezes a gente conhece, a gente vê que a família não está nem aí, mas a 
criança vai por esforço próprio, por interesse mesmo. Agora dinheiro, eu 
não vou dizer que não conta, o dinheiro conta sim, mas se você tiver 
interesse, se você realmente quiser... o dinheiro... você vai procurar uma 
bolsa, a gente sabe que as faculdades hoje tem bolsa, colégio particular 
oferece bolsa, tem concurso de bolsa. Antigamente o dinheiro empatava 
sim, mas eu acho que hoje, pra um aluno que quer, pra uma família que 
quer, o dinheiro hoje já não é o primeiro lugar igual era a uns cinco, seis 
anos atrás. Hoje todas as escolas particulares têm concurso de bolsa, 
então se você é uma criança esforçada e quer... Se você tem uma mãe que 
está a fim, um pai que está a fim, eles vão colocar você, eles vão investir 
em você no sentido de “não meu filho, estuda mesmo. Estuda que no final 
do ano a gente vai prestar, se você conseguir bolsa você vai pra lá. Então... 
dinheiro eu acho que é o que menos conta. 
 

Cumpre notar que embora a professora negue o peso do capital econômico 

na trajetória escolar, verifica-se no transcorrer da entrevista que ela está consciente 

da estreita relação presente entre as condições econômicas e sociais do aluno e o 

seu desempenho escolar. O fato de ter lecionado tanto em escolas públicas quanto 

em escolas privadas, lhe possibilita notar a influência do capital econômico e social 

no destino escolar dos alunos. Por este trecho da entrevista observa-se que a 

professora está ciente também dos diferentes níveis de ensino oferecidos nas duas 

redes (pública e privada). O fato de mencionar a possibilidade de prestar concurso 

para uma bolsa de estudo em colégios particulares demonstra a consciência de que 

o ensino oferecido aos alunos das classes populares não é compatível ao ensino 

oferecido aos alunos da classe média e alta. Portanto, ao ressaltar a importância do 

esforço pessoal para a conquista de uma bolsa de estudo, ela acaba por reconhecer 

que a qualidade de ensino oferecido na rede pública é inferior à educação oferecida 

na rede privada. Neste sentido, não há como negar o peso do capital econômico, 

sendo que parte da sociedade receberá uma formação de maior qualidade, 

enquanto outra parte receberá uma educação de menor qualidade. 
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Ao recorrer ao mérito pessoal, é apresentada uma espécie de mecanismo 

para ocultar o fato de as diferenças sociais refletirem diretamente na diferença de 

desempenho escolar. 

Destacamos que, embora consiga notar a diferença de capital cultural 

existente entre os alunos, ela não evolui para uma análise mais profunda do sistema 

escolar dentro de um determinado modelo de sociedade, neste caso, o modelo 

capitalista. Desta forma, verifica-se que um dos aspectos que a professora não 

consegue notar é que a diferença de capital só tem sentido porque a escola premia 

aqueles que detêm o capital cultural. Logo, aqueles alunos oriundos das baixas 

camadas da sociedade, estão em posição de desvantagem perante os alunos que 

dispõe de maior poder aquisitivo. Sob esta perspectiva, o sistema de ensino se torna 

reprodutor do modelo social, pois não apresenta nenhuma estratégia eficaz para 

diminuir as diferenças existentes entre os alunos, pelo contrário, ele se aproveita do 

capital cultural das classes médias e altas e o converte em capital escolar.  

Desta forma, o fato de o sistema de ensino oferecer diferentes tipos de 

formação, de acordo com o poder aquisitivo, implica em uma educação de menor 

qualidade para os alunos da classe trabalhadora, que se destinam aos postos 

subalternos dentro do mercado de trabalho, e uma formação diferenciada e de maior 

qualidade para as classes médias e altas, destinadas aos melhores postos. Sendo 

assim, as chances de êxito ou fracasso no sistema escolar e posteriormente na vida 

profissional, decorrem primeiramente da diferença social e cultural, e 

secundariamente do esforço empenhado pelo aluno.  

Contudo, não se pode negar a existência de alunos, que por seu enorme e 

sacrificante esforço, conseguem obter uma ascensão social. Entretanto, o que se 

observa é que estes poucos não são regras e sim pequenas exceções. 

Conseqüentemente, a professora se vê obrigada a reconhecer a influência exercida 

pelo capital econômico na vida escolar, como podemos verificar logo abaixo: 
 

Social e econômico... Social eu entendo... deixa eu ver... a falta de... a falta 
de estabilidade de..., por exemplo, nossos alunos às vezes estão aqui e de 
repente eles mudam pra outro lugar, volta pra cá. A gente tem aluno que 
num ano, cada bimestre ele está num lugar, isso seria um problema 
econômico também, porque geralmente o pai está desempregado aqui e 
vai procurar emprego lá, não sei aonde, ele vai, depois ele volta. Mas eu 
acho que a defasagem é mais social e econômica, não sei porque não, não 
sei... 
São os recurso materiais na escola e na vida mesmo que acaba se 
sobressaindo... 
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Constantemente durante a entrevista, pode-se observar a forte presença da 

ideologia meritocrática: o esforço pessoal se sobrepõe como um dos principais 

fatores para justificar o sucesso ou insucesso escolar. Ou seja, a criança que se 

esforça é capaz de superar qualquer obstáculo. Ressaltamos que esta fala configura 

um mecanismo utilizado pelos professores para ocultar o modo de reprodução social 

utilizado pelo sistema escolar, pois, ainda que consciente de que as diferenças 

sociais provocam diferenças de aprendizado, a entrevistada tende a rejeitar uma 

análise do caráter de classe da educação escolar na sociedade atual.  

É possível verificar que a única estratégia de neutralização das diferenças 

culturais e econômicas à qual a professora se refere é o esforço pessoal. Ao invés 

de fazer alguma relação entre o sistema de ensino e o fracasso escolar, a mesma 

recorre à ideologia meritocrática, depositando no aluno toda a responsabilidade de 

seu sucesso ou insucesso, e isentando assim, qualquer responsabilidade do 

professor na produção do fracasso escolar dos alunos das classes populares. 

Percebe-se então que, embora consciente das diferenças sociais entre os alunos, a 

entrevistada não evolui para uma análise sociológica da posição do aparelho escolar 

diante de tais diferenças.  

Quando questionada sobre a influência que as diferenças de classe exercem 

em seu relacionamento com os alunos da escola pública, a professora relata:  

 
Pra mim não influenciou, não influenciou porque... é igual eu falei, eu vim de 
uma família em que meu avós já, meus pais falavam que a gente tinha que 
estudar, falavam que a gente tinha que ter um futuro melhor do que o 
deles... 

 

De acordo com a professora, as diferenças de classe não influenciam na 

relação. Esta afirmação decorre do fato da professora se classificar como classe 

baixa, mesmo reconhecendo que, embora pertença à classe baixa, ela ainda está 

em uma situação privilegiada frente aos alunos que freqüentam a escola pública. 

Além de não conseguir observar nenhuma relação com a posição social que ocupa, 

a entrevistada ressalta a falta de incentivo familiar como a principal causa do baixo 

desempenho dos alunos. 

Outro aspecto que evidencia a estreita ligação entre escola e o capital 

econômico, diz respeito ao programa Bolsa Família, desenvolvido pelo Governo 

Federal. Este trecho deixa claro o quanto às questões econômicas estão fortemente 
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vinculadas à educação. Na ótica da entrevistada, grande parte dos alunos que 

freqüentam a escola pública juntamente com suas famílias, não está interessada em 

ascensão social, mas sim em um “assistencialismo”, uma fonte alternativa para 

ampliar a renda familiar. Se antes, conforme afirma Baudelot & Establet, freqüentar a 

escola era difícil por exigir custos materiais de ordem direta ou indireta, hoje, 

segundo a professora, ela se configura como um meio alternativo para ampliar a 

renda familiar. Desta forma, os fins propostos para a educação dentro das classes 

populares sofrem significativas alterações.  
 

[...] muita criança que vem pra escola realmente por causa do Bolsa Família. 
Você vai... e a gente vê aqui mãe brigando porque “ah, meu filho tem tantas 
faltas então ele perdeu o Bolsa Família”. Então qual é a diferença? É que eu 
tive, apesar de vir de classe baixa, de ser de classe baixa e eles... a minha 
mãe queria que eu fosse na escola pra aprender, eu tinha que ter boas 
notas, agora eles não. Ele vem pra escola, aí você fala com a mãe: Mãe, 
mas ele não está fazendo nada. “É, ele não gosta, é... ele não sabe”. Ele 
não vem pra escola pra aprender, ele vem pra escola, ele vem comer, ele 
vem atrás do Bolsa Família e não tem esse estímulo, você tem que estudar, 
você tem que ser alguém, não, você vem aqui pra escola porque senão 
você vai ficar sem o Bolsa Família. 

 

É necessário ressaltar que uma das funções do programa é manter o aluno 

na escola pelo maior tempo possível. Aquele que freqüentar corretamente a escola 

terá como incentivo uma determinada quantia em dinheiro. Entretanto, embora este 

tipo de programa ajude consideravelmente as famílias menos favorecidas e garanta 

que os alunos permaneçam por mais tempo na escola, ele não tem conseguido 

garantir o sucesso escolar dos alunos. Verifica-se que, mesmo estando dentro dos 

muros escolares e freqüentando as aulas, os alunos continuam a apresentar baixos 

índices de desempenho escolar. 

Aliado a isso, a professora tende a ocultar o caráter classista da educação e 

sua participação como agente social a favor deste sistema, atribuindo uma das 

causas do fracasso escolar ao pouco interesse familiar na vida escolar dos filhos. 

Segundo a professora, esse pouco interesse gera um baixo estímulo para que o 

aluno aprenda. Assim, o aluno não vê motivação para os estudos, pelo fato de as 

famílias não desempenharem corretamente o seu papel, ou seja, de não cobrarem 

de seus filhos bons resultados escolares. 
   
[...] Eu tinha aluno que eu escrevia parabéns no caderno dele, parabéns 
você é um ótimo aluno. “Ah, mas porque que você escreveu, mas a minha 
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mãe não pode ver isso, a minha mãe não tem tempo de ver isso...”. A 
gente vê reunião de pais, “Ah professora, fala logo que eu “to” sem tempo, 
eu deixei não sei o que lá em casa”. Ela não tem muito interesse pelo filho 
também não... 

 

Verifica-se então que, na visão da professora, a família exerce papel 

fundamental para um bom desempenho escolar. Contudo, depositar sobre a família 

a responsabilidade quanto ao pouco estímulo nas tarefas escolares, nos parece um 

tanto quanto injusto e reflete outro aspecto dos mecanismos ideológicos utilizados 

pelos professores para ocultar sua participação como agente de seleção do sistema 

escolar. 

Deve-se acrescentar que esta falta de interesse apresentada pelos pais 

quanto à vida escolar de seus filhos, não é fruto de desinteresse ou falta de 

preocupação, já que o aspecto econômico está intimamente vinculado  ao aspecto 

cultural, e conseqüentemente, à forma de olhar e se relacionar com o meio escolar. 

Logo, o que os pais dos alunos da classe popular têm a oferecer, é uma contribuição 

limitada no ensino de seus filhos. Portanto, este pouco estímulo e participação na 

vida escolar não acontecem por um desinteresse por parte dos pais, mas sim por 

serem obrigados a colocar como prioridade escolhas que garantam a sobrevivência. 

Sob esse olhar, é fácil compreender o porquê da pouca participação dos pais na 

vida escolar de seus filhos.  

Outro fato também importante que pode ser observado na entrevista, e que 

confirma o esquema teórico desenvolvido por Pierre Bourdieu, é a maneira como a 

escola transforma o capital cultural da classe dominante em capital escolar. Essa 

metamorfose do capital cultural em capital escolar se dá de forma velada e com a 

participação dos professores, agentes que trabalham a favor da reprodução do 

sistema social. Este aspecto pode ser observado no trecho que segue, em que a 

professora faz uma comparação entre os alunos de rede particular e os alunos da 

rede pública. 
 

[...] Quando que um aluno nosso tem condições de ir ao teatro... mesmo a 
um cinema... de se relacionar? Já eles não, eles já têm essa facilidade de ir 
a um teatro a um cinema. Então eu acho que assim, acaba que a vida 
deles, em todos os sentidos, o dinheiro proporciona um conhecimento maior 
em relação ao mundo e acaba o professor o quê? A interligar, por exemplo, 
“ah você foi lá pra... pro Nordeste, o que você viu lá, não sei o que...”,  
então, quer dizer, você acaba interligando o que ele viu com o 
conhecimento, então isso na cabeça dele funciona melhor do que o nosso 

 60
 



 

aluno que só fica no que o professor falou, no que o umbigo falou, não é 
uma vivência. 
 

Neste trecho da entrevista, verifica-se uma das formas de conversão do 

capital cultural em capital escolar. O exemplo citado mostra como o capital cultural 

herdado pelo aluno antes do ingresso na vida escolar, reflete diretamente no seu 

desempenho. Desta forma, a escola estaria se aproveitando de um capital cultural 

prévio da criança, adquirido fora dos muros escolares e transformando-o em capital 

escolar. Frente a isso, não é nenhuma surpresa os alunos das classes média e alta 

obterem melhor desempenho do que as crianças das classes populares. 

Pelo fato da entrevistada ter experiências com a rede privada e com os 

diferentes estoques de capitais entre os alunos, ela é obrigada a reconhecer que as 

diferenças culturais entre os alunos serão decisivas no futuro de cada um. 

 
[...] Então eu vejo a diferença mais aí, são oportunidades que são dadas 
mesmo pela condição social que no futuro se refletem melhor pro aluno que 
veio de uma base melhor. 
 
[...] tudo que você vive é mais fácil pra você guardar e esse daqui ele não 
vive, ele ouve falar. 
 

Outro aspecto que exerce influência para que os alunos se mostrem 

desinteressados pelas atividades escolares na visão da professora, diz respeito ao 

sistema de ciclos e ao programa de Progressão Continuada. Segundo ela, este é um 

sistema que faz com que o aluno não encontre razões para se esforçar, para se 

dedicar à escola.  
 

[...] Eu acho que o governo está muito em cima da gente, o professor tem 
que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo. Não é, o foco é outro, o 
foco é o aluno. O aluno tem que se empenhar, o aluno... Meu, é o que eu 
falei há algum tempo atrás, eu tenho que trabalhar se não eu não recebo. O 
aluno tem que estudar... ele tem que ter alguma punição. Aquele aluno que 
não faz nada o ano inteiro, você dá recuperação, o cara se nega a fazer. Aí 
você faz ele assinar um papel “eu não vou fazer essa atividade”. E daí? No 
final do ano ele é promovido igual aos outros que fizeram. Eu acho que os 
outros até são bonzinhos em fazer a atividade, porque tem um cara que não 
faz nada o ano inteiro. 
 
 

 61

[...] Mas eu acho que assim, essa falta de aproveitamento não é uma culpa 
do professor isolado, não é uma culpa... só do aluno isolado, não é só a 
família isolado. Eu acho que é assim, uma culpa compartilhada. A partir do 
momento que o governo tirou a retenção que estava gerando gastos, 
começou a dar, é... uniforme, dar material, dar tudo, a família não se 

 



 

preocupou muito. Se a gente repetisse, se a gente esquecesse um livro... a 
gente repetia, mãe acabava com a gente, porque ela ia ter que comprar 
tudo de novo. Se você perdesse um livro na escola, a sua mãe acabava 
com você porque o livro era caro. 

 

 Devido ao seu envolvimento com o sistema escolar, é muito difícil para a 

entrevistada ter consciência de sua contribuição no processo de seleção 

desempenhado pela escola. Logo, ela não consegue ter clareza de que ela é parte 

de um sistema que instaura um padrão de ensino que não é adequado à clientela. 

Ao demonstrar sua resignação frente ao sistema de ciclos, ela acaba encontrando 

neste, um mecanismo eficaz para ocultar sua participação como agente de seleção, 

que influencia e é influenciado pelo sistema. Desta forma, ela encontra nos ciclos 

uma maneira eficaz de se isentar de qualquer responsabilidade quanto ao problema, 

apontando a família, o esforço do aluno ou o modo estrutural do sistema como as 

causas para o fracasso escolar.  

Nestes argumentos apresentados, encontram-se aspectos muito valiosos 

para o trabalho, pois confirmam a hipótese de trabalho inicial segundo a qual, ao 

entrevistarmos um agente importante do sistema de ensino que apresente 

responsabilidade, mesmo que parcial, pelo fracasso escolar dos alunos das baixas 

camadas da sociedade, este tenderia a dar uma resposta ideológica, a fim de tentar 

encobrir sua parcela de culpa na produção do fracasso escolar dos alunos das 

classes desfavorecidas, mesmo que fosse necessário utilizar todos os recursos e 

argumentos possíveis. 

Além do sistema de ciclos, a professora apontou também a desnutrição como 

um dos aspectos que geram dificuldades de aprendizagem. Para a entrevistada, há 

muitos alunos que vem a escola para se alimentar e não para estudar.   
 

[...] assim, eu acredito que a grande dificuldade de eles aprenderem seja a 
falta de alimentação adequada, a criança que assim, subnutrida, desnutrida 
que quando menores, passaram fome e eles não conseguem responder... 
e a gente precisa o estímulo deles. 

  

Percebe-se, na declaração acima, outro mecanismo utilizado para ocultar sua 

contribuição como agente do sistema escolar.  Patto, em uma palestra proferida no 

Encontro do Ciclo Básico (1985), menciona o quanto o mito da desnutrição está 

presente na fala dos professores. Segundo a autora, “colocar na desnutrição a 
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causa do fracasso escolar, não tem muito substrato, pois a criança severamente 

desnutrida dificilmente chega aos sete anos de idade e dificilmente tem acesso à 

escola”.   

Patto também destaca que, em uma pesquisa realizada por Bernardete A. 

Gatti constatou-se que em uma escola onde o índice de reprovação era de 

aproximadamente 70%, apenas 12% destes alunos apresentavam algum tipo de 

problema físico que pudesse de alguma forma interferir na aprendizagem. 

Contudo, o que se verifica na entrevista em questão, é a coexistência de 

inúmeras tentativas para justificar as causas do fracasso escolar, sem nenhuma 

base científica, cujo objetivo é de alguma forma, ocultar para si próprio e para todos 

aqueles evolvidos no processo educativo, a participação desempenhada pelo 

professor no processo de seleção desenvolvido pela escola.  

Quanto às expectativas, no que diz respeito ao futuro dos alunos com um 

baixo desempenho escolar, as palavras da professora são as seguintes: 

 

Eu acredito que faculdade, muitos deles nem sonham, por mais que a gente 
converse, por mais que a gente fale que hoje é possível... 

 

Esta fala da professora exprime sua consciência sobre a curta trajetória 

escolar dos alunos que apresentam um rendimento escolar insatisfatório. As baixas 

expectativas que o professor deposita sobre o aluno, irão refletir diretamente em seu 

empenho para fazer com que este possa ou não, superar as suas dificuldades. 

Portanto, será a forma de se relacionar com o aluno, por meio de suas apreciações 

ou depreciação que acabarão por incentivar ou desestimular o aluno em sua vida 

escolar. 

Quando questionada sobre as expectativas que possui para os bons alunos 

que freqüentam a escola pública, a professora responde: 
 

Eu acredito que assim, pra eles pode ser mais fácil sim, eles precisam 
continuar assim, eles sabem que... eles só ficam seis horas aqui na escola, 
aí fora o mundo é louco. Mas eu acho que eles têm capacidade sim de 
fazer faculdade. 
 

Este é outro ponto importante para a análise. Quando a professora diz “ para 

estes alunos pode ser mais fácil ”, ela está reconhecendo que, para os alunos cuja 

 63
 



 

origem social serve como um fator de marginalização, o fato de apresentarem bom 

rendimento escolar não é condição suficiente que garanta uma trajetória escolar 

longa. O termo “pode” implica não em uma garantia, mas em uma possibilidade que 

só existirá se vinculada à ideologia meritocrática. Isso acontece porque a professora 

está ciente que na sociedade capitalista, há outros fatores envolvidos para a 

garantia de uma melhoria na condição de vida. 

Há que se destacar também que, de acordo com a professora, esses alunos 

não possuem expectativas de ascensão social por meio da escola. Eles 

simplesmente se entregam à própria sorte.  

 

[...] Eles pensam assim: minha mãe não é nada, minha mãe cata papel, 
cata lixo e eu vou ser igual ela sabe? Não está se esforçando também 
muito pra melhorar e a mãe, “Ah, mas é que eu sou burra, eu não pude 
estudar e ele também é”. Então assim, não tem alguém que estimule. A 
partir do momento que o aluno da escola privada né, além dele ter as 
oportunidades, tem a mãe que “ai, você tem que fazer, você  tem que 
estudar”. Então cria uma energia, uma... um estímulo mesmo na cabeça da 
criança que é melhor ao aprendizado. 

 
[...] Eles tão vendo que “ah, mas ele é rico ele pode e não sei o que lá, não 
sei o que lá... e eu não posso...  
 
 

 Vê-se que as perspectivas das classes populares sobre o futuro dos seus 

filhos levam em conta as probabilidades estatísticas que os pais depositam sobre 

seus filhos e estão relacionadas com sua própria história de vida. Logo, o fato das 

famílias apresentarem poucas pretensões quanto às possibilidades de ascensão 

social, decorre fundamentalmente de sua condição de classe. Segundo Bourdieu “... 

as disposições frente ao futuro e, por conseqüência as estratégias de reprodução , 

dependem não só da posição sincronicamente definida da classe e do indivíduo na 

classe, mas do sentido da trajetória coletiva do grupo..”. (BOURDIEU 2007, p.101) 

 Desse modo, o depoimento da professora quanto às expectativas futuras das 

famílias de origem popular aponta para a existência de uma antecipação prática no 

que diz respeito às probabilidades futuras que, por sua vez, estão fundadas num 

prognóstico realista das reais condições de alcance dos objetivos propostos.   De 

acordo com Pierre Bourdieu, esta antecipação prática está no princípio da 

“causalidade do provável”. Para o autor “a causalidade do provável é o resultado 

dessa espécie entre o habitus, cujas antecipações práticas repousam sobre toda a 

experiência anterior e as significações prováveis” (BOURDIEU, 2007 p. 111). 
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 Neste contexto entendemos que a família terá papel fundamental no futuro 

escolar dos alunos, pois as escolhas das crianças e seu modo de encarar a escola 

serão reflexos de algumas estratégias utilizadas, ou não, pela família, para manter 

ou melhorar a posição social de seus filhos. Tais estratégias estão intimamente 

relacionadas com o princípio desta “causalidade do provável”, pois suas práticas são 

guiadas por um cálculo racional, que não descarta a influência dos condicionantes 

socioeconômicos para a concretização dos objetivos propostos.   

Quando levada à uma comparação entre o aluno da rede particular e o aluno  

da rede pública, a professora reconhece que a diferença de capital cultural irá 

interferir diretamente no futuro dos alunos. A este respeito, dois aspectos devem ser 

enfatizados: o primeiro é a vantagem que dispõe os alunos portadores de um alto 

capital cultural e a forma como este irá se refletir no seu desempenho escolar. O 

segundo é sobre como a escola exerce sua a função seletiva ao privilegiar aqueles 

que são portadores deste capital.  

O exemplo citado a respeito da seleção feita por meio de uma redação 

confirma todas as formulações teóricas de Bourdieu & Passeron (1975) sobre o peso 

escolar do capital cultural, bem como as teorias de Baudelot & Establet (1987) sobre 

a direção imposta à escola pelo modelo capitalista: cabe a instituição escolar 

selecionar uma minoria social para os altos postos da divisão capitalista do trabalho 

e empurrar a maioria social para os postos subalternos. 

 

   [...]um bom aluno na escola privada, ele teria que competir com um 
excelente nosso, porque eu acho que... eu acredito que é a vivência dele 
conta. Por exemplo, você vai fazer uma redação, redação o que conta é o 
seu hábito de leitura, a sua vivência, é o que você escuta, é o que você fala 
e aqui... Então o nosso aluno excelente aqui, aquele aluno de nove e dez, 
ele está pronto pra competir com um aluno sete e oito de uma outra rede. 
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Por fim, gostaríamos de enfatizar que apesar de a professora ter negado em 

diversos momentos da entrevista o peso da influência econômica no processo de 

escolarização, ela tem consciência de que as diferenças econômicas refletem 

diretamente no futuro do aluno. O trecho acima demonstra  que, no momento de 

ingresso na escola, há uma enorme desvantagem para os alunos da classe 

trabalhadora, que tende a ser confirmada  ao término do Ensino Médio, quando 

estes se depararem com o vestibular: uma das maneiras mais visíveis do processo 

seletivo desempenhado pela escola. 

 



 

Para compreendermos como se processa a relação das classes menos 

favorecidas com o ambiente escolar, é preciso, antes de qualquer coisa, voltar nosso 

olhar para os alunos provenientes de um meio social menos privilegiado: as famílias 

destes alunos não conseguem encontrar na escola qualquer perspectiva que possa 

contribuir para um futuro profissional. Neste sentido, é preciso se colocar no lugar 

daqueles cujo instinto de sobrevivência é o que fala em primeiro lugar, daqueles que 

mal chegam a sonhar em ingressar em uma universidade, alunos que vivem o 

fracasso dentro da própria escola e que não conseguem encontrar nela qualquer 

perspectiva para a melhoria de sua condição de vida. Para muitos, a escola é um 

meio sem fim, cujo resultado ao final do curso não amenizará a enorme dificuldade 

que estes encontrarão para se inserir no mercado de trabalho.  

 

 

Entrevistada 2 – Professora de Português do Ensino Fundamental II da rede 
estadual é graduada em Desenho Arquitetônico, Letras, Pedagogia, pós-graduada 

em Gestão Ambiental e possui também um mestrado inacabado em Análise do 

Discurso pela UNICAMP. Seu pai é marceneiro e foi alfabetizado depois de adulto. 

Sua mãe trabalhava como lavadeira e faxineira. Na família foi a única a concluir o 

nível superior.  Atualmente leciona na rede estadual, mas já trabalhou por muito 

tempo concomitantemente na rede privada. Trabalhou também em uma 

multinacional de 1993 a 2004 lecionando em um curso técnico empresarial. 

Um dos primeiros aspectos que nos chamou a atenção durante a entrevista, 

diz respeito à diferença entre a escola pública e a escola privada. Essa distinção é 

um dos pontos de maior divergência quanto às demais entrevistas realizadas até o 

momento. Os depoimentos da professora apontam para uma total descrença no 

ensino particular de classe média. 
 

[...] Então, eu acho que a particular “tá” fingindo que “tá” ensinando e ela é 
extremamente academicista, ela não obedece os PCNs, ela não obedece 
planejamento de governo, eu acho tudo isso uma fachada entendeu? Por 
isso que ela prepara aluno para o vestibular, porque ela só dá matéria. 

 
[...] Então eu me sinto muito mais educadora numa rede pública e muito 
mais um mero professor numa rede particular. 

 
[...] Então eu não boto fé nessas escolas particulares de rede média. 
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 Um aspecto que deve ser destacado nesta fala consiste na crítica de que a 

escola particular ministraria um conteúdo excessivo, cujo objetivo seria somente 

preparar para o vestibular. Pode-se entender por meio deste depoimento, que para a 

professora, a escola deveria cumprir outros papéis tão importantes quanto ministrar 

os conteúdos. Nota-se que a entrevistada desconsidera o potencial positivo do 

capital econômico e cultural dos alunos de classe média e que o relacionamento que 

mantém com a escola privada, é extremamente desconfortável. No que diz respeito 

ao ensino público, o que se observa é justamente o oposto, durante toda a entrevista 

pudemos perceber uma enorme afinidade da professora com a escola pública. 

Embora em momento algum ela afirme que a escola pública esteja ministrando um 

ensino de boa qualidade, é possível verificar em sua fala, certa simpatia e um tom de 

esperança quanto ao sistema público de ensino.  
 

[...] eu sei que o Estado não está oferecendo ótimos níveis mas... Os alunos 
têm o que oferecer sim. Em compensação tem aluno na rede particular que 
você fala assim... tão jogando dinheiro fora... 

 

Apesar de desconsiderar em alguns momentos o peso do capital cultural e 

econômico da classe média, é possível observar que ela reconhece a existência de 

uma educação privada de alto padrão destinada à classe alta. No entanto, esse 

padrão de qualidade oferecido à classe alta na rede particular, se diferencia 

significativamente do ensino privado destinado à classe média. 

 

[...]Então eu não vejo assim tanta diferença entre um aluno da rede 
particular pra um aluno da rede estadual. Acho que o nível atualmente, “tá” 
mais ou menos igual. É lógico, eu não vou comparar um aluno do Augusto 
Laranja, existem escolas que você... Augusto Laranja, Arquidiocesano, 
Dante Alighieri, é..., sei lá eu,  esses de classe A, totalmente diferente de 
classe B. 

    

É importante destacar que essa diferença entre o ensino destinado à classe 

média e o ensino destinado à classe alta, está intimamente ligada ao capital cultural 

herdado pelo aluno. Neste sentido, o capital cultural ganha destaque pela 

professora, visto que ela enfatiza não o que a escola tem a oferecer em termos 

culturais para o aluno, mas o que o aluno pode oferecer em termos culturais para o 

seu bom desempenho escolar. Logo, a escola privada só será eficiente se tiver como 
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clientela um alunado dotado de um alto capital cultural e econômico. Deve-se 

destacar também que a professora demonstra ter conhecimento da importância do 

papel que a família exerce para a transmissão deste capital cultural. bem como  sua 

importância para o bom desempenho escolar do aluno. 

 

[...] Eu só boto fé em escola de alto padrão... que já é um outro nível sabe, 
o cara “tá” lá, já vem de uma família que tem toda uma estruturação 
acadêmica...  

  

Neste sentido, a professora é obrigada a reconhecer que os alunos possuem 

diferentes estoques de recursos econômicos e culturais. Entretanto, no momento em 

que ela é direcionada a relacionar a influência dos diferentes estoques de capitais 

com o fracasso escolar, ela tende a justificar as causas do baixo desempenho 

escolar do aluno com uma ideologia de segundo grau, apontando uma série de 

fatores que desviam o olhar do sistema educacional.  

Sua experiência profissional adquirida na convivência com alunos de diversos 

segmentos da sociedade, faz com que ela consiga  notar as diferenças de recursos 

existentes entre eles, assim como  seus diferentes níveis de desempenho. Embora 

afirme que o ensino oferecido à classe média é muito parecido com o ensino 

oferecido à classe popular, é possível constatar em falas posteriores certa 

contradição a este pensamento, pois ela reconhece que a qualidade do ensino 

oferecido na escola pública em termos de conteúdo escolar, está muito aquém 

daquele oferecido na escola privada, mesmo as de classe média. A professora é 

levada a reconhecer também a importância da aquisição destes conteúdos para o 

ingresso em uma universidade ou colégio de maior prestigio social. 
 
[...] Vamos dizer assim, do Ensino Médio eles têm 70% do conteúdo, o 
nosso “tá” na base dos 40%. Então tem que cobrir, fazer eles chegarem 
nos 80, 90% pra ele passar da particular. Você vai prestar uma bolsa de 
estudos pra primeiro colegial, você tem que ter..., se sabe que vai cair teste 
de faculdade de primeiro colegial. Então isso daí eles vão ter que saber, 
que eles não fazem, mas eles vão precisar disso, a gente sabe disso, a 
gente vai tem que cobrir, a gente não consegue cobrir tudo. 
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Aliado a isto, a professora destaca também a incapacidade da escola pública 

em garantir que os alunos consigam se apossar dos conteúdos escolares. Logo, ela 

 



 

denuncia não o fracasso do aluno, mas o fracasso da própria escola, que frente a 

sua clientela, não consegue garantir que esta desfrute de uma educação de 

qualidade. Ora, como já assinalamos, embora ela consiga verificar as diferenças de 

capital cultural e de capital econômico, ela não consegue detectar claramente a 

influência exercida por estes capitais dentro do modelo capitalista. Sob esta ótica, 

quando a professora se refere ao ensino público e sua ineficácia para a garantia da 

aquisição dos conteúdos escolares por parte dos alunos, verifica-se que a 

entrevistada não compara a composição da clientela da escola pública e o padrão 

de classe do ensino ministrado por esta mesma escola.  A relação que a professora 

não consegue detectar é que o padrão do ensino oferecido pela escola pública é 

inadequado à sua clientela. Frente a isto, é improvável que a entrevistada possa 

propor qualquer forma de ruptura para uma reformulação do padrão de ensino. 

 Quanto à sua posição na hierarquia social, a entrevistada se vê como classe 

média pelos critérios salarial, habitacional cultural e social.  

 

Eu acho que eu sou da classe média atualmente, não tem como negar isso 
(risos), não tem como o professor falar. Por menos que a gente ganha, pela 
faixa salarial que nós temos, nós somos classe média, quer dizer, média 
quase em extinção, mas somos... perto do padrão deles. 

 

Já os alunos que freqüentam a escola, a professora os classifica como classe 

baixa conforme podemos verificar logo abaixo: 

 

Olha, eu acho assim, eles são da classe baixa, porém há alguns que tem 
uma condição econômica um pouquinho mais privilegiada, mesmo sendo 
classe baixa “tá”, e tem aqueles que são paupérrimos, moram em barracos, 
que às vezes não têm o que comer.  

 

 Percebe-se que a professora também é consciente da diferença de classe 

existente entre ela e os alunos da rede pública, contudo, quando solicitada a extrair 

alguma conseqüência no que diz respeito às diferenças de classe na relação 

professor/aluno, a entrevistada tende a ignorar qualquer influência que essa 

diferença possa causar. Para ela, sua própria história indica que essa influência não 

existe e cabe ao professor minimizar esse fator a fim de não causar aos alunos 

constrangimento ou efeitos negativos para a aprendizagem. 
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Pra mim não, porque eu vim de uma classe pobre, então eu tenho muita 
empatia nesse aspecto com os alunos. Então muitas coisas que às vezes 
eles vivenciaram, eu também vivenciei, entendeu? Eu sei o que é às vezes 
não ter dinheiro “pro” lanche, eu sei o que é às vezes não ter uma melhor 
blusa da escola. Eu acho que isso não interfere na aprendizagem. Eu 
procuro chegar o mais próximo possível da linguagem dele. 

 

Contudo, quando invertemos a situação, perguntando se a diferença de 

classe social influencia a relação professor/aluno num colégio particular, em que os 

alunos tenham uma condição econômica e social superior a do professor, obtemos a 

seguinte resposta: 

 

Em alguns momentos, porque eles são mais discriminatórios entendeu? 
Porque eu já trabalhei no São José e escutei: Oh professora, fui passar as 
féria em Bahamas, Disney, tal, tal, tal... Onde você foi passar suas férias? 
 
[...] Porque tem momentos que eles querem realmente fazer isso para te 
mostrar que você não é nada, se você deixar, você realmente acaba 
entrando na deles. Então você se torna um professor assim apático e 
medroso sabe... medo de realmente se impor enquanto profissional. Então 
eu nunca fui muito fã de sair chorando de sala de aula não. Eu sou mais de 
dar porrada mesmo. 

 

 Neste caso, a professora admite que a diferença de classe interfere na 

relação professor/aluno. Por este trecho da entrevista, é possível observar um 

sentimento de inferioridade que muitas vezes o professor de classe média 

experimenta ao se deparar com alunos que dispõe de melhores condições sociais. 

Em sua percepção, a diferença de classe só influenciará quando o aluno estiver 

numa posição mais elevada. Cabe pois indagar sobre qual será o sentimento do 

aluno que freqüenta a escola pública e encontra no professor não apenas a 

diferença de classe existente entre eles como também o poder de autoridade 

instituído pelo sistema e conferido ao professor. Não é ilógico imaginar que se estes 

alunos fossem questionados, haveria uma forte possibilidade de afirmarem que as 

diferenças de classe existentes entre o aluno na rede pública e o professor, 

certamente influenciam nesta relação. Desta forma entendemos que a entrevistada 

tende a ocultar o poder que o sistema de classe exerce no ambiente escolar.  

Ao mencionar seu modo de trabalho, verifica-se na fala da professora uma 

tentativa de se salvar individualmente, isentando-se de qualquer responsabilidade 

quanto à influência da diferença de classes na relação professor/aluno. No entanto, 

se pensarmos no professor como um agente que exerce influência, ao mesmo 
 70
 



 

tempo em que é influenciado pelo sistema, podemos supor que seria ingênuo 

imaginar não haver nenhuma influência numa relação entre professor/aluno, já que o 

professor dispõe de uma melhor posição em termos culturais, econômicos, sociais 

ou mesmo na relação de poder.  

Um dos aspectos que nos interessa, é o fato de a professora ocultar sua 

participação como agente do sistema escolar, depositando na família grande parte 

de responsabilidade pelo baixo desempenho escolar dos alunos. Desta forma, ela 

oculta a influência negativa causada pela diferença de classe entre ela e os alunos 

da classe trabalhadora e coloca no centro da discussão, o descompromisso dos pais 

para com a educação de seus filhos.  
  

[...] Minha diferença entre a minha classe na época da minha classe pobre 
com a classe pobre deles é essa. É... esse papel familiar entendeu? Pai 
alcoólatra, família desestruturada, pai e mãe que trabalham, mas que não 
tem formação, e acham que o filho tem que correr por conta própria, sabe, 
não porque eles fazem isso por maldade entendeu? Mas porque eles não 
têm formação suficiente pra saber que tem que acompanhar o filho.  Pai e 
mãe que acham que isso aqui é depósito de criança, então têm todos esses 
lados aí, mas isso não interfere o fato de eu ser classe média, é... eles 
classe pobre,  não quer dizer nada. 

 

 Nesta fala, percebe-se a presença de uma ideologia extremamente 

conservadora: a entrevistada tece críticas à situação conjugal dos familiares, 

especula sobre a inconveniência de os dois cônjuges trabalharem fora, ou reprova 

algum “vício” eventual, como alcoolismo.  Tais observações demonstram certo 

preconceito para com as classes menos favorecidas, pois não é apenas esta classe 

que passa por problemas desta ordem. Estes aspectos apresentados pela 

professora podem ser observados em qualquer classe social; portanto não podem 

ser apontados como as causas do fracasso escolar dos alunos das periferias. Neste 

sentido, observa-se que, nesta fala da professora, esconde-se um mecanismo 

ideológico que tem como objetivo ocultar as reais causas do fracasso escolar, e 

principalmente, a contribuição do professor neste processo. 

 Carvalho (2004) destaca que, para os professores, uma participação favorável 

das famílias no contexto educacional implica em um modelo familiar típico de classe 

média, que conta com um adulto (geralmente mãe) com tempo livre, conhecimento e 

boa vontade de auxiliar o filho em suas tarefas escolares. Contudo, este modelo 
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tradicional familiar não corresponde à clientela que freqüenta a escola pública, e 

está desaparecendo até mesmo das classes médias. 

  Verificamos que a professora demonstra estar ciente da contribuição limitada 

que os pais podem oferecer aos filhos. No entanto, essa consciência não a leva a 

isentar a responsabilidade dos pais no processo de produção do fracasso escolar.  

Desta forma, percebe-se que a entrevistada reconhece que a incapacidade dos pais 

em ajudar o filho nas atividades escolares não é fruto da indiferença da família, mas 

sim de despreparo. Nesse sentido, novamente podemos observar o reconhecimento 

da influência do peso do nível de capital cultural detido pela família: a condição de 

classe seria um dos principais motivos para o baixo desempenho escolar dos alunos 

das classes populares, tendo uma influência maior que a dos problemas conjugais 

ou mesmo que a condição profissional dos pais (ambos integrados ao mercado de 

trabalho).   

 Logo abaixo, verifica-se novamente a visão que a professora possui sobre a 

família:  

 
Olha, uma boa educação eu acho que depende primeiro de uma orientação 
familiar. 
 
[...] Então se você vem de uma família que já te impõe certos limites, “tá”... 
aí logicamente o teu esforço e o teu interesse vão te levar pra algum 
caminho. 

 
[...] Aqui a gente tem que implorar pra mãe vir  
 
[...] E nesses últimos tempos, o que eu tenho visto é assim... uma falta de 
comprometimento dos pais em relação aos filhos que... 

 

Pudemos também registrar em certos momentos da entrevista, algumas 

contradições quanto à influência do capital econômico. Embora em alguns 

momentos a professora reconheça que há um ensino de melhor qualidade oferecido 

à classe alta por ser ela portadora de uma série de recursos culturais e econômicos, 

em outros momentos ela tende a diminuir o peso do capital econômico, colocando a 

família como o principal fator para justificar os diferentes níveis de desempenho. 

Deste modo, recai sobre a família o principal argumento da professora para ocultar, 

de forma consciente ou inconsciente, as suas tendências ideológicas profundas.  
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[...] Então, uma boa educação tem que ter uma base familiar, tem que ter 
limites, o aluno também é responsável pelo... como é que chama...? É por 
ter interesse despertado ou não, sabe, e o dinheiro é lógico, auxilia nos 
recursos que se pode oferecer a mais, mas isso não quer dizer que um 
aluno não vai ser um bom aluno em cima disso. 

 
[...] O pessoal daqui luta pra sobreviver mesmo, luta pra ganhar o pão de 
cada dia. Então, isso interfere bastante. 

 

De acordo com Bourdieu (2007, pg. 73) “a noção de capital cultural impôs-se, 

como uma hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho 

escolar de crianças provenientes das diferentes classes sociais...” Esta diferença de 

desempenho, causada pela diferença quanto ao estoque de capital cultural 

acumulado, é evocada em diversos momentos da entrevista: a professora relata as 

dificuldades dos alunos da rede pública em realizar uma redação devido à sua 

pouca vivência.  Deste modo, a privação cultural a que são submetidos os alunos 

dos meios populares incide diretamente em seus resultados escolares.   
 

[...] o que os nossos saem em desvantagem, é quem nem sempre a gente 
pode levar num cinema, num teatro, num concerto..., sabe, uma vivencia 
cultural mais acentuada. Eles ficam restritos no mundo deles, entendeu?  

 

É esta diferença cultural existente entre os alunos das classes populares e os 

alunos das classes média e alta que dará início ao processo de seleção conduzido 

pelo sistema escolar. Desta forma a escola exerce sua função de reprodução à 

medida que abre as portas para aqueles desprovidos da herança cultural, sem no 

entanto, criar mecanismos eficazes para diminuir as diferenças culturais entre os 

alunos.  O depoimento abaixo traz uma pequena demonstração da influência dos 

diferentes estoques de capitais: 
 

[...] Porque não adiantava, eu chegar lá na sala e falava: Vamos fazer uma 
redação sobre isso. Só que o aluno não tinha vivência sobre o assunto. 
 
 

De acordo com Vial (1979), a escola exclui a criança da classe operária da 

herança cultural, logo, ela favorece aquelas que já são favorecidas. Embora a escola 

proclame o seu compromisso com o igualitarismo, a prática escolar nunca chega ao 

ponto de atenuar as diferenças culturais. Pelo contrário, a linguagem e as atividades 

que permeiam o ambiente escolar apenas reforçam esta diferença cultural, visto que 
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as crianças das classes desfavorecidas não conseguem se familiarizar com a 

linguagem e as atividades, pois em seu ambiente familiar, elas convivem com 

pessoas que mal sabem ler e que, portanto, não compartilham da herança cultural 

tão valorizada pela escola. 

Outro aspecto que nos chamou a atenção durante a entrevista é que a 

consciência do baixo estoque de capital cultural do aluno reflete diretamente nas 

expectativas escolares do professor diante daqueles estudantes das camadas 

menos privilegiadas. Como conseqüência do baixo nível destas expectativas, o que 

se observa é um ensino de menor qualidade para os alunos da rede pública. A baixa 

expectativa da entrevistada diante dos alunos das classes populares se evidencia 

quando ela coloca como objetivo para os mesmos, que eles saiam da escola pelo 

menos alfabetizados. 
 

[...] Eu quero que meus alunos saibam pelo menos ler e escrever com 
competência. É nesse ponto que o pessoal acha que a gente acaba 
prejudicando o aluno do Estado em relação ao aluno da rede particular. É 
óbvio, na particular você tem lá apostila com sujeito, predicado... “Tá”, mas 
se o aluno não sabe nem ler nem escrever, como é que eu vou fazer 
entender um sujeito e um... 

 

A presença de mecanismos ideológicos ocultadores entre os professores se 

manifesta nas considerações da entrevistada sobre o sistema de ciclos. A professora 

encontra no sistema de ciclos mais um argumento para justificar a isenção de 

responsabilidade do professor no baixo desempenho dos alunos. Para ela, este 

sistema provoca no aluno certo comodismo. Entretanto, entendemos que o sistema 

de ciclo funciona apenas como um mecanismo completamente ineficaz no combate 

do fracasso escolar, considerando que ele apenas retarda a comprovação do 

fracasso escolar, pois o aluno só será avaliado oficialmente ao final do ciclo.  

 

[...] Ah, e outra coisa que eu acho também que o desempenho caiu, é 
porque os alunos não se sentem mais obrigados a nada, o sistema é 
culpado disso. A Progressão Continuada, “o caramba a quatro”, isso foi pra 
inglês ver, isso foi pra manter verba do BIRD pra... sabe, todo um lado 
político aí... 
 
[...] Então quer dizer, eu acho que esse negócio de ciclo uma coisa assim 
sem fundamento.  
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A visão que o professor possui do bom ou do mau aluno reflete diretamente 

no seu relacionamento com o mesmo. Será por meio das apreciações, feitas 

diariamente pelo professor, que se concretiza um dos mecanismos escolares 

velados de classificação, do qual o professor participa ativamente.  Verifica-se na 

fala que se segue logo abaixo, que as características de um bom aluno estão 

intimamente relacionadas com a maneira de ele se relacionar com o ambiente 

escolar. Dessa forma, o que irá contar é a familiaridade que o aluno possui dentro do 

universo escolar; ou seja, se ele tem mais facilidade para se expressar, questionar, 

indagar ou mesmo ter liderança.  

 

[...] O bom aluno pra mim é aquele que é esforçado entendeu, 
independente de ser mais pobre, menos pobre, ele tem rapidez no 
raciocínio, ele tem liderança, ele toma as decisões, é... ele consegue ir 
além às vezes do que você vai oferecer, ele questiona é... alguma coisa 
que você fala certo ou errado, é... ele consegue acompanhar a tua linha de 
raciocínio e é uma criança comum, que brinca, que age, que joga bolinha 
de papel, que de vez em quando você dá bronca porque ele está 
conversando de mais, entendeu?  

 

Neste contexto, o capital econômico exerce uma enorme influência no 

relacionamento do aluno com o ambiente escolar, já que, para o aluno que dispõe 

de maior capital econômico e cultural, o relacionamento com a escola apresentará 

um maior grau de naturalidade.  De acordo com Pierre Bourdieu: 
 

... do julgamento professoral em sua forma tradicional (“as apreciações”) 
revelam e que se pode supor estruturam o julgamento professoral na 
medida em que o exprimem, podem ser colocadas em relação de uma 
sanção numerada (a nota) e com a origem social dos alunos que fazem o 
objeto dessas duas formas de avaliação. (BOURDIEU 2007, p. 188) 
 

 

Assim, entende-se que um dos fatores fundamentais das diferenças de 

desempenho dos alunos que ingressam no sistema é a origem social dos alunos. É 

na conceituação do mau aluno através do julgamento professoral que podemos 

verificar com maior clareza o quanto a condição de classe do aluno influência em 

seu desempenho escolar.  

 

[...] O mau aluno geralmente ele é desinteressado, ele está ali por 
obrigação, porque o pai manda pra escola. Então ele tem duas formas de 
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agir, ou ele age de uma forma apática, ele sai de sintonia, entendeu? Ele 
é... tão objeto quanto a carteira e a cadeira, ou ele reage de uma forma 
revoltada que é provocar a desordem e a baderna na sala.  
 

 

Na obra “Uma leitura da teoria da escola capitalista”, Luiz Antonio Cunha trata 

da teoria da escola capitalista procurando não se desprender do contexto da França 

contemporânea. Seus escritos embasam-se em Christian Baudelot e Roger Establet, 

os quais procuram construir uma teoria baseados na escola capitalista e não na 

escola abstrata. 

Cunha (1980), ao tratar da teoria da escola capitalista, embasado nos escritos 

de Baudelot & Establet, ressalta que muitas vezes os alunos oriundos das camadas 

menos favorecidas são rotulados como baderneiros, selvagens ou anarquizantes, 

por demonstrarem atitudes de indisciplina e violência. O autor alerta para o fato de 

que estes modos de conduta são uma espécie de resistência formada contra a 

ideologia burguesa inculcada pela escola. Estas resistências tomam formas mais 

maduras na medida em que o proletário descobre que os conteúdos escolares são 

inúteis para o trabalho. Trata-se, portanto, de uma tomada de consciência que os 

leva a buscar os conteúdos que serão realmente úteis para sua vida futura. Na fala 

da professora, os maus alunos são aqueles que se mostram desinteressados, 

apáticos, revoltados ou mesmo obrigados a freqüentar a escola. Contudo, o que a 

professora não consegue analisar, é a estreita relação existente entre a condição de 

classe e essas formas de comportamento, que muitas vezes são confundidos com 

distúrbios de cunho psicológico. 

 Segundo Bourdieu, o próprio caráter seletivo do sistema escolar outorga ao 

professor um poder de julgamento legitimado pela escola, que, sob a aparência de 

neutralidade, acaba por consagrar a ordem social da maneira mais dissimulada 

possível. Garante-se desta forma a eficácia do processo de seleção, em que o 

professor é um dos personagens principais, à medida que cabe a ele quantificar o 

aproveitamento discente por meio da nota, e classificar os alunos de acordo com o 

seu grau de competência.  

 Todavia, é quando a professora é questionada sobre o futuro dos alunos da 

rede pública, após a conclusão do Ensino Médio, que  se verifica  a sua visão 

altamente ideológica. Em seu depoimento, ela limita-se apenas a exprimir o desejo 

de que todos sejam bem sucedidos. Neste sentido, ela não se mostra 
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suficientemente realista para dizer que é muito provável que muitos não consigam 

cumprir um percurso escolar longo; e que, provavelmente, seus estudos se 

encerrem ao término do Ensino Médio.  

 
Alguns têm, se eles fossem bem preparados, se eles tivessem a 
oportunidade de ter um, entre aspas, um cursinho a parte, sei lá eu como 
que fazer isso, eles teriam com certeza, alguns têm umas habilidades assim 
que você não se conforma, ele pode... 
 
Bom, eu acho que eles vão ter que ter realmente uma outra oportunidade 
pra poder fazer um preparatório, alguma coisa assim, pra poder ter uma 
profissão melhor, porque eu não acredito no Ensino Médio do Estado assim 
do jeito que ”tá”. 
 

 Observa-se por esta fala da professora, mais a vontade pessoal de que os 

alunos tenham perspectivas melhores do que uma visão das reais possibilidades de 

sucesso dos alunos das camadas sociais menos privilegiadas. A entrevistada 

reconhece que os conhecimentos adquiridos na escola não são suficientes para que 

estes alunos possam competir no mercado de trabalho. Sendo assim, ela cita a 

necessidade de um cursinho preparatório para que os alunos possam ter alguma 

chance de ascensão social. Verifica-se também a baixa expectativa que a mesma 

possui para aqueles que concluem seus estudos na rede pública de ensino. 
  

[...] muitos “maus alunos” que eu já vi passar pela rede estadual, não são... 
sabe, é... nenhum doutor na vida, mas estão bem de vida, trabalham na 
Volkswagen...Eu encontrei aluno meu trabalhando de..., de... como é que 
chama, ah..., de operador lá... 
 
É de operador na linha de montagem da Volkswagen sabe, tem sua casa 
própria, tem sua família e era um... cão, não gostava de estudar entendeu? 

 

Este trecho da entrevista deixa clara a baixa expectativa da professora quanto 

aos alunos da rede pública, visto que o sucesso para estes limita-se à construção de 

uma família, a ser um bom pai e a conseguir um emprego fixo. Este fato se confirma 

quando ela cita o exemplo de um antigo aluno que hoje trabalha em uma 

multinacional na linha de montagem.  

Esta baixa perspectiva do professor se apresenta como um dos aspectos da 

seleção implementado por ele enquanto agente social. O simples fato de possuir 

uma baixa expectativa, quanto ao aluno que apresenta um rendimento escolar 

insatisfatório, irá refletir  diretamente em seu desempenho para com o mesmo, visto 
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que, a medida em que o professor não espera um grande retorno do aluno, ele 

também não realiza um grande investimento para que este possa alcançar uma 

possível ascensão social.   
Verifica-se, por aí, que o preparo oferecido pela escola pública confirma a 

teoria de Baudelot & Establet, que apontam a severidade de classificação com que a 

escola pública tem operado encaminhando as massas para os cargos manuais e 

uma pequena parte para os postos de maior prestígio social.  

 
 
Entrevista 3 – Professora do Ensino Fundamental I, formada em Pedagogia com 

especialização em Supervisão Escolar. Trabalha na rede Estadual há 19 anos e 

possui experiência na rede privada. Filha de pai italiano e mãe brasileira. Seu pai 

chegou ao Brasil aos 18 anos e não conseguiu concluir o ensino primário; já sua 

mãe, cursou até a quarta série. Quanto à profissão de seus pais, ambos são 

proprietários de um bar,  em que trabalham até hoje. 

Logo no início da entrevista a professora destaca a importância da educação 

familiar dentro do processo educacional global. Segundo ela, a educação se inicia 

no seio da família, antes do ingresso do aluno na escola.   
 

Pra mim a educação é muito importante e desde que venha do berço. A 
educação pra... pra muita gente, a educação é a partir de que você vai na 
escola. Não, pra mim eu acho que ela tem que vir do berço, do pai, da 
mãe, da orientação que é dada, tudo, tudo é importante pra depois a gente 
a partir daí levar pra frente “né” (grifo nosso) 

 

É possível observar, neste trecho da entrevista, a menção a um dos 

mecanismos utilizados pela escola para dar início a um processo seletivo de 

aproveitamento do alto capital cultural.  Quando a professora menciona a 

importância da educação familiar como ponto de partida para a educação escolar, 

verifica-se que a escola pressupõe um conhecimento mínimo adquirido no ambiente 

familiar. Sob esta perspectiva, pode-se dizer que, embora não tenha consciência dos 

mecanismos de aproveitamento do alto capital cultural dentro do ambiente escolar, a 

professora consegue observar que as diferenças de capital cultural irão influenciar 

diretamente no desempenho escolar do aluno.  
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Outro aspecto importante da entrevista diz respeito à distinção que a 

entrevistada faz entre o ensino público e o ensino privado. Verifica-se no trecho a 

seguir que, ao relacionar os dois sistemas educacionais (público e privado), a 

professora demonstra ter clareza das diferenças de capital cultural e de capital 

econômico entre os alunos das duas redes, bem como sua influência no processo 

educativo. 
 

 Eu acho que parte muito da educação dos pais, talvez na formação em si 
mesmo, porque se você pede para os pais um auxílio, acho que todo 
mundo se prontifica a ajudar. Se eu peço um auxílio aqui, a crítica é muito 
grande. “Por quê “que” você não pode fazer sozinha? Por quê os pais têm 
que ajudar?”. Isso é a diferença muito grande da escola particular. Tanto a 
clientela que eu acho que é uma diferença... Dá pra você ver a diferença, 
sei lá, da roupa do uniforme, que vem limpo, que eles vêm mais 
arrumados, que vê a escola como uma segunda casa e a professora 
também “né”. Aqui não. Aqui acho que já é diferente. Eles vêm na escola 
porque não tem o que fazer em casa e joga a criança aqui e vai embora, 
nós não temos auxílio nenhum. 

 
A atenção é muito maior, a escola particular, quando você vai... você chega 
pra falar alguma coisa você já não vai xingando, você já vai com um 
pouquinho mais de educação, você conversa, talvez também pela 
educação “né”. Então se você se formou, você não vai chegar lá que nem 
um cachorro xingando. Aqui não, na escola pública o que acontece? Vai 
chegar com você, já vai chegar fumando, cheirando álcool já é...  

 

 É interessante observar neste trecho da entrevista, a importância e a 

responsabilidade atribuída à família no desempenho escolar do aluno. Aliada a isso 

se destaca também a diferença entre a clientela que freqüenta a escola pública e a 

que freqüenta a escola privada, especialmente no que se refere às condições 

materiais de existência, como vestuário e higiene. Outro aspecto importante 

mencionado pela professora, diz respeito à visão que os diferentes segmentos 

sociais possuem sobre a escolarização. De acordo com a professora, o aluno 

oriundo da classe média ou alta, “vê a escola como uma segunda casa”, 

diferentemente dos alunos das classes populares. Este ponto abordado pela 

professora demonstra que, de acordo com a teoria de Pierre Bourdieu, a 

familiaridade que o aluno desenvolve com o meio escolar irá refletir diretamente em 

seu desempenho. Logo, entende-se, pelo menos em parte porque os alunos das 

classes médias e altas possuem maiores chances de êxito escolar. 

 Embora a entrevistada esteja consciente da existência de alunos com 

diferentes estoques de capital, tanto econômico quanto cultural, ela demonstra não 
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ter conhecimento de que esta diferença de capital só exerce influência no 

desempenho escolar do aluno pelo fato de a escola utilizar os conhecimentos 

prévios fornecidos pela família e transformá-los em conhecimentos escolares, 

favorecendo aqueles que já são favorecidos. Desta forma, o aproveitamento escolar 

da diferença existente no ponto de partida, ou seja, logo nos primeiros anos de 

escolarização, será um dos primeiros mecanismos de seleção acionados pelo 

sistema, já que este, ao pressupor um conhecimento mínimo do aluno, que muitas 

vezes não existe, acaba por oferecer um ensino que não está adequado à clientela. 

Sendo assim, o ensino oferecido pelo sistema educacional, em especial no sistema 

público de ensino, está muito acima do capital cultural das classes populares. A 

inexistência de uma estratégia que consiga diminuir as diferenças de classe contribui 

para que, ao fim do Ensino Fundamental, haja uma massa de alunos que mal está 

alfabetizada. 

 Quando a entrevistada faz uma crítica ao sistema de Progressão Continuada, 

evidencia-se um dos processos de seleção postos em operação pela escola.  Em 

seu depoimento, a professora relata: 

 

[...] O aluno não sabe, ele tem que reprovar. Não tem outro termo, vai pro 
ano que vem pra que? Pra que “que” ele vai pro ano que vem? Qual é a 
professora da segunda série que vai voltar? Nenhuma Silvana! Nenhuma! 
(grifo nosso) 

 

 Ora, o que se observa nesta fala é que, mesmo com o sistema de Progressão 

continuada, a escola continua a excluir aqueles que não atendem o padrão imposto 

por ela. Ao mencionar que nenhuma professora irá rever o conteúdo já trabalhado 

no ano anterior, verifica-se um dos processos de seleção implementados pelo 

sistema escolar, em que o professor se apresenta como ator principal. Aqueles 

alunos que não conseguiram atingir os objetivos propostos para o ano irão para a 

série seguinte com uma enorme defasagem, que irá se ampliar à medida que os 

conteúdos forem se tornando cada vez mais complexos. Nessa situação, não lhes é 

oferecida nenhuma estratégia de compensação a fim de diminuir essas dificuldades; 

pelo contrário, elas tendem a se agravar cada vez mais. 

Quanto à hierarquia social, a professora declara que atualmente se encontra 

na classe média. Já os alunos que freqüentam a escola pública, pertencem à classe 

baixa, como podemos observar logo abaixo 
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Baixa, mas há alguns alunos que tem uma condição um pouquinho melhor, 
não sei se chegaria a ser média, não sei.  

  

Quando questionada sobre a influência da diferença de classe na relação 

professor/aluno, diferentemente das outras entrevistas já realizadas, a professora 

declara que essa diferença na hierarquia social exerce sim influência no 

relacionamento entre professor/aluno, seja quando o professor está em uma posição 

social acima, seja quando ele está em uma posição social abaixo dos alunos.  
 

Eu acho que ele joga mais na cara: “Que que você pensa que você é? Eu 
tenho dinheiro”. Eu nunca gostei muito de escola particular por causa disso, 
acho que se ele jogar na minha cara “eu estou te pagando, quem você 
acha que é?” Acho que eu sou obrigada a largar na hora. Então acho que 
muitas vezes eu não sei se eu sou... Eu me acho superior por agüentar 
isso ou por não admitir, não sei, acho que eu não admitiria. Eu procuro vir 
assim, normal, de tênis, pra que não dê muito na cara a diferença. Mas eu 
acho que a diferença existe e ela é clara e eles mesmos falam, acho que 
em escola particular também é claro. É lógico que existe. 

 

 

Detecta-se, nessa afirmação - em especial quando a entrevistada menciona o 

fato de trabalhar de tênis - uma tentativa de minimizar uma situação que é evidente 

tanto para ela quanto para os alunos: a enorme distância social que os separa. Da 

mesma forma que a entrevistada sente a diferença social quando se relaciona com 

alunos de uma classe superior à sua, ela também imagina que os alunos das 

classes inferiores à dela devam sentir diretamente a influência das diferenças sociais 

que os separam.  

 Entretanto, quando menciona seu desconforto ao trabalhar na rede privada, 

justamente pelo fato de estar num nível social abaixo dos alunos, ela desconsidera 

totalmente a repercussão propriamente escolar do capital cultural detido pelos 

alunos que dispõem de maior poder aquisitivo. Percebe-se então que, do ponto de 

vista ideológico, ela tende a reprimir o fato de que o trabalho com uma classe social 

mais elevada do que a sua, possibilita o aproveitamento escolar de um estoque de 

capital cultural.  

 Destacamos também que a professora tem consciência de como as 

diferenças sociais interferem não somente na relação professor/aluno, como também 

na relação aluno/aluno. Para isso, ela recorre à sua própria história de vida; ela 
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afirma que, quando criança, sentiu na pele essa situação. Ao mesmo tempo, ela 

destaca também a marginalização de muitos alunos de escolas privadas que, por 

serem filhos de funcionários, recebem uma bolsa de estudos. Desta forma, a 

entrevistada demonstra claramente estar ciente dos processos de marginalização 

sofridos pelos alunos quando se inserem num contexto social diferente de seu 

contexto social de origem.  
 

[...] Que tem bolsa de estudo ou a mãe trabalha lá, eu acho que isso é 
muito claro. Quando você tem bolsa eu acho que fica muito nítido.  Eu 
estudei no Regina Mundi e meu pai, mesmo tendo dinheiro, nós não nos 
vestíamos “assim” até hoje “né”? Mesmo tendo um pouquinho de condição 
meu pai nunca deu valor pra roupa, ele nunca deu valor pra sapato então 
nós tínhamos uma roupa pra sair e uma roupa pra ficar em casa e se não 
tivesse uniforme ia ser uma gozação, imagina meu pai um botequeiro 
estudando no Regina Mundi junto com o povo que é engenheiro, 
advogado... e eu sentia na pele a diferença que era feita “né”.  

 

Outro aspecto interessante da entrevista reside no fato de a professora 

colocar seus filhos na escola privada. Quando questionada sobre o local onde seus 

filhos estudam, ela responde: 
 

Eu posso até ser recriminada por isso, mas eu não gosto que... de misturar 
as crianças “né”... Não sei... não que elas não possam ser levadas pro mau 
caminho numa escola particular, eu acho que pode “né”, ser levada a 
droga, ser levada a um caminho errado por lá ter alguém que encaminhe 
errado, mas eu acho que a escola pública é muito mais fácil, muito mais 
fácil. 

 

 Cabe ressaltar que, ao mencionar a importância de não misturar as crianças, 

a professora justifica sua escolha pelo fato de haver na escola pública maiores 

possibilidades da criança se encaminhar para o caminho da criminalidade. Contudo, 

entendemos que este é mecanismo de ocultamento da ideologia docente, a fim de 

justificar as reais causas que levam a professora a optar pelo ensino privado, dentre 

elas destacamos a qualidade do ensino como o principal fator.    

Evitar o convívio com um grupo social marginalizado, também se configura 

como uma estratégia utilizada por ela enquanto membro da classe média, cujo 

objetivo é se diferenciar das classes populares e se aproximar das classes altas por 

meio da escolarização. Segundo Saes: 
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... A rigor, a classe média não precisa da escola pública, enquanto espaço 
institucional onde podem coexistir todas as classes sociais, para promover 
a ascensão individual de seus filhos na escala social. Muito pelo contrário: 
inscrevê-los numa escola particular, onde o alto preço da mensalidade não 
só garante a qualidade do ensino, como também elimina uma parte dos 
futuros concorrentes, delineia-se como uma estratégia mais adequada para 
a consecução desse objetivo. (Saes, 2005, p. 104) 
 

 De acordo com o autor, o alto investimento feito pela classe média na 

educação de seus filhos, tem como objetivo principal, aumentar as possibilidades de 

chance para o futuro destes na vida social, profissional e econômica. Neste sentido, 

verifica-se constantemente na fala dos professores da classe média, a necessidade 

de recorrer ao discurso meritocrático, a fim de justificar a ascensão social de seus 

herdeiros e o declínio dos demais dentro do modelo capitalista. Desta forma, a 

instituição escolar se apresenta como um espaço privilegiado para justificar o 

sucesso ou insucesso na vida profissional, e é neste espaço que o discurso 

meritocrático ganha maior força, já que, teoricamente, o acesso à escolarização 

estaria ao alcance de todos. Sendo assim, no discurso professoral, a forma com que 

cada indivíduo irá se apropriar dos conhecimentos escolares, ou seja, o esforço 

pessoal que cada aluno irá empenhar refletirá diretamente nos seus resultados 

escolares e profissionais. Logo, o professor, enquanto membro da classe média, 

necessita da escola pública para criar um clima de sociedade aberta, cujas 

oportunidades são oferecidas a todos. Saes ressalta que este é um mecanismo cujo 

objetivo é provar ao conjunto da sociedade que: 

 
 ...os detentores dos postos de trabalho não manuais, dentro da divisão 
capitalista do trabalho, ocupam esses lugares por terem provado - na vida 
escolar, em provas e em concursos etc. - que são mais competentes para 
tanto (SAES, 2005) 

 

 Sob esta perspectiva, a escola demonstra ser a principal instituição 

democrática utilizada pela classe média para justificar sua auto-valorização, visto 

que é por meio da escola pública que se garante a todos “iguais oportunidades de 

acesso ao ensino e aos postos de trabalho”. É digno de destaque que o professor, 

enquanto membro de uma classe social, tende a defender a instituição do ensino 

público e gratuito. Porém, quando pensamos no professor enquanto indivíduo, ele 

defende para seus filhos um ensino privado, como instrumento de uma estratégia de 
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diferenciação com relação às classes menos favorecidas, a fim de garantir aos seus 

filhos maiores chances de ocuparem os altos postos dentro da sociedade. 

 Quanto ao papel da família, verifica-se que mesmo reconhecendo a 

importância do capital cultural e econômico no processo escolar, é sobre a família 

que a professora deposita a principal responsabilidade pelo fracasso escolar dos 

alunos oriundos das classes populares, como podemos constatar logo abaixo: 
 
[...] Ninguém. Porque ninguém se interessa por aquela criança como 
deveria se interessar. Quem “que” tem que se interessar? A mãe e o pai.  
 
Do estímulo do pai, da mãe... A mãe dela é uma pinguça, não toma banho 
ela mora dentro de um... Era uma oficina mecânica, não tinha banheiro, 
não tinha higiene nenhuma. Como aquela criança iria ter o estímulo de ir 
pra escola daquele jeito? Não tem estímulo nenhum. E a mãe estimula o 
que? A mãe nada, a mãe vai beber, ela saía de noite e voltava na hora que 
a menina ia ir pra escola.  
 
Eu acho que é a falta de preocupação, tanto dos pais quando a criança 
está na alfabetização, quanto de uma organização melhor pra atingir essa 
criança. 
 
[...] e a criança acaba ficando pra trás e os pais não estão preocupados se 
a criança sabe ou não, se está acompanhando ou não, a preocupação do 
pai e da mãe é se ele ”tá” fazendo, se ele “tá” fazendo lição, se ele “tá” 
copiando, que ele não vai perder bolsa, se ele não vai perder é... livro, 
caderno... Ninguém está preocupado se ele está aprendendo ou não. 
Então eu acho que é a falta de negligência do pai mesmo, negligência da 
família “né”... 

 

 Por meio destes depoimentos, observa-se que o tema ideológico central 

utilizado para ocultar as reais causas do fracasso escolar e sua participação neste 

processo é a família. Na visão da entrevistada, as causas do fracasso escolar 

encontram-se nas atitudes da família perante a escola. 

 A professora menciona o fato de também os professores apresentarem uma 

parcela de culpa no baixo desempenho dos alunos que fracassam; porém seus 

argumentos quanto ao papel do professor no baixo desempenho do aluno rumam 

para um viés fundamentado na psicologia, descartando qualquer possibilidade de 

uma análise sociológica mais profunda. 
  

[...] porque a professora que “tá” dando reforço, ela não “tá” interessada se 
o aluno vai aprender ou não, pelo menos é o que eu sinto isso. 
 
[...] Eu acho que não é todo professor que consegue atingir a criança. 
 
[...] Pelo que eu vi o professor não se preocupou em puxar a criança. 
Tinham quarenta crianças na sala brincando, se chutando... Então é melhor 
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dar uma bala, pelo menos passa o tempo e você ganha seu dinheiro, por 
que se a preocupação de um só não dá certo, a preocupação tem que ser 
de todos. Como? O professor da classe tem que ir lá conversar... 
 
Ah, eu me condeno por não atingir. Eu me considero culpada. Eu acho que 
a culpa foi minha. 
 

 A partir dos trechos acima, nota-se a facilidade com que a professora analisa 

a responsabilidade dos professores da escola pública no baixo desempenho escolar 

dos alunos. Ela destaca o pouco interesse ou descaso dos colegas de trabalho para 

com os alunos que não estão aprendendo; e a incapacidade de muitos professores 

em atingir as crianças. Contudo, quando parte para uma análise de sua própria 

contribuição no processo de produção do fracasso escolar, a entrevistada apresenta 

dificuldades em explicitar com maior clareza qual a sua contribuição para reforçar o 

baixo desempenho dos alunos que apresentam dificuldades escolares. É possível 

detectar nela um sentimento psicológico que lhe emerge simplesmente por não lhe 

ocorrer que sua contribuição involuntária para o fracasso escolar decorre do fato de 

estar inserida dentro de um sistema que não lhe permite nenhuma ação contrária ao 

processo de classificação posto em operação pela escola. A resposta para o 

problema da produção do fracasso escolar dos alunos das classes populares não 

está no professor, considerado individualmente e pelo ângulo psicológico, e sim na 

forma com que o sistema opera. 

 Para a entrevistada, uma boa educação depende da: 
 

orientação familiar, o interesse, mesmo você tendo orientação e você não 
tem interesse, não adianta, acho que tem que ”tá” ligado “né”? Interesse, 
orientação e estudo, acho que eles estão ligados “né”. 

 

Depreende-se, desta fala, que para a entrevistada, a família é o principal fator 

para uma boa educação. Em seguida à família, a professora destaca o interesse do 

aluno, que nós podemos entender como o esforço empenhado por ele na aquisição 

dos conteúdos escolares. É digno de nota que a condição de classe das famílias e a 

falta de recursos econômicos e culturais não são vistos pela professora como o foco 

central da questão. De acordo com a entrevistada, o pouco interesse da família e 

sua atitude perante a educação são os principais fatores que justificam o baixo 

desempenho dos alunos. 
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Deve-se acrescentar também que, para a entrevistada, uma boa educação 

depende de pais “educados”, num sentido moral e comportamental e não cognitivo. 
 

Pais educados, educados talvez... não letrados, mas educados. Você lidar 
com as pessoas, pra você ensinar o mínimo, acho que é o mínimo que o 
pai e a mãe tem que ensinar. 
 

 Ao priorizar a educação moral e não a educação intelectual, a entrevistada 

tende a desconsiderar, em alguns momentos da entrevista, o peso do capital cultural 

no processo de escolarização. Na realidade social, entretanto, de acordo com Pierre 

Bourdieu, o capital cultural herdado irá desempenhar papel fundamental no processo 

de escolarização. 

 Durante a entrevista, ao ser questionada sobre a influência das condições 

econômicas no desempenho dos alunos, a entrevistada reconhece a diferença de 

capital econômico entre os alunos, porém não tira nenhuma conclusão para o 

funcionamento do sistema educacional. Deste modo, ela demonstra apenas 

lamentar a falta de recursos das classes populares. 

 

[...] Ele não tem acesso aos livros... É difícil a pessoa morar num ambiente 
mais pobre e ele ter livros assim em abundancia, ele ter livros pra procurar, 
pra olhar... Nem que ele não leia, mas pra ter mesmo o manuseio do livro. 
Eu acho que prejudica muito. 
 

Quando solicitada a descrever o que seria um mau aluno, relata: 
 

Um mau aluno? Um aluno disperso, um aluno despreocupado, você fala e 
ele guarda o caderno, fecha o caderno, guarda... Ele não tem a 
preocupação em vir perguntar “não entendi” “o que é pra fazer” o que “que” 
ele faz? Ele guarda o caderno e pronto, “tá” bom daquele jeito. 

 

 Já o bom aluno, para a professora, se define da seguinte forma: 
 

Um bom aluno é aquele que procura, que vem perguntar várias vezes “eu 
não entendi” “e agora?”. Apesar que a gente se estressa, eu me estresso... 
Duas, três, quatro vezes você falando a mesma coisa, mas muitas vezes o 
próprio colega pode ajudar e ele acaba evoluindo sem ser você. 
 

 Por meio dos trechos destacados acima, é possível verificar sua percepção 

quanto ao “bom” ou “mau” aluno. Verifica-se que, orientada por todo o discurso 
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estruturado pela ideologia escolar, a professora tende a colocar o interesse e o 

esforço pessoal como fator principal de caracterização do bom e do mau aluno.   

 Contudo, em momento algum, há menção às possíveis causas que levam os 

alunos a apresentarem diferentes graus de interesse nas atividades escolares, 

dentro de um contexto social mais amplo. 

 Por fim, quando levada a imaginar como seria o futuro dos alunos da escola 

pública que apresentam um baixo desempenho escolar, a professora afirma: 

 

(Risos) Eu acho que é um futuro muito ruim... 
  

Quando solicitada a imaginar o futuro dos alunos que apresentam um bom 

desempenho escolar, a professora descreve da seguinte maneira: 
 

Eu acho que eles podem até se formar, mas não ter uma profissão, uma 
independência. Eu acho que pode até chegar a fazer uma faculdade pra 
poder ir um pouquinho melhor. Eu não sei.  Como eu imagino? Eu imagino 
que eles tenham um ambiente muito ruim. Que mesmo que você tenha 
boas notas, vai te prejudicar o ambiente, ”né”.  

 

 Pode-se dizer que as expectativas depositadas sobre os alunos da escola 

pública são extremamente baixas. Embora haja a menção a uma pequena 

possibilidade de apenas alguns chegarem a ingressar no nível superior, as chances 

de êxito com relação ao futuro profissional são vistas como extremamente remotas 

mesmo para estes poucos alunos que talvez cheguem a cursar uma faculdade. 

Podemos supor que, para a professora, a trajetória destes alunos já está definida 

antes mesmo do ingresso na escola. Contudo, essa trajetória é justificada pelo 

ambiente em que o aluno está inserido e não pelo processo de eliminação em que 

se fundamenta todo o modelo educacional, cujo objetivo é estritamente seletivo. 

Logo, entendemos que as duas possibilidades de trajetória escolar (longa ou curta),  

conforme abordam Baudelot & Establet (1987), fazem parte da maneira perversa 

com que se dá o funcionamento do sistema escolar, cujo resultado é reforçar as 

diferenças de classe.  

Ora, é de se esperar que as classes menos favorecidas percorram uma 

trajetória escolar curta enquanto a classe média e alta percorra uma trajetória 

escolar longa, o que lhe possibilitará uma melhor colocação profissional, de acordo 
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com o investimento feito durante todo o processo de escolarização. Desta forma, 

quanto maior for o investimento, tanto em temos econômicos quanto no próprio 

tempo empenhado, maior serão as probabilidades de garantia de futuro dentro do 

mercado de trabalho. 

  

Entrevista 4 - Professora de Inglês da rede estadual é formada em Letras 

(Português/Inglês) e Espanhol. Seu pai trabalhou como gerente de indústria e 

concluiu o Ensino Superior no curso de Administração.  Sua mãe cursou o Ensino 

Médio e atualmente trabalha como doméstica. A professora leciona na rede estadual 

há 15 anos e possui experiência na rede privada.  

Na entrevista em questão pudemos observar que, para a professora, há dois 

tipos de educação: a educação moral responsável pelos princípios éticos e de boas 

maneiras e a educação escolar que podemos entender como os conhecimentos 

científicos acumulados. Para ela, a função da escola limita-se aos conteúdos 

escolares. Já a educação moral cabe, portanto, à família. 

 

[...] Que tem pais que acha que a escola que educa, eu acho que a 
educação se dá em casa, acho que quem... “sabe assim”, dá os princípios 
pra um filho, que ensina ética, moral, ensina tudo, é pai e mãe, não é 
escola. Tem muito pai e mãe que acha que é a escola que tem que ensinar 
conteúdo e educar o filho. 

 

Ao apresentar os defeitos morais como disposições decorrentes da má 

educação familiar, a professora tende a isentar a escola de sua responsabilidade no 

terreno da educação de valores. De acordo com a entrevistada, se a escola 

interviesse nesse domínio, estaria cumprindo um papel que não lhe diz respeito, 

descaracterizando dessa forma sua real função, que é a transmissão de 

conhecimentos científicos. 

Quando questionada sobre a diferença entre a escola pública e a particular, a 

entrevistada não faz menção à influência do capital econômico e do capital cultural 

no processo de escolarização. Ao descrever a diferença entre o ensino público e o 

ensino privado, ela limita-se a destacar os diferentes modos de comportamento do 

professor nas duas redes de ensino.  
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[...] A privada você tem que “assim”, que dançar conforme a música dos 
alunos, eles que mandam, porque eles que pagam, eles que mantém a 
escola. Então “assim”, não pode falar alto, não pode nem pensar em... em 
“assim”, uma bronca mais forte, porque eles quem mantém a escola. A 
pública eu acho que “assim”, que você é mais você sabe? Fala o que você 
pensa, da bronca em quem tem que dar... 

 
[...] Eu acho “assim” que na pública, porque “assim”, com essa estabilidade 
você às vezes fala coisa que não deve, você é meio grossa, você fica 
nervosa... 

 

Observa-se que, mesmo reconhecendo a diferença de capital econômico 

existente entre os alunos, a professora destaca o comportamento do professor como 

o principal aspecto de distinção entre as duas redes. Entretanto, entendemos que 

essa diferença de comportamento está diretamente relacionada às diferenças de 

classe que permeiam o ambiente escolar. Esse confronto desigual faz com que o 

professor, ao se deparar com alunos de uma classe social inferior, sinta-se na 

liberdade de expressar-se de forma desrespeitosa, considerando que ele é 

consciente da submissão apresentada pelos alunos dos baixos segmentos sociais 

frente a uma autoridade instituída. Porém, quando se depara com alunos de uma 

posição social elevada, o professor demonstra ter mais cautela quanto à sua 

maneira de se comunicar.  

Ao longo de sua intervenção sobre esse tema, a entrevistada acaba se 

encaminhando para uma postura contraditória. Ao ser questionada sobre a influência 

da diferença de classe no relacionamento entre o professor e o aluno, a professora 

relata que, mesmo numa condição social mais privilegiada, consegue manter um 

bom relacionamento com os alunos, não deixando que as diferenças sociais 

interfiram.  

Quando questionada sobre a qualidade do ensino oferecido na escola 

privada, a entrevistada responde: 

 

 

Eu acho que é muito jogado porque é muita coisa, eu acho que é muito 
jogado “sabe”? “Assim”... Elas engolem aquilo, mas eu acho que assimilar 
tudo “assim”, de verdade eu acho que não, é uma farsa, é uma “assim”, 
como vou dizer? É um fingimento, na minha opinião. 
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É interessante notar que, apesar de apontar o ensino privado como uma 

farsa, quando questionada sobre o futuro escolar de sua filha, ela opta pelo ensino 

privado. Segundo a professora, “pública jamais”.  

 O motivo pelo qual a entrevistada faz sua opção pela escola particular, 

encontra-se, segundo ela, na figura do professor.  
 

Porque eu acho que o professor de escola pública, hoje em dia que a 
maioria é efetivo, eles são acomodados... “Se eu faltar não vou pra rua”, 
“se eu coçar na sala de aula eu não vou pra rua”, “se eu lixar a unha não 
vou pra rua”. Nada vai pra rua, então “sabe assim”, são acomodados, isso 
é o que eu vejo sabe? Eu acho “assim”, como fala? A estabilidade faz ficar 
acomodado... 
 

Por este trecho, é possível verificar que, segundo a professora, os motivos 

que fazem com que ela opte pelo ensino privado decorrem do pouco envolvimento 

da corporação docente na educação pública. Esta situação é resultado da 

estabilidade profissional adquirida pelo professor ao ingressar no sistema público de 

ensino por meio de concurso.  

Contudo, quando indagamos sobre o baixo desempenho dos alunos que 

fracassam, a professora destaca que o principal fator para o sucesso ou fracasso 

escolar do aluno está na vontade deste em aprender, e não no envolvimento ou 

compromisso do professor com sua função. 

 

[...] Eu acho que depende do aluno em passar em faculdade pública, 
depende do aluno sabe? Se esforçar em casa sabe? E dar o sangue 
mesmo... 
 
Com certeza, vai muito do aluno, porque “assim”, tem aluno também, que o 
pai cobra, paga escola particular e o aluno “tá” pouco se “lixando”. 

 
É esforço pessoal, eu acho que é esforço pessoal, é “assim”, a criança 
querer ser alguém na vida futuramente. Pode ser pobre, se tiver esforço 
acho que você vai longe. 
 
Depende só dele, depende só dele eu acho, do aluno. 

 
“Assim”, o que ela oferece é um “ponta-pé”, um empurrão, mas não é nem 
“assim” um dedinho do que sabe? Ele tem que... Ele por si próprio ir atrás e 
correr, estudar sozinho... Dá um “ponta-pé” a escola, mas sabe? Eu acho 
que “assim”... Ele sozinho tem que ir sabe? E procurar e se esforçar e 
estudar, por conta dele. 
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Ao mencionar a força de vontade do aluno como o principal fator para o seu 

bom desempenho escolar, a professora evidencia o peso da ideologia docente na 

ocultação das causas sociais do fracasso escolar. Essa tomada de posição da 

professora nos leva a formular uma indagação: Se o bom desempenho escolar do 

aluno depende da sua força de vontade em aprender, quais os reais motivos que 

levam a professora a optar pelo ensino privado para seus filhos, já que uma boa 

educação resulta do esforço pessoal do aluno e não do comprometimento do 

professor?  

 Diante desta indagação, a professora utiliza a ideologia do mérito e da 

diferença individual para desviar-se de uma análise mais profunda sobre as causas 

sociais do fracasso escolar.  Ao justificar a sua preferência pela escola privada, pelo 

fato de o professor da rede pública se mostrar pouco preocupado quanto à 

aprendizagem dos alunos, a entrevistada procura desviar a atenção para longe do 

fenômeno da inferioridade da qualidade do ensino oferecido na rede pública.  

É possível afirmar que a dificuldade em reconhecer que o ensino público 

oferece uma educação de má qualidade decorre do fato de a professora lecionar 

nesta mesma rede. Reconhecer a inferioridade do ensino oferecido na escola 

pública implica em um questionamento sobre o seu próprio trabalho enquanto 

professora.   

De acordo com Saes, o professor, enquanto membro da classe média, se 

utiliza de um discurso fundado no princípio da  meritocracia, ocultando os seus 

verdadeiros interesses. Para o autor, o professor enquanto membro de uma classe 

social: 

 

... não pode ter interesse em que as chances, na vida econômica, 
profissional e social, das crianças potencialmente capazes das classes 
trabalhadoras manuais sejam aumentadas, pois isso significaria a 
diminuição, em termos relativos, das chances dos próprios filhos. Na 
verdade, o culto a meritocracia é uma ideologia de segundo grau; vale 
dizer, uma argumentação que presta cobertura ao compromisso orgânico 
da classe média com o seu verdadeiro interesse de classe. (SAES, 2005, 
pg. 105)  

 

A entrevistada pensa que, para os professores, o ensino público se mostra 

mais vantajoso, pois ele lhe oferece estabilidade. Entretanto, quando pensa nos 

seus filhos, o ensino particular aparece como mais interessante, pois apresenta 
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melhores índices de qualidade. A preferência por trabalhar no ensino público pode 

ser percebida nas falas que se seguem: 

 

[...] Pisa em ovos na escola particular pra falar com os alunos, a pública 
não. E eu sou assim, eu falo o que eu quero “assim”, não falo palavrão, 
mas dou bronca, sou eu, e lá não, na particular não, não era eu... Tinha 
sempre “assim”, que falar pensando no que você tava falando, pisando em 
ovos. Eu não gostei da experiência. 

 
“Assim”, eu Milena, prefiro mil vezes escola pública de lugar de periferia 
sabe?  

 

Além da ênfase no esforço individual como caminho para o sucesso escolar, a 

professora destaca também o pouco comprometimento familiar como outro aspecto 

importante para explicar o baixo rendimento dos alunos. 

 

[...]  Eu acho que o que mais influência na diferença de uma pra outra é a 
cobrança dos pais, que cobram os pais de escola particular, porque 
querem ver o filho ser alguém na vida “né”, porque tão gastando. Escola 
pública não, o pai sabe? Tanto faz, como tanto fez, a maioria, não são 
todos. 

 
 
Tem aluno que vai pra escola sem se alimentar, que não dormiu bem por 
frio “né”? Que não tomou um banho decente... “Assim”, o pai bate em mãe, 
enfim... Um contexto familiar que influencia o aluno na escola, no 
rendimento escolar dele “né”? 
 
Porque pai e mãe sabe? São “assim”: ah meu filho, assim “tá” bom sabe? É 
zero, na estrutura familiar Sil, é zero. Um monte... “assim”, o pai “tá” preso 
ou mãe que apanha do pai, não tem “sabe assim”? Um pai que fale: “não 
filho, você tem que estudar, ser alguém na vida. Uma mãe que fale isso... 
Enfim, pra eles sabe? “Tá” ali, não paga água, não paga luz, come arroz 
feijão e banana... e “tá” bom 

  

A partir dos relatos destacados, verifica-se que, ao mencionar problemas 

como desestruturação familiar, bebida, drogas ou mesmo o relacionamento dos pais, 

a professora demonstra ter uma visão estereotipada das famílias de classe popular. 

Desta forma, observa-se que, assim como nas demais entrevistas realizadas, ela 

compartilha do mito da desestruturação familiar como causa da dificuldade de 

aprendizagem. 

Verifica-se que, os principais argumentos utilizados pela professora para 

justificar o baixo desempenho escolar, centram-se no pouco interesse familiar pela 

vida escolar de seus filhos e no desinteresse do aluno. Neste último aspecto, 
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observa-se a forte presença da ideologia meritocrática, já que o bom desempenho 

escolar irá depender do esforço empenhado pelo aluno para aquisição dos 

conteúdos escolares.   

Ao analisarmos algumas falas da professora, constatamos que ela 

desconsidera as questões sócio-econômicas e a sua influência no desempenho 

escolar dos alunos.  Desta forma, a entrevistada faz dos alunos e das suas famílias 

os principais responsáveis por seu fracasso. 

 

[...] pode ser coincidência ou não, mas os bons alunos a maioria tem pai, 
tem mãe sabe? Uma família, pai, mãe e irmão... uma família. E os maus 
alunos não, vai em reunião, é a vizinha, é uma tia, e uma avó, não tem pai 
não tem mãe ou se tem, são largados, cada um mora num canto ou “tá” 
preso, ou “tá”... Enfim, é uma... bagunça “né”? E uma zona, uma bagunça... 
Pode ser coincidência ou não, mas é a minha experiência, que os bons 
alunos, a maioria têm uma estrutura familiar, não digo “assim”, que tem 
dinheiro, não tem dinheiro, mas sabe? Tem “assim”... pai, mãe... enfim, 
família. 
 
Ah, eu acho que isso é o principal Sil... O contexto familiar... Eu acho sabe? 
Eu acho que família é tudo na vida de alguém sabe? Ter “assim”, um lar 
descente, ter uma alimentação boa sabe? Ter... Enfim, um pai e uma mãe 
sabe? Tudo assim certinho, não digo com riqueza, em dinheiro, mas enfim, 
uma casa descente sabe? Um lar descente com estrutura, um pai que se 
dê bem com a mãe, que não tenha bebida, que não tenha droga, que não 
tenha violência sabe? Eu acho que isso é tudo pra uma criança ser alguém 
na vida. 
 

 

` Também nos chamou a atenção o fato de que a professora recorre à sua 

própria história de vida para dar caução empírico à tese do esforço individual, 

veiculada por ela durante toda a entrevista. Nota-se que, ao relatar parte de sua 

história, ela encontra aí um argumento digno de comprovação da veracidade de seu 

discurso; ou seja, o bom desempenho do aluno é resultado de seu esforço pessoal.  

Desta forma, ela afasta as causas sociais e justifica o fracasso escolar por meio de  

questões individuais.  
 

[...] Vejo por mim, que não estava nem aí com nada, repeti a sétima série e 
era escola particular... “Tava” nem aí com nada, eu pulava muro de casa 
(risos), eu era a rebelde sem causa, tinha tudo o que eu queria, tudo 
“assim”, de comer, de vestir, de calçar, tudo, eu tinha vida de rainha e era 
rebelde sem causa entendeu? Era assim uma escola maravilhosa, tinha 
tudo o que eu queria e era “assim”, super revoltada, rebelde sem causa. 
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Eu, que estudei a vida inteira em escola particular e era uma “vagal”. 
Odiava estudar, matava aula sabe?  Dormia em aula, dormia no banheiro 
da escola (risos), e foi a vida inteira em escola particular e era uma ”vagal”. 
 
 De freira, que só tinha mulher religiosa, imagina? Eu só aprontava, eu só 
aprontava e era uma nota a escola. Então e aí? Sabe? Valeu a pena o 
investimento em mim? Eu acho que não. Sabe? Foi muito dinheiro com 
tudo, com uniforme, material, mensalidade, foi muito dinheiro a vida inteira 
que os meus pais investiram em mim e eu sabe? “Assim”, não dava valor 
nenhum. Então sabe? Eu acho “assim”, depende oitenta por cento do aluno 
querer “sabe assim”? Ser alguém na vida... 
 

Recorrendo à sua experiência enquanto aluna, a entrevistada procura 

comprovar a teoria de que o esforço individual é o principal fator que determina o 

sucesso escolar. Para dar sustento à sua argumentação, a professora recorre 

também à história de vida do próprio marido, conforme podemos observar a seguir: 
 
[...] por exemplo, o Arnaldo, ele sempre estudou em escola pública e 
conseguiu passar na USP, por quê? Ele chegava em casa e por conta dele, 
ele ia estudar sozinho sabe? Sozinho “assim”, sem pai cobrar, sem mãe 
cobrar, por conta dele, porque ele queria ser alguém na vida. Com dez 
anos de idade já pensava em fazer faculdade. Então acho sabe? Vai muito 
da criança. 
 
 [...] O meu marido conta, que ele chegava em casa e estudava cinco horas 
seguidas sabe? Então “assim”, é só o aluno “sabe”, se esforçar que tem 
chance sim, de pública ou de privada. 

 

Ao tomar como exemplo sua própria história de vida e a de seu marido, a 

professora confirma sua hipótese a respeito do esforço individual e afasta qualquer 

possibilidade de uma análise que leve em consideração a situação econômica e 

social do aluno.  Ele confirma sua ideologia meritocrática ao destacar que não 

valorizava os estudos, mesmo tendo condições financeiras e estudando em ótimos 

colégios, diferentemente de seu marido, que, apesar de apresentar uma condição 

social inferior à sua, sempre valorizou a educação e se dedicou à escola. Foi o 

esforço empenhado por ele que, segundo ela, lhe garantiu uma vaga na USP 

(Universidade de São Paulo). 

 Por meio desta comparação, a entrevistada procura encontrar subsídios para 

afastar qualquer possibilidade de uma análise sociológica que leve em consideração 

as questões econômicas e sociais, e seus reflexos no fracasso escolar. Mesmo 

consciente da diferença de classe existente entre os alunos, ela não relaciona essa 

diferença ao desempenho escolar. Suas análises são muito superficiais, pois não 

 94
 



 

chegam a relacionar o sistema escolar com o contexto social.  Logo, a ideologia da 

entrevistada a impede de identificar as causas sociais do fracasso escolar. 

Ao descrever o declínio social vivido por sua família nos últimos anos, a 

professora demonstra o quanto à queda de poder aquisitivo influenciou na 

degradação de seu status pessoal.43 

 

[...] O meu pai ganhava muito bem, até eu ter dezesseis anos. Ganhava 
muito bem mesmo, era gerente de multinacional, aí quando eu tinha 
dezesseis anos, dezesseis anos pra dezessete anos ele pediu a conta, e 
“assim”, a minha vida financeira, ela “assim”, despencou. De dez caiu pra 
menos dez. 

 

Ao mencionar os motivos pelos quais escolheu o magistério, ela deixa claro o 

quanto as questões econômicas influenciaram em sua trajetória profissional. 

 

Por falta de opção. Eu queria ser advogada, não tive condição financeira 
em pagar uma faculdade de Direito. Até passei em várias faculdades, mas 
particulares. Não tive condição, aí “assim”, foi por eliminação.  
  

Nota-se que, dentro das condições objetivas que possuía o Magistério não 

era o caminho desejado, mas sim o mais viável.  Logo, fica nítida para a professora 

a influência do estoque de capital econômico familiar (reduzido) na escolha de seu 

futuro profissional. 

 Entretanto, mesmo ciente desta influência, a entrevistada tende a negar o 

peso deste capital na trajetória escolar do aluno. A incapacidade de fazer qualquer 

análise quanto ao futuro escolar do mesmo, levando em consideração as condições 

socioeconômicas, impede-a de verificar a influência exercida pelo capital econômico 

e pelo capital cultural no processo de escolarização.  

Mesmo se considerando classe média, e os alunos classe baixa, a professora 

não extrai nenhuma conseqüência pedagógica desta diferença de classe nem avalia 

a sua repercussão nos resultados escolares apresentados por eles. Logo, qualquer 

explicação que leve em consideração a condição de classe do aluno fica à margem 
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de seu discurso ideológico sobre as causas do fracasso escolar das classes 

populares.  

 O texto da entrevista indica também que, quando necessário, a professora 

recorre a outros argumentos para explicar as diferenças individuais. 
 

[...] Porque eu acho que quem não tem o dom, não consegue passar o 
conteúdo pro aluno, tem que ter o dom. 

 

 Neste trecho da entrevista, manifesta-se a ideologia do dom, acionada para 

justificar a competência ou não competência do professor em sua tarefa de 

transmissão de conteúdo. É interessante notar que a entrevistada vale-se de duas 

ideologias opostas (ideologia do dom e ideologia do mérito pessoal), a fim de 

defender a legitimidade de sua posição enquanto professora.  

 De acordo com Saes (2007), ao recorrer à ideologia do dom, o professor 

encontra neste argumento uma forma de reagir contra a degradação de seu status 

profissional; mas ao se relacionar com um grupo que está hierarquicamente abaixo, 

a professora tende a recorrer à ideologia do mérito pessoal. Mais especificamente: é 

nas relações horizontais - como, por exemplo, nas relações com os demais 

professores - que a entrevistada se utiliza da ideologia do dom, a fim de justificar a 

sua permanência na carreira docente, mesmo quando todos os fatores externos lhe 

parecem desfavoráveis. Vejamos a passagem abaixo: 
 

[...] Enfim, e “assim” lá na escola, a sala “tá” com 45, 50 aluno. A sala 
entupida! Sabe aquela sala que no calor é insuportável de cheia, aquele 
mau-cheiro? Aí olha, “Deus é pai”. E é um tal de “sabe”, “fulano me 
beliscou, puxou meu pé, puxou minha mão, puxou meu cabelo” e fica 
aquele inferno, um inferno sabe?  

 

[...] eu comecei sem gostar nenhum pouquinho e hoje em dia eu gosto do 
que eu faço. Não amo loucamente, “ai não vivo sem o que eu faço”. Vivo, 
não amo “assim” loucamente, mas gosto bastante. Porque se não, eu não 
agüento não. Se não gostasse bastante, acho que eu não agüentaria. 

 

Além da ideologia do dom, constatou-se no depoimento da professora a 

presença de uma nova ideologia que justifica as diferenças individuais. Esta consiste 

na idéia das aptidões naturais, que se caracteriza por habilidades transmitidas 

através do patrimônio genético.  
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[...] Acho que a genética da... influencia também.  Eu acho “assim”, tem gente 
que já nasce mais inteligente e outros mais “assim”... Burro é uma palavra 
forte, mas menos “assim”... desprovidos de inteligência (risos)... Se você falar 
que alguém é burro, é feio. Então tem pessoas que são desprovidas de 
inteligência sabe? É da pessoa concorda? 
  
Em ambos, tanto em genética como em Deus, acho que é uma união das 
duas coisas. Em ambos eu acredito. 
 
Ah, porque são mais inteligentes mesmo, sabe? Tem aluno sabe? Com QIs 
diferentes, altos, médios, baixos... 
 

  Em conformidade com os estudos de Saes, 

 
 “... a ideologia das aptidões genéticas vai ser utilizada para descaracterizar 
as desigualdades de classe como a verdadeira causa das diferenças de 
desempenho dentro da escola pública.” 
 

 É interessante notar que, embora distintas quanto à explicação das diferenças 

de desempenho, essas três ideologias (mérito, dom e transmissão genética) 

fundamentam-se nas diferenças individuais e estão relacionadas à psicologia. 

Quando questionada sobre como seria um bom aluno, a entrevistada sustenta 

que esse atributo está enraizado no esforço pessoal.  

 

Que conversa pouco, que tem interesse, é o oposto do outro “né”? Com 
disciplina e interessado, que chega em casa e faz a lição, que estuda o que 
foi visto na sala de aula, isso é um bom aluno. 

 
Mas acho que o bom aluno, ele sempre tem uma “assim sabe”? Uma 
ambição de um futuro melhor... não sei... eu “assim”, os que eu vejo, “sabe 
assim”, estudiosos, eles querem ser sabe? Já falam “assim”... quinta serie: 
“Ah, eu quero ser um dia médico, engenheiro, quero ser...” Sabe? Enfim, 
alguma coisa eles querem ser. Os bons alunos “né”? Agora os maus alunos... 
“Eu quero ser ladrão, eu quero ser lixeiro”... 

 

A mesma orientação de resposta se manifesta quando solicitamos à 

professora que defina as características de um mau aluno.  

 

Indisciplinado, sem compromisso nenhum com o estudo, sem interesse, 
acho que é isso. Bagunceiro e sem interesse nenhum, esse aí pra mim é 
um mau aluno. 

 

Nota-se por este trecho, a influência da ideologia do esforço pessoal na 

nomeação das características fundamentais do mau aluno. Desta forma, a 
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professora desconsidera qualquer relação com o meio social em que vive o aluno e 

sua influência na motivação para os estudos. 

No decorrer de todo o seu depoimento, verificamos que, apesar de defender a 

promoção da igualdade de oportunidades entre os diferentes segmentos sociais 

através da escolarização, seja ela de caráter público ou privado, a professora é 

forçada a reconhecer que os casos existentes de alunos de origem popular, que 

conseguiram alcançar uma ascensão social, são exceções e não regras.   
 

Ah! Eu tenho alunos de escola pública que falam muito bem “sabe assim”? 
Que se expressam muito bem e são alunos “assim” sabe? Enfim, que 
discutem bem que falam bem, que se portam bem... Então eu acho que 
isso aí, indifere de ser pública ou particular, vai da pessoa. Eu tenho muitos 
alunos de escola pública que falam muito bem, que se expressa bem, que 
sabe dissertar um texto super bem, que é bem informado sabe?  

 
 

Ele é exceção, com certeza. É “assim”, ano passado eu acho que eu 
apontaria uns quatro como ele, dos seiscentos que eu tenho. “Assim” de 
inteligente, esforçado e curioso. 
 
Não, não, é zero. “Assim”, de cem por cento dos meus alunos de periferia 
onde eu dou aula, dez... não, dez é muito, acho que cinco por cento pensa: 
“eu sou pobre, mas eu vou melhorar” sabe? “Eu vou estudar porque eu vou 
melhorar”, cinco por cento, vai... eu vou chutar alto... dez de cem por cento 
sabe? O resto não. “Ah, o pai é bandido, a mãe “tá” presa “sabe”? Aquela 
vida, aquele mundinho deles na favela, que não paga água por que é 
“gato”, não paga luz porque é “gato”, enfim sabe? Estão acostumados 
sabe? No mundinho deles de pobres... paupérrimos. 

 

 É visível a dificuldade da professora em analisar a influência das condições 

materiais de existência do aluno e a sua contribuição para o delineamento das 

expectativas discentes. Sobre o futuro dos maus alunos, diz a professora: eles terão 

“um futuro tenebroso, um futuro assim sem perspectiva nenhuma...” É importante 

salientar que, em momento algum, a entrevistada menciona a possibilidade destes 

alunos obterem uma posição social elevada.  

 O discurso meritocrático, a que recorre a todo o momento, revela um olhar 

limitado sobre o sistema educacional, já que a professora não faz menção aos 

mecanismos de seleção e classificação que constituem o seu eixo.  
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Entrevista 5 – Professor do ciclo II e Ensino Médio da rede pública e privada. 
Graduado em Geografia e Estudos Sociais, trabalha na rede estadual há oito anos, é 

efetivo e leciona a disciplina Geografia. Seu pai era operário e freqüentou a escola 

até a oitava série. Sua mãe cursou até a quarta série.  

 A entrevista em questão fornece subsídios importantes para a análise da 

percepção do professor quanto às causas do fracasso escolar. O primeiro aspecto a 

destacar é a visão do professor sobre a real função da escola. Nota-se que, para o 

professor, o papel fundamental da escola é a transmissão dos conteúdos escolares, 

cuja finalidade é preparar o aluno para uma trajetória escolar longa, e para o 

mercado de trabalho. 

 

[...] Então acho que... ela deveria estar voltada a estas questões de 
preparar realmente o aluno... vestibular e não essas questões sociais.  
 
[...] Eu preciso lecionar a Geografia, preparar esse aluno, preparar a 
cabeça dele... Não dá, os problemas sociais acho que a escola não tem 
que assumir. 
 
Com certeza, uma delas seria a questão da família, porque eu sou 
contratado pra passar valores ao contato com o ser humano, eu não sou 
contratado pra ministrar o conteúdo de Geografia, pra tentar abrir pra esse 
aluno como cidadão, uma vida melhor, e conseqüentemente ele prestar o 
pré-vestibular e etc. Então na verdade, a escola absorve muitos problemas 
sociais não é? Da família, da sociedade, quando na minha opinião, ela 
deveria ser só uma instituição de ensino. Vamos decidir, ou ela vai ser 
assistencialista ou ela realmente vai querer passar conteúdo. 
 

 Embora o entrevistado dê grande importância à aquisição dos conteúdos  

escolares, ele demonstra não estar certo sobre qual o principal papel da escola. Os 

trechos abaixo confirmam sua dificuldade em definir o que deve ser priorizado: a 

transmissão dos conteúdos escolares, ou a transmissão dos valores. 

 

[...] Não, eu acho que professor tem que passar valores. A minha intenção 
não é formar ninguém pra faculdade é tentar formar o cidadão para a 
sociedade, para a vida, não só em relação à questão do conteúdo, que isso 
ele vai absorver de uma forma ou de outra, isso é claro... 
 
 
 

 O trecho anterior demonstra a importância atribuída pelo professor à 

transmissão de valores que irão nortear o convívio social do aluno. O apego a esses 

valores, em detrimento do ensino dos conteúdos escolares, demonstra não apenas o 
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seu conservadorismo, como também um dos aspectos ideológicos da função 

docente, caracterizado pela transmissão de um modo de pensar específico de uma 

classe social. 

 Para o professor, a função da escola é transmitir conteúdos e valores. Desta 

forma, caso a educação cognitiva venha a fracassar, ao menos ficarão impressos 

nos alunos os valores morais típicos da classe média. 

 Julgo oportuno lembrar que o mérito individual está fortemente presente na 

ideologia transmitida pela classe média, da qual o professor faz parte. O 

desenvolvimento desta mentalidade implica a veiculação de um discurso fundado no 

esforço pessoal, com vistas a uma possível ascensão social. 

 Verifica-se também que, para o entrevistado, a necessidade de o professor 

transmitir valores se impõe por causa da insuficiência da educação familiar. 
 
[...] Hoje o pai chega aqui na escola, você sabe disso, e ele transfere toda a 
responsabilidade da educação para os professores “né”. 

 
[...] o aluno do Estado o pai largou pro professor educar, e a educação não 
é só educação de... é educação mesmo, de valores. O pai largou, deixa o 
aluno aqui na escola... quando deixa “né”, porque muitos vêm sozinhos. Ele 
largou a tarefa da educação familiar também para o professor. 
 
[...] Então olha como os valores estão invertidos, a família fica 
completamente destruída. Então o que “que” a família fez? Hoje o filho 
passa mais tempo com os professores da escola do que com o pai. Então 
eles delegaram essa educação para a escola. 
 

 No entanto, é necessário estar atento para a existência de dois aspectos 

referentes à educação moral. O primeiro diz respeito às regras de convivência social  

e o  segundo refere-se ao processo de inculcar  valores.  

 É possível observar que, para o entrevistado, cabe à família transmitir uma 

educação que vise o aprendizado das regras sociais no sentido mais elementar da 

palavra, de tal modo que a criança possa conviver em grupo. Desta forma, a família 

estaria se encarregando de uma socialização primária. 

 

[...] Porque que ele pega uma balinha em plena aula e o cesto de lixo está 
aqui e ele joga ali? Porque o pai não conversa. 

 

 Quanto ao professor, cabe-lhe a função de inculcar valores que compõe a 

ideologia da classe média.  Esta se expressa com a convicção de que, se houver um 
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esforço por parte do aluno, ele poderá ascender socialmente através da 

escolarização. Compreende-se, portanto que, na visão do professor, essa ideologia 

típica da classe média só pode ser difundida pela escola, posto que as famílias 

menos favorecidas demonstram ter um pensamento derrotista.  É possível notar que, 

para o entrevistado, a família não demonstra ter condições de promover a veiculação 

de uma ideologia fundada no mérito pessoal, no entanto, ela é capaz de promover a 

socialização primária da criança tornando-a apta a viver em sociedade.  

 Apesar das queixas quanto à limitação da família em promover a socialização 

primária do aluno, o entrevistado não se demite de seu papel ideológico, já que, 

segundo ele, “...o professor tem que passar valores”. Deve-se acrescentar que, 

esses valores característicos da classe média, são resultado de sua trajetória de 

vida. A ideologia do esforço pessoal faz sua aparição quando o professor menciona 

a sua origem social, destacando o fato de ter vindo da classe operária e de ter 

ascendido socialmente por meio da escola. 

  
[...] Então você imagina eu, pai que foi até a oitava, quarta série, família de 
baixa renda, negro e pobre. Faltou o que? Eu ser marginalizado. Então eu 
sempre quis o contrário, eu sempre quis uma coisa diferente pra minha 
vida. Eu trabalhei em fábrica... aquela coisa, um ano está empregado no 
outro ano perde o emprego... Então eu vim por este caminho pra realmente 
tentar mudar a situação. Então o pouco que eu consegui até hoje, que pra 
mim representa muito perante outras pessoas, foi devido à educação. Eu 
agradeço a Deus todos os dias por ser professor... 

  

 Dessa forma, o sucesso escolar seria indissociável de uma boa educação 

familiar e do esforço pessoal. O depoimento que se segue demonstra a visão do 

entrevistado sobre a participação de sua família em seu processo de escolarização.  
 
[...] mas sempre eles quiseram que eu estudasse. Eles nem imaginavam 
que eu ia ser professor, mas sempre ficavam em cima. Minha mãe passava 
ditado, conta... Não é como hoje. A família estava inserida no contexto da 
educação dos filhos. 
 

 Percebe-se no trecho acima a presença da boa vontade cultural, 

desacompanhada da posse de um certo capital cultural. Essa disposição intelectual 

é um dos aspectos característicos da classe média. Vê-se que sua família não 

possuía qualquer estratégia para o futuro; entretanto, os seus pais estavam 

convencidos de que, por meio da escolarização e do esforço pessoal do aluno, seria 
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possível alcançar uma melhora na condição social.  Esse discurso ideológico veicula 

o princípio da meritocracia, que desponta em diversos momentos da entrevista: 
 

[...] Alguns, alguns vão conseguir, mas por mérito próprio. 
 
[...] E não é só com relação à educação, é em tudo que se faz na vida, tem 
que ser dedicado, tem que ser esforçado... 
 
[...] Não há necessidade, porque que eu vou me dedicar de verdade se 
ninguém presta atenção no meu trabalho... Sem mérito? Silvana na vida 
tudo tem que ter mérito, tem que ser por merecimento. 
 

 A presença da ideologia meritocrática pode ser constatada, também nas 

críticas tecidas pelo professor ao Sistema de Progressão Continuada. Na percepção 

do entrevistado, no atual regime de ciclos a educação sofre um processo de perda 

da qualidade, isto porque tal sistema gera no aluno certo comodismo, influenciando 

diretamente seu empenho e motivação para com as tarefas escolares.  
 

[...] Quando você não é cobrado, infelizmente é a cultura do brasileiro, 
não... uma punição, mas quando você não é cobrado você não vai dar o 
seu melhor, concorda?  

 

[...] Tudo na vida você tem que ter competência. A Progressão Continuada 
está dizendo pro aluno que ele não precisa se esforçar, que ele será 
promovido pelo sistema. 
 
[...] A gente “tá” ensinando um aluno que ele pensa que não precisa se 
esforçar na vida, que tudo virá facilmente, tudo cairá do céu. É a 
Progressão Continuada, não se esforça, você está aprovado. 
 
 

 Também se pode observar a presença da ideologia do mérito pessoal, no 

discurso do professor sobre o bônus salarial. Essa regalia se insere dentro de uma 

estratégia de incentivo ao professor, realizada na rede estadual; ela consiste em 

gratificar financeiramente os docentes, os diretores e os funcionários das escolas 

que apresentarem melhor desempenho. Porém, é interessante notar que a crítica 

quanto aos critérios de premiação confirma a ideologia meritocrática apresentada 

pelo professor.  
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[...] E o Estado está passando esse problema “né”? Bônus pra todo mundo. 
Mas é todo mundo que merece bônus? Não sei, ou será que você tem que 
receber o mesmo bônus que eu?  Ou você tem que receber mais pelo seu 
trabalho diferenciado? O Estado está generalizando, “não, bônus pra todo 
mundo” e de repente o cara é um péssimo professor. Eu acho um absurdo, 

 



 

não dá pra generalizar e o Estado tem mania de generalizar tudo, é um 
absurdo. Devia ser assim, você é um bom professor, você tem uma faixa 
salarial. Se você não é um bom professor, você vai ser avaliado, se não é 
um bom professor é igual lá no privado, se você é um mau funcionário, rua. 
No Estado não, se você não é um péssimo professor, você vai continuar 
ganhando o seu salário numa boa. Qual que é o absurdo, você dá uma 
aula lixo ou uma aula dez, você vai receber o seu salário no final do mês da 
mesma forma... Não é igual no privado, se você é um bom professor está 
empregado, se não fez nada... aqui não tem lugar pra você... 
 

 Compreende-se, portanto que, qualquer estratégia que vise à isonomia fere 

os princípios meritocráticos, ou seja, para o professor devem-se premiar somente os 

melhores. Observa-se neste caso específico que, o princípio da isonomia produz um 

efeito perverso. Embora a intenção dos órgãos públicos tenha sido criar uma 

estratégia de estímulo à categoria docente, nota-se que essa estratégia resultou em 

um efeito inverso: Ela criou no professor um sentimento de injustiça frente a uma 

bonificação igualitária para profissionais que desempenham, com maior ou menor 

grau de competência, a mesma função. Segundo Raymond Boudon: 
 

 ...estados de crise, de desequilíbrio ou de tensão podem resultar no 
aparecimento de efeitos perversos, ou seja, de efeitos não buscados pelos 
atores sociais e que não resultam da oposição de interesses e dos conflitos 
dela derivados.  (Boudon, 1979, pg. 44)  

 

 Como se pode notar, a visão do professor sobre o esforço pessoal está 

diretamente relacionada ao seu modo de olhar o aluno. De acordo como o 

entrevistado, o esforço pessoal é condição fundamental para que o estudante possa 

obter êxito escolar. Logo, ser esforçado é uma característica indissociável de um 

bom aluno. 

 

Um bom aluno é aquele que é esforçado, dedicado... Tem que ser 
esforçado, não importa se é particular ou Estado, isso na verdade é pra 
vida toda “né”. 
 

 Em contrapartida, o mau aluno é aquele que não demonstra ser aplicado. 

Observa-se na declaração abaixo que a condição de mau aluno resulta de uma 

estrutura familiar precária.  

 

Descrever um mau aluno é geralmente aquele que não participa, que não 
se interessa pelas aulas, ele não tem aproveitamento, ele faz as provas ele 
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tem um mau resultado, mas isso não é o aluno, é porque ele não tem uma 
estrutura, não tem ninguém que cobre, ninguém que acompanhe, ninguém 
que incentive. Só o professor na sala de aula não resolve a questão.  
 
[...] Ele não é mau aluno porque ele quer, ele não tem o exemplo em casa, 
e chega na escola ele também não vê isso, e aí sim ele é mau aluno, e não 
vai se interessar por nada.  
 

 A entrevista em questão também confirma nossa hipótese de trabalho, pois 

assim como nas demais entrevistas, os principais fatores explicativos do baixo 

desempenho do aluno são o seu reduzido esforço pessoal, e o baixo incentivo 

familiar  ao aprendizado.  

 Quando questionado sobre quais fatores influenciam uma boa educação 

(esforço, interesse pessoal, dinheiro, estudo ou orientação familiar), o professor 

declara:  

 
Nossa! Eu começaria pela orientação familiar. Eu sou sempre baseado na 
família, eu acho que a orientação familiar e o esforço. Nem sempre 
dinheiro, por quê? Porque que eu me formei? Porque eu tive a coragem de 
pedir uma bolsa e aí vai aquela coisa de você ter a humildade.  

 

 Manifesta-se neste depoimento, de uma maneira particularmente incisiva, a 

visão ideológica do professor, pois aqui ele é levado a hierarquizar os possíveis 

fatores que contribuem para o fracasso escolar.  Nota-se que, ao tomar como 

exemplo sua história de vida, o professor tende a interpretar a realidade em função 

de suas experiências pessoais.   

 Gostaríamos de acrescentar que, nessa passagem, a questão econômica é 

apontada pelo professor como algo secundário. Muito embora o dinheiro possa 

ajudar, ele não é um fator decisivo para que o aluno venha obter êxito em sua vida 

escolar. 

   

 [...] então eu acho que o poder aquisitivo facilita e facilita bastante. 
 

[...] Pra manter o filho numa escola pública para esses pais já é uma luta, 
no particular nem pensar, não tem condições de colocar. Então tudo isso 
vai desestruturando a família. 
 
[...] porque a questão econômica ela interfere Silvana. 
 
Eu acho que são mais problemas sociais “né”, porque esses problemas 
sociais estão ligados a problemas econômicos... 
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 Os excertos anteriores demonstram que, conquanto o professor não aponte a 

situação econômica do aluno como um dos fatores determinantes para o fracasso 

escolar, ele reconhece que a condição financeira exerce influência na educação 

escolar.  Há que se destacar que, apesar de o entrevistado não negar a interferência 

do capital econômico no desempenho escolar do aluno, ele adverte que um déficit 

nesse terreno pode ser superado por meio da força de vontade e de um ambiente 

familiar adequado. Na ótica do professor, esses são os fatores mais eficazes para a 

anulação das diferenças de classe no processo educativo. 

 É preciso salientar que o estímulo à escolarização inicia-se no seio familiar. 

Logo, podemos entender porque o professor, ao elencar os fatores para uma boa 

educação, aponta a família como o primeiro deles. Para o entrevistado, a questão 

familiar é uma das mais importantes dimensões explicativas acerca do fracasso 

escolar. 

 

É familiares, econômicos, mas são mais problemas sociais familiares, eu 
acho que a família ainda  é o grande problema, porque você no Estado, 
você trabalha sozinho “né”? Você não tem a participação da família. Eu até 
vejo as mães vindo buscar os meninos aqui, mas pra aproximar, pra um 
diálogo, aquela cobrança em casa, ela vai falar pra você “eu não tenho 
tempo querida”.  
 
Com certeza, a família não tem essa disponibilidade pra acompanhar o 
filho, incrível “né”?  
 
Não, os alunos do Estado nós temos sérios problemas, porque são famílias 
completamente destruídas, filhos de pais separados. Eles não sabem nem 
quem é o pai...  
 
[...] Essa comunidade aqui é difícil nesse aspecto, porque eles têm esse 
problema mesmo, família muito desestruturada e isso afeta na sala de 
aula... 
 
[...] Uma boa parte dos alunos tem muitas dificuldades no aprendizado, 
acho que mesmo de 1ª a 4ª e depois Fundamental e Médio, mas fruto de 
muitos problemas que eles têm, muitos problemas mesmo. Tem alunos na 
sala com problemas familiares assim... Pai bate na mãe, foi embora, deixou 
a família... São muitos problemas, o cara não tem como entrar na sala de 
aula e se concentrar na matéria. Ele vai ter um tipo de distúrbio, de uma  
forma ou de outra...  
 

 Ao apontar a desestruturação familiar como o principal responsável pelo 

fracasso escolar das classes populares, o professor acaba desconsiderando o papel 

da escola na reprodução das relações sociais.  
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 O fato de lecionar tanto na rede pública, quanto na rede privada, faz com que 

o professor tenha consciência de que a formação oferecida na escola varia de 

acordo com a origem social da clientela escolar. No entanto, apesar de ter 

conhecimento da diferente formação oferecida aos diversos segmentos sociais, o 

professor tende a não responsabilizar a escola por essa diferença. Nessa 

perspectiva, ele exalta o papel do professor que, frente a essas dificuldades, se 

apresenta como um combatente desse cenário em que opera a desestruturação 

social e familiar. A abordagem ideológica das dificuldades do aluno torna o professor 

incapaz de se questionar sobre qual função tem desempenhado o atual sistema 

público de ensino. 

 É preciso considerar que, na visão do professor, a desestruturação familiar 

resulta da condição sócio-econômica das famílias. Deste modo, pode-se dizer que 

para ele, família de origem popular, na maioria dos casos, é sinônimo de família 

desestruturada.  

 Ao ser questionado sobre a diferença entre escola pública e escola privada, o 

professor demonstra sua visão estereotipada das classes populares; para ele, essas 

classes, por suas condições sociais, acabam não valorizando a escola. 
 
Então, isso é uma coisa bem complexa. Eu tenho por princípio, garantir 
uma boa aula em relação ao Estado, porque eu acho que os alunos... acho 
não, tenho certeza que os alunos são mais carentes, são até mais 
necessitados. Por quê? Porque eles não são assistidos pela família. No 
privado você tem todo “assim”, uma rotina. Tem a apostila, uma vez por 
semana você vai para o laboratório de informática... Então o próprio 
sistema da escola já dá um suporte para o aluno, e mais a família junto e 
professor... Então há um direcionamento, aqui no Estado não. 

  

 Nota-se também que a escola particular é vista como um ambiente mais 

disciplinado e organizado, fatores que contribuem para o melhor aproveitamento dos 

estudantes. A percepção do professor é a de que a escola privada é um ambiente 

que propicia uma preparação adequada para o ingresso no Ensino Superior. De 

acordo com o entrevistado, a qualidade superior da instituição privada advém, 

basicamente, das maiores cobranças sobre os professores, que podem ser 

demitidos caso não atendam as exigências. Em contrapartida, na escola pública o 

professor desfruta de estabilidade e benefícios que acabam desembocando em 

menor compromisso com a função.  
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[...] E um dado que também é bem interessante Silvana, é engraçado, no 
privado o professor é muito cobrado, no Estado nem tanto. Então, quando 
você entra por aquela porta, é a questão da sua consciência, não é? E eu 
gosto de dormir bem à noite, tranqüilo. Então quando eu saio desta sala, eu 
saio com a consciência tranqüila. Aqui é mais flexível, mas ao mesmo 
tempo eu acho que falta um pouco de fiscalização, de cobrança... 

 

 Para o professor, a falta de fiscalização das escolas, dos diretores e dos 

professores acarreta a baixa qualidade do ensino público. Os professores 

concursados, que compõem a categoria, são vistos como um segmento dotado de 

proteções e regalias, pouco comuns aos profissionais que lecionam na rede privada.  

 Apesar de apresentar duras queixas ao sistema público de ensino, verifica-se 

que o entrevistado demonstra ter preferência por trabalhar em escolas públicas. Isto 

ocorre porque, segundo o professor, a clientela dessa rede demonstra ter mais 

respeito para com ele, diferentemente dos alunos da escola privada, que muitas 

vezes são arrogantes e dissimulados. 

 

[...] Porém em relação à educação e culturalmente, pelo menos o contato 
que eu tive nesta escola nestes quatro, cinco anos eu diria que é nota dez. 
O respeito que se tem em relação aos professores aqui no Estado, eu não 
vejo no particular. Olha que discrepância. A família assiste. Teoricamente 
eles têm uma educação mais refinada, mas eles, na minha opinião, eles 
não têm certos valores. 
 
[...] Arrogância, são muito dissimulados, são arrogantes... e esse é o 
problema. Eles quase que não ouvem o professor... 
 

 Compreende-se que a preferência pelo ensino público decorre da 

superioridade social de que goza o professor perante os alunos da escola pública. 

Assim como nas demais entrevistas, entendemos que esse “melhor relacionamento” 

com os alunos, resulta da submissão apresentada pelos mesmos, frente à figura do 

professor.  Essa submissão é reflexo da autoridade conferida a ele.  

 Quanto à influência da diferença de classe na relação professor/aluno na 

escola pública, o entrevistado relata: 
 

[...] eu não sinto essa diferença não, e em relação a mim e aos alunos, não 
tem diferença nenhuma “né”? Porque a minha origem não é de classe 
média.  
 

 107
 



 

 Mesmo pertencendo à classe média, e tendo consciência de sua 

superioridade social, o professor afirma não sentir a influência da diferença de classe 

em sua relação com os alunos. Isso ocorre porque, em uma relação social desigual, 

quem irá sofrer o peso desta diferença, na maioria das vezes, são aqueles que estão 

em uma posição inferior. Entretanto, é possível constatar que, mesmo negando 

qualquer atitude que possa desmerecer o aluno por sua condição social, o professor, 

em sua prática pedagógica, faz com que eles, por estarem em uma posição inferior a 

sua, sintam-se socialmente e culturalmente diminuídos. Logo, são os alunos que irão 

sofrer as conseqüências dos conflitos existentes no relacionamento entre membros 

de duas classes sociais distintas. Os trechos que se seguem demonstram a 

consciência do professor a respeito de sua superioridade de classe, e a influência 

desta na relação com aqueles que estão abaixo.  
 

[...] Porque no Estado, o professor se acha no direito de falar qualquer 
coisa para o aluno, porque ele sabe que o pai tem um nível muito inferior e 
mesmo num diálogo ele vai dobrar o pai. 
 
[...] Eu não sou seu amigo, eu sou seu professor. 
 
[...] De certa forma sim, você tem professores que até segregam alunos, 
nesta escola, nesta escola, que segregam alunos ou porque o aluno é 
favelado, ou porque o aluno é negro. 
 
[...] E professor, apesar do salário, apesar de perder o poder aquisitivo, ele 
está num nível mais elevado do que o aluno, mas é óbvio que isso 
acontece entendeu? 
 

 Por meio desse depoimento, nota-se que os professores, de um modo geral, 

estão a todo o tempo demarcando seu poder e autoridade perante os alunos. É 

visível, portanto, a influência da diferença de classe na relação professor/aluno. 

Entretanto, o entrevistado não faz nenhuma análise sobre a repercussão desta 

diferença social na relação que mantém com seus alunos, e nenhuma menção à sua 

própria contribuição para o fracasso escolar. 

 Apesar de afirmar não sentir a influência da diferença de classe em seu 

relacionamento com os alunos da escola pública, o professor relata que o mesmo 

não ocorre em seu relacionamento com os alunos do setor privado. Segundo o 

entrevistado: 
 

[...] Eu sinto essa diferença no particular. 
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Exatamente, então eles têm valores completamente diferentes. Então como 
eu já tenho mais idade e mais vivência eu sinto realmente essa diferença. 
Então é um choque cultural porque muitos dos valores que eles carregam, 
divergem com os meus. 

  

[...] Então eles se colocam na situação de que eles quase que não 
precisam do professor entendeu? Então eles têm uma mentalidade que... 
muitos alunos, não todos “né”? Mas uma boa parte tem uma mentalidade 
que não me agrada... Quando o pai é médico, engenheiro, que ele também 
tem uma formação superior, então na cabeça dele, ele compara com o 
professor... “Pô”, meu pai é engenheiro e o cara é professor”... 
 

  É possível notar que o professor tem consciência de que ele está num 

nível superior ao dos pais da escola pública e num nível igual ou inferior aos pais 

que freqüentam a rede privada. Essa superioridade ou inferioridade caracteriza-se 

não apenas pela diferença de capital econômico, mas principalmente, pela diferença 

de capital cultural.  Constatou-se também que o professor apresenta uma 

sensibilidade exacerbada ao se relacionar com alunos que estão num nível social 

igual, ou superior ao seu. 

  Neste caso específico, observa-se que, mesmo com muita dificuldade, o 

entrevistado reconhece que o sistema de ensino, de um modo geral, oferece dois 

tipos de formação, destinando uma pequena parte da população para os postos de 

maior prestigio social e as massas para compor os serviços manuais. Os trechos 

que se seguem demonstram a consciência do professor quanto ao processo de 

seleção e reprodução social desempenhado pela escola.  
 

[...] Sabe o que me chateia muito Silvana? É assim, como eu vivo os dois 
opostos. O aluno aqui do Estado, ele está sendo preparado para ser o 
empregado e o do particular está sendo preparado pra ser patrão. Isso é 
uma coisa que me incomoda e muito. Eu tento quebrar essa barreira, mas 
eu sei que lá na frente é difícil e esses nossos aqui serão os futuros 
empregados e aqueles lá serão os futuros patrões. Eu gostaria que alguns 
que estão aqui fossem os futuros patrões, não que os outros peão seja 
empregados, mas infelizmente é essa a realidade, os nosso aqui serão 
empregados e lá eles serão os burgueses mesmo, os donos dos meios de 
produção. Infelizmente é uma triste realidade. Ah, 3º ano aqui quantos 
estão empregados? Cinco, em uma sala de quarenta e oito. Muito difícil, 
isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas eu já cheguei também à 
conclusão que eu não vou mudar o mundo. 
 
[...] a maioria dos alunos aqui terão muitos problemas pra se engajar no 
mercado de trabalho e a nossa escola... a nossa escola eu digo o Estado 
..., de uma forma geral, ela não prepara o aluno pra isso. Aliás, a escola, 
“tá” lá no estatuto, ela não tem função de preparar o aluno para o ensino 
superior, ela tem que preparar para o mercado de trabalho. Eu acho que 
nem isso nós estamos fazendo na verdade. 
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 Em conformidade com Baudelot & Establet (1987), os professores são 

conscientes do papel da escola na sociedade capitalista.  
 Gostaríamos de destacar que, durante a entrevista, registramos a dificuldade 

apresentada pelo professor em reconhecer o papel reprodutor do sistema 

educacional. Essa dificuldade veio acompanhada de um sentimento de impotência 

frente ao problema, fazendo com que ele buscasse justificativas a fim de amenizar a 

responsabilidade que recai sobre a escola, e conseqüentemente, sobre o professor.  

 Apesar de reconhecer a função seletiva do sistema escolar, o professor não 

faz menção às causas que levam a escola a se comportar desta maneira. Deste 

modo, mesmo responsabilizando a escola por sua postura frente às desigualdades 

sociais, ele desconsidera o fato de a escola não apresentar nenhuma estratégia que 

vise à diminuição dos efeitos dessas desigualdades. 

 Gostaríamos de esclarecer que, na nossa compreensão, o professor chegou 

a um ponto crítico da análise. Embora perceba os diferentes tipos de formação 

oferecida pelo sistema de ensino, ele não menciona o fato de que, o fracasso 

escolar não está relacionado apenas às questões sociais, mas também, a postura da 

escola frente a essas desigualdades. 

 Esta impotência quanto ao problema pode ser observada quando o professor 

relata “eu já cheguei também à conclusão que eu não vou mudar o mundo”.  

 Vale ressaltar que, embora consciente de que a escola reproduz o sistema 

capitalista, para o professor, é como se os problemas fossem criados fora dos muros 

escolares.  

 

[...] Então, todas essas coisas fazem com que a escola fique 
sobrecarregada e eu sempre falo, o problema não é a escola, o problema é 
a família. Só explode na escola, só vem acontecer aqui, mas a família é 
desestruturada “né”. 
 

 

 Na perspectiva do entrevistado, a escola, ao se deparar com os problemas 

sociais, assume um fardo pelo qual, teoricamente, não teria responsabilidade. Esse 

se caracteriza por problemas familiares pré-escolares. 
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 O professor tangencia o papel reprodutor da escola no modelo social 

capitalista, mas desconsidera a possibilidade de a escola não apenas reproduzir, 

como também produzir as desigualdades sociais. É este aspecto que nos leva a 

 



 

apontar as análises do professor como limitadas, pois há um super 

dimensionamento dos problemas familiares e um subdimensionamento do padrão de 

ensino ministrado pela escola, que leva aqueles que são destituídos de capital 

cultural ao fracasso escolar. 

 Sua dificuldade em apontar uma solução para os problemas escolares faz 

com que o professor crie mecanismos para ocultar as reais causas do fracasso 

escolar. O entrevistado afirma que, apesar de as diferenças sociais influenciarem no 

desempenho escolar do aluno, se houver um empenho por parte deste e um 

acompanhamento familiar, as desvantagens decorrentes da origem econômica e 

social podem ser minimizadas. Diante de qualquer aspecto que suscite uma reflexão 

crítica sobre as condições sociais dos alunos, o professor tende a apontar como 

solução para a superação deste problema, o esforço pessoal do aluno. 

 No entanto, a consciência da existência de dois tipos de formação, oferecidas 

de acordo com o poder aquisitivo das famílias, evidencia-se também quando o 

professor é solicitado a imaginar o futuro dos alunos da rede privada e o futuro dos 

alunos da rede pública. Quanto ao futuro dos alunos da escolar particular o 

professor relata: 
 
[...] Às vezes no final, no frigir dos ovos, eles vão acabar administrando os 
bens dos pais. Se eles vão duplicar ou triplicar é uma coisa,mas eles têm 
uma possibilidade muito maior de... Os nosso é... dificuldade de inserção 
no mercado de trabalho, e lá o cara vai ser dono, vai trabalhar com o pai 
aprendendo a dirigir a administrar. Aqui o cara não tem perspectiva... 
 

 A comparação entre o futuro profissional dos alunos da escola pública e o 

futuro dos alunos da escola particular deixa evidente que o professor tem 

consciência de que a trajetória escolar e profissional dos alunos está diretamente 

relacionada à sua origem social.  

 Quanto aos alunos da escola pública, que empenham esforços na tentativa 

de um futuro mais promissor e que, por esse comportamento, são considerados 

bons alunos, o professor relata: 
 

Eu imagino um futuro que será difícil por causa da origem dos alunos, da 
luta que eles terão, será difícil como tudo na vida é difícil... Mas são alunos 
que... Esses alunos não me preocupam tanto, porque eles já têm uma 
família um pouco mais estruturada, eles já são mais conscientes, são 
alunos que tem mais maturidade na sala...  
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[...] Então esses alunos serão bem recebidos no mercado de trabalho 
porque penso eu que, mesmo com as dificuldades, eles estão preparados, 
e não é só conhecimento, é a questão do caráter, da dignidade, dos 
valores que eles carregam “né”. E isso você não tira de ninguém... 
 

 Observa-se que na visão do entrevistado, os bons alunos terão maiores 

possibilidades de ascensão profissional e social devido ao seu esforço e por 

apresentarem famílias estruturadas que valorizam a educação. Contudo, mesmo 

acreditando na possibilidade de sucesso escolar dos alunos da escola pública, o 

professor é levado a reconhecer que essas possibilidades são ínfimas perto dos 

alunos das classes média e alta. Na visão do professor, esses últimos irão, no 

mínimo, administrar os bens dos pais, sem que, para isso, seja necessário 

empenhar um grande esforço.  

 Como podemos observar logo abaixo, embora o professor afirme que há 

alunos que conseguirão alcançar uma certa ascensão social, esses são 

considerados exceções e não regra.  
 

São as exceções. Infelizmente eles não são a regra, eles são as exceções. 
Mas eles devem chegar à faculdade e eles vão chegar à faculdade com 
muitos problemas, por quê? Porque eles tiveram uma defasagem muito 
grande. 
 
[...] O que eu cobro, e cobro muito de mim mesmo e do sistema, é que a 
possibilidade se estendesse para um número maior de aluno. Eu não quero 
que numa sala de quarenta, cinco se dê bem na vida. Tinha que ser pelo 
menos metade, vinte, e nós estamos abaixo da metade, a maioria vai se 
perder para o tráfico de drogas, pra isso ou pra aquilo 
 
[...] Eu diria que se... eu diria que uns 8 ou 9 % devem chegar à faculdade. 
 
[...] tem alunos que são interessado, que vão chegar, também vão ser bons 
profissionais. Não são 30, 40, mas 10 vão se salvar, eles vão conseguir 
chegar.  
 

 Embora o professor aponte o esforço pessoal como uma atitude capaz de 

diminuir os efeitos da diferença de classe, ele reconhece que os alunos das classes 

populares terão muitas dificuldades em percorrer uma trajetória escolar que inclua o 

Ensino Superior.   

 

[...] É o que eu falo: a nota não quer dizer nada.  O cara passou no 
vestibular. O problema não é entrar, o problema é sair. Quantas DP ele vai 
ter que carregar?  Ele vai conseguir acompanhar? Ele vai ter dinheiro pra 
pagar? Ele vai trancar a matrícula e não vai voltar nunca mais e vai ser 
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aquele que vai falar no futuro “não, eu cursei a faculdade por seis meses, 
mas eu tranquei a matrícula porque eu não tinha grana e depois não 
consegui voltar”. Adianta? Eles vão chegar, eu só não sei se eles vão 
terminar. A minha preocupação é essa, será que eles vão conseguir 
terminar a faculdade? Só pra dizer que eu estive lá não adianta... 
 

 Cabe ressaltar que o conceito de sucesso, para os alunos da escola pública, 

difere significativamente do conceito de sucesso para os alunos da escola privada. 

Para os alunos de origem social superior, o sucesso define-se por atingir postos 

dirigentes na divisão capitalista do trabalho ou multiplicar o estoque de capital 

econômico familiar. Já para os alunos das classes populares, o sucesso limita-se, na 

melhor das hipóteses, a concluir o Ensino Superior e inserir-se no mercado de 

trabalho, mesmo que desempenhando um trabalho manual.  
 
[...] Eu falo “pros” meninos aqui, a faculdade não é caminho pra todos, 
existem outros caminhos. Vai fazer um curso técnico, SENAI, ETE... Não 
tem que cursar a faculdade pra vir a ser ou ter uma profissão. Não é? 
Porque realmente financeiramente eles não têm condições, e quem é que 
passa na USP (risos)? 

 

 Ao mencionar a possibilidade dos alunos das classes populares se 

encaminharem para cursos técnicos profissionalizantes, o professor evidencia sua 

baixa expectativa quanto à trajetória escolar dos mesmos. Conquanto a ideologia do 

mérito pessoal esteja fortemente presente em seus depoimentos, como uma 

estratégia de neutralização das diferenças sociais, verifica-se que o professor é 

consciente de que apenas a dedicação do aluno não é condição suficiente para a 

garantia de um futuro com maiores perspectivas. 

 Notamos também que as expectativas tornam-se cada vez menores, quando 

o professor é solicitado a imaginar o futuro dos “maus alunos” que estudam na rede 

estadual. 

 

Eu imagino aquele que vai... famílias destruídas, desemprego, alcoolismo... 
Nós temos alunos que são donos de bancas até, não bancas de jornal, 
bancas de droga “né”. Então eles têm uma outra realidade. Infelizmente a 
escola perdeu uma grande oportunidade de preparar esses alunos pra 
vida, pra serem realmente cidadãos como deveria ser. 

 

 113

 Vê-se que, em sua ótica, os maus alunos incorrem num duplo fracasso pois, 

além de não se apropriarem dos conhecimentos escolares, mostram-se também 

incapazes de assimilar, ao menos, os ensinamentos morais e éticos.  Dessa forma, o 

 



 

entrevistado tende a isentar a escola de seu papel, e a depositar sobre a família a 

responsabilidade por esse fracasso. Sendo assim, a única culpa que recai sobre a 

escola está no fato desta não conseguir contornar no processo pedagógico os 

problemas sociais e familiares que eles carregam. 

 Constatou-se também que, de acordo com o professor, é grande o 

investimento feito pelas famílias de classe média na escolarização de seus filhos.  
 

Não, pelo menos na particular, eles já tem a facilidade dos pais serem  
famílias estruturadas e eles têm poder aquisitivo. Então aqueles alunos que 
não tem um mínimo de esforço, um mínimo, eles já vão administrar os bens 
dos pais. 

 
[...] ele está investindo no filho “né”, o filho é um investimento e ele vai 
querer retorno. E isso vai acontecer, eu vejo lá no ensino particular, quando 
o filho chega no terceiro ano do Ensino Médio, que é o ENEM, que é a 
nota... aí ele tem o ... ele vai ver se aquela escola realmente é boa ou não 
pro filho dele. Se atingiu aquele objetivo e aquele investimento que ele está 
fazendo pesado.  

 

 Segundo Pierre Bourdieu (2007), a classe média “adere mais fortemente aos 

valores escolares, pois a escola lhe oferece chances razoáveis de satisfazer a todas 

as suas expectativas.” Deste modo,  a ambição de ascensão social, presente nas 

famílias de classe média, as impulsiona, muitas vezes, a fazerem investimentos 

desproporcionais aos seus recursos, com a finalidade de elevar o padrão familiar.  

 Gostaríamos de enfatizar que, em oposição às classes populares, o professor 

caracteriza a classe média como famílias estruturadas e que, portanto, possuem 

melhores condições para auxiliar e estimular seus filhos nos estudos.  
 
 
[...] Os alunos da particular são mais assistidos pela família. Até porque os 
pais têm um nível de cultura mais elevado, que é classe média ou classe 
média alta. Então eles acompanham e quando há uma reunião na 
particular, faltam lugares. Quando há no Estado, numa sala de cinqüenta 
vêm doze pais. Então não há esse comprometimento. Então na verdade, o 
pai ele instrui o filho. Então ele tem todo um suporte da família. Os nossos 
aqui não. 
 
[...] Você tem condições de auxiliar o seu filho, o  aluno nosso... o pai não 
tem condições, porque também ele não sabe nem ler nem escrever, ele 
estudou até a 4ª, 5ª  série. Porque a vida faz isso mesmo, o cara tem que 
trabalhar. Então a família é desestruturada, é mais problema social mesmo, 
sem dúvida alguma. 
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 Apesar de o entrevistado relativizar a diferença cultural existente entre os 

alunos, ele não problematiza o fato de a escola se aproveitar deste capital, 

favorecendo as classes superiores; e não considera o fato de que o prejuízo deste 

modelo educacional recai sobre as crianças de origem popular, visto que seu 

ambiente social não favorece a aquisição do capital cultural. 

 De acordo com Pierre Bourdieu o capital cultural dispensa intencionalidade e 

se passa de forma osmótica. Sua transmissão é imperceptível para aqueles que o 

recebem. Quanto menor for o grau de intencionalidade, maior será a eficácia da 

transmissão deste capital. Desta forma, a criança vai absorvendo certos padrões e 

conhecimentos de forma natural dentro do ambiente social em que convivem. 

Segundo o autor: 

 

A parte mais importante e mais ativa (escolarmente) da herança cultural, 
que se trate da cultura livre ou da língua, transmite-se de maneira 
osmótica, mesmo na falta de qualquer esforço metódico e de qualquer 
ação manifesta... (BOURDIEU 2007, pg 46) 

 
 

 É importante ressaltar que, para o professor, o bom desempenho dos alunos 

da rede privada, é resultado do acompanhamento dos pais, no que diz respeito às 

tarefas e reuniões escolares; mas ele não logra abordar diretamente a questão das 

diferentes condições de classe para o acompanhamento do trabalho escolar dos 

filhos. 

 Em conformidade com Pierre Bourdieu, entendemos que a superioridade dos 

alunos de classe média não resulta de uma atitude prática dos pais de classe média, 

mas sim da presença, nessa classe, de uma mentalidade voltada para a ascensão 

social.  Logo, não se deve imaginar que o sucesso escolar dos alunos da classe 

média advém de uma assistência direta dos pais quanto às atividades escolares; tal 

sucesso tem mais a ver com as expectativas e a cobrança dos pais que projetam 

para seus filhos uma trajetória escolar longa. 

 A pesquisa de campo também evidencia que o restrito capital cultural 

adquirido pelos alunos das classes menos favorecidas, em seu convívio familiar, faz 

com que o professor sinta a necessidade de adequar os conteúdos escolares. 

Entretanto, esta adaptação dos conteúdos, implica em uma queda na qualidade do 

ensino oferecido aos segmentos menos favorecidos.  
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[...] Não adianta você querer chegar aqui com um nível muito elevado de 
educação em um bairro, um município muito pobre e que os alunos não 
tiveram na verdade nenhum pré-requisito, não tiveram base nenhuma. Não 
vai funcionar, não adianta socar matéria que o cara não vai assimilar. 
Então eu acho que tem que ser adequado a cada realidade.  
 

 A superioridade da qualidade de ensino oferecido na rede privada em que 

leciona o entrevistado, como já assinalamos, decorre de um aproveitamento do 

capital cultural adquirido antes do ingresso na instituição de ensino.  

 A entrevista nos mostrou um dos mecanismos de triagem empregado pela 

rede privada. Neste caso particular, chamou-nos atenção o professor mencionar a 

existência de um processo seletivo, realizado no colégio em que trabalha cuja 

finalidade é eleger os mais aptos. Esse exemplo elucida a natureza seletiva do 

sistema educacional, e nos dá dimensão das desvantagens sofridas pelos alunos do 

ensino púbico ao se depararem com o vestibular,  ou mesmo com o ingresso no 

mercado de trabalho. Segundo Baudelot & Establet (1987), esses mecanismos 

funcionam de modo a selecionar aqueles que estão aptos para compor os postos de 

maior prestígio social; desse modo, a escola manifesta seu caráter segregador e 

marginalizador.  
 
Eles fazem prova sim, eles fazem uma seleção pra ver se o aluno é apto, 
porque isso mantém a qualidade do ensino. Alguns acham que isso é 
segregação. 
 
[...] Porque “se não”, você vai começar a comprar diploma, isso e aquilo... 
eu acho que realmente precisa fazer uma prova, até pra determinar o nível 
do aluno... eu acho que assim você mantém uma certa qualidade.   
 
Eles são seletivos. Aí nós vamos entrar numa outra discussão, que é 
aquela discussão da família, do poder aquisitivo “né”... Que de repente um 
estudou numa escola estadual que não lhe preparou, o outro estudou numa 
escola...  uma pouco mais renomada... 
 
[...] Então esse aluno ele foi melhor preparado, então ele “tá” mais apto a 
passar no vestibulinho e o outro aluno que não teve essa possibilidade, 
será prejudicado. Tem esse lado também. 
 

 Observou-se na entrevista que o professor se mostra a favor do uso de 

processos seletivos em colégios particulares, pois estes demonstram ser uma 

estratégia eficaz para manter a qualidade do ensino; mesmo resultando em uma 

determinada forma de segregação.  
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 Entretanto, o professor desaprova a presença de processos seletivos na 

escola pública, pois, de acordo com o entrevistado, esse tipo de seleção 

descaracterizaria os ideais democráticos desta instituição, que se configura no 

discurso de que a escola pública é aberta a todos. 
  

Exatamente, mas eu acho que mantém uma certa qualidade. Agora a 
escola já diz, ela é pública, então ela é aberta para todos. Numa escola 
pública teoricamente não pode ter esse tipo de segregação, ou querer 
qualificar pela qualidade, ela é aberta a todos. Então isso não dá nem pra 
contestar. 
 

[...] Se você está no Estado é porque você não tem poder aquisitivo, se não 
estaria no particular. Só pra fechar esta questão, dou um exemplo claro: O 
professor do Estado leciona no Estado e onde estuda o filho dele? 

 

 É interessante notar que o reconhecimento da superioridade do ensino 

oferecido na rede privada faz com que os professores encaminhem seus filhos para 

o ensino particular para obterem educação de melhor qualidade e, assim, verem 

aumentadas as suas possibilidades de ascensão social.   Contudo, esta escolha 

implica em um grande esforço financeiro, visto que o investimento aplicado na 

educação em escolas privadas é relativamente alto em comparação à média salarial 

dos professores. Segundo Saes (2005, pg. 103), a classe média interessada na 

qualidade de ensino oferecido aos seus filhos, “...mostra-se disposta a renunciar à 

gratuidade do ensino e a se submeter a um modelo de escola orientado pelo objetivo 

de busca do lucro.”   

 Em contrapartida, as classes populares, por serem destituídas de capital 

econômico e de capital cultural, se vêem obrigadas a encaminhar seus filhos a 

instituições de baixa qualidade, contentando-se com um ensino que lhe garante 

apenas um certificado.  

 Percebe-se que, para o entrevistado, o fato de o professor lecionar na escola 

pública e matricular seu filho no ensino privado configura um contra senso.  
 
Se estuda no particular não há um contra censo? Quer dizer que o seu 
trabalho não é bom, não é isso? Porque você não tem coragem de colocar 
o seu filho aí.  
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[...] Então o professor do  Estado, ele vive esse contra censo, ele é 
professor do Estado, valoriza o Estado, mas o filho estuda no privado. 
Então isso é um contra censo... infelizmente é uma realidade. Pode 
perguntar pra qualquer professor: Seu filho estuda no Estado? Não, está no 
particular. Ué, mas você não é professor do Estado? 

 



 

 

 

 Ao discorrer sobre este assunto, o entrevistado evidencia a dificuldade, 

sentida pelos professores, em reconhecer que o ensino oferecido na escola pública 

é ineficaz. A nosso ver, essa dificuldade decorre do fato de o professor ser o 

principal agente de transmissão do ensino escolar. Logo, ao apontar a ineficácia da 

escola, o professor  coloca no centro desta análise o seu próprio trabalho. 

  Contudo, é interessante notar que, ao mencionar o futuro educacional 

planejado para sua filha, o professor relata: 
 

(Risos) Ah! A minha nem estuda ainda. 
 
[...] Não, por enquanto não. Ela fica com a avó, mas ela deve ir para o 
privado. 

 

 Embora critique essa prática, o entrevistado afirma que também recorrerá ao 

ensino pago, a fim de garantir uma melhor educação para a sua filha. Com isso, 

nota-se que o professor apresenta um comportamento característico de seu grupo 

social.   

 Por fim, gostaríamos de destacar que o entrevistado, quando questionado 

sobre os motivos que levam os professores a optarem pelo ensino pago, ele 

responde: “É a questão mesmo dele não acreditar na escola pública.”  Compreende-

se, portanto que, em seu discurso individual, o professor tende a se mostrar 

favorável à escola pública, no entanto, em sua prática, ele tende a adotar um 

comportamento específico de sua classe social, cujo objetivo é se distinguir das 

classes populares, por meio da escolarização. Desse modo “a classe média aparece 

assim como um grupo social cuja única forma de comportamento típico é a busca da 

satisfação de interesses estritamente individuais. “(SAES, 2005, pg. 111).  
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2.4  Panorama geral das ideologias docentes a respeito do fracasso escolar 
 

Entrevistado Influência da 
diferença de classe 

na relação professor 
aluno 

Principais fatores 
que determinam 

uma boa educação 

Principais aspectos 
que exercem 

influência no fracasso 
escolar 

 

Estratégias contra o 
baixo desempenho 
escolar do aluno 

Visão da 
contribuição do 

professor na 
produção do 

fracasso escolar 

Projeto do 
professor para 
a educação dos 

seus filhos 

Sistema de 
Ciclos e 

Progressão 
Continuada 

Professora de 
Matemática 

Na hierarquia social se 
vê como classe baixa 
e por esse motivo não 
sente a influência da 
diferença de classe na 
relação professor 
aluno 

1º Orientação familiar 
2º Esforço e interesse 
pessoal 
 
 

Pouco 
comprometimento da 
família na educação 
dos filhos e 
desinteresse do aluno. 

O esforço do aluno é 
a estratégia mais 
eficaz para superar 
as diferenças 
socioeconômicas. 

Não faz  menção Não possui filhos Tece críticas  ao 
sistema de ciclos 

Professora de 
Português 

Sente a influência da 
diferença de classe 
somente quando os 
alunos estão em uma 
posição social 
superior. 

1º Orientação familiar 
2º Esforço e interesse 
pessoal 
 
 
 

Pouco 
comprometimento da 
família na educação 
dos filhos e 
desinteresse do aluno. 

O esforço do aluno é 
a estratégia mais 
eficaz para superar 
as diferenças 
socioeconômicas. 

Menciona o fato de 
alguns professores 
não estarem 
comprometidos com 
a educação. 

Não possui filhos Tece críticas ao 
sistema de ciclos 

Professora  
Polivalente 

Sente a influência da 
diferença de classe na 
relação professor 
aluno. Entretanto se 
mostra mais sensível 
quando está numa 
posição social inferior 
a do aluno. 

1º Orientação familiar 
2º Esforço e interesse 
pessoal 
 
 

Pouco 
comprometimento da 
família na educação 
dos filhos e 
desinteresse do aluno. 
 

Não faz menção 
(porém 
subentendemos nas 
entrelinhas da 
entrevista  o valor 
dado pela professora 
a ideologia 
meritocrática -esforço 
pessoal) 

Menciona o fato de 
alguns professores 
não estarem 
comprometidos com 
a educação 

Matriculados no  
ensino privado. 

Tece críticas ao 
sistema de ciclos 

Professora de 
Inglês 

Sente a influência da 
diferença de classe 
somente quando os 
alunos estão em uma 
posição social 
superior. 

1º Orientação familiar 
2º Esforço e interesse 
pessoal 
 
 

Pouco 
comprometimento da 
família na educação 
dos filhos e 
desinteresse do aluno. 

O esforço do aluno é 
a estratégia mais 
eficaz para superar 
as diferenças 
socioeconômicas. 

Menciona o fato de 
alguns professores 
não estarem 
comprometidos com 
a educação 

No momento não 
estão em idade 
escolar, mas 
futuramente 
matriculará no 
ensino privado.  

Tece críticas ao 
sistema de ciclos 

Professor de  
Geografia 

Sente a influência da 
diferença de classe 
somente quando os 
alunos estão em uma 
posição social 
superior. 

1º Orientação familiar 
2º Esforço e interesse 
pessoal 
 
 

Pouco 
comprometimento da 
família na educação 
dos filhos  e 
desinteresse do aluno. 

O esforço do aluno é 
a estratégia mais 
eficaz para superar 
as diferenças 
socioeconômicas. 

Menciona o fato de 
alguns professores 
não estarem 
comprometidos com 
a educação 

No momento não 
estão em idade 
escolar, mas 
futuramente 
matriculará no 
ensino privado. 

Tece críticas ao 
sistema de ciclos 
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2.5 Análise Geral dos resultados colhidos na pesquisa 
  

O quadro, aqui apresentado, tem o intuito de possibilitar uma visão geral 

dos principais aspectos observados nas entrevistas quanto aos mecanismos 

ideológicos acionados pelos professores, cuja finalidade, é ocultar as causas 

sociais do fracasso escolar. O primeiro aspecto a ser observado refere-se ao 

olhar do professor quanto à influência da diferença de classe em sua relação com 

os alunos. Sobre este aspecto, verificamos que três dos entrevistados tendem a 

ignorar o fato de as diferenças de classes exercerem influência em seu 

relacionamento com os alunos que se encontram em uma posição social inferior 

à sua. Entretanto, quando se relacionam com alunos que apresentam uma 

condição social e econômica mais elevada, eles se mostram sensíveis a essa 

influência. Em geral, este sentimento pode ser observado com maior freqüência 

quando os professores lecionam em escolas privadas. Um dos entrevistados 

(professora polivalente) reconhece que as diferenças de classe não apenas 

influenciam a relação professor-aluno, como também, são visíveis tanto para o 

professor quanto para o aluno. Porém, assim como os demais entrevistados, ela 

se mostrou mais sensível aos sintomas desta influência quando se encontra 

numa posição social inferior a do aluno. Apenas um entrevistado (professora de 

matemática) mencionou não sentir tal influência na sua relação com os alunos. 

Neste caso específico, entendemos que a professora se manifestou de forma 

contrária aos demais depoimentos pelo fato de ela se classificar no mesmo nível 

hierárquico que os alunos da escola pública (classe baixa). Logo, ao se colocar 

no mesmo plano social e econômico, a professora não observa tal influência, pois 

segundo seu olhar, não há diferença social entre ela e os alunos da rede pública 

de ensino.  

 Sobre este aspecto ressaltamos que os professores, ao se depararem com 

alunos que dispõem de um capital econômico e cultural mais elevado, sentem, de 

maneira mais intensa, a influência exercida numa relação entre indivíduos de 

diferentes classes sociais. Entretanto, reconhecer que esta diferença de classe 

também exerce influência em seu relacionamento com os alunos das classes 

populares, em que o professor goza de maior prestígio social, implica também 

reconhecer que o processo ensino-aprendizagem está imbricado na relação 



 

professor-aluno, tornando o professor responsável pelo fracasso escolar. Os 

professores investigados em momento algum apresentam como fatores 

importantes para o bom desempenho escolar do aluno a sua relação com o 

mesmo, ou o trabalho realizado por eles no cotidiano escolar. Isto parece 

denunciar que os professores se eximem de qualquer responsabilidade quanto 

ao fracasso escolar dos alunos de origem popular. 

 Também pudemos constatar, por meio dos dados que emergiram da 

análise individual das entrevistas que, sem exceção, todos os entrevistados 

apontaram, como fatores determinantes para uma boa educação, a orientação 

familiar seguido do esforço pessoal do aluno.  Esses aspectos foram apontados 

também como os principais fatores que justificam o fracasso escolar das classes 

populares. Tais argumentos revelam um dos principais mecanismos ideológicos 

veiculados pelo professor para justificar as causas sociais do fracasso escolar.  

Entendemos que esses mecanismos são acionados a fim de ocultar a 

participação da escola e do professor nos processos de seleção e reprodução 

social.  

 O quadro também aponta que os professores apresentaram o esforço 

pessoal como a principal estratégia para a anulação das diferenças sócio-

econômicas existentes entre os alunos. Muito embora uma entrevistada 

(professora polivalente) não tenha feito menção a este respeito de forma 

declarada, subentendemos nas entrelinhas de suas declarações, que o esforço 

pessoal é um meio para combater a influência das diferenças de classe, e mais 

especificamente, de capital cultural no processo ensino-aprendizagem. 

 De um modo geral, nenhum professor se viu responsável pelo baixo 

desempenho escolar dos alunos dos meios populares. No momento das 

entrevistas os professores tendem a focalizar o trabalho desempenhado por outro 

colega, ressaltando o descaso, ou o pouco compromisso para com o ensino; e 

ponderam que esta atitude resulta da estabilidade que desfruta o funcionário 

público. Porém, nenhuma crítica é por eles apresentada a respeito de seu próprio 

trabalho. 

 Outro resultado obtido na análise das entrevistas, e não menos importante, 

está no fato de que, embora todos os professores se mostrem favoráveis ao 

ensino público, no momento em que fazem a opção visando o destino escolar de 
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seus filhos, optam pelo ensino privado. Tal escolha evidencia um discurso 

contraditório, considerando, que em sua maioria, os entrevistados tecem 

consideráveis críticas ao ensino particular e apresentam simultaneamente um 

discurso que se direciona para a defesa da escola pública. Frente a isto, notamos 

que a defesa pelo ensino público se manifesta apenas quando o professor 

discorre sobre um contexto social mais geral. No entanto, quando é levado a 

fazer uma opção prática para sua vida particular, ele opta por um ensino pago 

que garanta maiores chances de se distanciar das camadas populares e se 

aproximar das classes dominantes. 

 Quanto ao regime de ciclos, constatou-se que os entrevistados, em sua 

totalidade, se mostram contrários a ele. Isto ocorre porque o regime de ciclos com 

Progressão Continuada fere os princípios meritocráticos veiculados pelos 

professores.  

 Os dados colhidos nas entrevistas confirmaram nossa hipótese de 

trabalho, que consiste na presença, entre os professores, de mecanismos 

ideológicos que ocultam a sua participação no processo de produção do fracasso 

escolar.  As análises das entrevistas revelaram que os professores identificam o 

pouco comprometimento das famílias e o reduzido esforço dos alunos como os 

fatores responsáveis pela ocorrência do fracasso escolar. 
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Considerações Finais 
 A proposta desta pesquisa consistiu em investigar a existência de 

possíveis mecanismos ideológicos utilizados pelos professores para propor uma 

explicação sobre o fracasso escolar. O trabalho partiu da hipótese de que o 

professor, em sua prática docente ideologicamente orientada, tende a rotular e 

estigmatizar os alunos que apresentam um baixo rendimento escolar como 

incapazes ou fracassados.  Esta prática, por sua vez, acaba por contribuir com a 

reprodução das desigualdades sociais, isto porque o professor cria mecanismos 

ideológicos para ocultar sua participação no processo de classificação 

desempenhado pela escola. Assim, tentamos captar algumas estratégias 

acionadas pelos entrevistados, cuja finalidade é ocultar a participação do 

professor no processo de produção do fracasso escolar.  

 Com um olhar voltado para a área da sociologia da educação e adotando 

como principais referenciais teóricos os autores Pierre Bourdieu & Jean Claude 

Passeron e Christian Baudelot & Roger Establet, procuramos apontar algumas 

das causas sociais do fracasso escolar, ressaltando a função seletiva e 

reprodutora desempenhada pela escola e por conseqüência pelo professor. Ao 

retomarmos algumas das principais idéias dos autores sobre o papel reprodutor 

desempenhado pela escola, procurou-se evidenciar a função exercida pela 

instituição escolar quanto à legitimação e reprodução da hierarquia social. Um 

dos principais instrumentos utilizados pela escola para desempenhar tal função é 

a cultura. Ao valorizar a cultura dominante a escola cria mecanismos de distinção 

em que terão maior êxito escolar os alunos que mais se aproximarem da cultura 

legitimada por ela. Nesta perspectiva, o sistema escolar já está organizado de 

forma a definir quais as classes sociais que terão uma trajetória escolar longa. 

Contudo, a reprodução da ordem social desenvolvida pela escola ocorre de forma 

inconsciente e não planejada e decorre de sua conexão com a divisão capitalista 

do trabalho. Deste modo, apesar de sua função selecionadora, a escola se 

apresenta à sociedade como uma instituição democrática, visto que oferece a 

todos as mesmas oportunidades de ensino. 
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 Para a realização da pesquisa optou-se por uma unidade pública de 

ensino, situada em uma região periférica. O universo escolhido foi fator 

fundamental para a realização do trabalho, pois evidenciou as diferenças 

socioeconômicas que permeavam a relação professor-aluno, possibilitando a 
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apreensão de algumas ideologias docentes presentes no discurso professoral a 

respeito do fracasso escolar das classes populares. 

 Por meio de entrevistas semi-abertas, realizadas com cinco professores 

desta mesma unidade escolar, observamos que os docentes tendem a criar 

mecanismos ideológicos com a finalidade de se eximir de qualquer 

responsabilidade que possa recair sobre eles quanto ao baixo rendimento escolar 

dos alunos. Tais mecanismos tendem a desconsiderar as causas sociais do 

fracasso escolar e a contribuição da instituição escolar e do professor no baixo 

desempenho dos alunos. 

Dentre os resultados mais expressivos da pesquisa, destacamos em 

primeiro lugar, a caracterização dos principais mecanismos ideológicos 

veiculados pelos docentes, primeiramente a disposição professoral em culpar as 

famílias (especialmente aquelas de menor poder aquisitivo) pelo baixo 

rendimento escolar de seus filhos. Em seguida, a orientação meritocrática do 

discurso docente. Ressalte-se que os professores apresentam o princípio do 

esforço pessoal como principal estratégia de combate ao fracasso escolar. 

 Cabe aqui fazer algumas considerações a esse respeito, visto que, como 

já mencionamos, observamos serem estes os mecanismos ideológicos mais 

marcantes da pesquisa. Primeiramente é preciso destacar que constatamos um 

olhar estereotipado dos professores quanto às famílias de classe popular. Este 

olhar, por sua vez, demonstrou desconsiderar as condições objetivas dessas 

famílias e suas repercussões nas possíveis contribuições que estas podem 

oferecer quanto ao processo educativo de seus filhos. Ao evidenciar o pouco 

comprometimento familiar na educação do aluno, os professores apresentam 

uma ideologia extremamente conservadora, pois especulam sobre a vida 

conjugal das famílias, a inconveniência de os dois cônjuges trabalharem fora, ou 

mesmo, possíveis vícios que possam existir nestas famílias. Tais depoimentos 

demonstram o olhar estereotipado dos entrevistados quanto às classes menos 

favorecidas, já que situações dessa ordem podem incidir sobre qualquer classe 

social. Assim, ao apontar o pouco comprometimento das famílias como principal 

causa para o fracasso escolar, os professores desconsideram o caráter classista 

da educação e sua participação como agente deste sistema. 

Também ressaltamos que a forte presença da ideologia meritocrática faz 

com que o professor deposite no aluno uma grande parcela de culpa pelo seu 



 

fracasso escolar. Ao salientar o pouco comprometimento escolar dos alunos, os 

professores encontram aí uma possibilidade de afastar qualquer questionamento 

que coloque no centro do debate a importância do relacionamento 

professor/aluno, sua influência no processo de ensino-aprendizagem e o seu 

próprio trabalho desenvolvido em sala de aula. Os professores se apresentam 

como principais combatentes do fracasso escolar e como espelho para os 

estudantes, já que adquiriram seus postos devido a seus esforços. É visível 

também a dificuldade dos entrevistados em analisar a influência das condições 

materiais de existência do aluno e a sua implicação no delineamento das 

expectativas discentes. Assim, a ideologia meritocrática configura-se em um 

mecanismo ideológico capaz de ocultar o fato de as diferenças sociais refletirem 

diretamente na diferença de desempenho entre os alunos, pois mesmo 

conscientes de que as diferenças sociais provocam diferenças de aprendizagens, 

os professores tendem a rejeitar uma análise do caráter de classe da educação 

escolar na sociedade atual. 

 Na manifestação docente de profundo descontentamento com o atual 

regime de ciclos com Progressão Continuada, também detectamos a presença 

de mecanismos ideológicos ocultadores da participação docente na produção do 

fracasso escolar. A crítica ao regime de ciclos resulta da retirada de grande parte 

do poder avaliativo dos professores ao final do ano letivo. Sob a aparência de 

neutralidade, o poder avaliativo confere ao professor, de forma dissimulada, a 

capacidade de quantificar pela nota e selecionar aqueles que atendem ao perfil 

estabelecido pela escola.  Ressalte-se que o regime de ciclos mostra-se um 

mecanismo ineficaz no combate ao fracasso escolar, pois pelo fato de os alunos 

serem avaliados somente ao final de um ciclo, observa-se que este regime 

apenas retarda a comprovação do fracasso escolar dos alunos. Tal comprovação 

se torna mais evidente ao fim do Ensino Médio, em que a trajetória escolar se 

encerra para a maioria. 
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 A pesquisa também evidenciou as relações de oposição entre o bom e o 

mau aluno, com base em um modelo idealizado de estudante característico da 

classe média. Ao classificar os alunos em bons ou maus, inteligentes ou 

desprovidos de inteligências, interessados ou desinteressados, dentre outros 

adjetivos manifestos ao longo das entrevistas, pudemos observar que a escola 

opera com uma lógica de classificação fundada num modelo escolar cujo critério 

 



 

é o mérito pessoal. Ao conceituar as características de um mau aluno pudemos 

observar o quanto a condição de classe do aluno exerce influência no julgamento 

professoral apresentado pelos entrevistados. A importância de tal julgamento é 

resultado do próprio caráter seletivo do sistema educacional, que outorga ao 

professor um julgamento que é legitimado pela escola. A medida em que 

compete ao docente quantificar o aproveitamento dos alunos classificando-os por 

meio da nota, ele torna-se um dos principais agentes deste processo de seleção.  

Nota-se também que as ideologias presentes no discurso professoral revelam as 

classificações produzidas pelos docentes através de apreciações feitas aos 

alunos.  

Constatou-se também que, ao recorrer à ideologia do mérito pessoal, o 

professor encontra neste argumento uma explicação para justificar as diferenças 

de desempenho escolar, sem que para isso seja necessário uma análise mais 

profunda do papel da escola dentro da sociedade capitalista.  Tanto a ideologia 

do dom, quanto a ideologia do mérito pessoal demonstram a dualidade de um 

discurso altamente ideológico. Aliado a isso se verificou também a presença de 

um terceiro mecanismo ideológico veiculado pelos professores para explicar as 

diferenças de desempenho escolar. Este, por sua vez, faz referência a ideologia 

das aptidões naturais. Tal ideologia explica as diferenças de êxito escolar por 

meio dos fatores genéticos. Apesar de opostas, estas três vertentes ideológicas 

estão presentes no discurso docente e são acionadas pelos professores 

conforme lhes convier. Todavia, é a ideologia meritocrática que ganha maior 

força no discurso docente, pois ela é a principal vertente explicativa para justificar 

o baixo desempenho escolar dos alunos. 

Verificou-se também que, para os professores, a única estratégia de 

neutralização da influência das diferenças culturais e econômicas no processo 

ensino-aprendizagem é esforço empenhado pelo aluno, evidenciando mais uma 

vez a ideologia meritocrática. Destacamos que os professores apresentam um 

discurso incoerente, pois, mesmo apontando o esforço pessoal como principal 

estratégia para combater o baixo desempenho escolar, as expectativas 

depositadas sobre os alunos da rede pública de ensino são extremamente 

pequenas. Logo, mesmo que haja um significativo esforço por parte destes 

alunos, os professores imaginam para eles um futuro sem grandes perspectivas, 
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tanto escolares quanto profissionais, diferentemente dos alunos que freqüentam 

as escolas privadas. 

 Os depoimentos dos professores puderam exprimir a sua consciência 

sobre a curta trajetória dos estudantes das classes populares, principalmente 

para aqueles que apresentam um baixo rendimento escolar. As baixas 

expectativas dos docentes sobre os alunos refletem de forma direta o seu 

empenho para tentar amenizar as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 Constatamos que os entrevistados não consideram as diferenças de 

capital cultural e capital econômico como fatores importantes para entender as 

diferenças de desempenho escolar existente entre os alunos. Apesar de 

conseguirem verificar as diferenças de capital cultural e capital econômico entre 

os alunos, os entrevistados não detectam claramente a influência exercida por 

esses capitais dentro de um modelo capitalista. Os professores também não 

problematizam o fato de a escola se aproveitar de um capital cultural adquirido 

fora dos muros escolares, prejudicando os alunos da classe popular. Nos 

momentos da entrevista em que os professores são direcionados a relacionar o 

peso dos diferentes estoques de capital cultural e econômico com a incidência do 

fracasso escolar, eles tendem a justificar as causas do baixo desempenho do 

alunos com uma ideologia de segundo grau, ou seja, apontando uma série de 

fatores que desviam o olhar de uma análise sobre o sistema escolar.  

 É importante ressaltar que, conquanto a pesquisa tenha evidenciado a 

presença de três ideologias distintas (ideologia meritocrática, ideologia do dom e 

ideologia das aptidões naturais) ligadas à visão docente, referente à origem das 

habilidades dos alunos, ressaltamos ser importante uma análise mais apurada do 

tema, (principalmente quanto à ideologia do dom e a ideologia das aptidões 

naturais), pois estiveram presentes durante toda a pesquisa e merecem maior 

detalhamento. 

 Os dados apurados na pesquisa indicam a necessidade de novos estudos 

que se direcionem para o aprofundamento dos princípios meritocráticos que 

permeiam o universo escolar, levando em consideração uma análise que se 

encaminhe para identificação dos mecanismos de seleção, classificação e 

exclusão presentes no ambiente escolar e na prática docente. 
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ANEXO I 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
 
Formação do professor e trajetória 
 
-Você acha que a educação é importante? Por quê? 
 
- Por que você optou pelo magistério? 
 
-Qual é a formação dos seus pais? 
 
- Qual é a sua formação? 
 
- Em que faculdade você se formou? 
 
- Em que ano você se formou? 
 
- Há quanto tempo você leciona no estado? 
 
- Você trabalha em mais algum outro lugar? Onde? 
 
- Você já trabalhou na rede privada?  
 
- Em sua opinião qual a diferença entre privado e público? 
 
 
Visão do professor sobre o aluno que fracassa 
 
- Como você se vê na hierarquia social (classe baixa, média ou alta)? 
 
- Como você vê os alunos que freqüentam essa escola na hierarquia social 
(classe alta, média ou baixa)? 
 
- Você acha que as diferenças de classe social existentes na sala de aula 
(professor/aluno ou aluno/aluno) influenciam nas aprendizagens? 
 
-Você acha que os alunos das classes médias ou altas, que se formam em 
escolas como esta (mostrar recurso visual – folder de escola particular) possui 
vantagens  
sobre os alunos das classes populares? Por quê? 
 
- Como você avalia o seu trabalho aqui na escola? 
 
- De que depende uma boa educação; esforço e interesse pessoal, dinheiro, 
estudo ou orientação familiar? 
 
- Como você vê o fato de haver alunos no ensino fundamental II que ainda não 
estão alfabetizados? 
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- Como você descreveria um mau aluno? 
 
-Como você descreveria um bom aluno? 
 
-Em qual desses dois perfis você atribuiria os alunos que apresentam baixo 
desempenho escolar? 
 
- A que você atribui o baixo desempenho escolar dos alunos? 
 
-Você acha que existem alunos com mais dificuldades para aprender do que 
outros? 
 
- Do que derivaria essa facilidade em aprender? 
 
 
Visão do professor sobre o atual modelo educacional 
 
-Como você analisa as medidas tomadas pela secretaria da educação para 
combater o baixo rendimento escolar dos alunos? 
 
- Em sua opinião essas medidas produzem resultados positivos? 
 
- Como você avalia o sistema de ciclos? 
 
- O retorno do ciclo de 2 anos ao invés de 4 anos na sua opinião é positivo ou 
negativo? 
 
- Como você imagina o futuro dos alunos desta escola que apresentam notas 
baixas? 
 
- Como você imagina o futuro dos alunos dessa escola que possuem boas notas, 
considerados “bons alunos”? 
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ANEXO II - ENTREVISTAS 
 
Entrevista 1 
 

Primeiro eu quero esclarecer que esta pesquisa é sobre o fracasso escolar 
e a gente vai tentar ver através dela, qual é a percepção do professor sobre 
os alunos que fracassam, daqueles alunos que tem baixo desempenho. Só 
que eu vou passar ainda por um perfil seu, saber um pouquinho da sua 
história, de quando você se formou tal... Então a primeira pergunta é: Como 
você vê a educação? Você acha que isso é importante ou não? 
#A educação é tudo num país, num estado... Eu acho que a criança sem 

educação, ela não sabe nem reivindicar os direitos, não sabe os deveres e... 

enfim, a criança não sabe, por exemplo, a gente paga imposto, o nosso imposto a 

gente sabe que esse imposto deveria ir para a educação, pra construção de 

estradas, pra saúde, pra moradia... e o que acontece? Hoje se faz estradas e as 

estradas estão privatizadas, a gente deveria lutar contra isso, mas como... ele 

não aprende isso na escola “né”, que vem do imposto e tal, então ele não luta, 

então... Aí o povo fala assim “ah, mas quando é privatizado a gente paga 

pedágio, mas a estrada é boa”  e não é verdade, isso já era pago antes. Então a 

gente deveria estar lutando para não ter tantas privatizações, coisa que... 

 

Seria uma forma de reivindicar nossos direitos... 
# Nossos direitos mesmo. 

 

Ta, é... Por que você optou pelo magistério? O que te levou pra escolher 
esse caminho da educação?  
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# Educação... Bom, é igual eu falei, eu acho que educação é que transforma o 

mundo, é que transforma o ser. A gente tem que lutar sempre, independente da 

matéria, por exemplo, eu sou formada em Matemática, independente de eu estar 

ensinando Matemática, o aluno  fazer conta, o aluno... um algoritmo, uma 

expressão, uma equação, ele tem que estar sabendo, por exemplo, eu tenho um 

trabalho sempre... todo ano eu trabalho com educação no trânsito, porque o 

trânsito hoje ele mata muita criança, a gente vê muito jovem aí de dezoito, vinte 

anos matando no trânsito, então ele bebe todas, pega o carro e se mata. Então é 

 



 

um projeto que eu adoro trabalhar. Todos os anos eu trabalho porque a educação 

realmente... porque que às vezes os países de primeiro mundo, acho que 

investindo um  pouco mais em educação eles estão melhores do que a gente que 

não investe tanto? A gente às vezes fala mal, eu falo mal pelo menos do Bolsa 

Escola, porque eu acho que o aluno não deveria receber pra vir pra escola, mas 

por outro lado a gente vê que pelo menos com esse Bolsa Escola, que eu sou 

contra, o aluno está faltando menos, mesmo que ele não aprenda o que eu 

preciso, a Matemática, os algoritmos, mas o tempo que eu estou falando um 

pouco de trânsito, um pouco... quando a gente trabalhou o PAN, eles nessa hora, 

eles param pra prestar a atenção que não é só o mundinho deles, porque o que 

acontece com o aluno, principalmente aqui da periferia é tudo muito rodeado no 

mundinho deles, eles só conhecem aquilo, aquilo e aquilo outro.Quando você sai 

com eles... há dois anos atrás nos fomos a Oca, quando eles passaram pelo 

aeroporto eles pararam e ficaram olhando o avião, porque eles acharam que era 

uma coisa de outro mundo, eles não conhecem... Então aqui... assim, trabalhar 

em educação é muito mais que cada professor trabalhar a sua disciplina, é o 

professor trabalhar cidadania, os direitos, os deveres, oportunidades, que eles 

não podem ser só aquilo que os pais são... eles aqui na periferia, devem se 

esforçar pra ser melhor, pra dar o melhor “pro” seus pais. Tudo que os pais não 

tiveram condições de dar, ele deveriam proporcionar para os pais deles. 

 

Quando você escolheu pela Matemática, você já foi certa de que você queria 
fazer o curso de Matemática ou não? Você teve... você tentou outras 
coisas? 
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# Eu não tentei outras coisas, ahn... eu quando era pequena eu falava que eu 

queria ser professora de criança pequena, eu queria dar aula pra prezinho. 

Quando eu cheguei na minha 7ª série, eu cismei que eu ia fazer Magistério, ao 

mesmo tempo que eu queria fazer Magistério, eu gostava muito de ler, eu acho 

muito legal a profissão de jornalista. Eu tinha um tio que era jornalista e na época 

do colegial eu falei que eu ia fazer Jornalismo. Eu ia fazer Jornalismo, eu ia fazer 

Jornalismo porque eu gostava, eu gostava de ler, de escrever, eu gostava muito 

de assistir jornal, eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer, mas aí no 

último dia eu cismei de fazer Matemática. Minha família toda não entendeu muito 

bem, mas meus pais nunca foram contra. Meus pais sempre falaram assim: É 

 



 

você quem vai trabalhar, se é você quem vai trabalha é você quem decide o que 

você vai fazer. Se você não gostar, você muda. Então eu fiz Matemática. No 

último ano de Matemática os professores da faculdade... como eu naquela época 

eu tinha uma boa redação, eles ainda falaram: Mas você não queria fazer 

Matemática, porque professor de Matemática não redige bem e você redige muito 

bem. Aí eu explicando para os professores e eles falaram: Mas você vai acabar a 

faculdade com 21 anos, faz o Jornalismo que você quer. Mas naquele momento 

eu vi que não era isso mais. Eu fiz a pós em Educação Matemática, depois eu fiz 

uma especialização em Historia da Ciência e o Ensino de Física “né”, que eu 

tenho habilitação pra Física e... é isso que eu gosto, eu acho que eu gosto de 

trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, principalmente com criança, 

que eu acho que... o adolescente “né”, porque eu não trabalho com criança, eu 

trabalho mais com adolescente mesmo, 5ª série a 8ª série e eu acho que é 

quando eles tão ainda adquirindo... conhecendo, os pais deixam de ser o centro 

de atenção deles, os pais não são mais aquele ídolo e passam a ser os jovens de 

fora, então... passa a ser o jovem errado. Então, eles vêem que o professor 

corrigindo ou conversando, eu acho que dá pra gente tentar mudar alguma 

coisinha na cabeça deles ainda, ainda é tempo, não é tarde, eu acho que nunca é 

tarde. Mas eu acho que da 5ª e 6ª série é mais fácil de você conversar, mudar, 

explicar, porque tem outras alternativas na vida que não seja essa que eles 

conhecem. 

 

É... você comentou dos seu pais. Qual é a formação deles? Eles estudaram 
até...? 
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#A minha mãe, ela... bom, a minha mãe ela fez Magistério. Ela odiava ser 

professora, mas o pai dela... Eu vim de família assim, minha mãe e meu pai 

vieram estudados, minha avó mais meu avô, por parte de mãe, falava que as 

filhas delas deveriam ser professoras. Então por parte de mãe eu tenho três tias 

que são professoras e meu tio é do exército, ele fez Contabilidade “né”, nível 

técnico, porque naquela época era só Magistério e Contabilidade, então eles 

tinham uma certa formação sim. Os meus avós não tinham formação, mas eles 

achavam que os filhos deles deveriam ter formação e ter uma vida melhor. Da 

parte de pai, os meus avôs... o meu avô que “né”, que hoje se ele tivesse vivo ele 

teria 97 anos, ele achava que os filhos dele naquela época, quarenta... cinqüenta 

 



 

e pouco, eles deveriam ter a 4ª série e uma profissão. A minha avó já pensava 

um pouquinho melhor, a minha avó achava que eles deveriam ter a 8ª série e 

uma profissão. Traduzindo, o meu pai ele fez Técnico em Contabilidade, ele tem 

Contabilidade também, os irmãos dele também, um era jornalista, outro 

psicólogo, a minha tia era professora de matemática e eu tenho um tio que 

também era professor de matemática. 

 

E seu pai trabalhava na área da Contabilidade? 
# Meu pai trabalha até hoje na prefeitura nessa área, técnico em alguma coisa na 

prefeitura. A minha mãe abandonou a educação, ela teve problemas de saúde, 

mas depois que ela fez o magistério, alguns anos atrás ela voltou e fez biologia, 

mas assim, mesmo que a gente veio de família sem... meus avôs não tinham 

estudos, pra eles estudo era muita coisa. Então a gente foi criado com... a gente 

tem que estudar, não importa que você vai fazer mais tarde, você tem que 

estudar, você tem que ser alguma coisa mais tarde. 

 

Sua formação... você comentou que você fez Matemática... 
# Aí eu fiz História... não, ai eu fiz Educação Matemática, que é um lato sensu, 

depois eu fiz uma especialização em História da Ciência e Ensino de Física. 

 

Essa especialização era lato sensu também? 
#Era lato sensu, aí como eu não fiz a monografia... ficou só especialização. 

 

E em que faculdade você se formou? 
# Eu me formei na Fundação Santo André, eu fiz a graduação lá, depois eu fiz na 

faculdade Oswaldo Cruz, depois eu estudei na... Centro de Extensão 

Universitária, no CEU. 

 

Faz quanto tempo que você dá aula aqui no Estado? 
# No Estado... uns oito anos. 

 

Você é concursada aqui? 
# Eu sou efetiva no Estado. 
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Além do Estado, você trabalha em mais algum outro lugar? 
# Eu já trabalhei em escola particular, mas... 

 

Isso foi antes do Estado... 
# Foi ao mesmo tempo, eu trabalhei concomitantemente, no Estado e na 

particular, mas num... eu acho que escola particular, dependendo da escola é 

muita propaganda pra pouca coisa. 

 

Qual a diferença, assim, do particular e do Estado? Como que você 
colocaria? 
# A diferença no Estado, eu monto o meu plano, eu sigo o meu plano do jeito que 

eu acho que os alunos conseguem aprender. Eu não tenho aquela cobrança da 

diretora nem de ninguém: Oh, você tem que dar isso nesse bimestre, aquilo outro 

naquele outro bimestre. Eu consigo sentir o que o meu aluno é capaz, até onde 

ele consegue ir, pra ir avançando e na escola privada, na escola particular, qual é 

o problema? Você tem aquele plano, aquela matéria e tem aquele tempo certinho 

de ensinar e às vezes o aluno não está preparado, não teve base e você tem... e 

acaba mudando de matéria porque você tem que cumprir o plano, o negócio é 

quantitativo não é qualitativo. Eu acho que você no Estado, você tem a 

oportunidade de trabalhar mais naquela qualidade... não vou dizer que você 

ensine muita coisa, porque eles têm muito mais dificuldade, eles não têm... não 

têm muito acesso a internet, a outros tipos de informação, então é mais aquilo 

que você passa. Então acaba que... No Estado eu acho que você trabalha... 

assim, é uma doação, você realmente faz aquilo que você queria fazer, que você 

quer fazer, você monta projetos, mas de acordo com o seu perfil e de acordo com 

o perfil da sua... 
 

Você comentou que no Estado a gente pode montar a aula, adequar de 
acordo com o aluno e na rede privada não... e aí eu vou colocar uma coisa 
que a gente ouve muito falar, que geralmente os alunos da rede privada eles 
têm um conhecimento maior, saem com uma bagagem maior...  E como que 
você vê isso? Porque se a gente adéqua aqui no Estado “pro” aluno e 
chega no final  tem essa diferença nas... 
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# Eu vejo que assim, o aluno da escola particular “né”, a privada, ele tem outros 

meios que não seja só o que a gente ensina. Por exemplo, ele não precisa 

aprender Geografia naquela aula que o professor dá de giz e apagador, que aqui 

no Estado a gente não tem muito recurso, a gente acaba fazendo projeto e tudo, 

às vezes você pega do seu dinheiro, às vezes você pede “quando o aluno tem 

algum material”, e... por exemplo, como é que você ensina Geografia pra uma 

criança só lendo, escrevendo, pesquisando. E a criança da escola particular, ele 

conhece a Geografia, ele vai lá, ele conhece... é um conhecimento mais prático. 

Você vai dar aula, por exemplo, aqui de química, “gente, mistura é assim, assim, 

assado”, enquanto que o aluno de escola particular, você tem um laboratório, 

você mostra pra ele... 

 

Seriam os recursos materiais que se oferece 
# São os recurso materiais na escola e na vida mesmo que acaba se 

sobressaindo... Um aluno... Quando que um aluno nosso tem condições de ir ao 

teatro... mesmo a um cinema... de se relacionar? Já eles não, eles já tem essa 

facilidade de ir a um teatro a um cinema. Então eu acho que assim, acaba que a 

vida deles, em todos os sentidos, o dinheiro proporciona um conhecimento maior 

em relação ao mundo e acaba o professor o que? A interligar, por exemplo, “ah 

você foi lá pra... pro Nordeste, o que você viu lá, não sei o que...”,  então quer 

dizer, você acaba interligando o que ele viu com o conhecimento, então isso na 

cabeça dele funciona melhor do que o nosso aluno que só fica no que o professor 

falou, no que o umbigo falou, não é uma vivência. 
 

Seria uma diferença de... 
# De vivência. 

 

De vivência, por uma questão econômica? 
# Por uma questão econômica. 

 

Agora falando em questão econômica, a gente até... eu vou até enganchar 
na próxima pergunta. Como você se vê na hierarquia social, se você fosse 
se classificar em classe média, baixa ou alta, como que você se colocaria? 
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# Eu acho que na classe baixa. 

 



 

 

Classe baixa... 
# A gente não chega a ser classe média porque, por exemplo, a gente falando 

mesmo dessa aula de Geografia, a gente comentando com professores, têm 

muito aluno quando você trabalha em escola particular, “Ah, eu vi isso, aquilo 

outro”, e você praticamente conhece só do livro, então eles tem capacidade de ir 

lá... a gente conhece de livro, documentários, a gente procura o conhecimento 

através de outros meios e eles não, eles vivenciam isso. Então, eu acho que a 

gente ainda é uma classe bem baixa, a gente quer mudar, você quer ensinar 

mais, às vezes a gente... falta, por exemplo, tempo... tempo mesmo, dinheiro pra 

procurar mais estudo, às vezes você quer melhorar, estudar mas, você não tem 

dinheiro, você... às vezes o professor precisa de duas redes pra ta sobressaindo 

“né”, pra ter algum dinheiro, e isso eu acho que mata um pouco na gente... mata 

um pouco. 

 

E com relação aos alunos dessa escola, você classifica eles como classe 
média, baixa ou alta? 
 # Bem baixa, baixíssima porque... tem aluno um pouquinho melhor, tem aluno 

aqui que... assim, eu acredito que a grande dificuldade de eles aprenderem seja 

a falta de alimentação adequada, a criança que assim, subnutrida, desnutrida que 

quando menores, passaram fome e eles não conseguem responder... e a gente 

precisa o estímulo deles. 

 

Então seria decorrente de uma... na primeira infância... 
# Na primeira infância. 

 

por volta dos dois, três anos... antes de eles chegarem à escola... 
# Às vezes até quando... no momento em que foram gerados mesmo, essa mãe 

que passou dificuldades... na primeira infância... antes de ele vir pra escola, não 

só aqui, porque a gente sabe que muitos deles hoje fazem prefeitura e na 

prefeitura já se dá um lanche adequado, mas eles vêm com deficiência “né”, 

antes disso. 
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Na formação do corpo dele... 

 



 

# É, na formação do corpo. 

 

Você acha que os alunos das classes médias ou altas, que se formam em 
escolas como esta aqui que eu vou te mostrar (mostrando recurso visual)... 
Eles possuem vantagens sobre os alunos que se formam nessa escola que 
você diz que são da classe baixa? No mercado de trabalho, nas 
oportunidades... 
# Eu acho que sim, mais pela vivência deles mesmo, eles vão saber conversar, 

eles vão sair bem nas entrevistas enquanto os nossos aqui... acho que falta um 

pouquinho nesses alunos é... A gente conversa com muitas mães e nem as mães 

acreditam neles, falta um pouco de auto-estima assim... deles mesmos, “eu 

posso, eu quero, eu vou chegar”. Eles pensam assim: minha mãe não é nada, 

minha mãe cata papel, cata lixo e eu vou ser igual ela sabe? Não está se 

esforçando também muito pra melhorar e a mãe, “Ah, mas é que eu sou burra, eu 

não pude estudar e ele também é”. Então assim, não tem alguém que estimule. A 

partir do momento que o aluno da escola privada “né”, além dele ter as 

oportunidade, tem a mãe que “Ai, você tem que fazer, você  tem que estudar”. 

Então cria uma energia, uma... um estímulo mesmo na cabeça da criança que é 

melhor ao aprendizado. Ele está mais aberto, ele não tem tantas 

responsabilidades. A gente vê que muito aluno aqui, ele vem, mas tem que tomar 

conta do irmãozinho, “Ah, eu não fiz a lição porque eu tenho que tomar conta do 

meu irmão, eu tenho que fazer o serviço da casa porque minha mãe trabalha”, 

enquanto numa outra escola ele vai pra escola, quando ele chega da escola ele 

tem tempo pra fazer a lição de casa, ele tem internet já dentro de casa. Os 

nossos aqui, quando eles querem ter acesso ele vão a uma lan house e nem 

sempre a mãe tem dinheiro para ir pra lan house, a lan house fecha... Então eu 

vejo a diferença mais aí, são oportunidades que são dadas mesmo pela condição 

social que no futuro se refletem melhor pro aluno que veio de uma base melhor. 

 

Você comentou que se você fosse se classificar na hierarquia social você 
se colocaria como classe baixa e os alunos uma classe mais baixa ainda. 
Você acha que essa diferença de classe social, ela influi em alguma coisa 
na aprendizagem ou não, isso é indiferente? 
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# Pra mim não influenciou, não influenciou porque... é igual eu falei, eu vim de 

uma família em que meus avós já, meus pais falavam que a gente tinha que 

estudar, falavam que a gente tinha que ter um futuro melhor do que o deles, mas 

nem sempre a criança da classe baixa tem essa família por trás que acha que 

eles têm que estudar. Tem muita, se a gente ouvir... muita criança que vem pra 

escola realmente por causa do Bolsa Família. Você vai... e a gente vê aqui mãe 

brigando porque “Ah, meu filho tem tantas faltas então ele perdeu o Bolsa 

Família”. Então, qual é a diferença? É que eu tive, apesar de vir de classe baixa, 

de ser de classe baixa e eles... a minha mãe queria que eu fosse na escola pra 

aprender, eu tinha que ter boas notas, agora eles não. Ele vem pra escola, aí 

você fala com a mãe: Mãe, mas ele não está fazendo nada. “É, ele não gosta, é... 

ele não sabe”. Ele não vem pra escola pra aprender, ele vem pra escola, ele vem 

comer, ele vem atrás do Bolsa Família e não tem esse estímulo, você tem que 

estudar, você tem que ser alguém, não, você aqui pra escola porque se não você 

vai ficar sem o Bolsa Família. Então, eu acho que a grande diferença de 

oportunidades pra muitos alunos hoje é essa. A gente tem alunos aqui que são 

ótimos, são alunos que você só tem nota boa, tudo que você vai ensinar o aluno 

corre atrás, são esses cujas mães eram iguais a minha, você tem alunos aqui 

brilhantes, mas porque tem uma família por trás que exige que eles sejam 

brilhantes, que exige que eles sejam bons, mas a grande maioria não é isso que 

o pai quer, o pai não quer muita coisa não, quer a Bolsa Família dele e já “tá” 

bom, já “tá” ótimo. 

 

E esse programa de Bolsa Família, você acha que ele ajuda ou ele acaba 
atrapalhando um pouco na educação da criança aqui dentro da escola 
pública? 
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# Esse Bolsa Família ele deveria ser melhor gerenciado, eu acho que assim, a 

gente tem muita criança que realmente precisa desse dinheiro pra não estar aí 

nos faróis vendendo bala, mas tem muita criança que não precisava desse 

dinheiro e está ganhando. Tem criança que pega esse dinheiro, por exemplo, pra 

comprar celular, pra comprar roupa assim... mas eu não estou dizendo que todo 

mundo não precisa de roupa, precisa, mas eu digo... roupa de grife, tênis de grife. 

Qualquer tênis veste a gente, qualquer roupa veste a gente. Não... eu acho que 

deveria ser explicado pra mãe... é igual aquele programa de leite, sabe? É o 

 



 

ticket de leite, só pode ser trocado por um litro de leite. O Bolsa Família deveria 

estar ligado a alguma coisa nesse nível sabe... Não ficar... pega o dinheiro pra 

comprar celular, pra outras coisas...não. Deveria ser ligado sei lá... a comprar 

comida, a comprar roupas, a comprar alguma coisa que melhorasse realmente a 

vida da criança, porque tem muito pai que nem pra isso pega, pega pra comprar 

cigarro, pra compra cerveja, pra comprar pinga, então... Eu acho que assim, se a 

gente tirasse esse Bolsa Família, criasse uma escola talvez em tempo integral, 

fosse melhor que esse Bolsa Família. Pega a criança, põe a criança sete horas 

da manhã dentro da escola, eles dariam aula de formação acadêmica, que é o 

que a gente faz hoje, trabalharia um curso profissionalizante, um curso técnico, 

você trabalharia línguas, você trabalharia informática, você daria cinco refeições 

pra essa criança, essa criança ia pra casa jantada e voltaria no outro dia. Ela não 

teria tempo pra ficar na rua, ela não teria tempo de aprender coisa errada, não 

teria tempo de apanhar e... eu acho que o dinheiro estaria melhor investido do 

que do jeito que é hoje. 

 

Entendi... Você comentou agora que tem pais que usam o dinheiro pra 
comprar celular, então aí... eu posso entender que nem todos os alunos 
daqui são tão carentes assim, ou que é um dinheiro que é mal investido? 
# Mal investido, é um dinheiro que é mal investido, é... você vê que criança que 

precisa, tem alunos aqui que você vê que vem sujinho, vem como fome, ele vem 

mesmo é pra comer merenda, mas que o dinheiro dele, por uma conta de 

modismo talvez, ele tem o celular. Ele passa fome, ele vem com o tênis sujo, 

tênis rasgado, a blusa rasgadinha e... mas celular ele tem. É um dinheiro mal 

investido, então por isso que eu... invés de dinheiro, talvez eu seguraria o aluno o 

dia inteiro na escola com um leque de coisas pra ele aprender, pra ele fazer, pra 

ocupar o tempo dele, pra ele não fazer coisa errada, não aprender coisa errada 

na rua. 

 

Como você avalia o seu trabalho aqui na escola? 
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# Eu tento fazer sempre o melhor, a gente pode errar, mas assim, o melhor que 

eu posso... É o que eu falei, em termos de matemática, quando você pega um 

aluno fraco, eu tenho alunos que eu trabalho com caderninho separado, eu falo 

pra ele levar pra casa pra ver se eu consigo sanar a dificuldade que ele tem, 

 



 

ahn... eu procuro não correr com a matéria, andar no ritmo em que todos 

consigam seguir. Fora isso, o que eu acho mais... igual eu falei no começo, o 

mais importante às vezes não é só a minha disciplina... é a ética, é a cidadania, 

porque eu acho que antigamente os pais tinham mais tempo com a gente, eles 

ensinavam pra gente as coisas corretas. Hoje tem muita criança que vive 

sozinha. A mãe levanta às quatro horas da manhã, chega às dez horas da noite 

em casa e não tem tempo de ensinar pra ele, sabe... as coisas que eles precisam 

aprender... em relação a tudo, tomar uma banho certo, em relação hoje que a 

gente vê a sexualidade tão aflorada, em termos de sexualidade, em termos de 

tudo. Os nossos pais tinham tempo pra gente, porque os nossos pais naquela 

época, muitos homens trabalhavam fora e a mãe tinha tempo pra educar. Hoje a 

maioria da família é constituída só pelo pai ou pela mãe, essa pessoa sai, ou 

mesmo quando têm os dois, a gente sabe que às vezes o salário não “tá” 

suprindo, “tá” saindo mãe e pai pra trabalhar e as crianças ficam a mercê do que 

ele vai aprender pelo mundo, é o mundo que ensina e o que eu procuro é, já que 

o mundo está ensinando o errado, eu procuro ensinar... 

 

O que é certo 
# O que é certo, pelo menos pra mim o que é certo, do jeito que eu acho que eu 

fui educada, do jeito que eu acho que tem que ser. Pode não ser o que é bom pra 

eles, mas eu procuro educá-los da maneira que eu fui educada. Quando eles me 

fazem uma pergunta mais... assim, por exemplo, tem mãe aqui que fala que eu 

sou antiquada, porque eu prefiro que as meninas venham pra escola com 

camiseta a vir com essas blusas muito decotadas, porque eu falo que elas saem 

daqui tarde e sai por aí... e os caras... chamando a atenção dos caras e os caras 

podem mexer, pegar. Eu fui educada que a gente deveria usar uma roupa mais 

comportadinha, sair mais peladinha junto com o pai e com a mãe que tem alguém 

pra defender. E os pais muitas vezes aqui, nem isso... A menina vem pelada e a 

mãe acha que está certo porque eu sou a velha, eu sou a antiquada, eu não sou 

gostosa igual a filha dela. 

 

Entendi... 
# Então isso é complicado, é isso que eu penso. 
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Do que você acha que depende uma boa educação: esforço, interesse 
pessoal, dinheiro, estudo ou orientação familiar? 
# Eu acho que... a família ajuda muito, o... interesse pessoal, porque muitas 

vezes a gente conhece gente que a família não está nem aí, mas a criança vai 

por esforço próprio, por interesse mesmo. Agora dinheiro, eu não vou dizer que 

não conta, o dinheiro conta sim, mas se você tiver interesse, se você realmente 

quiser, o dinheiro... você vai procurar uma bolsa, a gente sabe que as faculdades 

hoje tem bolsa, colégio particular oferece bolsa, tem concurso de bolsa. 

Antigamente o dinheiro empatava sim, mas eu acho que hoje, pra um aluno que 

quer, pra uma família que quer, o dinheiro hoje já não é o primeiro lugar igual era 

a uns cinco, seis anos atrás. Hoje todas as escolas particulares têm concurso de 

bolsa, então se você é uma criança esforçada e quer... Se você tem uma mãe 

que está a fim, um pai que  está a fim, eles vão colocar você, eles vão investir em 

você no sentido de “Não meu filho, estuda mesmo, estuda que no final do ano a 

gente vai prestar, se você conseguir bolsa você vai pra lá. Então... dinheiro eu 

acho que é o que menos conta. 

 
Como que você vê o fato de haver alunos aqui do Ensino Fundamental II 
que ainda não estão alfabetizados? 
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# Eu acho que isso é péssimo pra gente, pra eles, porque eles são o futuro, eles 

serão os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros auxiliares, os futuros 

lixeiros... Eles serão... eles que serão tudo. Se hoje, alunos que foram formados 

há algum tempo atrás, que não chegaram a esse ponto de defasagem, cometem 

erros grotescos, imagina esses aqui que são semi-alfabetizados. Mas eu acho 

que assim, essa falta de aproveitamento não é uma culpa do professor isolado, 

não é uma culpa... só do aluno isolado, não é só a família isolado. Eu acho que é 

assim, uma culpa compartilhada. A partir do momento que o governo tirou a 

retenção que estava gerando gastos, começou a dar, é... uniforme, dar material, 

dar tudo, a família não se preocupou muito. Se a gente repetisse, se a gente 

esquecesse um livro... a gente repetia, mãe acabava com a gente, porque ela ia 

ter que comprar tudo de novo. Se você perdesse um livro na escola, a sua mãe 

acabava com você porque o livro era caro. Hoje não, você chama o pai aqui, é... 

quando a gente recebe os livro no começo do ano: Pai tal dia é reunião pra 

entrega de livro. “Ah, mas meu filho tem que trazer esse peso todo dia!” Sabe, 

 



 

você vê que assim, não há interesse nenhum por parte também dos pais em nos 

ajudar. Ele já “tá” ganhando o livro, e antigamente que você tinha que comprar e 

carregar. Não, ele já ganhou. Custava ele conversar com o filho pra ele preservar 

esse livro, pra realmente estudar. Então é uma culpa meio que compartilhada, 

mas eu ainda acho que a família está pesando muito a partir do momento que o 

sistema aprova. A família acha que ele está sendo aprovado, está sendo bom. 

Você fala que o aluno não está aprendendo, “Ah, mas ele é assim mesmo”. Não 

está tendo um interesse... “meu filho vai crescer, meu filho vai procurar um 

emprego”. Por mais que você fale: Seu filho vai sair daqui, ele vai procurar um 

emprego e ele não sabe nem preencher uma ficha. Ela acha que um dia vai dar 

um estalo ou sei lá, eles acham que a criança nunca vai crescer, pra mim eles 

acham que as crianças nunca vão crescer, vão ficar desse tamanho e que isso 

passa e a gente sabe que não é assim, que hoje, qualquer profissão que você 

queira, mesmo que você queira ser... sei lá... você queira hoje ser um bandido 

vai,  que seja, se de tudo você num...você tem que ser esperto, porque se não 

outros vão tomar o seu lugar e não é por ai que eles estão vendo. Eles tão vendo 

que “ah, mais ele é rico ele pode e não sei o que lá, não sei o que lá... e eu não 

posso, e ele não pode”. O fracasso maior é essa... despejar o filho aqui e achar 

que a gente tem que dar um jeito em tudo e não ligar pra nada. Porque hoje os 

pais não ligam é pra nada mesmo. Eles falam que está aqui, ele está comendo e 

a gente está olhando, está bom, está ótimo “né”? Não está pela rua está bom, 

está lá com outras pessoas. 

 

Você tinha comentado no começo na entrevista que os alunos que cursam 
uma escola privada, particular... eles têm mais experiências de vida e por 
isso eles acabam se dando melhor na escola, tendo mais a... não seria 
aptidão, tendo mais facilidade pra aprender 
#Mais facilidade eu acho que pra guardar tudo 

 

 145

Isso, e aí você comentou agora que a questão econômica não interfere 
muito na aprendizagem, porque um aluno que realmente quer, ele vai atrás 
de bolsa, ele dá um jeito, ele corre atrás do futuro dele. Agora você acha 
que um aluno que sai daqui da rede pública, dentro desse contexto que ele 
vive, quando ele for disputar uma bolsa, você acha que ele vai ter as 

 



 

mesmas chances que um aluno que vem da rede privada, que tem uma 
realidade diferente da nossa? 
# Melhor “né”. Olha, eu acho que é aquelas, um bom aluno na escola privada, ele 

teria que competir com um excelente nosso, porque eu acho que... eu acredito 

que é a vivencia dele conta. Por exemplo, você vai fazer uma redação, redação o 

que conta é o seu hábito de leitura, a sua vivência, é o que você escuta, é o que 

você fala e aqui... Então o nosso aluno excelente aqui, aquele aluno de nove e 

dez, ele está pronto pra competir com um aluno sete e oito de uma outra rede. 

 

Então, nesse contexto, aí a questão econômica influencia? 
# Ela influencia por conta que... tudo que você vive é mais fácil pra você guardar 

e esse daqui ele não vive, ele ouve falar. Eu escutei... é assim, a partir do 

momento que você consegue assimilar, aquela coisa, aprender na prática, 

aquela... bem aquela propaganda de algumas universidades, “a diferença entre 

aprender e aprender na prática”. Aprender na prática, você assimila melhor. 

 

Você acha que as dificuldades de aprendizagem derivam de problemas 
psicológico, sociais ou econômicos? 
# Acho que psicológicos poucos, embora eu tenha uma restrição a favor da 

inclusão, eu acho que a inclusão deveria ser diferente do que a gente vive hoje, 

eu acho que a inclusão deveria existir escola como fala... especial, criança vai lá 

e aprende o conteúdo do jeito que é pra ser aprendido e vem pra minha mão pra 

aprender mais a se socializar com os outros, porque eu sei que não existe um 

mundo especial pra eles. Só que a gente também aqui, a gente não tem 

formação pra ensinar, pra ver o rítmo dele, até onde ele aprende... A gente não 

fez nenhum curso pra isso, na nossa graduação não tinha esses alunos, existia a 

escola especial, existia o curso de quem fazia pedagogia pra trabalhar com 

criança especial e eu acho que isso deveria ser mantido. Então eu acredito que... 

Agora, algumas crianças, a gente sabe que o problema psicológico dele pode ser 

a morte de alguém, mesmo assim não... 

 
Nesse sentido, eu digo problemas psicológicos, de formação, que ele é 
desnutrido, carências... 
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# Ah sim. 

 



 

Ou mesmo a dislexia, essa série de... que a gente ouve muito falar de 
disléxicos, de uma série de disfunções... Se você fosse colocar numa 
hierarquia, o que você acha que interfere mais? O que conta mais são os 
problemas econômicos, sociais ou são esses problemas psicológicos? 
# Eu acho que o social. 

 

Social? 
# É 

 

O que você entende por social? 
# Social e econômico... Social eu entendo... deixa eu ver... a falta de... a falta de 

estabilidade de..., por exemplo, nossos alunos às vezes estão aqui e de repente 

eles mudam pra outro lugar, volta pra cá. A gente tem aluno que num ano, cada 

bimestre ele está num lugar, isso seria um problema econômico também, porque 

geralmente o pai está desempregado aqui e vai procurar emprego lá, não sei 

aonde ele vai, depois ele volta. Mas eu acho que a defasagem é mais social e 

econômica, não sei porque não, não sei... 

 

Como você descreveria um bom aluno?  
# Um bom aluno... Um bom aluno, não vou dizer igual muitas pessoas que é 

aquele aluno quieto, aquele aluno que tira dez... não. Eu acho que um bom aluno 

é aquele que sabe, por exemplo, se expressar, ele sabe se comunicar, ele 

consegue dar conta de tudo o que ele tem pra fazer, ele é esforçado... Não 

precisa ser quieto, isso não. Aluno quieto, eu falo que criança quieta é criança 

doente. Isso ele não precisa não, mas ele tem que saber relacionar tudo o que 

ele aprende e de repente um dia estar assistindo a televisão, “ah, o meu 

professor de Geografia um dia falou isso aqui... Ah, isso está acontecendo 

porque o professor de História falou que tal, tal, tal... ai chegou nisso”. Sabe 

aquela criança que consegue interligar o que ele está aprendendo aqui com a 

vida dele lá fora, ou de repente alguém na televisão falou uma coisa errada, “não, 

mas isso não é assim, porque a professora de Português falou que não é assim”. 

Sabe... 
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Entendi 

 



 

# Ele consegue relacionar tudo, aprender várias coisas ao mesmo tempo nesse 

sentido, de tudo o que ele aprender aqui, ele conseguir aplicar de um jeito ou de 

outro lá na vidinha dele. 

 

E como que você descreveria um mau aluno? 
# Ai... um aluno mau? Pra mim é aquele aluno preguiçoso, ahn... relaxado, 

aquele que você conversa e sabe quando parece que você nunca ensinou nada 

para aquela criança? Não assim, não só em termos de matéria, aquele que 

parece que ele não vive em lugar nenhum, é uma criança que não tem papo, é 

uma criança que não tem assunto, é “hum hum, é, não é” , não anda. Eu acho 

que é aquele ser que a gente olha assim e “gente o que será dele quando 

crescer? Espero que ele melhore porque...”. A gente sempre quer o bem, eu falo 

que professor é igual à mãe né, a gente sempre quer o bem da criança, mas eu 

espero que daqui pra frente ele melhore porque ele está crescendo e vai precisar 

arrumar um emprego, vai precisar aprender a se relacionar, ele precisa aprender 

alguma coisa, a escrever o nome pelo menos. Eu acho que esse é o aluno mau, 

é o aluno que não quer nada, não sabe de nada, não consegue se relacionar com 

nada nem ninguém, nada, nem uma televisão. Ah, você viu ontem na televisão o 

que aconteceu, não sei o que lá? “Não”. Esse daí pra mim é um... 

 

E quais os motivos que você acha que leva esse aluno a ter esse 
desinteresse, essa... 
# O aluno ter desinteresse? 

 

Porque foi mais ou menos isso que você quis dizer não é?  
# Desinteressado... 

 

Pessoa que não se interessa, não vê motivação 
# Em nada 

 

Na escola, em fazer, em procurar, em ir atrás das coisas... 
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# Bom, eu sou da época que a gente não devia ter muito interesse, se a gente 

não tivesse muito interesse, uma boa cinta resolvia o nosso interesse em dois 

tempos. Agora esses alunos... eu acho que é uma falta de cinta, uma cinta, uma 

 



 

conversa, não brincando... porque eu até falo com os pais dos meu alunos que 

eu não sou muito a favor de bater, não. Eu sou mais a favor de conversar. Mas aí 

uma conversa franca sabe? Teve mãe que fala assim: Ah, eu não tinha, mas eu 

arrumei R$200,00 pra dar pra ele porque ele precisava de um tênis. É uma 

conversa franca, eu não posso te dar sabe... um tênis de R$ 200,00, eu vou te 

dar um de R$20,00, é tênis igual aos outros. Então... eu acho que essa falta de 

interesse deles mais é isso, eles têm coisas de mais, pai não pode, não pode, 

não pode, o pai fica sem nada... eu sei que os pais sempre fizeram isso, mas na 

vida deles, na vida pessoal deles, eles não tão precisando lutar por nada. A gente 

precisava, sei lá... presente de natal, “Oh, eu quero uma bicicleta”, a sua mãe até 

se esforçava pra te dar, se você merecesse. Esses alunos não merecem nada. Ai 

você fala: Ah, mas eu também não sou a favor da troca. Gente, se eu não 

trabalhar eu não tenho o meu salário e a mesma coisa ele tem que aprender 

desde pequeno, cada um tem a sua obrigação, se você não cumprir sua 

obrigação, você não terá x coisa. Tem passeios, passeios caríssimos, ahn... “Se 

você não tirar nota boa, você não vai no Playcenter” sabe... “é um compromisso 

que você tem comigo” é... “você não vai no Hopi Hari” sabe, “ você não vai viajar 

no final do ano”. E acho que são algumas trocas, algumas barganhas que talvez 

esteja fazendo a diferença nesse desinteresse total, porque ninguém pode ser 

desinteressado totalmente. Não, eu acho que é falta de um estímulo dos pais. 

 

Familiar 
# É, tudo é muito fácil pra eles hoje em dia, “eu quero, eu quero”, em dois 

minutos está aí. Aí acha que “não tem tempo com eles, eu não tenho tempo, mas 

aí eu dou tal coisa e eu compro”. No sentido de comprar aquele tempo com a 

criança. Eu sou contra. 

 

E aí, a que você atribuiria o baixo desempenho escolar deles? Seria isso, 
essa... 
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# É falta de motivação, eu não preciso fazer, eu não preciso fazer porque eu vou 

passar, eu não preciso fazer porque o meu pai vai me dar. Então eu vou lá 

passear e daí? Eu vou passar. Não tem retenção, eu não vou repetir. Meu pai ele 

trabalha o dia inteiro, então... tudo o que eu peço ele me dá. Falta de tempo 

mesmo, é o que... eu acho que o nosso grande problema hoje é econômico, 

 



 

social e não só... não tem outros. Acho que... eu sou mulher, é um discurso até... 

meio machista assim, mas eu acho que a partir do momento que as mães tiveram 

que sair... não consigo ficar sem trabalhar fora, eu, eu..., mas eu acho que o 

tempo que a mulher saiu pra trabalhar e teve que largar os filhos sozinhos, nossa 

sociedade perdeu muito. Eu sei que é um... é extremamente machista o que eu 

falei mas... é uma coisa que eu acho. A partir do momento que a mulher não teve 

mais tempo de olhar o filho dela, de fazer nada porque ela chega em casa, ela 

tem que fazer o serviço de casa, ele tem que fazer tudo e... não tem tempo. Eu 

tinha aluno que eu escrevia parabéns no caderno deles, parabéns você é um 

ótimo aluno. “Ah, mas porque que você escreveu, mas a minha mãe pode ver 

isso, a minha mãe não tem tempo de ver isso...” A gente vê reunião de pais, “Ah 

professora, fala logo que eu to sem tempo, eu deixei não sei o que lá, lá em 

casa”. Ela não tem muito interesse pelo filho também não. Eu acho assim, o 

grande fracasso é você ter que mostrar que você é bom, você quer mostrar pra 

alguém e eles não sentem interesse em ninguém de ver que eles são bons, que 

eles são ruins, sabe? 

Falta... um tempo pra eles. 

 

Você acha que têm alunos com mais dificuldades de aprender do que 
outros? 
#Existe aluno com mais dificuldades sim, mas não é que tenha mais dificuldades, 

eu acho que dentro de... como que fala tanto... nas sete inteligências, então 

acaba aquilo, tem gente que é muito bom em exatas, tem gente que é bom em 

humanas e nunca é bom... não nunca, porque a gente tem aluno esforçado que 

vai bem nos dois, mas... e tem aluno que realmente não descobre. Tem gente 

que é bom em esportes e eles ficam só naquilo, só faz aquilo que eu quero, só 

aquilo que eu sou bom e não se esforça nos outros. Dificuldade, eu tenho, uma 

grande dificuldade em línguas, eu tenho muita dificuldade em aprender inglês, 

espanhol, outros tipos de línguas, mas o resto eu me viro bem. Eu acho que eles 

não tão conseguindo caminhar assim, nisso eu sou bom, mas naquilo eu tenho 

que me esforçar um pouco. Falta isso. 

 

 150

Entendi. E você me disse que eles têm aptidões pra algumas coisas, seria 
isso “né”? 

 



 

# Sim, isso. 

 

E do que você acha que derivam essas aptidões, seriam próprias deles, do 
nascimento deles, questões interiores, questões sociais que levaram eles  a 
ter aptidões pra algumas coisas... 
# Eu acho que sociais. A gente vê as meninas hoje, menina pequenininha, mas 

ela é magrinha, ela acha que ela tem que ser modelo. Você olha pra menina, 

essa daí, meu nem tamanho ela tem, eles querem modelo acima de 1,75m, a 

menina tem 1:30m, mas porque ela é magrinha ela quer ser modelo. Ah, ela tem 

um sorriso lindo! E desde que a criança nasceu, é bebê, se a criança já fez uma 

gracinha, ah você tem que levar esse bebê pra tirar foto porque ela nasceu pra 

ser modelo. E a mesma coisa o menino, o menino não sabe nem o que é bola, o 

pai já ensina o que é bola, “chuta gol, chuta gol”. 

 

A bola e o time que ele tem que ser “né”? (risos) 
# Não... A bola e o time também. Então essas aptidões deles hoje, são ligadas ao 

meio. Você vê que a criança fala assim: Eu quero ser professor. Já todo mundo 

olha torto. “Ah, eu quero ser médico”. O povo olha um pouquinho melhor, mas 

você vê que hoje a grande maioria, você entra nas crianças de ginásio, mesmo 

colegial, os meninos assim, 65%, 70% vai ser jogador de futebol. Eu não sei onde 

é que eles vão arrumar tanto time e as meninas também, a grande maioria vai ser 

modelo, não tem... Porque eu acho que hoje elas assim são... muito glamour em 

cima dessas duas profissões e é o que eles querem ser hoje. Ou se não atriz, 

mas todo mundo assim, é ligado no que hoje dá dinheiro, não é... Não está ligado 

ao que eu gosto, ao que eu sei, ao que eu sou bom. O cara é um perneta, mas o 

pai acha que vai ser um ótimo jogador de futebol. Ele vê o gol na direita, ele joga 

pra esquerda e tudo bem, será um bom jogador de futebol e o pai põe ele na 

escolinha... 

 

Então, aquela idéia de dons naturais você não acredita? De que há pessoas 
que nascem com dons pra algumas coisas... 
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# Eu acredito que você tem dons, eu acho que... eu acho. Não sei se é verdades, 

mas eu acho que eu tenho o dom de ensinar sim, eu nasci, eu gosto, eu ensino 

desde os dez anos. Mesmo quando eu não era professora, eu já ensinei a minha 

 



 

irmã ler, depois eu cismei que eu queria dar catequese, depois eu fui dar aula 

mesmo particular, até que eu fiz a faculdade pra ensinar. Eu acho que assim, eu 

não faria outra coisa a não ser ensinar, que eu gosto. Não é que eu não acredito, 

eu acredito nisso sim, mas eu acho que o sonho das crianças hoje, não é 

perseguir o dom delas, é perseguir o que dá dinheiro. Ah, que profissão que você 

vê que muita criança no teste vocacional dá uma coisa, “Ah, mas é tal coisa que 

está dando dinheiro”. Quais são as profissões do futuro? Então eles são hoje 

muito... não em seguir aquilo que eles realmente gostam, aquilo que eles tem 

aptidões, não. Hoje ele quer seguir aquilo que pra ele dá dinheiro, eu falo com 

eles: “ah, mas você não tem que fazer aquilo que dá dinheiro, você tem que fazer 

o que você gosta, porque você vai fazer o resto da vida, então você tem que 

fazer aquilo que você goste”. Então o sonho deles é ligado ao dinheiro. 

 

Como você analisa as medidas tomadas pela Secretaria da Educação pra 
combater o baixo rendimento escolar? No caso aqui, a gente pode entender 
como Progressão Continuada, essas recuperações paralelas... 
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# Eu acho que assim, por enquanto, ele não mudar o foco... Eu acho que o 

governo está muito em cima da gente, o professor tem que fazer isso, o professor 

tem que fazer aquilo. Não é. O foco é outro, o foco é o aluno. O aluno tem que se 

empenhar, o aluno... Meu, é o que eu falei há algum tempo atrás, eu tenho que 

trabalhar se não eu não recebo. O aluno tem que estudar... ele tem que ter 

alguma punição. Aquele aluno que não faz nada o ano inteiro, você dá 

recuperação, o cara se nega a fazer. Aí você faz ele assinar um papel “eu não 

vou fazer essa atividade”. E daí? No final do ano ele é promovido igual aos outros 

que fizeram. Eu acho que os outros até são bonzinhos em fazer a atividade, 

porque tem um cara que não faz nada o ano inteiro. Aí você fala... o governo fala 

pra gente “você tem que montar um portfólio”. Você monta o portfólio, ta cheio de 

atividade, eu não vou fazer, eu não quero fazer, e daí? Ninguém olha... mesmo 

que olhem esse portfólio, quem olha é a coordenadora de escola e ela também é 

vítima na nossa hierarquia. Aquele aluno que “eu não vou fazer”, ele vai ser 

promovido, pronto e acabou. Não existe uma outra... uma outra coisa na escola. 

Não vamos dizer que não tinha fracasso lá atrás, tinha fracasso sim, eu acho que 

já tinha o fracasso antes, mas ia pra frente quem soubesse alguma coisa, quem 

soubesse alguma coisa ia se formar, ia ter um melhor emprego, ia ter um tudo. 

 



 

Agora do jeito que está, todo mundo está se formando, a gente sabe que os 

empregos cada dia estão diminuindo, as empresas vão começar a ficar cada vez 

mais rígidas, porque você não vai conseguir diferenciar o bom do ruim, porque 

daqui a pouquinho eles vão carimbar “né”, só quem terminou... alguma coisa 

assim. Então eu acho que o foco do governo está errado, não que professor fique 

feliz em reprovar aluno. Eu acho que nenhum professor fica feliz, porque aquele 

aluno que não faz nada, aquela nota vermelha... Você pensa muitas vezes... eu 

acho que assim... a gente fica chateado porque, ... eu me esforcei tanto, eu fiz 

tanto e o aluno não fez nada. Tem que mudar o foco porque o aluno não está 

vendo... ele está vendo que ele fazendo ou não ele está sendo promovido e ele 

querendo ou não, o aluno ainda tem aquela cabeça de quando a gente estudou. 

Quando eu estudei, eu estudava, eu tirava nota e passava. Eu não estudava, eu 

não tirava nota eu não passava. E o aluno hoje, ele quer é isso. Eu não faço 

nada, eu tenho que ser punido agora. Não é ser punido daqui três quatro anos, 

não, é agora. Com isso você vê que na 5ª série você tem assim, 70% da classe é 

boa, 80% vai, você tem ali uma minoria que não faz nada. 

 

Na 5ª série? 
#Na 5ª, quando chega 6ª, você vê que esse número aumenta um pouco. A gente 

tem um aluno aqui, que ele era nosso aluno na 5ª, na 6ª e na 7ª. Na quinta série 

esse menino não tirava 10,0 ele chorava, o ano passado ele já se conformava, 

esse ano média 7,0 pra ele já está ótimo. Mas por quê? Ele vê que ele que faz, 

ele se esforça, ele “ta” passando. Ele tem amigos que não abrem o caderno e 

estão passando também. Então pra que “que” eu vou estudar? Então eu acho 

que precisa mudar isso, fez passou, não fez ficou, vai fazer de novo, porque é 

assim que a gente é cobrado na vida e ele tem que aprender desde pequeno que 

ele tem responsabilidades, que ele tem que cumprir suas responsabilidades se 

não ele será punido por não cumprir. Porque se você está empregado e se você 

não fizer naquele dia o que são as metas da empresa, no outro dia você vai 

embora. Ele tem que aprender isso desde pequeno na escola, porque se não, ele 

vai chega lá no serviço, ele vai tomar muita bordoada da vida. 
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Então você acha que essas medidas na verdade, elas não surtem efeitos 
positivos... que são tomadas pela secretaria da educação, não tem nada que 
contribua... 
#Não, não surte porque... Assim, igual... tem que fazer o SARESP, tem que fazer 

isso, atribui o nosso aumento “né”, ao nosso... ao desempenho dos alunos. Não é 

por aí, porque eu acho que o professore ele faz o melhor que ele pode, ele não 

faz mais por que ele não pode mais. Tem que mudar é o foco, olha vocês vão 

fazer, se vocês não fizerem vocês vão reprovar vocês vão... sei lá... uma 

recuperação de janeiro, alguma coisa que ele sinta que ele tem a necessidade de 

fazer, ele tenha a necessidade de aprender porque se não ele será punido e essa 

punição, assim, não é... é uma recuperação intensiva, enquanto todo mundo 

estiver brincando, ele vai estar aqui na escola estudando. Se de tudo em janeiro 

ele achar que é brincadeira, “ah, você vai começar a série de novo, você não 

aprendeu nada, você brincou o ano inteiro, brincou na recuperação, você vai ter 

que fazer de novo. Eu acho que o foco professor está errado, o foco professor, 

ele já se esforça muito durante o ano. Todo mundo fala, brinca que o funcionário 

público ele não trabalha, professor é o único funcionário público que ele não tem 

como brincar, porque a partir do momento que ele está na sala de aula com 35, 

40 alunos, ele já está ali numa grande responsabilidade que é olhar aquelas 

crianças pra não se machucarem, pra não se baterem, alguma coisa o professor 

já está ensinando, já está fazendo. A gente não tem como enrolar, então a gente 

sempre procura fazer o nosso melhor. 

 

E você comentou agora sobre o SARESP e agora teve essa Prova Brasil, o 
que você acha dessas avaliações feitas pra medir o nível de desempenho 
dos alunos? 
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# Olha, eu acho que assim, essas provas devem acontecer sim, mas eu não acho 

que elas devam vir atreladas, igual elas estão vindo atreladas ao aumento de 

salário ou não do professor. Se a gente quer medir uma coisa, não tem nada a 

ver com outra. A capacidade do professor, você mede com o professor, não é 

com o aluno, porque o aluno ele tem que vir. Igual eu fui contra quando fizeram o 

Provão nas universidades, que você era obrigado a ir fazer o provão, mas não a 

ir bem no Provão. Então quer dizer, aluno que queria ferrar com o nome da 

faculdade, ele foi lá e zerou, não fez nada e acabou com o nome da faculdade. 

 



 

Então eu acho que deveria ter um... já que tão achando que os professores estão 

tão mal formados, que os professores... que se dêem cursos de capacitação para 

o professor. Sabe, é mudar, não é... Essas provas só por si não vão melhorar o 

desempenho do aluno, não vão melhorar a atuação do professor, nem SARESP, 

nem Prova Brasil, nem SAEB, nem nada disso vai melhorar o professor. O 

professor já faz tudo o que ele pode e mais um pouco. É bom? É bom pra você 

ver como é que está o ensino em várias partes do país. Eu acho que é a única 

prova assim, que a gente tem como comparar o ensino em cada lugar, mas 

mesmo assim, o SARESP foi de quando? De 2005, é... a gente vê que o 

SARESP e o... como chama aquela prova? ENEM. 

 

ENEM 
#O SARESP é altamente quantitativo, ele é aquelas perguntas que... resolva a 

equação tal. O ENEM não, o ENEM já é aquelas perguntas que o aluno tem que 

ler, resolver. Então assim, primeiro o governo tem que chegar a uma conclusão, o 

que “que” ele quer, se ele quer um aluno que pense, um aluno crítico igual ele 

cobra do ENEM ou ele quer um aluno é... calcule, que é o  que ele está pedindo 

no SARESP. Bom ele pediu isso há dois anos atrás, estou falando de 2005 

porque de 2007 ainda não teve, mas 2005 a gente viu foi isso, que no SARESP, 

que era prova do Governo do Estado, era calcule, era resolva e marca a resposta 

certa. Já o ENEM não, era uma questão mais aberta, o aluno tinha que ler e 

entender. Primeiro o governo tem que chegar a conclusão, o que eu quero aluno. 

Eu quero um aluno é... pergunta e resposta, eu quero aquela coisa qualitativa ou 

eu quero um aluno quantitativo, um aluno que pense, um aluno que saiba refletir. 

Primeiro ele tem que chegar a essa conclusão, depois que ele chegar a essa 

conclusão, aí ele informa pra gente “né”, porque a gente precisa saber também o 

que ele quer, pra gente trabalhar em cima do que ele quer. Mas eu acho que 

essas provas tão por fora, por enquanto ele não achar aí um meio termo... 

 

Como que você avalia o sistema de ciclos? 
# O sistema de ciclos... Eu acho que eles deveriam ser menores, acho que você 

passar, por exemplo, de 5ª... igual é hoje, de 5ª a 8ª... o aluno sem saber, sem 

nada, só lá na 8ª,  pra você retomar isso tudo é pouco. Eu acho que... o sistema 
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de ciclos até poderia existir, se eles acham que um ano é pouco pra  gente estar 

avaliando esses alunos, mas que sejam ciclos menores. 

 

Agora parece que vai retornar esse ciclo de 2 anos “né”. Você acha que 
isso vai ser positivo? 
# Eu acho que vão melhor aproveitar do que esse de quatro. Esse de quatro é 

muito ruim, pelo menos ali, na 1ª e 2ª série, não poderia deixar um aluno não 

alfabetizado avançar até a 4ª, 1ª e 2ª, tem que interromper ali. A mesma coisa da 

4ª pra 5ª... apesar que na 4ª agora tem a retenção, mas agora ele atrelando a 

retenção ao salário do professor, o professor vai passar o aluno sem saber nada, 

porque a gente tem conta pra pagar “né”. Mas ele precisa deixar de atrelar um 

pouquinho o conhecimento de aluno com salário de professor. Uma coisa é uma 

coisa, outra coisa é outra coisa. 

 

Entendi. 
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# Bônus... esse bônus que ele inventa que... “Ah, é conforme... ai como que é 

mesmo... a presença do professor na escola, mas não sei o que...”. Não, não tem 

que atrelar a nada disso, ele quer dar por merecimento de alguma coisa, ele 

invente... ele dê, mas isso não tem nada a ver com a aprendizagem na sala de 

aula, porque ai ele vai criar... assim, criar o que ele está criando hoje. Que a 

gente viu, antigamente a gente que era professor, a gente brincava que o 

Servidor “né”, que é o hospital, tinha o 5º andar que era o andar de psiquiatria, aí 

esse 5º andar não dá mais, então o que eles fizeram agora? Tem um prédio 

anexo, porque a gente está sendo muito cobrado, a gente é cobrado da 

sociedade, a gente é cobrado do governo, a gente é cobrado dos pais e a nossa 

cabeça vira um emaranhado que você não consegue resolver sozinha. E cada 

ano que vem, igual, pra esse ano, já para o ano que vem, parece que vai ter uma 

formação aí super intensiva para o professor de português e para o professor de 

matemática. Os alunos estão com dificuldades nisso, pra gente passar para os 

outros professores. E que a gente não sabe. São muitas mudanças que ele 

decide, e ele não faz uma capacitação adequada, não ensina pra gente o que 

“que” é aquilo. Igual de 1ª a 4ª que antigamente você ensinava pelo tradicional A 

E I O U, BA BE BI BOBU, oba, boba. Não, agora não é mais assim, agora é o 

construtivismo, mas ninguém ensinou os professores o como era o 

 



 

construtivismo. Agora é o construtivismo, você se vira. Ou quando teve 

capacitação, foi uma semana, em uma semana você não muda, você não 

consegue aprender. Então, ele deveria transformar esse monte de prova, esse 

monte de coisa que ele quer fazer com o professor, em capacitação para o 

professor. Se ele acha que está ruim, capacite a gente, melhora, dá uns cursos aí 

para o professor, ofereça cursos para o professor trabalhar melhor, se ele acha 

que não está trabalhando... não  está dando tudo de si. Mas além do curso, 

ofereça material também. Quantas vezes a gente quer trabalhar e não tem 

material nenhum pra gente. Então eu acho que o caminho é outro, não é prova, 

não é nada disso não, não é ciclo...  Ciclo atrapalha? Atrapalha. Eu acho que 

ciclo de dois anos é o ideal, mais do que isso... 

 

Agora eu vou pedir pra você pensar naqueles alunos que são considerados 
como maus alunos, que tem baixas notas, que já foram retidos... Como você 
imagina o futuro deles? 
# Eu imagino que eles vão ter um estalo, assim sabe, não sei, mas sabe aquela 

coisa assim, alguém vai chegar, vai sacudir o cara, “pô cara, não é assim, você 

tem que melhorar, você tem que ser alguém”. Sabe, que assim, têm muitos deles, 

igual eu falei, que tem capacidade de aprender, ele não tem vontade. Que 

alguém algum dia na vida, vai balançar e “meu você viu o que você fez até 

agora? A partir de agora você vai voltar, você vai conseguir, você vai se esforçar 

e chegar lá”. Não gostaria assim de imaginar nenhum aluno meu com um futuro 

ruim não. Eu acredito que sempre eles vão melhorar, que vão... eles vão ter que 

sair, alguém vai ter que dar uma bordoada nele, vai dar. Alguém vai ter que dar 

sim, mas assim, eu não imagino um aluno meu, sabe, sendo preso, nada disso 

não. Eu acho que todos eles têm mais ou menos capacidade, mas... que eles vão 

conseguir, eles vão... E a gente trabalha pra isso, eu coloco... todo dia eu falo pra 

eles que eles são bons, que elês tem que achar o que eles gostam, porque eu 

quero o bem pra eles. É o que eu falei, eu acho que o professor é meio mãe 

assim, é desejar um futuro melhor, é trabalhar pra que esse futuro realmente seja 

melhor. 
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Você acha que esses alunos que têm notas baixas, que têm um histórico 
escolar é... de notas baixas, de reprovações tal, eles têm condições de 
chegar numa universidade? 
# Olha, do jeito que a universidade hoje está caindo, que a gente sabe que hoje 

está caindo, pode até ser que sim. Por mim eu... sei lá, eu... eu criaria um curso 

aí, sei lá, recuperação intensiva de todos esses anos (risos), e que nem cursinho 

dá conta. Tem aluno aí que nem cursinho vai conseguir dar conta dele. Mas 

aquele curso assim, recuperação intensiva, você que brincou é... o ginásio todo 

(risos), venha estudar conosco, sabe aquela coisa bem maluca assim, mas... 

 

Risos 
# Eu acredito que faculdade, muitos deles nem sonham, por mais que a gente 

converse, por mais que a gente fale que hoje é possível... Porque a gente sabe 

que hoje você tem aquele programa do Governo do Estado, escola da família, 

que você trabalha de final de semana e ganha a bolsa. Você tem aquele 

programa... o Pro une do Governo Federal, que a gente não tinha e a gente 

conseguiu. Então pra eles, hoje está muito mais fácil do que estava pra gente. O 

que falta neles é realmente um estalo, “eu sou capaz, eu vou conseguir, se fulano 

conseguiu eu também consigo”. A gente sabe que a prefeitura aqui de Diadema... 

eu tenho até uma amiga que foi pra França há alguns anos atrás, que a prefeitura 

de Diadema deu um curso pra ela  e  assim, aluna de escola pública que chegou 

lá. Eles deram... acho que foi cinco bolsas pra estudar lá e ela foi uma das 

escolhidas aqui em Diadema. Então assim, capaz todos nós somos. A gente tem 

que achar aquilo que a gente é melhor e investir naquilo que é melhor. 

 

E quando você pensa nos alunos bons, aqueles que têm 10... Como você 
imagina o futuro deles? Nessa escola, pensando nessa escola, nos alunos 
que saem daqui, que cursam o ensino Médio e saem daqui. 
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# Eu acredito que assim, pra eles pode ser mais fácil sim, eles precisam continuar 

assim, eles sabem que... eles só ficam seis horas aqui na escola, aí fora o mundo 

é louco. Mas eu acho que eles têm capacidade sim de fazer faculdade, a gente 

tem alunos aqui de um 3º colegial que... tem uma aluno aqui do Pro Une, ela 

vinha aqui pra escola... eu dei aula pra ela e para as duas irmãs, ela vinha pra 

escola com chinelo de delo às vezes um de cada cor, ela não tinha dinheiro pra 

 



 

nada e ela tem bolsa hoje de 100% na faculdade Anchieta. Então assim... é... 

como eu vou dizer... Eu acho que assim, bom aluno, chega onde quer. Ele vai 

lutar, é o caso dessa menina. A irmã era nossa aluna, não fazia nada, mas era 

quietinha. Tem uma outra que a mãe tem um problema seríssimo com ela, mas 

ela não conseguiu? Se ela conseguiu os outros conseguem. Eu penso assim, 

para aquele que é esforçado, aquele que realmente quer, que é o caso dessa 

menina, ela realmente queria. Não tinha às vezes nada para comer, ela vinha pra 

cá... Eu dei aula pra ela em 2004, esse ano ela já está no 3º ano de 

Administração... Ela quis, ela conseguiu, então eu acho que todos eles são 

capazes. Não tem porque não... 

 

... Eu queria te agradecer agora pela entrevista 
# Imagina. 

 

Agora que acabaram as perguntas eu queria te dizer que foi muito gostoso 
fazer essa entrevista com você 
# Obrigado.   

 
 
 

Entrevista 2 
 
 
Você acha que a educação é importante? 
#Acho, muito. 

 

Por quê? 
#Porque eu acho que é a partir dela que nós conseguimos construir um país mais 

evoluído, pessoas mais civilizadas, um mundo mais coerente, mais equilibrado. A 

educação eu acho que é a base da evolução humana, sem ela não há como 

prosseguir com esse mundo, mesmo que ele estando todo detonado. 

 

Por que você optou pelo magistério? 
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# “Well”, bom, eu não sabia que eu tinha esse “dom”, sei lá para o magistério. Eu 

sempre gostei muito de leitura, de escrever, fui alfabetizada cedo, É..., eu ia fazer 

magistério mais porque eu era secretária na verdade, mas aí, quando chegou no 

4º ano eu tive minhas dúvidas se era aquilo que eu queria, eu cheguei a fazer um 

teste vocacional que uma amiga minha me forçou e eu digo até hoje pra ela que 

se eu estou no magistério é por culpa dela e acabou realmente dando que eu 

deveria estar na área de comunicação e ensino. Aí eu concluí o curso, estava 

desiludida com o serviço em empresa, achei que não dava mais, que se era para 

pajear um chefe eu preferia pajear outras pessoas, eu queria fazer alguma coisa 

de útil na vida e comecei a ingressar no magistério assim, mesmo com a minha 

mãe falando que o trabalho ia ser dobrado, mas eu não me arrependo não, é 

uma profissão que eu realmente amo. É como eu falei, nós nos encontramos 23 

anos depois que nós nos formamos, das... de 80 ficaram 30, dessas 30 só 5 são 

professoras realmente, o resto desistiu já de cara... “tá”, o resto já desistiu de 

cara e... É uma profissão que eu amo, e amo em todos os sentidos, não é porque 

é Língua Portuguesa, se fosse Matemática qualquer coisa eu acho que eu ia 

amar do mesmo jeito, apesar das dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu 

acho que, eu acredito muito em inteligências múltiplas, eu seria uma péssima 

música, musicista, eu seria uma péssima engenheira, É... eu fiz um monte de 

coisas na vida, fiz um ano de Psicologia, me formei em Desenho arquitetônico, 

e... não era o que eu queria da vida, então acabei ficando no Magistério e gosto 

muito da minha profissão. 

 

É... qual a formação dos seus pais? 
#Meu pai não tem formação nenhuma na verdade. Meu pai foi ser alfabetizado eu 

lembro, eu “tava” fazendo a primeira série, ele fazia SESI, ele aprendeu a assinar 

o nome. Então ele é semi-alfabetizado totalmente, hoje em dia ele até lê, lê a 

bíblia, mas com muita dificuldade. Minha mãe fez até a quarta série. Meu pai é..., 

sempre foi marceneiro, minha mãe ajudava como lavadeira, como faxineira, 

então quer dizer, eles não tiveram nenhuma formação acadêmica elevada, 

vieram de classe pobre, pobre mesmo. 

 

Você tem mais alguns irmãos? 
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#Eu tenho mais um irmão, quer dizer, nós éramos em quatro, dois morreram, 

ficou só o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho era o cão na escola, era 

totalmente avesso, é... não se interessou por estudos, não chegou nem a concluir 

o ensino... a oitava série. No entanto ele é assim uma pessoa extremamente 

inteligente e se tornou marceneiro, ao contrario do que meu pai sonhava pra ele, 

que era ver os filhos numa situação... social vai, um pouquinho mais privilegiada. 

Meu irmão acho que não nasceu pra ficar fechado em ambiente fecha... em 

nenhum ambiente e ele acabou virando marceneiro. Digamos assim, ele não tem 

um aspecto formal de Matemática, mas se ele olhar para uma parede e fala 

assim: Oh dá pra caber um móvel assim, assim, assim... ele desenha pra você 

em cinco... em três segundos entendeu? E isso não interferiu em nenhum 

momento na vida dele. Como meu pai falou, os dois tiveram as mesmas 

oportunidades, cada um foi para um caminho, ele não quis... 

 

Você foi a única que fez o curso universitário? 
#Fui, uma das poucas da família inteira, por falar nisso (risos). 

 

E aí o incentivo do seu pai foi que... 
#Não... 

 

Contribuiu bastante? Ou não? 
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#Não, acho que minha mãe me incentivou mais, porque o sonho dela era ser 

dentista, mas em 1920 por aí, não tinha como, só se você fosse rica mesmo. E 

minha mãe sempre me falou que a pior coisa que existe é uma mulher depender 

de um homem, que a gente tem que lutar pela nossa independência. E meu pai 

vem de uma família italiana tradicional, onde as mulheres tinham que saber ler e 

escrever, trabalhar numa fabrica e casar e ter filhos, e... quando chegou a minha 

vez, quando eu conclui a oitava série eu falei que ia trabalhar, então meu pai não 

gostou nada. Teve muita briga em casa, mas eu fui lá com a minha mãe, tirei a 

carteira profissional, arranjei o primeiro emprego com dezesseis anos, que não 

tinha essa de estatuto da criança e do adolescente, comecei a trabalhar, comecei 

a pagar os meus estudos e no final ele acabou até... sabe assim, eu sou a 

menina dos olhos, o orgulho dele porque ele viu que a minha teimosia resultou 

em alguma coisa. Mas meus pais não têm a formação e meus avôs como são, 

 



 

eram italianos, tinham menos ainda, porque dos dois lados, portugueses e 

italianos, ele vieram, se fixaram no interior de São Paulo, é... carpia café, tudo 

isso, aí quando começou a decair eles vieram pra São Paulo e foram trabalhar 

como pedreiro, como marceneiro e  por aí foi. 

 

Qual é a sua formação? 
#Bom, eu sou formada em letra pela atual Universidade Metodista, que na época 

era Faculdade Metodista. Eu tenho curso de Pedagogia em Administração 

Escolar pela FASB que, aliás, pelo que todo mundo fala é uma ótima faculdade, 

pelo menos eu achei e... é... pós graduação em Gestão Ambiental (risos), é eu 

comecei  várias vezes na minha área mas eu não gostei e... ainda tenho um 

mestrado inacabado que é na área de Análise do Discurso da UNICAMP que, 

uma hora eu acabo só não sei quando ainda. 

 

É..., em que ano você se formou na Universidade, você se lembra? 
# Em 1984 

 

Em 84... Há quanto tempo que você está dando aula aqui no Estado? 
#Ai... Minha história no Estado é muito complicada. Eu dei aula no Estado de 85 

a 95, aí eu pedi a minha primeira exoneração, porque eu consegui um emprego 

na Volkswagen em 93 e..., compensava mais pra mim e... o Estado estava 

mudando em termos comportamentais, eu ainda tinha uma visão meio 

tradicionalista de professor, não sei o que... e tinha aquele plano de PDV e eu me 

exonerei. De 93 até 2004 eu fiquei na Volkswagen do Brasil trabalhando com 

EJA, e curso técnico empresarial, e não fiquei no Estado. Em 2003, ahn... em 98 

eu prestei um outro concurso, me efetivei em 2000. Só que aí, como eu estava 

trabalhando com a parte de curso técnico avançado, dando treinamento pra... 

não só funcionários de chão de fábrica mas também pra gerência, eu tinha que ir 

pra Curitiba essas coisa, e aí eu não entrei em acordo com o diretor entendeu? 

Não ia ter direito a pegar aqueles dois anos sem remuneração, aí eu pedi a 

minha segunda exoneração. Em 2003 eu voltei como ACT, passei no outro 

concurso. Em 2004 me efetivei de novo e estou até agora lá. Contando o tempo 

eu acho que de Estado deve estar uns quinze, dezessete anos. 
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Então logo que você se formou na universidade, no ano seguinte você já 
entrou no Estado. 
#Já entrei no Estado, é. 

 

Alem do Estado você trabalha em mais algum lugar? 
#No momento não. 

 

Você já chegou a trabalhar em dois lugares? Estado e mais... 
#Já... já cheguei a ter 70 aulas  por semana.Quando eu tinha saúde para isso. 

 

Você já trabalhou na rede privada? 
#Trabalhei e tenho muito tempo concomitante, Estado e rede privada, que eu 

teria assim no montante pra me aposentar eu já teria uns 35 anos, mas não tenho 

idade pra tanto então, é... várias escolas aí conhecidas, São José, Integrado... 

em São Bernardo, que mais? Sei lá, dei aula em tanta escola já... Magnus, é... 

antigo ENIAC, Santa Inês, e por vai. 

 

E qual a diferença entre o Estado e essas escolas privadas? Como que você 
vê isso? 
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#Eu acho que assim é... a escola privada visa o conteúdo, ela é conteudista e 

hoje em dia ela “tá” mascarando isso, querendo oferecer serviços como 

Babysitter, entendeu? Porque ela não “tá” também com essa bola toda é... pra 

oferecer uma educação de ponta. é... eu acho que não há uma proximidade entre 

aluno e professor na escola particular “tá”, o contato ali é realmente você entrar 

na sala de aula, você... dar a sua aula, cumprir o programa, é... ser avaliado pelo 

aluno se você dá risada ou não dá, e... escutar às vezes que você ganha pra 

isso, mas não dá pra ter envolvimento em si. Na rede estadual, eu acho que 

quem é bom profissional é bom profissional particular ou estadual. Na rede 

pública eu percebo que há uma aproximação maior, devido à carência que esses 

alunos têm, eles não conseguem ver a gente só como professor, e não dá pra 

você entrar só como professor. Mesmo sendo assim, específico de uma 

disciplina, vocês que são de 1ª a 4ª, podem observar que tem sempre aluno atrás 

de uns dois, três professores, que é com os quais eles mais criam afinidades, 

então teve muita época que eu... pra eu não dar cacetada em aluno de Estado,  

 



 

porque eu tinha dado aula das sete da manhã ao meio dia pra uma sala com 16 

alunos da rede particular, que não estavam nem aí com nada, eu preferia faltar 

no Estado pra não descontar meu stress  naqueles alunos, porque... eles eu 

sentia que realmente não mereciam aquilo. Então, eu acho que a particular “tá” 

fingindo que “tá” ensinando, e ela é extremamente academicista, ela não 

obedece os PCNs, ela não obedece planejamento de governo, eu acho tudo isso 

uma fachada entendeu? Por isso que ela prepara aluno para o vestibular, porque 

ela só dá matéria. Então eu acho que vai ter gente que vai defender... “o caramba 

a quatro”, eu sei que o Estado não está oferecendo ótimos níveis mas... os 

alunos têm o que oferecer sim. Em compensação tem aluno na rede particular 

que você fala assim... tão jogando dinheiro fora. Eu vejo isso também porque eu 

tive primos que, tiveram condições de, por exemplo, ser um ótimo engenheiro 

“caramba a quatro”, fez Arque Diocesanos, “caramba a quatro” e... e não fez... na 

vida porque... sabe, não interessou. Então eu tenho muitos... se for pra me 

chamar pra trabalhar na particular é óbvio que eu vou por causa da questão 

econômica, mas o meu perfil, vai ser realmente dar aula, “tá”. Eu sei que eu 

tenho que ser uma educadora tal, mas eu não vou entrar numas de chamar 

atenção, de tentar... Óbvio, se você vê um aluno chorando, se vai lá ver o que 

está acontecendo, tal, mas eles não têm essa proximidade com você então o 

máximo que eu vou fazer é pedir pra ele sair da sala, se contornar tal. É diferente 

de uma escola Estadual, que você vê o aluno chorando, você já até imagina o 

porquê que ele “tá” chorando. Então eu me sinto muito mais educadora numa 

rede pública e muito mais um mero professor numa rede particular. 

 

Então você acha que os alunos que se formam na rede particular, essa idéia 
que se tem de que ele sai formado, uma formação ideal é meio... 
#Eu acho papo furado 

 

Na verdade é bem... a formação que ele tem é bem parecida com a formação 
que tem no Estado? Ou não? 
#Olha, eu acho que o Estado “tá”, a gente não consegue avançar mais porque 

nós não temos só que cumprir com o programa, “tá”. É...lá você só cumpri o 

programa, você dá matéria. Mas eles não têm também esse aproveitamento 
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maravilhoso. Tudo lá é meio mascarado. Porque eu já participei de conselhos 

que você... o aluno falou  assim: “tá” faltando um ponto, dá um ponto.  

 

Entendi 
#Entendeu? Então eu não vejo assim tanta diferença entre um aluno da rede 

particular pra um aluno da rede estadual. Acho que o nível atualmente, “tá” mais 

ou menos igual. É lógico, eu não vou comparar um aluno do Augusto Laranja, 

existem escolas que você... Augusto Laranja, Arquidiocesano, Dante Alighieri, 

é..., sei lá eu,  esses de classe A, totalmente diferente de classe B. Mas, mesmo 

ali há os que acompanham e os que não tão a fim de nada. E a mesma coisa 

aqui. Aqui tem um agravante, tem o... aspecto social, o aspecto familiar tal, no fim 

a gente tem que levar em consideração. 

 

Deixa eu ver se eu entendi, os alunos da classe alta, eles vão ter uma 
oportunidade bem melhor e um ensino bem mais forte numa faculdade, 
numa escola de alto padrão. Aí a gente tem uma grande massa da classe 
média que coloca seus filhos numa escola privada 
#Achando que vai ter um bom ensino. 

 

Que na verdade não é. É mais uma fachada. 
#Fachada. 

 

E aí gente tem o ensino público, que tem uma visão meio... 
#Negativa e deturpada, porque acha que a criança não aprende nada e eu acho 

isso errado. 

 

E que na verdade, não está tão diferente das classes médias que tão por aí 
nessas escolas particulares de... 
#Não, não “tá” não. Na verdade o pessoal “tá” comprando um produto, não “tá” 

procurando a educação, entendeu? 

 

Entendi. 
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#Então eu, por exemplo, conheço um tal de..., eu já ouvi falar muito de um tal de 

Mizuho  uma coisa assim uma escola aqui em São Bernardo, que a escola é 

 



 

classe A, e a diretora de lá era dona do colégio Rio Branco que hoje é Anchieta. 

Então quer dizer, por que “que” uma escola estadual tem um bom padrão de 

ensino? Existem escolas estaduais com um bom padrão de ensino. Eu realmente 

não acredito nessas escolas sabe. É... que coloca alunos no vestibular “o 

caramba a quatro”, isso daí é lavagem cerebral mesmo. Eu só boto fé em escola 

de alto padrão... que já é um outro nível sabe, o cara “tá” lá, já vem de uma 

família que tem toda uma estruturação acadêmica... Classe média aqui é aquele 

negócio, o pessoal que tem um pouquinho de dinheiro e não quer ver o filho na 

escola estadual porque ela “tá” detonada, pode ter droga, pode ter... e acha que 

pondo numa escola particular o filho vai ter uma formação melhor entendeu? Aí o 

tempo dele ele vai usar pra judô, tricô, bordado... e eu acho que isso daí não é 

só.... Existe esse aspecto cidadão, mas eu acho que na verdade as escolas 

desse tipo tão virando assim... berçário, um babysitter pra dizer a verdade. Pra 

cobrir o espaço que o pai não vai ter pra ficar com o filho. Essa é minha opinião. 

 

Como você se vê na hierarquia social? Você se considera classe baixa, 
média ou alta? 
#Eu acho que eu sou da classe média atualmente, não tem como negar isso 

(risos), não tem como o professor falar. Por menos que a gente ganha, pela faixa 

salarial que nós temos, nós somos classe média, quer dizer, média quase em 

extinção mas somos, perto do padrão deles. Classe média até mesmo em termos 

culturais, em termos de moradia, sociais. Não tem como a gente se enquadrar na 

classe baixa. 

 

E os alunos que freqüentam essa escola, como você vê eles na hierarquia 
social? Classe média, alta, baixa... 
#Olha, eu acho assim, eles são da classe baixa, porem há alguns que tem uma 

condição econômica um pouquinho mais privilegiada, mesmo sendo classe baixa 

“tá”, e tem aqueles que são paupérrimos, moram em barracos, que às vezes não 

tem o que comer. E tem aqueles que se apropriam do fato de paupérrimos para 

se julgarem vítimas da sociedade entendeu? Mas eles não deixam de ser da 

classe baixa em si, só que alguns estão lutando aí, pra tentar ter uma ascensão 

social. 
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Agora, o fato de terem alunos da classe baixa, no nosso caso que é maioria 
e você classe média, que quer queira quer não, o professor ele meio que 
tem uma condição social um pouco melhor? Você acha que isso interfere 
nas aprendizagens deles? No relacionamento, ou não? 
#Pra mim não porque eu vim de uma classe pobre, então eu tenho muita empatia 

nesse aspecto com os alunos. Então muitas coisas que às vezes eles 

vivenciaram, eu também vivenciei entendeu? Eu sei o que é às vezes não ter 

dinheiro pro lanche, eu sei o que “que” é às vezes não ter uma melhor blusa da 

escola. Eu acho que isso não interfere na aprendizagem. Eu procuro chegar o 

mais próximo possível da linguagem dele. Eu procuro realmente... É... mesmo 

dando bronca neles tal, mostrar e... falar da minha realidade, que eu também vim, 

entendeu?  Que eu não cai do céu como um bom tempo atrás o pessoal 

pensava, que o professor quando vinha dar aula descia do céu e depois ia para o 

céu de novo. Que nós temos os nossos problemas também. Minha diferença 

entre a minha classe na época da minha classe pobre com a classe pobre deles 

é essa. É... esse papel familiar entendeu? Pai alcoólatra, família desestruturada, 

pai e mãe que trabalham, mas que não tem formação, e acham que o filho tem 

que correr por conta própria, sabe, não porque eles fazem isso por maldade 

entendeu? Mas porque eles não têm formação suficiente pra saber que tem que 

acompanhar o filho.  Pai e mãe que acham que isso aqui é depósito de criança, 

então têm todos esses lados aí, mas isso não interfere o fato de eu ser classe 

média, é... eles classe pobre,  não quer dizer nada. 

 

E quando a gente pensa no contrário, por exemplo, você classe média 
dando aula num colégio de elite, onde os alunos têm um poder aquisitivo 
bem superior, isso interfere em alguma coisa? 
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#Em alguns momentos, porque eles são mais discriminatórios entendeu? Porque 

eu já trabalhei no São José e escutei: Oh professora, fui passar as féria em 

Bahamas, Disney, tal, tal, tal... Onde você foi passar suas férias? E eu brinco, 

Long Beach...então Long Beach pra eles é Estados Unidos mas pra mim é Praia 

Grande, entendeu? É... ele verem você às vezes... que eu não dirijo, então tomar 

ônibus: Oh professora, você toma ônibus? Falei tomo. Então acho que aí, você 

tem que ser autentico o suficiente pra também não querer passar uma imagem do 

que você não é. Uma vez eu falei pra eles, eu sou um bom profissional, agora a 

 



 

minha vida pessoal não tem nada a ver com a vida de vocês, vocês continuem 

com a vida de vocês aí. Vocês gostam destas coisas, tudo bem. Eu escuto, acho 

legal... foto do Egito tal, tal, tal... mas eu não deixo isso interferir não. Porque tem 

momentos que eles querem realmente fazer isso para te mostrar que você não é 

nada, se você deixar, você realmente acaba entrando na deles. Então você se 

torna um professor assim apático e medroso sabe... medo de realmente se impor 

enquanto profissional. Então eu nunca fui muito fã de sair chorando de sala de 

aula não. Eu sou mais de dar porrada mesmo. 

 

Você acha que os alunos das classes médias e aí das classes... e aí eu 
tenho aqui até dois folders que eu mostrei um pra outra professora , mas eu 
vou pegar um outro de uma escola um pouco mais renomada aqui no ABC. 
Você já deixou um pouco claro, mas eu vou... Aqui, crianças que se formam 
em escolas como essa (mostrando recurso visual), nesse caso aqui, você 
acha que eles saem mais preparados, com maior vantagem para o mercado 
de trabalho ou não? 
#Não. 

 

Comparados com os alunos do Estado? 

 168

#Não, saem tudo no mesmo nível. Isso é tudo propaganda duvidosa. Esse aqui, 

por exemplo, eu conheço, “tá” quase na falência, usa um sistema entendeu? É, 

que diz seguir Piaget. É... tem mais oportunidade assim de... vivenciar 

experiências concretas, “ta”, que nós poderíamos estar fazendo, se nós 

tivéssemos condições e acessória. Fazer um jardim aqui é só a gente fazer, 

entendeu? Experiências, dá para o professor de química de Estado, levar 

material pra mesa de... não tem laboratório, levar material pra mesa dos 

professores, comprar material do próprio bolso e fazer a experiência. Eu acho 

que isso é muito relativo, é como eu falei, eles vendem “tá”, é... um produto, 

apostilas de primeira qualidade. É...sabe, segurança, sei lá, judô, balé, não sei o 

que, participar de tudo quanto é evento, é... cultural, social. É como a professora 

de Matemática falou, o que os nossos saem em desvantagem, é que nem sempre 

a gente pode levar num cinema, num teatro, num concerto..., sabe, uma vivencia 

cultural mais acentuada. Eles ficam restritos no mundo deles, entendeu? Mas 

nada impede, por exemplo, de eu colocar uma música clássica pra eles ouvirem, 

 



 

entendeu? Eles já ouviram várias vezes. Então eu acho que, eu não acredito que 

só porque o cara faz um colégio particular, ele vai sair com melhor possibilidade 

de mercado. Vai depender muito dele, vai depender do que ele espera, porque eu 

já vi alunos de rede particular sair tão analfabeto quanto um aluno de rede 

estadual. Então eu não boto fé nessas escolas particulares de rede média. 

 

Mas aí nesse caso, é..., vai do compromisso do professor ? 
#Com certeza 

 

Se o professor também não se dispor a trazer,  buscar ele esses recursos 
que não é oferecido pela escola, ...  
#Não vai acontecer nada 

 

Não vai acontecer nada 
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#Que é diferente da rede particular, o professor é cobrado a... Entendeu? No 

Estado essa cobrança não... Como nós estamos distantes do nosso chefe, então 

ninguém vem aqui falar pra você, oh Silvana, você fez experiência? Você levou 

no laboratório? Você levou na rede de informática? Você isso? Você aquilo... Eu 

tentei dar aula de informática pra 7ª série, que hoje é primeiro colegial, eu dei 6 

meses de informática fora do meu horário e não estava interessada se eu estava 

ganhando ou não entendeu? Eles aprenderam alguma coisa. No ano seguinte eu 

não podia dar porque roubaram os computadores, e o que eu vou fazer? Eles 

sentem falta? Sentem. Quando eles têm que fazer alguma apresentação, 

precisa...  Ah professora, seria legal se der tal, tal, tal... Eu tenho um computador 

em casa sem uso, que eu trago pra cá e eles usam. Você viu lá na exposição que 

teve. Então eu acho o seguinte, o que eu posso estar oferecendo, eu ofereço, 

entendeu? É diferente porque eu já dei aula em escolas em que eu tinha todos os 

recursos possíveis e imagináveis. É..., lousa... lousa eletrônica sabe, retro 

projetor, data show , todas as parafernálias possíveis e imagináveis. Foi bom, eu 

realmente evolui muito em termos de aprendizagem, então... isso me fez crescer 

como profissional, não fiquei só no giz e no apagador, eu sei dar aula de qualquer 

forma. De repente eu vejo uma coisa, me dá um start assim, oh vamos fazer tal 

coisa. Mas isso não é só porque é de rede particular, pode ser feito no Estado. 

Eu acho que existem ótimos profissionais no Estado, mas também eu acho que 

 



 

existem grandes porcarias... têm pessoas que não estão comprometidas com 

nada. Então isso ferra todo o ensino, além do governo que ferra a gente. 

 

Como que você avalia o seu trabalho aqui nessa escola? 
#Olha, eu procuro fazer o melhor possível, só que é o tal negócio, eu estava até 

conversando com o pessoal, qualquer hora eu vou escrever um livro desta 

escola, porque eu dei aula no Evandro dez anos lá, 10, 15 anos e eu nunca vi 

uma realidade tão triste e deplorável socialmente familiar como eu vejo aqui. 

Muitas vezes eu não me preocupo tanto em trabalhar conteúdo, mas eu me 

preocupo muito mais com a parte de ética, de cidadania, de comportamento, 

disso, daquilo... Mas eu procuro não desprezar também que eu sou uma 

professora de língua portuguesa. Eu quero que meus alunos saibam pelo menos 

ler e escrever com competência. É nesse ponto que o pessoal acha que a gente 

acaba prejudicando o aluno do Estado em relação ao aluno da rede particular. É 

óbvio, na particular você tem lá apostila com sujeito, predicado... “Tá”, mas se o 

aluno não sabe nem ler nem escrever, como é que eu vou fazer entender um 

sujeito e um predicado e eu não trabalho dentro desse sistema tradicional deles, 

eu gosto da linha vai... contextualizada. Então, eu não sou nem construtivista 

nem nada disso, eu tenho a minha linha de trabalho, se eu tiver que usar BA, BE, 

BI, BO, BU eu uso BA, BE, BI, BO, BU entendeu? Mas eu procuro ver o que o 

aluno precisa e ver a forma que ele vai entender a matéria. Mas acima de tudo eu 

quero que o aluno aprenda, então pra aprender eu tenho que “tá” de olho em 

todos entendeu? E você acaba conhecendo todos. O meu trabalho geralmente 

não fica só aqui, como o seu também não fica. Você vai pra casa, você pensa no 

fulano, no beltrano. Então, a diferença básica entre essas escolas e a escola 

estadual é essa, nós ainda temos que trabalha um conceito básico e eles acham 

que é o seguinte, se eles têm o conceito básico tudo bem, se não têm, se vira, 

paga aula particular, vai na aula de reforço. 

 

Esse conceito básico seria as questões éticas, morais, acima... 
#É questões éticas morais, saber ler e escrever e Matemática, que é o... 

entendeu? 
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De que você acha que depende uma educação, uma boa educação: esforço, 
interesse pessoal, dinheiro, estudo ou orientação familiar? 
#Olha, uma boa educação eu acho que depende primeiro de uma orientação 

familiar. Eu acho que o pessoal entrou numa fase aí... sei lá, eu sou mais antiga e 

o pessoal entrou numa fase zen, de que a gente não pode contrariar filho em 

hipótese alguma. Eu não sou a favor de cinta, assim como a outra professora 

estava falando, mas eu acho que é necessário que existam limites, eu acho que o 

Içami Tiba fala bem claro isto, tem que ter limite. Então se você vem de uma 

família que já te impõe certos limites, “tá”... aí logicamente o teu esforço e o teu 

interesse vão te levar pra algum caminho. Eu vejo pelo meu irmão, uma coisa 

que ele nunca deixou de ter é limite “tá”, ele fazia aquilo que era determinado na 

família, mas ele não se esforçava para estudar e não tinha interesse. Então 

existia uma parte até que se obrigava a ter interesse pelo menos até um 

determinado ponto onde você conseguia manter a rédea. É... eu acho que o 

dinheiro nem sempre é um fator tão importante, o dinheiro compra o nome da 

escola, entendeu?Porque quem faz a escola é o aluno e eu sempre parti deste 

princípio. Você vai ter ótimos alunos no Dante Alighieri como você vai ter umas 

porcarias no Dante Alighieri. Você vai ter ótimos alunos no Estado, como você vai 

ter porcarias no Estado. Isso depende realmente da estrutura familiar e como a 

estrutura familiar “tá” fracionada, isso interfere acho no valor..., porque de repente 

o pai está junto, aí a mãe descobre que o pai traiu, aí separa, aí a mãe tem que 

arcar com o filho porque o pai não vai pagar pensão e o filho se revolta. Então 

quer dizer, é lógico, o lado psicológico também vai interferir e aí desanda porque 

não tem como você acompanhar tudo ao mesmo tempo, é diferente. Então uma 

boa educação tem que ter uma base familiar, tem que ter limites, o aluno também 

é responsável pelo... como é que chama... é por ter interesse despertado ou não, 

sabe? E o dinheiro é lógico, auxilia nos recursos que se pode oferecer a mais, 

mas isso não quer dizer que um aluno não vai ser um bom aluno em cima disso. 

Machado de Assis entendeu? Era pobre, miserável e foi um ótimo escritor e 

nunca saiu do Rio de Janeiro. Então quer dizer, escrevia sobre a França, sobre 

qualquer país, então é meio relativo isso daí, pra mim isso daí é uma teoria meio 

furada. 
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Como você vê o fato de aqui no caso do Estado, ter alunos no Ensino 
Fundamental II, chegando na oitava série sem estar alfabetizado? 
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#Olha, eu acho que o grande problema é o sistema. Não é nem o professor de 1ª 

a 4ª, nem o professor de 5ª a 8ª e nem o professor do Ensino Médio. Nós caímos 

num esquema assim viciado, onde nós temos... é... virou até uma bola de neve, 

professores universitários saindo mal formados, vindo para o Estado, dando 

aulas ruins, seguindo um esquema de sistema educacional furado “tá”. Eu não 

sou a favor de reprovar tudo quanto é aluno, longe disso, eu sou a favor de que o 

aluno aprenda, mas eles não estão querendo fazer isso. Então pra reduzir a taxa 

de reprovação eles mandam passar, mas você como professor, você sabe que o 

fulaninho ele teria que ficar mais um tempo com você. Não é porque você quer 

castigar ele, porque ele precisa de mais um tempo pra ele chegar naquele 

patamar de alfabetização. Mas não deixam ele chegar e já jogam ele para a série 

seguinte. Na série seguinte ele vê que não vai conseguir alcançar entendeu? Ele 

vai fazer o que? Ele vai infernizar a vida do outro professor. E se não for um bom 

professor? E se não se preocupar com ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar 

largado num canto zoando, vai ser o problema da sala. Aí passa pra outra série 

você entendeu? Virou um ciclo isso daí. Não dá pra culpar mais ninguém. Agora 

depende do que eles vão reformular, se é reformular realmente pra levar a 

educação a sério é uma coisa, se é reformular pra continuar tendo o índice de 

aprovação é outra. Eu acho que isso daí é muito importante, não tem mais a 

quem culpar, entendeu? Sempre somos nós aqui em baixo que estamos levando 

a culpa, só que nos estamos fazendo o nosso serviço. Então teórico ele é muito 

bom pra analisar a situação, agora manda um teórico vir vivenciar isso daí. O que 

a gente pode fazer de 5ª à 8ª série? Tentar recuperar. Eu tenho aluno que na 5ª 

série que mal sabiam escrever, hoje eles já  escrevem um pouquinho melhor. 

Mas é o tal negócio, é como a gente falou, foi um trabalho que a gente começou 

em 2004. Em 2004 a gente entrava na 5ª série e a gente chorava. Então um 

grupo de professores que se prontificou a todos pegarem a 5ª  série e eles estão 

na 7ª . Então quer dizer, a progressão não foi só em Português e em Matemática, 

foi uma progressão em todas as disciplinas em conjunto porque nos trabalhamos 

em conjunto. O que vai ser da 8ª? Não sei porque muitos vão se remover. Então 

eu acho que esse fracionamento, um ano é o x, outro ano é o y. Um não continua 

o trabalho do outro. 

 



 

 

A troca de professores... 
#Exatamente e eu acho que no Estado tem uma coisa errada que é esse falso 

planejamento e que eu aprendi isso na escola particular, que se eu tenho um 

plano de curso, aquilo lá não é sabe, uma carta magna que vão me mandar 

embora por causa disso. É um guia para orientar, como vocês fazem de 1ª a 4ª 

série. Vocês têm um diário de bordo vamos dizer assim, e nós temos que ter um 

diário de bordo também. No meu diário tem o planejamento. Não isso daqui eu 

não vou dar, vou mudar pra não sei o que lá... e anoto lá. Agora professor não, 

professor pega livro didático, copia planejamento e entrega pra coordenação. 

Coordenação aceita e “tá” tudo bem. Então não tem quem verifique mesmo. Aí 

dentro da sala de aula ele vê o que ele faz, se faz se não faz, entendeu? Quando 

“tá” de saco cheio dá redação. Só que aluno é o tal negócio, eu “tava” falando 

para os meus alunos, eles aceitam assim, que você de redação para eles, mas 

que eles tenham um retorno. Então eu sempre converso com eles, eu peço a 

redação, logicamente embasada numa temática, uma coisa assim, inscrevo em 

tudo o que é concurso de redação que tem, Eco Futuro... não porque eu acho 

que vai dar nome pra escola, não, mas porque eu acho que os alunos precisam 

dessa alto estima. Sempre trago retorno pra eles e é o seguinte eu corrigi não 

corrigi, você vai passar a limpo. Porque se ele vê que você apenas devolve o 

papel pra ele, o que ele vai fazer, ele vai dobrar e por no meio do caderno. Então 

eu acredito que esse sistema meio antiquado, ainda surta resultados, então eu 

trabalho desta forma e acho que tem surtido alguns efeitos. 

 

Aqueles alunos que não estão alfabetizados, como você trabalha isto dentro 
da sala de aula? 
#Olha isso pra mim é um problema sério 

 

Você tem um conteúdo pra seguir e tem alunos que não acompanham esse 
conteúdo. Você vai fazer às vezes uma leitura que o aluno não sabe ler, ele 
não consegue acompanhar a disciplina. Como que funciona o seu trabalho. 
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#Olha, alguns que não sabiam ler, eu coloco um que sabe ler e ele vai repetindo. 

Geralmente eu chamo um ou outro e peço para eles estarem dando apoio para o 

colega e isso tem funcionado também. Agora tem casos realmente que são de 

 



 

extrema alfabetização. Eu já conversei com a coordenadora, ela falou assim: Ah, 

é silábico alfabético tal, que eu não sei. Desde a 5ª série a gente vem 

acompanhando. Não adianta esse reforço aí com especialista também, e que 

esse ano a gente já pediu mil vezes para que o aluno viesse fora do horário de 

sala de aula, conversar com os professores da manhã pra terem uma acessória 

melhor, porque aí eles vão trabalhar, aí eu explico, vocês não vão ter aula da 3ª 

série, o professor vai dar uma assistência pra você, pra você melhorar no nível 

que ele achar que você tem que melhorar, entendeu? Mas é aquele desinteresse 

entendeu? A maioria das vezes eles acham que é ridículo eles estarem no meio 

dos pirralhos, que eu estou sendo extremista, então... 

 

Nesse caso aí, eles viriam de manhã assistir aula com o Ensino 
Fundamental I e a professora iria adaptar as atividades para eles 
#Lógico, é, foi o que a professora se prontificou entendeu? E tem o reforço. 

Aqueles que vêm para o reforço deram uma melhoradinha, mas ainda nós temos 

muitos casos de alunos que precisam de um acompanhamento de um 

especialista em alfabetização. Não é nossa linha. Então eu corrijo a redação dele 

entendeu? Tem palavra que eu não entendo, eu deduzo ali, faço ele copiar tudo 

novamente, é aquele tipo que eu chamo, vejo o caderno pra ver o que ele copiou, 

melhoro um pouquinho. Chamei ele e conversei com ele, expliquei que ele tem 

graves dificuldades entendeu? Chamei a mãe, avisei a direção, agora... o que eu 

posso fazer, é chegar até aí, porque eu não tenho como alfabetizar entendeu? E 

eu tenho 40 numa sala, então de vez em quando eu vejo que “tá” com alguma 

dificuldade e os outros tão fazendo alguma lição, então eu vou lá, sento, pergunto 

qual que... e geralmente coloco ele perto de alguém que dá ajuda. Nesse ponto 

os alunos daqui são muito solidários, eu acho assim super importantes porque 

eles não têm assim esse aspecto de bulling da particular e nem da discriminação. 

 

Você acha que essas dificuldades de aprendizagens deles, elas derivam 
mais de problemas psicológicos, sociais ou econômicos? 
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#Psicológicos. Psicológicos não, é... sociais, principalmente no âmbito familiar, e 

psicológicos entre aspas, porque eles tem uma auto-estima muito baixa, porque 

eles não acreditam neles mesmos. É como a professora de Matemática falou, 

tem muito pai que fala assim: Ah, esse daí não vai dar pra nada mesmo, isso é 

 



 

burro, não sei o que. Nós temos trabalhado com os pais nesse sentido dizendo 

que não é por aí, é... e  tem melhorado bastante. Então muitas vezes quando 

você escreve assim, nossa você melhorou muito, mesmo que ele esteja com um 

4, continue melhorando não sei o que, ele começa a despertar. Na verdade, é 

como a outra professora falou, a gente barganha com o aluno, coisa que os pais 

não estão sabendo fazer. Os pais estão assim radicalizando. Acho que o plano 

social “tá” interferindo muito, porque é desemprego, eles não têm perspectiva de 

vida, o pessoal do Ensino Médio não vê perspectiva, trabalho, entendeu? Eles 

acham que como tem Bolsa Família aí e seguro desemprego “o caramba a 

quatro”, eles vão poder passar a vida inteira dentro deste esquema. Já escutei 

aluna de ensino médio falar assim pra mim, pra que “que” eu vou estudar se eu 

posso ter um filho de cada pai e ganhar pensão alimentícia. Então tem esse lado 

social que eu acho que está pegando de mais e eu acho que o governo está se 

tornando muito paternalista. Não é por esse lado que a gente devia ver. E... 

psicologicamente eu acho isto, que não  tem ninguém assim com grandes 

problemas psíquicos, psicológicos. O problema que nós temos aí é mais de alto 

estima mesmo. E essa idéia de inclusão, eu sou da opinião da professora de 

Matemática, não que o aluno tem que estar fora da rede pública, ele tem que 

também ter oportunidade de crescer com alguém que saiba trabalhar com eles de 

uma melhor forma possível. Não adianta dar um cursinho de duas semanas pra 

nós, porque eu não vou saber mexer a mão pra falar com alguém que é surdo e 

mudo, entendeu? Porque eu descobri a pouco tempo que eu tenho uma aluna 

com problema de surdez e vai operar o ouvido. Ela tem dificuldade e eu não 

sabia... Entendeu? Nós temos alunos com problemas de visão, nós vamos atrás, 

nós procuramos saber o que é, se for o caso a gente... nós mesmo ampliamos a 

prova entendeu? Milagre a gente não faz. A gente não é especializado nisso. 

 

Mas aí essas questões sociais tem ligação com as questões econômicas. 
Você acha ou não? 
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#Em algum momento sim, em muitos momentos sim. Econômico porque os pais 

nem sempre tem condições. Por mais que eles queiram oferecer, por exemplo, 

um óculos com a graduação correta, como acontece com os alunos daqui que 

dependem da doação de uma empresa que dá o óculos e quando chega o óculos 

a criança já deve estar com uma outra graduação. A menina que vai operar do 

 



 

ouvida, que está esperando acho que há 2 anos para operar. Então quer dizer, 

não tem um convenio que você vai lá e leva e resolve a situação na hora, você 

tem toda essa coisa. O pessoal daqui luta pra sobreviver mesmo, luta pra ganhar 

o pão de cada dia. Então, isso interfere bastante. 

 

Como que você descreveria um bom aluno? 
#Olha, o bom aluno pra mim não precisa obrigatoriamente pra mim ser um santo. 

Aliás, eu detesto aluno muito santo que ele parece uma porta. O bom aluno pra 

mim é aquele que é esforçado entendeu, independente de ser mais pobre, menos 

pobre, ele tem rapidez no raciocínio, ele tem liderança, ele toma as decisões, é... 

ele consegue ir além às vezes do que você vai oferecer, ele questiona é... 

alguma coisa que você fala certo ou errado, é... ele consegue acompanhar a tua 

linha de raciocínio e é uma criança comum, que brinca, que age, que joga bolinha 

de papel, que de vez em quando você dá bronca porque ele está conversando de 

mais, entendeu? Nada de muito esplendoroso. Esse negócio de aluno bom, aluno 

quieto é meio furado faz tempo, não tem essa não. 

 

E como você descreveria um mau aluno? 
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#Eu acho que o mau aluno, acho que às vezes o quietos são mais perigosos 

como mau aluno do que os agitados. O mau aluno geralmente ele é 

desinteressado, ele está ali por obrigação, porque o pai manda pra escola. Então 

ele tem duas formas de agir, ou ele age de uma forma apática, ele sai de 

sintonia, entendeu? Ele é... tão objeto quanto à carteira e a cadeira, ou ele reage 

de uma forma revoltada que é provocar a desordem e a baderna na sala. Mas é 

uma pessoa que pra ser mau aluno ele não precisa ter nota vermelha, só o 

comportamento dele já é um indicativo de que ele “tá” com algum problema. 

Porque, por exemplo, eu tenho maus alunos entre aspas, que eles são umas 

pragas, mas que se eu conversar com ele e dizer assim: oh é o seguinte, vamos 

fazer um acordo, porque eu fiz um acordo esses dias, você não gosta de futebol? 

Então “ta”, eu conversei com o teu pai, ele até falou que se eu ver que você 

melhora ele vai pagar uma escolhinha de futebol pra você tal, mas vai depender 

do teu boletim. O aluno passou a fazer a lição, e se vai dizer que o aluno escreve 

mal?  Não. Então quer dizer, é o interesse dele em si. Acho que esse negócio de 

bom aluno, mau aluno, se fosse assim Einstein, estava ferrado porque, coitado, 

 



 

ele não foi reprovado “trocentas” vezes na escola e virou gênio, é... é um gênio. 

Então esse negócio de ficar tachando o que é bom aluno, o que é mau aluno, pra 

mim é muito relativo. A gente até fala é uma peste não sei o que, não sei o que. 

Eu quando vou avaliar o aluno eu não avalio somente pelo que ele entregou ou 

que ele deixou de entregar, eu avalio também como ele é como comportamento, 

como pessoa. 

 

Agora os alunos daqui desta escola que apresentam um histórico escolar 
ruim, que tem notas vermelhas e tal. Você avalia eles como bons alunos ou 
como maus  alunos? 
#Olha, o histórico escolar é decorrente do desinteresse “tá”, do sistema nos 

obrigar a avaliar somente com atividades, essas coisas. Tem muitos casos, por 

exemplo, que o aluno tem lá, seria zero eu “taco” quatro ali, porque eu sei que ele 

tem alguma coisa a oferecer. Assim como tem aluno que tem lá dez, dez, dez, 

dez, nove, nove, nove, nove e eu ponho nove, não ponho dez, porque eu sei que 

ele pode oferecer mais do que ele “tá” oferecendo. Então eu acho que esse 

reflexo em si, dependendo da matéria, é professor que quer castigar, que eu 

acho que a partir do momento que eu parar pra analisar numa sala de aula, 

quando eu fecho nota e vejo... quando eu via a 5ª  série com setenta por cento de 

vermelhas, eu falei não, tem alguma coisa errada, então é comigo, porque eu não 

estou atingindo eles entendeu? E aí eu comecei a mudar uma série de coisas. 

Hoje em dia tem notas vermelhas? Tem, mas não nessa sangueira toda. Tem 

uma média de cinco, seis, sete, mas eu mudei a tática, mudei a forma, passei a 

analisar, porque cada aluno é cada aluno, não adianta você querer avaliar 

apenas num papel. 

 

Nesse caso você acha que você dava muitas notas vermelhas porque você 
era mais exigente? 
#Não, eu continuo com o mesmo nível de exigência. Eu parei pra analisar onde a 

metodologia estava sendo falha. 

 

Entendi. 
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#”Tá”, onde a minha linguagem não estava atingindo o aluno. Como fazer com 

que os alunos entendessem aquilo que eu quero passar. Porque não adiantava 

 



 

eu chegar lá na sala e falava: Vamos fazer uma redação sobre isso. Só que o 

aluno não tinha vivencia sobre o assunto. Na quinta série aconteceu isso. Então 

conclusão, ele escrevia qualquer besteira e eu dava nota vermelha. Daí eu 

percebi, não espera aí, eu cheguei falei e não expliquei. Então aí eu tive que 

voltar e pensar, eu disse: bom ele não conhece essa realidade, eu tenho que 

mostrar essa realidade pra ele, discutir com ele para ele ter argumento para fazer 

o texto. Aí eles começaram a melhorar. No entanto que as 7ª séries são os mais 

“cricas” que nós temos porque eles são alunos mais críticos e reflexivos hoje em 

dia entendeu? 

 

 

Entendi. 
#Então não é uma questão de... eu passei a dar nota azul, eu tive que primeiro 

me mudar, e eu acho que tem professor que não quer mudar. Como eu falei, uma 

parte a culpa e do sistema, outra parte, a culpa é do profissional em si. O mundo 

“ta” mudando, então... 

 

Daí vai depender do compromisso de cada um. 
#É, exatamente, eu acho que o comprometimento na educação é uma coisa 

fundamental. Quem veio estudar, quem fez educação apenas para ganhar 

dinheiro devia arranjar uma outra profissão. Por isso que eu brinco quando vem 

estagiário aqui, eu digo assim: Filho vai fazer outra coisa na vida, entendeu? 

Porque de repente, dá dois, três anos como eu vejo muitas amigas minhas, dois 

três anos e já cai fora, porque não agüenta. É difícil você se manter no magistério 

entendeu? Com realmente a vontade de ensinar alguma coisa. 

 

A que você atribui o baixo desempenho escolar dos alunos? 
#Uhn, complicado. Eu acho que existe um lado assim emocional “tá”. Muitos 

deles, eles não vêem o estudo com algo prioritário porque ele “tá” convivendo 

com tanto problema familiar, pai bêbado, mãe separando, mãe apanhando, o 

outro irmão drogado, o irmão que morreu, o primo que não sei o que lá. Tem o 

lado psicológico da auto-estima, que eu acho que enquanto esses alunos tiverem 

essa auto-estima baixa “tá”, e professor pra incentivar isso, nós vamos  
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“tá” ferrado. Tem o lado familiar, que os pais como eu falei, que os pais vêm aqui: 

Ai eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Como quem diz, resolva você. 

Então aí ele se sente na abertura de fazer o que bem entende. Ai... sei lá... e o 

desinteresse deles, que eles acabam desinteressados. O sistema também é 

antiquado entendeu? É óbvio que, por exemplo, que nós já fomos com eles numa 

empresa, eles ficaram todos empolgados, sabe? Ir com eles no Zoológico, eles 

voltam falando um monte de coisas sabe? Eu acho que esse lado também “tá”... 

A escola está pecando, porque nós ainda somos uma escola que quer se 

esconder da evolução, é só entrar numa sala de aula, que nós ainda continuamos 

com carteiras, com cadeiras e tal. Vai falar do corpo humano e mostra um 

desenho de um livro didático. Os alunos que foram na excursão do corpo 

humano, eles ficaram assim maravilhados entendeu? Eu acho que esse aspecto 

é que pesa, isso causa desinteresse também. Você tem que descobrir o que 

cada um é ligado entendeu? Você tem que trabalhar com eles dentro da 

realidade deles assim... é, um gosta de futebol você tem que comentar um pouco 

de futebol e aí vai. Não adianta falar assim: Cala agora, vamos fazer silêncio. Eu 

até faço isso em alguns momentos, mas eu sei mais ou menos entendeu? Eu 

passo assim e, e aí, o Corinthians ganhou, não sei o que. Mas também a hora 

que eu falo parou, parou. Então tem todo esse lado.  Ah, e outra coisa que eu 

acho também que o desempenho caiu é porque os alunos não se sentem mais 

obrigados a nada, o sistema é culpado disso. A progressão continuada, “o 

caramba a quatro”, isso foi pra inglês ver, isso foi pra manter verba do BIRD pra... 

sabe, todo um lado político aí. Eu passei por vários governos, cada governo vem, 

quer impor uma política educacional diferente. Eu acho que educação e política 

não têm que se misturar. O sistema educacional tem que continuar sendo o 

mesmo, independente se é PMDB, PSDB o “caramba a quatro”. Tem que ver que 

educação é uma coisa que tem que ter continuação. Se a cada quatro anos, nós 

mudamos a metodologia, mudamos as diretrizes, nós nunca vamos formar um 

país educado, porque é isto que acontece nos outros países. Os outros países 

mexe-se em tudo, economia “o caramba a quatro”, só não se mexe em educação, 

coisa que aqui no Brasil não é, aqui é modismo. Saiu o Fura Fila entro o outro 

nome lá do Passa Fácil. Eu acho que não é por aí. Educação é educação. Eu só 

quero ver quando mudar esse governo, o que eles vão inventar porque eu passei 

pelo Maluf uma coisa, pelo Quércia é outra, pelo Montouro é outra, pelo Alckmin 

 



 

é outra, pelo Serra é outra. Gente, assim não dá, eles estão acabando com a 

educação. 

 

Agora, você acha que esses alunos da classe média, que eles vão em 
escolas privadas, que vivem num outro contexto familiar, que eles tem 
hábitos de ir ao cinema, ao teatro, a vivenciar certas coisas que os alunos 
da classe baixa não vivenciam, isso cria uma desvantagem da classe baixa? 
#Olha, em termos, porque os alunos da classe média assistem os mesmos filmes 

que os da classe baixa quando podem “tá”, eles não vão ver um filme de alto 

padrão nem nada. A única coisa é que eles vão mais ao cinema “tá”, e os nosso 

aqui, apesar de não terem esse cos... de irem ao cinema e tal,  que pra eles é 

novidade, eles também assistem o mesmo filme. Então quer dizer, a classe 

média “tá” assistindo Tropa de Elite, eles aqui também tão. Existem mais 

recursos, mas eu não vejo nenhum aluno de classe média dizendo que vai numa 

exposição no Ibirapuera, a não ser que ele seja obrigado a ir pela escola e que 

tenha que fazer alguma coisa em troca, valendo nota, que é a barganha que a 

gente tem aqui, é a mesma coisa aqui. Só que os nossos sabe, acabam se 

envolvendo porque é uma coisa nova pra eles, eles não saíram dessa realidade. 

Até o caminho até, até... 

 

Pra chegar até lá 
#...lá, pra eles é novidade. É diferente da classe média. Mas a classe média eles 

fazem por obrigação também. Não acho que porque eles têm mais 

oportunidades. Eles têm mais oportunidades porque a escola convoca pra 

oportunidade, não porque eles vão por conta própria, entendeu?  Então eu acho 

que se nosso aluno ta assistindo Tropa de Elite, o outro também “tá”. 

 

Mais você acha que o Estado tem convocado essas oportunidades para os 
alunos das classes mais desfavorecidas? 
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#Não, ele não oferece recursos para isso. Tem o Museu da Língua Portuguesa, o 

pessoal do terceiro colegial foi porque eu participei do curso e isso permitiu que o 

professor levasse. Então como eu já conhecia o museu, quem foi, foi a outra 

professora de Português. Os alunos ficaram maravilhados, eles adorariam voltar 

lá entendeu? Só que aí você tem que agendar pra dois mil e cacetada, aí tem 

 



 

aquele negócio, tem problema de ônibus não sei o que, não sei o que... sabe? Se 

você fala “pro” pessoal assim: Oh gente, eu fui com a professora..., vamos 

assistir uma peça de teatro? É... Memórias, é... Memórias Póstumas de Brás 

Cubas “tá”. Você acredita que eles foram, assistiram, ficaram extasiados, 

amaram, souberam se comportar e pagaram?  Então quer dizer, eu acho que é 

uma questão de você oferecer recursos, não é uma questão de que a classe 

média vai e o pobre não vai. A classe média vai obrigada, isso aí com certeza. 

 

Você acha que tem alunos com mais dificuldade para aprender do que 
outros? 
#Tem, mas é uma questão de habilidades, entendeu? 

 

De aptidão seria? 
#É... eu sou a favor das inteligências múltiplas. Cada um tem uma aptidão 

individualizada. Tem aqueles que têm uma facilidade maior pra redigir uma 

redação, tem aqueles que têm uma facilidade maior pra calculo, uma habilidade 

maior para a localização geográfica, É... pra música, pra dança, pra teatro. Eu 

acho que isso daí você tem que respeitar o de cada um, mas só que você 

também não vai poder deixar... dizer: Ah não, esse é só pra teatro. Ele tem que 

ter um domínio de todas as áreas. Só que você também não vai querer exigir que 

o teu aluno faça uma redação razoável se você fala assim: Esse aqui é um burro 

em Português. Não existe aluno burro, eu acredito nesse aspecto. Se for assim 

então eu sou uma besta ambulante em Matemática entendeu? Porque eu não 

consigo entender a conceituação Matemática tal qual aparece aí “o caramba a 

quatro”, entendeu? Então eu acho que isso daí é uma coisa muito relativa. Eu 

nunca gostei desse negócio aí de que tem aluno burro e aluno inteligente. 

 

Essas habilidades derivariam do próprio aluno desde o seu nascimento ou 
seria o ambiente em que ele vive que proporciona pra que ele tenha certas 
habilidades 
#Ah! Não sei, eu acho que por um lado 

 

Seria um dom ou o ambiente... 
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#Eu não acredito muito nesse dom, mas eu acho que você nasce com algumas 

características talvez genéticas, aí eu entro com Vigotsky, que o ambiente 

também ajuda. Mas se eu ficar só na teoria do ambiente, vai ser meio que 

determinista, então quer dizer, o filho que é...  é... o garoto que é filho de catador 

de papelão ele vai ser catador de papelão também? Eu acredito que tem um lado 

sim interior genético que interfere. Aí depende também o meio que você vive 

entende? E as condições que são oferecidas pra você se desenvolver, que nós 

infelizmente temos oferecido poucas condições para esse desenvolvimento, pra 

essas habilidades. Isso eu acho que realmente nós pecamos em alguns 

momentos. Às vezes é quarenta e você não sabe ao certo como proceder, mas 

se fosse assim então eu seria lavadeira entendeu? Eu acho que nesse ponto 

Vigotsky tem razão, o grupo social interfere, aí vai depender da sua vivencia e 

das oportunidades que você vai ter para puxar. 

 

Como você analisa as medidas tomadas pela secretaria da educação para 
combater esse baixo rendimento escolar? Aí a gente pode pensar na 
Progressão Continuada... 
#Nas dez metas atuais? 

 

Também nas dez metas atuais, até esses programas de recuperação... 
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#Eu acho o seguinte, o sistema antigo eu acho que o governo quis tapar o sol 

com a peneira. Ele inventa esse negócio de reforço, mas na verdade ninguém 

reforça... recupera um aprendizado de um ano em uma semana. Isso é apenas 

pra dizer que o ano letivo não acabou. O governo não acompanha realmente o 

trabalho do professor pra conseguir analisar. Ele oferece vídeos conferências 

“tá”, oferece treinamentos que nem sempre você vai conseguir aplicar numa sala 

de aula o tempo todo. Aplico com algumas que tem perfil pra uma coisa, algumas 

que tem perfil pra outra. É... eu acho que o governo só pensa numa coisa, atingir 

metas de aprovação. As dez metas é uma piada, pra mim vai ser realmente uma 

piada, vai ser novamente colocar o professor na berlinda, em especial agora se 

voltando contra o pessoal de 1ª a 4ª. Eles vão querer alunos alfabetizados com 8 

anos entendeu? Aumentar um ano não quer dizer nada, mudar a nomenclatura 

não quer dizer nada pra mim. E...se o governo realmente se preocupasse com a 

educação, ele estaria aqui em baixo, conversando com a gente e não impondo 

 



 

metodologias furadas. E ao contrário do que o professor de História  acha,  eu 

acho assim, que o governo tem que desvincular um pouco esse negócio de... eu 

acho que...sabe esse negócio de estabilidade. Professor bom, é bom em 

qualquer lugar, é bom na prefeitura, é bom no Estado, é bom na rede particular. 

Professor porcaria tem que por pra correr. A educação não vai melhorar 

enquanto alguém não tomar uma atitude. Mas também tem que pagar um salário 

mais decente para o professor. Agora, ficar impondo recuperações que... 

estavam me falando da recuperação de janeiro, que primeiro bimestre vai ser 

basicamente Português e Matemática, todo mundo dando Português e 

Matemática. Gente, a pessoa “tá” fora da realidade entendeu? Isso não vai sanar 

um problema que já vem ocorrendo. O problema já vem errado a 12 anos. Isso 

daí é reflexo do que eles criaram. Em 93 eu ouvi uma palestra com Ivonne 

Shenoffe, sobre analfabetismo funcional e já se previa. Na França já estava 

acontecendo isso e já se previa que nós íamos formar um grupo de analfabetos 

funcionais, e é o que aconteceu. Só que esse pessoal de 93 basicamente agora 

já se formou, são professores, advogados, não sei o que, não sei o que...tem 

uma boa safra que voltou pra escola para dar aula e aí? Eles vão estar formando 

analfabetos funcionais piores do que eles então... Não sei, eu não sou a favor da 

política do governo, mas também não sou esse negócio de ficar aí, estabilidade 

para todos. Vamos erguer a bandeira da APEOESP.  

 

Você acha que isso atrapalha então... 
#É... eu tenho as minhas posturas ideológicas, eu acho que a coisa tem que 

funcionar certo entendeu? Professor tem que fazer o seu papel, se ele escolheu 

fazer isso, então ele que faça o seu papel direito, o que não é fácil. Se um médico 

erra, ela mata um paciente. Se um professor erra, ele também mata um aluno, 

porque esse aluno não vai mais ter oportunidade de seguir pra frente. Tem 

professor que acha que não, que professor é só ir lá e dar aula, e isso não é um 

papel de... quer dizer professor não, educador, porque educador é muito mais 

amplo. 

 

Com relação ao SAEB, ao SARESP, isso mais ou menos interfere na vida do 
professor, porque agora essas gratificações, bônus... 
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#Olha, eu acho que isso aí, isso aí... 

 



 

 

 

Como que você vê isso? 
#Primeiro que eu acho isso daí idiota. Eu já briguei muito por causa desse SAEB 

e desse SARESP porque... eu gosto de ver eles fazendo a prova, eu acho que 

eles tem que ter essa vivência “tá”, porque se eles forem fazer teste em 

empresas pode ser um SAEB, um SARESP e pra ter um retorno também do que 

eu estou fazendo. Se eu estou fazendo besteira eu vou ver, então eles decaíram 

muito, espera aí, o que eu vou fazer pra isso. Isso pra mim como profissional não 

interfere em nada. Agora o governo com essa idiotice aí de dar bônus não dá. 

Por mim, quer dar bônus dá, não quer... O que eu não gosto é quando começam 

a pegar professor e a crucificar a gente sem vim avaliar a nossa realidade. A 

nossa realidade é muito estafante. Quem “tá” realmente em sala de aula, você 

eu, sabe que isso aqui não é fácil. Então é fácil pra mídia... O bônus não me 

machuca em nada, nem esse SAEB. O que eu detesto é quando a mídia mostra 

assim “Professores não ensinam nada, alunos estão analfabetos”. Comentaram 

numa entrevista que brasileiro não sabe nada de Geografia, não sei o que... dá a 

impressão que o professor não ensinou, é isso? Sabe, eu não gosto da utilização 

desses instrumentos de avaliação externa segundo o professor de História, para 

denegrir a imagem do profissional, isso eu não gosto mesmo. Eu sou totalmente 

contra a denegrir a imagem. Quanto a bônus, não sei o que, isso daí pra mim é 

papo furado. Eu já briguei muito até com o professor de História por causa disso, 

porque quando ele não queria, eu realmente briguei para aplicar e os meus 

alunos fizeram. Eu estou fazendo simulados com eles para eles entenderem 

como funciona, como é a prova, mas muitos não sabem o que é um teste de 

múltipla escolha entendeu? Pra eles perceberem que o comportamento deles é 

diferenciado de uma aula comum. Então eu acho que SARESP para mim é um 

tipo de teste de empresa. 

 

Você acha que o SARESP ou a Prova Brasil que teve, elas são instrumentos 
qualificados para medir o nível de aprendizagem? São instrumentos 
fidedignos que realmente vão... 
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#Não, não porque eles não são criados pelo grupo de professores. Eles vêm de 

cima para baixo. Então eles colocam lá coisas como se fosse um tipo de 

 



 

vestibular, é óbvio, chega aqui em baixo não foi isso que eles pediram para nós. 

Mesmo no PCN não tem nada ali voltado para uma linha extremamente 

academicista como a USP. Então você pega a Fundação Carlos Chagas, USP, “o 

caramba a quatro”, faz uma prova no nível nacional, onde se aplica PCNs, onde 

se aplica outras metodologias e os caras nem sabem quais são essas 

metodologias. Em alguns momentos eu acho que não tem nada a ver. O SAEB 

pelo menos eu acho assim uma estupidez, às vezes as provas que saem. O 

SARESP é um pouquinho mais equilibrado porque pega um pessoal que se volta 

realmente para o que está sendo trabalhado. E eu acho errado só ter Português e 

Matemática, ou só ter textos de Português entendeu? Porque é o seguinte, 

Português existe como língua oficial, porque não colocar um mapa de Geografia, 

algum texto de História, uma questão de biologia? Sabe, contextualizar com a 

língua portuguesa. Então fica aquele negócio, ah , só tem prova de Português e 

Matemática. Eu acho isso errado e Matemática eu detesto, discordo totalmente 

porque sempre que eles colocam questões “tá”, eles colocam questões é... 

descontextualizadas. Então X2 elevado ao não sei o que, não sei o que... aquelas 

coisas que a gente aprendeu e não é isso que eles vão usar no dia a dia deles. 

Não sou contra o X2, mas sei lá, contextualiza isso. Eu estava falando para o 

Clarlos (professor de Educação Física): Carlos, você vai ensinar Matemática, 

você vai pegar e falar o seguinte “vamos fazer o calculo de quantas calorias o 

aluno vai gastar  se ele correr dez minutos”. Ele disse: ah, você “tá” louca. Eu 

disse, “Ué, você está usando a Educação Física com Matemática”. Eu acho que 

existe essa possibilidade, é que ninguém explora isso. Agora as provas vêm 

sempre de cima para baixo. Assim como os vestibulares estão totalmente 

errados. Tirando a UNICAMP, que é uma prova mais contextualiza, a da 

UNESP... UNESP? A da USP eu acho assim ridículo, continua aquela tradição 

idiota. 

 

Mas você não acha que a escola deveria preparar pra isso? Porque na 
verdade o mercado de trabalho vai cobrar isto do aluno. Então se a gente 
pensa numa escola que prepare também para o mercado de trabalho, os 
alunos deveriam sair com essas competências... ou não? 
#Competência de que tipo? A formação acadêmica? 
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É, pegar uma prova dessa e... 
#Sim, trabalhar sim. Mas de repente você o ano inteiro segue um conteúdo e cai 

aí uma questão no PROUNE. Apesar que o PROUNE teve uma prova até que 

razoável, que perguntar a cor da cueca do Gonçalves Dias. Isso é questão de 

USP de ITA  entendeu? Eu acho que preparar o aluno é ele conhecer o lado todo 

academicista entendeu? Ter contato com a literatura com uma série de coisas 

bem acadêmicas, mas nem por isso você deixar de contextualizar essa situação 

toda através de avaliações que realmente mostrem o que eles sabem e não... 

sabe? Colocar o cara numa situação assim, o que eu faço agora, eu sou 

realmente uma besta. E mesmo porque, se eu quiser que um aluno saiba a cor 

da cueca do Gonçalves Dias eu falo pra ele, leia, vamos discutir sobre. Então 

quer dizer, eu posso preparar de outras formas. Eu só acho que existem 

questões que são feitas, parecem que propositalmente, que é pra aluno errar 

mesmo. Eu participei de banca, e é realmente por aí tá. A gente faz trinta por 

cento das questões pra errar, entendeu? Nota de rodapé, quarenta por cento no 

nível médio e o que sobra é fácil. É pro cara realmente errar. Então quer dizer, 

você vai corrigir redação de faculdades e o que acontece, eles deixam bem claro, 

oh, tal curso tem mais vaga do que candidato, um é a nota mínima, porque ele 

passa. Aí você pega o cara que não sabe nem ler nem escrever, nem escreveu. 

“Tá” analfabeto dos que vai fazer o curso entendeu? Então eu acho que isso que 

é errado. Você tem que dar uma preparação, da mesma forma que você dá pra 

um aluno de rede particular, você dá pra um aluno de rede estadual. Como eu 

falei, depende muito de como o professor vê a sua profissão do que... Por isso 

que eu falo assim... Sabe, sem obrigatoriamente, às vezes eu pego questões de 

ITA tal, pros alunos aqui, pra eles vivenciarem. Então quer dizer, é muito relativo. 

Eu só não concordo com essa prova que vem de cima para baixo. Ninguém vem 

perguntar pra você em si sabe, mesmo porque também, tem professor aí que se 

perguntar é capaz de ir contra, então sei lá, não sei nem o que é que “tá” certo e 

o que “que” “tá” errado. Mas eu acho, por exemplo, o nível do SARESP legal, 

PROUNE também “tá”... melhorou muito, mais contextualizado. Eu acho que a 

ETE assim é um exemplo a ser seguido pela contextualização, é uma prova 

assim com começo, meio e fim, que abrange todas as matérias. Agora o SAEB 

eu acho que eles estão ainda naquela linha meio tradicionalista 
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Agora, na sua opinião essas medidas que o governo tomou com relação as 
provas avaliativas, esses processos de recuperação, eles foram positivos, 
negativos, foram neutros, não ajudaram, não agregaram nada... Como que 
você avalia? 
# Olha, eu acho que tem um lado positivo porque pelo menos o aluno vai ter uma 

posição real de como ele está se sentindo, coisas que eles não viam há muito 

tempo esse negócio de boletim essas “boberadas” toda  e os pais perceberam 

que o negócio “tá” mais... que o buraco é mais em baixo. Agora é óbvio que é 

negativo, porque ele vai começar a usar tudo isso contra o professor, e tudo 

quanto é porcaria que aparecer. Ah, é o professor que não soube dar aula, o 

professor que não sei o que. Não tem nenhuma neutralidade nisso, tem um 

interesse político sim entendeu? Pra interferir na política educacional, pra 

é...denegrir a imagem do professor, alguma coisa tem e a gente vai ter que 

descobrir com o tempo. 

 

Como você avalia o sistema se ciclos? 
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#Acho idiota (risos), porque não tem essa de ciclo gente. Aprender é um ciclo 

contínuo a vida inteira entendeu? Não importa se você “tá” em série ou não. Eu 

acho que é muito complicado, assim... oh, você alfabetiza, no final do ano você 

sabe aqueles que tem capacidade de prosseguir para a segunda série. Mas há 

aqueles que ainda precisam de um prazo maior, até uma questão de 

amadurecimento emocional tal Piaget “o caramba a quatro”. Você não “tá” 

reprovando o aluno porque você quer, ele precisa desse tempo. Então quer dizer, 

você não pode bloquear o aluno e tem que mandar pra série seguinte, quando 

chegar lá, o outro vai dizer: Ah o problema já não é meu, manda pra terceira. Da 

terceira série já manda pra quarta. Então quer dizer, eu acho que esse negócio 

de ciclo uma coisa assim sem fundamento. Poderia deixar do jeito que estava e 

cada professor eu acho que tem consciência o suficiente do que deve e do que 

não deve fazer entendeu? Nós não estamos aqui para medir força. Ah eu não 

gosto de você vou te reprovar. Eu acho que passou já essa fase. Eu discordo 

totalmente desse negócio de ciclo, discordo desse negócio de nove anos, “tá” 

querendo transformar o governo em creche, “tá” querendo transformar 

principalmente o fundamental I, o professor em baba de criança, que vai ter um 

desgaste muito maior. Então eu discordo totalmente do ciclo, eu não acredito no 

 



 

ciclo, não acredito que chegar na 8ª série e reprovar duas vezes vai resolver 

alguma coisa entendeu? Daí a gente vê no 1º colegial, setenta por cento aí não 

“tá” acompanhando e aí? Também “tá” com problema de alfabetização. 

 

Você acha que esses alunos têm possibilidade de ir pra uma universidade? 
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#Alguns têm, se eles fossem bem preparados, se eles tivessem a oportunidade 

de ter um, entre aspas, um cursinho a parte, sei lá eu como que fazer isso, eles 

teriam com certeza. Alguns têm umas habilidades assim que você não se 

conforma, ele pode... O péssimo aluno, por exemplo, vai, o David é um aluno eu 

falo nota zero, não quer fazer nada, mas ele tem uma linha de argumentação 

extremamente convincente, seria um ótimo advogado entendeu? Outros por 

exemplo, ele não tem o dom pra Educação Física, pra alguma coisa... mas se 

você vê o menino desenhando é uma coisa fantástica. Então eu acho que isso, 

tem sim, tem um monte de pessoas que dariam ótimos profissionais entendeu? E 

não é só no futebol “o caramba a quatro”, é óbvio porque alguns são realmente 

vidrados no futebol, é o sonho deles e eles só vão desistir disso quando quebrar 

a cara e você só vai desistir se tiver a oportunidade de quebrar a cara. Eu falei 

pra um aluno meu: tudo bem, eu vou conversar com o teu pai, só que é o tal 

negócio você vai ter que apresentar o teu boletim para o professor da escola de 

futebol e nós três vamos conversar se você continua ou não’. Então  quer dizer, 

aí você vincula o negócio. O que a professora falou é verdade, o pessoal “tá” 

desvinculado. Muitos usam realmente o Bolsa Família não para se sustentar, mas 

para fazer a vontade dos filhos, porque eles são impertinentes, eles não estão 

acostumados com a palavra não. É aquele negócio, professora posso ir no 

banheiro... não, não, não, não, não vai, ponto final, senta. É o único momento 

que ele fala... que ele escuta o não, porque a mãe começa a se cansar, porque 

ela “tá” cansada então ele vai lá e compra nas casa Bahia em dez prestações 

entendeu? E muitas mães vêm aí... não vem brigar porque o filho “tá” com 

péssimo aproveitamento, mas porque ele “tá” com muita falta e “tá” deixando de 

receber o Bolsa Família. Então eu acho que essa propaganda, ah, se não fosse o 

Bolsa Família, o fulano... isso aí é fachada de governo, porque o Bolsa Família 

em alguns momentos prejudicou. Eles tem tudo, é como eu falei pra eles, só vai 

doer quando doer no bolso de vocês. Aí o pessoal fala assim: mas aí você vai 

afunilar a educação. Não vou, não vai. Você não conseguiu se formar? Eu não 

 



 

consegui me formar? Meus pais não tinham condições, nem sempre eu tinha 

uma caneta vermelha ou azul. Agora todo dia você tem um aluno que nunca “tá” 

com lápis, nunca “tá” com caneta... Gente, não é possível, o governo deu lápis, 

caneta, não sei o que, que mais que eles vão dar. Eu falei pro pai outro dia, olha 

o governo já deu material escolar, livro... “tá”, bolsa família, a única coisa que o 

governo ainda não deu é motivação pro filho do senhor estudar, eu acho que isso 

ainda ele não vai conseguir. Eu acho errado todo esse sistema que foi criado. 

 
E você comentou agora de motivação, por que você acha que eles não têm 
essa motivação? 
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#Primeiro volto a falar, por causa da baixa auto estima que vem de casa, “tá” 

porque eles vêem que o pai não valoriza eles, que o próprio pai acha que eles 

não vão ser grande coisa, então eles não conseguem ver o sucesso, uma vida 

melhor pra eles. Eles convivem num grupo social extremamente estagnado, onde 

o máximo que eles conseguem perceber é o tráfico se sobre-saindo e onde eles 

às vezes vêem notícias aí, de que tudo é desemprego. Então como tem muito 

esse negócio de desemprego, desemprego, desemprego, então eles pensam 

assim, “pô” então não tem emprego pra ninguém. Então eles se desmotivam por 

causa disso. A educação se tornou... deixou de ser uma formula de ascensão 

social a partir do momento da crise social e econômica que nós passamos a 

viver. Como que você vai falar assim: olha, se você estudar você vai ter um bom 

emprego. Saiu até uma reportagem na Veja dizendo que não é por aí. Um 

engenheiro hoje em dia não é mais engenheiro, ele é consultor de não sei o que, 

uma pessoa que é formada em letras ela nem sempre é professora, ela vai ser 

hostess de não sei o que lá. Então quer dizer, você procura até incentivar os 

alunos e até fala que até pra ser ajudante de pedreiro, você precisa de uma 

formação e formação básica. Então pra motivar esses alunos você tem que 

conversar muito com eles porque eles não têm essa conversa em casa, não têm 

quem os motivem, vivem num grupo que é estagnado e fica naquele mundinho 

deles. Não tem jeito entendeu? Porque tem aqueles alunos que é o seguinte, 

porque eu estava falando do Fernandinho Beira Mar não sei o que, não sei o 

que... daí eu sempre falo pra eles assim: Gente, eu já dei aula pra gente boa de 

boca, quem é da boca primeiro, não fala. Segundo, pra ser um bom traficante 

você tem que ser bom em Português por que você tem que levar lá, ter lábia pra 

 



 

levar os... tem que ser bom em Matemática porque se você sair em desvantagem 

você morre e você tem que ser bom em Química porque você tem que conhecer 

a qualidade do material. Eles dão risada, mas é entendeu? Até pra você ser 

traficante você tem que ser bom. E a gente sabe que o tráfico “tá” financiando  

juiz, “tá” financiando estudo de muita gente aí, só não sabe quem não quer. Por 

isso que tem horas que eu realmente até respeito o crime organizado porque, ele 

“tá” mais organizado que o país entendeu? Mais organizado que a educação. Aí 

você vê que você consegue conversar com eles. Então quer dizer, você tem que 

estar na realidade deles, não adianta você vir aqui no salto, querer dar aula de 

Inglês “o caramba a quatro”, encher a lousa. Enche, vai enchendo, eles copiam. 

Têm muitos que são copistas, alguns nem isso. Se você não parar pra conhecer 

a realidade dessas crianças não tem jeito. Você tem que criar um vínculo com 

eles entendeu?  É a mesma coisa, agora você “tá” dando aula pra 1a série, se 

você criar um vinculo com eles na 2ª, na 3ª  e na 4ª, possivelmente eles vão ser 

pessoas diferentes. Por que “que” eu não vou embora agora? Porque... Apesar 

que eu acho que se fosse o caso até cavavam pra mim uma remoção, mas eu 

quero terminar o meu ciclo. Eu me propus a começar na 5ª e eu quero terminar 

com eles na 8ª, em alguma coisa eles têm que melhorar. Então eu acho que “tá” 

faltando essa continuidade, “tá” faltando um monte de coisas que ninguém “tá” 

parando pra analisar. Agora eu não sei como que é na prefeitura, então sei lá... 

Todos têm uma mentalidade diferente, os critérios de cobrança são muito 

maiores. A rede particular também, então quer dizer, aí já é outro esquema. 

Estado é livre, leve e solto, laissez faire, seja o que Deus quiser... 

 

Então você acha que pelo fato de não ter essa cobrança do professor, isso 
acaba influenciando na forma com que ele vai dar a aula, se vai preparar ou 
não a aula... 
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#Interfere, mas não cobrança desse tipo de avaliação, cobrança próxima 

entendeu? Porque quando eu comecei a dar aula não tinha coordenador, não 

tinha esse monte de parafernália toda, era diretor e vice diretor. A diretora ficava 

mais a noite, a vice diretora ela conseguia ter toda a parte burocrática em ordem, 

era um verdadeiro Hitler “tá”, mas ela descia todos os dias, ela passava pelas 

salas, todos sabiam que ela era a vice diretora, de vez em quando ela pedia 

caderno de aluno para verificar, sentava com a gente e falava, você não acha que 

 



 

essa matéria assim, assim, assim... Então quer dizer, você vê que alguém “tá” te 

acompanhando. Agora aqui não, aqui se você quiser dar aula ali fora e falar que 

“tá” ensinando Biologia, todo mundo fala: ah legal. E o pessoal reclama: É... tem 

diretor muito exigente, não sei o que, não sei o que... Eu acho assim, você não 

pode ser um carrasco, mas espera aí, você também tem que exigir. Eu discordo 

assim, quando vem a bronca geral, sabe aquela: Todos os professores... Quem 

foi? Fui eu? Então você me chama e me dá uma comida de rabo, porque aí a 

gente vai discutir o que eu fiz de errado e o que eu não fiz. Agora generalizar, é 

que eu acho errado, e essas avaliações aí, sabe... é... gerais, eu acho que só vai 

ferrar professor adoidado. Agora eu tenho que brigar pelo fulano que vai entrar 

agora, que vai ser submetido a um período probatório muito mais cruel não sei o 

que, não sei o que... “Meu”, você passou pelo probatório, eu passei, faça o teu 

trabalho bem feito que você não vai ter problema. É a mesma coisa de escola 

particular. Eu acho realmente que “tá” faltando autonomia, “tá” faltando 

gerenciamento, gestão e não é cursinho de gestão que vai resolver a situação não, 

é gente se comprometendo realmente com a educação porque, enquanto continuar 

nesse pé, a educação vai continuar afundando. 

 

Você acha que essa volta dos ciclos de dois anos ao invés de quatro, vai 
melhorar, vai continuar a mesma coisa... O que você acha sobre isso? 
#Eu achei que possivelmente poderia melhorar, porque seria um fator que 

assustaria entre aspas os alunos. Mas depois que eu li as dez metas do governo, 

vai ficar tudo na mesma, porque você vai ter que atingir 50%, reduzir 50% de 

reprovação, ou seja, você vai fingir que reprova na 6ª  série, você vai fingir que 

reprova na 2ª  série. Eu não acredito nessa... 

 

Você acha que o professor vai continuar aprovando, mesmo com a 
possibilidade de reprovação? 
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#Com certeza, principalmente se depender do bolso dele, aqueles que tão aqui 

na educação por dinheiro, eu não acho que isso é um sacerdócio, eu acredito em 

profissão, eu também corro atrás de grana porque me faz falta, mas uma coisa é 

grana outra coisa é ética. Detesto corporativismo, sou sócia da APEOESP só por 

causa que em alguns momento é bom ter o jurídico deles, mas enquanto tiver 

muito professor pensando, “pô se eu reprovar o meu salário vai diminuir”... Então 
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quer dizer que vai passar do mesmo jeito entendeu? E vai vir brigar com aquele 

que realmente “tá” fazendo o serviço certo. “Como você deixa com vermelho? 

Pode passar azul aí”. Como falaram pra gente, “na quinta menção todo mundo 

tem que por azul”. Eu não ponho, meu diário “tá” marcado lá, eu tenho todas as 

documentações entendeu? Se a secretaria vai fazer uma adulteração das minhas 

notas o problema é dela não meu, mas eu como profissional sou responsável por 

aquilo que eu faço e ninguém vai fazer eu mudar de idéia sobre isso e esse é um 

dos questionamentos que eu tenho muito com o professor de História entendeu? 

Ele quer puxar sardinha pro corporativismo, eu não acho, eu acho que isso aqui 

também é uma prestação de serviços e talvez por ter estado em empresas, como 

prestadores de serviço nós temos que ser cobrados de qualidade, quem pode 

cobrar essa qualidade é o povo entendeu? E o povo está muito condicionado a 

não reclamar de nada. Pelo menos eu trabalhei 12 anos na Volkswagem, se eu 

não oferecesse os resultados esperados e os resultados não era só nota, era a 

qualidade do aluno que saiu do Ensino Médio capacitado porque ele tinha que 

fazer um teste lá na... coisa pra conseguir um outro posto, era eu que tinha que 

responder pro diretor da escola: Que “que”’ você fez? Que “que” você deixou de 

fazer? Reveja o seu plano. Então eu acho que isso que falta. Quando todo 

mundo se desculpa e sente o seu na reta, você passa a trabalhar direito. Porque 

o Estado sempre foi tido como funcionário público... sentou o traseiro e deixa o 

bicho rolar e eu acho que não é por aí não. Eu sou bem categórica em alguns 

pontos de vista, educação não é pra todo mundo, todo mundo assim, no sentido 

de trabalhar, tem que ter muita garra, tem que ter vontade, tem que saber o que é 

que você “tá” fazendo dentro de uma sala de aula, tem que pensar que você “tá” 

trabalhando com ser humano entendeu? Que querendo ou não, você vai 

interferir. Eu acho que professor é espelho, se ele vê você pegando um papel do 

chão ele pega, se ele vê você só falando que tem papel no chão ele não pega. 

Eles sabem com quem eles vão encarar, quem eles não vão encarar, quem eles 

vão testar, quem eles não vão testar. Eu acho que aluno... a gente foi aluno a 

gente sabe disso, mas professor é espelho, agora tem professor que sabe... não 

é uma referência pra nada e os alunos falam e eles falam mesmo: É professora, 

não vale nem a pena entregar trabalho, ela vai dar nota de qualquer jeito. 

Entendeu? E eles sentem falta, quando a gente faz um trabalho aí: Ah 

professora, nossa coordenadora nem... nem sabe que a gente existe, fica com a 

 



 

gente. Então quer dizer, quem acaba sobrecarregada é eu e a professora de 

Matemática, porque a gente acaba cuidando da... que ela é coordenadora da B e 

eu sou da A e a gente ainda de quebra cuida da C, porque eles se sentem 

sozinhos, eles vem cobrar isso da gente 

 

Das 7as  você diz 
#É, das 6as também. Então quando eles se sentem sozinhos eles vêm cobrar: Oh 

professora da uma força, ah não sei o que... E você pode ver, sempre vai cobrar 

eu, a professora de Matemática, o  professor de Geografia. O professor de 

História não porque eles respeitam o professor, sabem que ele sabe, mas eles 

não gostam de política, eles não têm essa... Mesmo porque o professor de 

História não tem essa afinidade com eles, ele é professor professor, muito 

inteligente, muito capacitado na matéria dele, mas é professor professor “tá”, ou a 

professora de Arte, que apesar dos berros dela tal, eles também botam fé. Os 

demais professores, eles vêem como professores assim. A outra professora de 

Português também,  a noite é muito... entendeu? Então é um grupo de 

professores que é muito bom assim, pelo menos de 5ª a 8ª  série a gente vê um 

grupo muito bom, que essa escola teria de tudo pra ser uma ótima escola, só que 

“tá” a Deus dará e os alunos tão sentindo isso. Consequentemente, quando eles 

percebem que “tá” a Deus dará, eles acham que não é o professor que tem que 

resolver o problema, então eles ficam na deles. 

 

Com relação às notas, a gente comentou que se houvesse... como vai haver 
de fato essa diminuição  dos ciclos, mesmo que o professor ele possa 
reprovar, ele vai acabar passando por uma série de questões. Você vê 
ânimo nos professores para lutarem contra isso? Bater o pé e ter uma 
postura de educador que avalia o seu aluno... 
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#Não, eu só vejo ânimo pra professor reclamar, porque na primeira “rochada” 

todo mundo abre a perna e assim, eu avalio assim, o aluno “tá” com 3, foi pra 5, 

caiu pra 4, é... foi pra 6, aí eu vou reprovar? Não, eu vou ver o perfil do aluno, ele 

teve altos e baixos, mas como que é esse aluno? De repente eu fecho em 5, e 

aí? Quem vai falar que eu estou errada. Agora pra reclamar todo mundo vai 

reclamar, pra bater o pé, ninguém vai bater o pé Silvana. Professor não tem mais 

coragem sabe... de realmente falar assim, não “peraí”, nós somos educadores e 
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nós queremos, porque eu acho que acabou... “tá” acabando uma distorção desse 

negócio de educador ta Tem aqueles que querem fazer mestrado, mas pra fazer 

mestrado por exemplo... tudo bem, meu mestrado é em análise do discurso, não 

tem nada a ver com a educação... “tá”. Então quer dizer, eu vou continuar sendo 

um professorzinho medíocre se eu quiser, se eu não tiver uma mentalidade de 

educador, sei lá, não conhecer... Agora tem professor aí que nunca ouviu falar 

sabe, na base da educação, do Morin “o caramba a quatro” e nem quer ler, 

Perrenoud... sabe, lê pra concurso assim, a síntese da síntese pra passar  e não 

é isso. Então eu respeito aqueles que fazem mestrado em educação e que 

realmente querem mostrar que a educação pode ser melhorada. Agora professor 

que: Ah eu tenho mestrado. “Tá”, e daí? O que “que” você “tá” levando pra sala 

de aula com o seu mestrado. Eu não posso trazer o meu  mestrado pra cá porque 

é análise do discurso, eu posso aplicar uma análise do discurso quando eu 

converso com o aluno e saco mais ou menos o que “tá” acontecendo entendeu? 

Agora professor pra lutar... e eu não acredito mais em greve e se depender de 

mim eu não vou fazer greve alguma daqui pra frente. Eu já venho de uma época 

em que eu fui vendida várias vezes. Nós estamos num sistema neoliberal, 

estamos numa época globalizada, então esse negócio de greve, de companheiro 

que eu sempre detestei, acabou. Nós temos que arranjar outras formas de nos 

fazer ouvir entendeu? Sei lá, criar comissões pra discutir fóruns de educação em 

que estejam todos presentes e principalmente nós aqui da base cheguemos lá e 

falemos não é assim que vocês estão falando, que nos possamos ser ouvidos, aí 

sim eu acredito que a gente possa mudar alguma coisa. Se eles vieram lá de 

cima, buscarem gente daqui de baixo, que não vai sai da sala de aula “tá”, que 

vai continuar na sala de aula mas que vai participar de uma comissão, pra 

mostrar o que é a realidade e trazer aquele povo pra vir pra cá, pra vivenciar a 

realidade. Como estava o negócio da Prova Brasil, que vinha não sei quem 

aplicar a prova, parece que o professor tinha que ficar... eu falei: Eu não entro. 

Que eu acho o seguinte, o cara não “tá” ganhando? O supervisor acha que é tudo 

fácil, porque ele já saiu da sala de aula, então entra agora na oitava lá e tenta por 

ordem, porque é lógico, se eu entrar lá e por ordem pra ele, ele vai dar a prova. E 

se eu não entrar? Como é que ele vai fazer? E é isso que a gente “tá” pensando 

no SARESP, se for o professor da própria escola... não sei como... a gente até 

agora não sabe, ainda é mais simples. Pode não ser Português mas se for um 
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outro professor eles ainda vão respeitar. Mas e se vem um professor de uma 

outra escola? Você acha que esses alunos não vão testar? É uma questão de 

psicologia até meu, eles vão testar, entendeu? Ele vai ficar no mínimo quarenta 

minutos pra... pro povo silenciar e assim mesmo é capaz de sair desesperado pra 

chamar a direção. Agora, quer levar você junto? Pra você por ordem pra ele. 

Assim lógico, até eu que sou besta. Eu acho que a educação neste país pode 

melhorar sim, deve melhorar, mas sem comprometimento eu não vejo muita 

saída não. Esse comprometimento eu acho que “tá” precisando... Eu estava 

falando com um professor meu de faculdade, ele estava falando que agora vai 

ser modular, vão transformar os cursos de Letras tal em modulares e isso eu não 

sei até que ponto porque eu dei aula em faculdade em curso modular, mas é o tal 

negócio, você não sabe quem você “tá” formando entendeu? Faculdade cai no 

mesmo sistema que aqui, eu dei aula em faculdade e estava lá... oh, o cara é 

ótimo que era... era... informática, o cara é ótimo em manusear computador tal, 

tal, tal, trabalha na área, precisa desse diploma de ensino superior de dois anos e 

não sabe ler nem escrever. Aí viraram, fez exame de segunda época “o caramba 

a quatro”, põe 5 aí... você vai discutir? Você até tenta mas... a faculdade está ali 

pra ganhar dinheiro. E aí, quando esse cara tiver que fazer um relatório? É capaz 

de contratar alguém. Por isso que “tá” tendo tanta gente ganhando dinheiro com 

produção de monografia entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estão 

sabendo mais ler nem escrever. Ninguém vai ficar igual você, fazendo uma 

pesquisa de campo, tal, tal, tal, tal, tal, tal entendeu? Liga pra lá, parece pizza, eu 

já falei que “tá” parecendo pizzaria: Escuta eu preciso de uma monografia sobre a 

influência de Piaget nas séries iniciais. A pessoa do outro lado, ela se vira e faz 

uma monografia e todo mundo passa. É diferente de um mestrado que você tem 

que pesquisar, que você tem que ralar entendeu?  E tem que mostrar pro 

orientador que você não “tá” ali enfeitando. Então eu acho que a educação 

realmente assim... virou um círculo vicioso que eu tenho até medo de pensar 

daqui a alguns anos... quem vão ser os médicos, porque minha mãe estava no 

servidor, “tá” certo que o médico era novo e... foi escrever uma palavra lá, era 

com dois s ele pos ç. Eu só olhei disse doutor, não é por nada não, mas não é 

com dois s, ele  ahn... Então quer dizer, você começa a duvidar, “pô”, se o cara 

consegue errar uma palavra dessa que é com dois s e ele põe ç, ossudo uma 

coisa assim entendeu? Você fala assim... será que ele é um médico bom? Eu 

 



 

tenho uma amiga que fala assim, olha o CRN, se passou de vinte e cinco mil 

você começa  a ficar preocupada. Então eu acho que todos esses fatores 

começam a influenciar e eu sei lá, eu “to” talvez numa geração a mais que vocês, 

assim como o professor de História, então eu tenho alunos assim, que mesmo 

sendo de classe pobre, mesmo morando de baixo de favela são enfermeiros, tem 

enfermeiro padrão, técnico em radiologia... entendeu? Formado em 

Administração de Empresa. O professor de Física aqui, o..., foi meu aluno, o... 

que era professor de Ciências, foi meu aluno. Tenho ex aluno lá no site, no meu 

orkut que falam assim, ainda bem que você me forçou a ler. Então aqui nós 

temos um grande problema, essa população não lê. Pagando o livro, eu fiz pagar 

o livro e não leram. Então quer dizer, você não sabe pra onde você vai. Eu tenho 

que obrigá-los a assistir um tele jornal, coisa que normalmente nós íamos fazer o 

que a noite, chegar assistir  a nove... assistir o tele jornal e assistir a novela. 

Nossos alunos ficam na rua, então pra eles assistirem tele jornal eu tenho que 

obrigar, preciso assim, eu quero amanhã uma síntese do que passou no jornal, 

pra eles estarem informados do que “tá” acontecendo no mundo. Aí de vez em 

quando aparece assim: Ah o Iraque, não sei o que... Quer dizer, você acaba não 

sendo só professor de Língua Portuguesa e de Matemática, você acaba sendo 

professor de “N” coisas que eles não tão a par de nada. Como que eu vou dar 

aula só de Português?  

 

Você acha que a escola está cumprindo com tarefas que não é dela? Que 
não é função dela? 
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#Não, eu acho que a nossa tarefa é educar também, entendeu? Eu só acho que 

“tá” sobrecarregando  demais o professor e acho que... Ai! Vamos dizer assim,  

quando a gente fala essas coisas, o pessoal pega as nossas falas, como se nós 

tivéssemos assim, olha, eu não dou uma aula de qualidade porque eu estou 

tendo que fazer coisas que não são minhas, não é verdade. Eu continuo com a 

aula de qualidade, só que ainda, além da aula de qualidade eu estou tendo que 

educar. Só que eu não consigo educar sozinha, eu preciso também de um grupo 

que “tá” fora, que é a fa... que são os pais. O filho tudo bem trabalha não sei o 

que não sei o que “tá”... que as vezes não sabe nem ler nem escrever, mas que 

minha mãe não sabia nem ler nem escrever e nem por isso eu deixava de fazer a 

lição. Minha mãe trabalhava, eu estava o que, na 6ª série, eu cuidava da casa, 

 



 

sabe? Fazia janta essas coisas e tal. Quando ela chegava a primeira coisa era: 

Fez a lição? Daqui deixa eu ver. E ela ia cuidar das coisas dela. Meu pai nunca 

ficou com coisa e tal. Então era reunião de pais, minha mãe que ia, minha mãe 

que escutava toda a ralada. Aqui a gente tem que implorar pra mãe vir e quando 

a gente consegue que a mãe venha, o pessoal bloqueia a entrada da mãe e são 

casos que a gente precisa conversar com a mãe entendeu? Porque quando eles 

sentem que o pai e a mãe tão presentes de alguma forma, nem que seja um 

mínimo, pra assinar esse pa... essa deliberação 11, eles sentem que são 

valorizados. Nós temos um aluno aí que ele é o cão, a mãe chegou ele estava de 

baixo da cama chorando, sabe por quê? Porque o irmão dele... ele sempre foi o 

caçula... o irmão dele engravidou uma menina e agora tem o sobrinho dele. Ele 

acha que perdeu o espaço pro menino, então ele quer chamar a atenção de 

qualquer jeito, ele acha que “tá” sendo desprezado pelo resto, e a mãe não 

percebeu isso. Então tem coisas que nós temos que perceber pelos pais. Agora o 

Estado como um todo também falha muito “meu”, devia ter um orientador 

educacional numa escola, devia ter um psicólogo. Você não é psicóloga, eu não 

sou psicóloga.  A gente só deduz o que pode fazer, a gente vai por instinto. 

Porque você não pode ficar parando a tua aula toda hora, como foi o dia lá não 

sei se você viu, que tinha quatro chorando? 

 

Não, não vi 
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#Da 6ª série, uma estava chorando porque a mãe estava muito doente, aí foi em 

cadeia, a outra chorou porque o pai bebe, a outra chorou porque o pai bebe e 

bate na mãe, a outra chorou porque o pai bebe e a mãe separou entendeu? 

Então você fica naquela, você tenta mostrar que a vida é assim mesmo, porque 

pra um adolescente sabe, ele quer o mundo cor de rosa e na verdade não é. 

Você tem que entender o mundo do adolescente e tem que entender que ele 

também tem que começar a compreender uma série de fatores na vida. Aí 

quando a gente... eu e a professora de Matemática conseguimos fazer os quatro 

pararem, nós não demos três aulas, nós ficamos três aulas tentando resolver 

este problema “tá”. Aí veio outro da 8ª  que ele viu: “Pô” se ela ouviu as meninas 

acho que é mais legal eu conversar com ela. Ele contou pra mim uma 

barbaridade tal, menino “tá” na maior “depre” entendeu? E a gente “tá” tentando 

dar uma força pra ele, mas é uma coisa assim grave que a gente não tem muito 

 



 

como solucionar. Então quer dizer, é... eu matei aula? Eu acredito que não, eu 

acredito que não, eu ajudei em alguma coisa, só que deveria ter um especialista 

pra isso. Agora pra gente conseguir esse especialista tem que mandar pro... 

pro... analisar, pra ter um psicólogo, pra mandar pra um psicólogo, o cara tem 

que bater sorvete na testa. Isso também é inclusão escolar gente, esses alunos 

precisam de um apoio psicológico e o apoio psicológico que eles estão 

encontrando é na escola. E o que “que” a gente vai fazer? Vai negar isso 

também? Então eu não acho que é estar deixando de exercer as nossas funções, 

é nos estarmos exercendo nossas funções e adquirindo outras que o pessoal não 

quer, muitos professores não querem ter essa responsabilidade, ou seja, não 

querem passar a ser educadores. Eles querem apenas, como Rubem Alves fala, 

educador é muito mais que professor. Eles apenas querem ser professores, 

então... tem nego entrando em sala de aula, que se tiver chorando manda sair ou 

para de chorar e ele vai continuar com a matéria então... pega aí entendeu? Ah, 

eles falam assim: Você é “mãezona” não sei o que, o Capitão Nascimento, não 

sei o que... Então eles sabem a hora que eu brinco e a hora que eu falo sério, 

eles sabem quando eu vou dar ralada e não. Então quer dizer, eu conheço mais 

os filhos dos outros do que a própria mãe. Então eu acho meio complicado... 

Você escutar o aluno falando assim: Ah professora, eu venho pra escola porque 

se eu ficar em casa minha mãe vai  levantar as 11 da manhã, vai pegar o meu 

irmão mais novo, vai pra rua, aí eu vou ter que lavar, passar, cozinhar...aí a hora 

que ela voltar ela vai almoçar e vai dormir com o meu irmão mais novo, aí eu 

tenho que vir pra escola e a hora que eu chegar, eu vou ter que fazer a janta... 

Entendeu? A exploração do adolescente às vezes “ta” começando dentro de 

casa. Então eu acho que tem todos esses fatores que a gente convive e dá até 

pra escrever um livro e... eu vou te contar viu, é complicado. Eu passei muitos e 

muitos anos no Estado, é... vendo muitas situações, convivendo com justiceiros... 

e justiceiros preocupados com a educação de filho, que ia em reunião de pais, 

não estava nem aí... E nesse últimos tempos, o que eu tenho visto é assim... uma 

falta de comprometimento dos pais em relação aos filhos que... É um liberalismo 

sabe? Eu quero compensar você pela falta de atenção te dando tudo o que você 

quer, mesmo que eu não tenha condições. É como a professora falou, catador de 

lixo “tá”... você vê o aluno sujo, ensebado, não sei o que, mas ele “tá’ com um 
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celular. E ele vai ser uma vítima pra você, ele sabe muito bem jogar para o seu 

lado. 

 

E você acha que essas questões econômicas, elas interferem nesse 
contexto familiar? 
#Quais questões econômicas? 

 

As questões de classe mesmo, o fato de eles terem um baixo poder 
aquisitivo que faz com que a mãe vá trabalhar e aí tenha menos tempo pra 
família... 
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#Em parte sim, muitos casos sim, em muitos casos não, porque a mãe continua 

num fator econômico miserável, dependendo do que o pai der, mas também não 

vai atrás de emprego. Ela quer é ficar gandaiando por aí. Como eu te falei, tem 

caso de mãe que levanta às duas da tarde e deixa a filharada para os maiores 

cuidarem. É diferente de casos de mães que não vem a uma reunião tal, porque 

ela vai trabalhar das oito às dez da noite entendeu? Eu continuo achando uma 

coisa muito relativa, porque vai depender do contexto familiar que ele está vindo 

e muitos aqui tão vindo de um contexto familiar em que a mãe quis criar o filho do 

jeito dela e... simplesmente não “tá” nem aí com o babado, ela quer mais alguém 

que sustente. Então... aluno que fala as vezes: Ah professora, não fiz a lição 

porque tive que sair de casa, tive que sair de casa porque a minha mãe estava 

namorando... então eu fui jogar bola lá na rua pra ela poder namorar sossegada. 

Você vai falar o que pro aluno? Você vai dar bronca no aluno porque ele não fez 

a lição (risos)? Você vai chamar a mãe aqui e dizer minha senhora... (risos) 

Então cai nesses fatores aí, sei lá, éticos, morais... Eu não tenho preconceito 

quanto a nada, mas é como a professora de Matemática falou sabe? Em alguns 

momentos a gente tem que bloquear porque... “pô”, se a mãe não se preocupa 

que a filha vai sair daqui as 6:20, corre o risco de ser estuprada sendo que aqui é 

uma área de risco, então cabe a nós nos preocuparmos, mesmo a gente sendo 

chamada de antiquada, que a gente não tem o corpo da filha e tal, entendeu? 

Porque é o tal negócio, você vê a criança desde a 5ª série, você acha que eu não 

vou me preocupar com a menina? Então tem aqueles que você tem mais 

afinidade, menos afinidades, mas você cuida de todos. Então tem esses fatores 

aí que podem interferir. 

 



 

E quando você imagina os alunos dessa escola, aqueles alunos que tem 
boas notas, que tem dez, que tem um percurso escolar feliz... Você... Como 
você imagina o futuro deles? 
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#Bom, eu acho que eles vão ter que ter realmente uma outra oportunidade pra 

poder fazer um preparatório, alguma coisa assim, pra poder ter uma profissão 

melhor, porque eu não acredito no Ensino Médio do Estado assim do jeito que 

“tá”. Até tem um pessoal da 8ª que eles estão doidos. Eu falei: Oh, conforme for o 

ano que vem a gente faz uma turma pra vocês se dedicarem mesmo e prestarem 

uma bolsa de estudo aí e tal. Tem um pessoal que tem potencial, e vocês 

fazerem um Ensino Médio sei lá... num Anglo, COC e pegar uma bolsa de estudo 

legal. Eles ficaram todos empolgados porque... você vê que não é essa a 

preocupação, eles não vêem gente preocupada com o futuro deles. Porque há 

anos atrás eu tinha alunos que saiam do Ensino Médio e o Ensino Médio não era 

tão ruim. Então você olhava e falava, não esse vai pra frente e alguns foram 

entendeu? Não foi ser  presidente, não foi ser nada, não chegou a ser médico 

mas...  você encontra aí é... técnico de enfermagem, técnico de radiologia, é... 

tem uma lojinha de fotografia sabe, aqueles bem piorzinho você fala assim, esse 

aí não vai dar nada e acaba caindo do cavalo porque ele tem uma transportadora 

entendeu? Então...você fala, pelo menos pra mim que eu já estou numa geração 

que eu sou...ahn, os meu alunos já são pais, ex aluno já são pais, pra mim é um 

orgulho sabe, é como se fosse um filhos meu. Se você visse eu no shopping 

encontrando com um aluno catatalzinho assim que eu, desde a 5ª série ele foi 

comigo até o colegial, “pô” chegou a ir pro Japão, trabalhar no Japão “o caramba 

a quatro”, meu marido até olhou espantado, que eu agarrei o moleque entendeu? 

Como se fosse meu filho e chorei, em ver que ele tá bem (choro). Tião também, 

quando vi ele entrando na sala de aula chorei “pô”,... consegui alguma coisa. 

Então tem esse lado sabe? Que não é “maternalismo”, não é sacerdócio. É 

assim, uma realização sua, uma realização pessoal. É que vocês ficam muito na 

alfabetização, agora a gente que vai até o fim, mesmo sendo especializada e a 

gente consegue ver, encontrar com eles depois... pra nós é assim um orgulho tão 

grande sabe? Saber que você ajudou em alguma coisa, em algum momento. Não 

importa se ele sabe análise sintática ou não, mas alguma coisa mudou, você 

ajudou aquela pessoa. A pessoa ainda lembra de você, fala assim: “Pô”, se não 

fosse... você me ajudou  também. Então eu acho que tem muito esse lado. Eu 

 



 

sou meio “molona” aí pra chorar e isso realmente compensa todos os vieses que 

tem. Há momentos que eu penso em parar realmente, há momentos que eu acho 

que não “tá” valendo a pena, mas há momentos  que eu olho para esses aluno e 

eu  penso assim, não,  eu acho que eles merecem um pouquinho mais de 

oportunidades e por isso eu não gosto de trabalhar em escola central, eu sempre 

vou trabalhar na periferia, mesmo contra a vontade do meu marido. Agora chega 

“né”? (risos) 

 

Não, tem mais uma ( risos), uma não, tem mais duas 
#Vou chorar... ai... 

 

 É... você comentou que mesmo esses alunos que têm boas notas 
precisariam de um reforço aí, pra tentar uma bolsa de estudo. É isso 
mesmo? 

#É 

 

Mesmo assim eles ainda não têm... mesmo sendo bons alunos, eles ainda 
não saem com uma bagagem escolar... 
#Insuficiente pra competir. Como eu falei, aquele negócio, essas escolas de 

Ensino Médio, elas vão dar conteúdo entendeu? Nós damos parte do conteúdo e  

a noção de cidadania. Então precisaria pegar o que? Tem um tempo maior pra 

realmente trabalhar... deixar bem claro, aqui é um preparatória para conteúdo, 

Profitec. 

 

Entendi 
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#Aqui a gente não vai discutir o sexo dos anjos, a gente vai realmente trabalhar 

conteúdo, aquilo que vai cobrar de vocês lá fora. Se você vai prestar uma bolsa 

de estudos para primeiro colegial, você tem que ter..., você sabe que vai cair 

teste de faculdade de primeiro colegial. Então isso daí eles vão ter que saber, 

que eles não fazem, mas eles vão precisar disso, a gente sabe disso, a gente vai 

tem que cobrir, a gente não consegue cobrir tudo. Vamos dizer assim, do ensino 

médio eles têm 70% do conteúdo, o nosso “tá” na base dos 40%. Então tem que 

cobrir, fazer eles chegarem nos 80, 90 pra ele passar da particular. Mas isso eu 

não posso fazer sozinha, eu sou de Língua Portuguesa, posso até arriscar 

 



 

História e Geografia, mas quem vai arriscar Matemática? É uma área que precisa 

de alguém que esteja junto. E a besta da professora de Matemática vai me pedir 

remoção. (risos) 

 

E quando você imagina o aluno que é considerado como “mau aluno”, que 
tem notas baixas aqui na escola, que não consegue ter um bom 
desempenho escolar... Como que você imagina o futuro dele? 
#Olha, não é porque ele é um mau aluno que ele vai tem um futuro ruim, isso vai 

depender realmente da índole dele e do que ele espera da vida. Eu acho que aí 

ele vai ter que construir os seus valores. Eu espero ajudá-lo a construir valores 

positivos, mas como eu falei, muitos “maus alunos” que eu já vi passar pela rede 

estadual, não são... sabe, é... nenhum doutor na vida mas, estão bem de vida, 

trabalham na Volkswagen...Eu encontrei aluno meu trabalhando de... de... como 

é que chama, ah..., de operador lá... 

 

Na linha de montagem? 
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#É de operador na linha de montagem da Volksvagen sabe, tem sua casa 

própria, tem sua família e era um... cão, não gostava de estudar entendeu? Eu 

encontrei péssimos alunos assim em termos de aproveitamento, que hoje em dia 

tão com, com... transportadora, tão se dando bem na vida. Eu não acho que 

porque o aluno é mau aluno ele vai ter um destino deplorável, isso depende do 

valor de cada um. Muitos aqui, isso eu acho que aqui nessa escola isso é 

positivo, muitos aqui apesar de viver no meio de tráfico, eles não querem se 

envolver no tráfico, e quando se envolvem realmente eles... sabe, têm uma crise 

de consciência muito grande, que é o caso que a gente estava tentando resolver. 

Então é aquele negócio, às vezes quer sair, mas não sabe ainda por onde vai 

sair e às vezes ele fala com você e aí se vai falar o que? “Meu”, cai fora, vai pra 

outro lugar, some por um tempo, vou falar o que Silvana pra ele? Fica aqui e 

morre? Então tem todo esse lado, eu parei com esse negócio de tachar, porque é 

mau aluno ele vai ser um pé rapado, eu parei com isso há muito tempo. Eu acho 

que tem professor mais jovem, com uma cabeçinha bem mais fechada que a 

minha que tenho “trocentos” anos de Magistério porque... não é  assim não. Se 

fosse assim Einsten, Thomas Edison e companhia limitada... Machado de Assis 

era gago... então um monte de coisa aí, de gente aí que ninguém dava nada e 

 



 

conseguiu ser alguém na vida. Alguém assim, pelo menos ter família, uma vida 

estruturada. Em compensação também eu já vi bons alunos que degringolaram 

sabe? Até chegaram a fazer faculdade, mas caíram na bebida, separou, casou 

de novo, entrou nas drogas, e aí? Você tem como tachar? Eu não tacho mais 

ninguém. Até a gente reclama, fala: É esse daí não tem jeito, não sei o que. Esse 

não tem jeito, não tem jeito assim, nesse momento ele não tem jeito, porque é 

adolescência, e a adolescência é... Eu não sei como ele vai ser como adulto 

entendeu? Então eu aprendi a conviver com eles, a ser um pouco adolescente. É 

talvez por isso que quem trabalha com 5ª a 8ª, não se sinta envelhecer tão 

rápido, porque a gente “tá” sempre no meio deles, falando besteirinhas como 

eles, palavrões até... Às vezes o pessoal olha e fala assim “nossa uma 

professora de Português que fala palavrão “o caramba a quatro”. Eu não tenho 

esse perfil de professora de Português que vai chegar lá na frente, falar um 

vocabulário lindo e maravilhoso, declamar poema entendeu? Têm coisas que eu 

sou extremamente exigente, eu sou extremamente chata e eles sabem disso. Em 

compensação, eu os respeito e eles me respeitam também. E? 

 

Só isso 
#Falei de mais “né”? 

  
E “brigadão” 
#Você me fez chorar “né”... 

 

Deixa eu te dar um abraço. 
 

 

 

Entrevista - 3 
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Essa entrevista é sobre fracasso escolar e a minha intenção é ver qual a 
percepção que o professor tem sobre o fracasso escolar, porque que os 
alunos fracassam. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se 
você acha que a educação é importante e por quê?   

 



 

# Pra mim a educação é muito importante e desde que venha do berço. A 

educação pra... pra muita gente a educação é a partir de que você vai na escola. 

Não, pra mim eu acho que ela tem que vir do berço, do pai, da mãe, da 

orientação que é dada, tudo, tudo é importante pra depois a gente a partir daí 

levar pra frente “né”... formar uma fila, como você se organizar, como você 

comer, como você pegar no lápis, como você recortar, tudo isso faz parte de uma 

educação, pra mim vem de casa, uma orientação que é primordial. 

 
E porque você optou pelo Magistério?  
# Eu sempre gostei muito de lidar com criança, eu prefiro ficar em volta de dez 

crianças do que de dez adultos,  eu acho que a maldade no adulto é muito 

grande e a criança não é maldosa. 

 
Na época quando você foi fazer... foi Magistério que você se formou? 
# Foi Magistério. 

 
Você não ficou em dúvida de fazer outra coisa? 
# Eu nunca tive duvida, nunca tive duvida. Eu fiz Pedagogia depois... Não tive 

duvida, era isso que eu queria. Hoje eu tenho duvida, acho que hoje talvez eu 

poderia ter optado por outra coisa... Não por ter deixado de “gostar”, mas com as 

dificuldades que vai surgindo você vai perdendo estímulo... Eu desanimei, o ano 

passado eu desanimei muito. 

 
Eu queria saber agora um pouquinho da formação dos seus pais.  
# Meu pai é italiano, veio sem saber... só falando o italiano. Ele não conhecia a 

língua portuguesa de forma alguma. Então os erros que hoje eu acarreto talvez 

seja por isso, ele misturava muito português com o italiano e na hora de escrever 

até hoje eu cometo... muitas vezes eu me pego nesses erros ortográficos, porque 

é... que acarreta, acho que acarreta  deles “né”. Minha mãe também é italiana, 

tem descendência italiana, mas minha mãe já tem até a quarta série, já meu pai 

não. Meu pai veio com dezoito anos e não tinha nem a quarta série. 

 
A sua mãe não fez até a quarta série aqui no Brasil? 
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# Não, minha mãe é brasileira, mas só tem até a quarta série, mas meu pai não, 

meu pai é italiano, veio da Itália. 

 
Com quantos anos ele veio? 
# Dezoito. 

 
E ele trabalhava em que? 
# Ele era... Ele era encanador e depois de encanador ele foi faxineiro, ai ele abriu 

um comércio em sociedade, foi todo mundo a falência inclusive ele. Minha tia 

hipotecou a casa pra ele poder abrir um comércio dele, sem sociedade onde ele 

tem até hoje. Ele tem um bar, minha mãe trabalha junto e até hoje ele trabalha no 

bar. 

 
E sua mãe sempre trabalhou no bar? 
# Sempre junto. Ela trabalhava na fábrica, depois que eu nasci ele eu acho que 

tinha muito ciúmes, como tem até hoje “né”... não deixou mais ela ir trabalhar, 

então ela fica no bar e trabalha junto. 

 
Em qual faculdade você se formou? 
# Na Metodista. 

 
Na Metodista. Você fez pedagogia lá “né”? 
# Fiz Pedagogia e depois fiz Supervisão na FAE. 

 
Você se lembra em que ano que você se formou? 
# Noventa. 

 
E há quanto tempo que você dá aula no Estado? 
# Dezenove anos, vai fazer vinte. 

 
Além do Estado você trabalha em mais algum lugar, ou trabalhou em mais 
algum lugar? 
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# Trabalhei numa escola privada, eu trabalhei três anos numa escola privada, aí 

aconteceu um acidente que eu virei às costas e fui embora, porque nós não 

 



 

podíamos interferir, como profissional “né”. Tinha uma sala de pré e não podia 

interferi no berçário e a criança se pos a chorar... Eu entrei e nós acabamos 

discutindo e eu a partir dali eu nunca mais... Não fui mais por causa disso. Eu 

achei que foi assim... lamentável aquela criança se machucar daquele jeito e 

ninguém socorrer aquela criança... E eu tentando socorrer e levando uma bronca. 

A partir daí eu não fui mais. E consegui me efetivar no Estado e fiquei no Estado.  

 
Na época você trabalhava Estado e... 
#Não. Na época eu estudava de manhã, fazia o último ano de Magistério e a 

tarde eu trabalhava. Aí à noite no ultimo ano, eu estudava...  fazia Magistério de 

manhã e a tarde eu trabalhava e a noite fazia Pedagogia. Aí fiquei dois anos, aí 

acabou o magistério e continuei mais um ano à tarde e fazendo Pedagogia. Foi 

quando eu perdi o vinculo e só estudava a noite. Aí eu consegui no Estado, 

consegui uma sala aqui mesmo “né”, em 89 consegui uma sala, aí ela me 

chamou como professora de Educação Artística, aí eu tinha cento e oitenta 

alunos, dei aulas pra eles de Educação Artística. Bati muito de frente com as 

professoras da sala porque elas não admitiam uma intercorrência, uma 

professora de fora entrar “né”. Hoje eu acho que é muito mais aberto, mas 

antigamente não era aberto  por causa disso e nem admitia que você tomasse o 

lugar dela, ela era a dona a que mandava e você não podia ter autoridade. Eu 

lembro quando eu saia a gente dava atividade, a professora mandava jogar as 

atividades no lixo... “Amassa e joga fora”. Ela não admitia. 

 
E essa escola que você trabalhava particular, ela era uma escola de classe 
média ou classe média alta, qual era a clientela ali dos alunos? 
# Era uma clientela boa. Era uma classe média alta, mas fechou. Depois de três 

anos a escola fechou por que... Tanto que ela chegou a... Elas eram duas irmãs, 

e sócias... Quando ela resolveu sair fora, acho que ela brigou com a irmã, ela me 

chamou, queria que eu comprasse a da irmã, só que a irmã não queria vender. 

No final o que “que” ela fez? Ela comprou a parte da irmã, uma das irmãs ficou 

com as duas. Mas a que era sócia mesmo, que era formada em Pedagogia me 

chamou pra comprar a parte “né” e eu ainda ofereci, eu não me lembro... eu acho 

que foi dois mil na época “né”, mas ela não quis vender. 
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Era uma escola grande ou uma escola pequena? 
# Era uma escola pequena de bairro, uma escola de bairro pequena. Ainda eu 

comprei o uniforme, eu tinha tudo da escola, não era registrado. Aí quando eu ia 

casar eu fiz o concurso pra Diadema e passei no concurso de Diadema “né”, tive 

que me exonerar. 
 
Na sua opinião, qual que é a diferença entre a rede privada e a rede pública? 
# Eu acho que parte muito da educação dos pais, talvez na formação em si 

mesmo, porque se você pede para os pais um auxilio, acho que todo mundo se 

prontifica a ajudar. Se eu peço um auxilio aqui, a crítica é muito grande. “Por que 

“que” você não pode fazer sozinha?”, “por que os pais têm que ajudar?”. Isso é a 

diferença muito grande da escola particular. Tanto a clientela que eu acho que é 

uma diferença... Dá pra você ver a diferença, sei lá, da roupa do uniforme, que 

vem limpo que eles vêm mais arrumados que vê a escola como uma segunda 

casa e a professora também “né”. Aqui não. Aqui acho que já é diferente. Eles 

vêm na escola porque não tem o que fazer em casa e joga a criança aqui e vai 

embora, nós não temos auxilio nenhum. 
 
E com relação à organização da escola? Qual a diferença que você vê, da 
escola pública e da escola privada? Até como ela se coloca na forma 
administrativa, na relação com os pais, na relação com a criança... 
# A atenção é muito maior, a escola particular, quando você vai... você chega pra 

falar alguma coisa você já não vai xingando, você já vai com um pouquinho mais 

de educação, você conversa, talvez também pela educação “né”. Então se você 

se formou você não vai chegar lá que nem um cachorro xingando. Aqui não, na 

escola pública o que acontece? Vai chegar com você, já vai chegar fumando, 

cheirando álcool já é...  

 

Aí é aos pais que você se refere 
# É os pais que já vem diferente e a organização também não é igual e nem é em 

relação aos professores, que nós não somos organizadas nem ligadas entre si 

“né”. Não há uma integração, por que se houvesse uma integração, muita coisa 

poderia ser evitada. 
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Onde você diz? 
# Na rede pública “né”. 

 
Na privada... 
# Na privada eles são obrigados a cumprir aquele horário,  a manter a... é que eu 

acho que é difícil na rede privada ter mais que duas ou três salas “né”, pra que 

todo mundo acompanhe a mesma coisa. Mas eu já cheguei a trabalhar numa 

escola pública e todas primeiras séries tinham que manter a mesma atividade a 

mesma coisa no caderno, o caderno era dividido igual, a mesma matéria, tudo 

separado... uma organização. Já não é o que acontece conosco. 

 
Como que você se vê na hierarquia social, classe baixa, classe média ou 
classe alta? 
#Média. 

 
Classe média. E como que você vê os alunos que freqüentam essa escola 
na hierarquia social, classe baixa média ou alta? 
#Na escola pública? 

 
Aqui nesta escola. 
# Baixa, mas há alguns alunos que tem uma condição um pouquinho melhor, não 

sei se chegaria a ser média, não sei. Eu... meu pai sempre teve condição e eu 

estudei aqui, talvez... 

 
 Aqui nessa escola? 
# Eu estudei aqui... E eu acho... Eu acho... Eu não acho, eu tenho certeza que eu 

fui muito mal alfabetizada, eu tenho muito “assim”... Eu tenho falhas na 

alfabetização que muitas vezes eu não sei como cumprir,  porque... Eu não sei 

por que “que” eu tenho essas falhas “né”. Existe regras, mesmo eu estudando eu 

não consigo chegar ao consenso na hora de escrever, eu fico em dúvida... umas 

dúvidas muito grandes, não sei se pela... parte familiar, como é que fala? Não é 

hereditária...  
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Hereditária? 

 



 

# Não. Pela criação “né”, ou se pela falha mesmo que eu acho que tive na 

alfabetização. Por isso que eu não gosto de pegar alfabetização, eu acho que eu 

poderia deixar a falha que hoje eu sinto... a falha “né”. Já as minhas filhas mesmo 

sendo uma escola particular, eu também acho que elas têm muita falha, tem 

muita dúvida e eu muitas vezes tento ajudar, mas não consigo chegar. 

 
No caso suas filhas estudam numa escola particular? 
#Numa escola particular. 
 
Você colocaria elas numa escola pública? 
#Não. 

 
Não? Por quê? 
#Eu posso até ser recriminada por isso, mas eu não gosto que... de misturar as 

crianças “né”... Não sei... não que elas não possam ser levadas para o mau 

caminho numa escola particular, eu acho que pode “né”, ser levada a droga, ser 

levada a um caminho errado por lá ter alguém que encaminhe errado, mas eu 

acho que a escola pública é muito mais fácil, muito mais fácil. Aqui pelo menos o 

ponto de droga a noite é muito grande e você vê, todo mundo fala muito mal do 

daqui, e eu até... Eu nunca gostei de voltar  “né”, porque eu fiquei uns anos longe 

e quando eu tive a opção de voltar eu não me conformava em voltar, por que eu 

acho que aqui é difícil de você trabalhar, é difícil a convivência, os pais vêm em 

cima de uma maneira estúpida, te trata que nem um cachorro e eu não gosto de 

ser tratada que nem um cachorro. Respondi? 

 
Respondeu. Você acha que as diferenças de classe social existentes na 
sala de aula, por exemplo, você classe média, os alunos classe baixa, você 
acha que isso interfere em alguma coisa? Na aprendizagem... no seu 
relacionamento com os alunos? 
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#Antigamente eu era até um pouco mais carinhosa, acho que quando você entra 

você tem uma ilusão muito grande, então você é o que? Você é carinhosa, você 

é a mãezona, você tenta ajudar, você tenta fazer, você tenta... comprar as 

coisas... Só que você vai passando as experiências, o que “que” vai 

acontecendo? Você vai se desiludindo. Teve um ano aqui, foi em noventa e um, 

 



 

eu comprei ovos pra todo mundo, então todo mundo comprou igual, eu nunca 

esqueço. Então nós colocamos  numa caixinha, quando eu dei o menino olhou 

pra mim: “Poxa, só isso? Eu vou jogar no lixo”. Ele abriu os ovos, pegou o 

saquinho e jogou tudo no lixo. Aí você pode falar “Poxa ele deve ter pensado 

assim: Se você tem carro se você tem... Porque “que” você só me deu um 

ovinho”. Ninguém vê que você tem quarenta crianças e se você comprar um 

grande pra cada uma... é quarenta é difícil. Por isso que quando fala: “Vamos dar 

alguma coisa” vamos procurar dar igual, pra que eles não falem assim “né”. E eu 

também não procuro vir cheia de coisas que chame muito a atenção, porque eu 

acho que eles acabam se afastando e eu não consigo chegar assim... muito 

perto, beijar, abraçar, até gostaria, mas antigamente acho que eu era mais 

carinhosa depois vai passando 

 

O desgaste você acha... 
# Um desgaste muito grande, a ansiedade é muito grande, não sei como é que 

você vem com esses cabelos soltos. Sabe quantas vezes eu já peguei piolho? 

 
Eu tomo remedinho pra piolhos (risos). 
# Mas você toma direto? 

 
Tomo direto a cada seis meses. 
# E funciona? 
 
Nunca peguei... 
# Menina... 

 
Falando nisso eu preciso tomar... 
# Não sei como é que você vem com esses cabelos... Eu admiro muito a sua 

coragem... sei lá... talvez pela falta de experiência... Você pode ver eu... 

 
Sempre de cabelo preso “né”? 
# E mesmo assim... 
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Eu não peguei. Me indicaram esse remedinho, eu tomo ele a cada seis 
meses (...) 
# Depois você me dá o nome que eu vou tomar também. Quando “pega” eu, 

“pega” as crianças junto. 

  

E quando a gente pensa nas diferenças de classe social, por exemplo, numa 
escola particular, pensando em uma professora que... Que dá aula numa 
escola particular (...)  uma professora de classe média que dá aula numa 
escola particular de elite, de uma classe média alta, de classe alta. Você 
acha que essa diferença que existe em professor e aluno, isso interfere 
também na aprendizagem?  
# Interfere também. 

 

Quando o aluno ele tem mais condições, mais poder aquisitivo... 
# Eu acho que ele joga mais na cara: “Que “que” você pensa que você é? Eu 

tenho dinheiro”. Eu nunca gostei muito de escola particular por causa disso, acho 

que se ele jogar na minha cara “eu estou te pagando, quem você acha que é?” 

Acho que eu sou obrigada a largar na hora. Então acho que muitas vezes eu não 

sei se eu sou... Eu me acho superior por agüentar isso ou por não admitir, não 

sei, acho que eu não admitiria. Eu procuro vir assim, normal, de tênis, pra que 

não de muito na cara a diferença. Ma eu acho que a diferença existe e ela é clara 

e eles mesmos falam, acho que em escola particular também é claro. É lógico 

que existe. 

 

Também existe só que inverteria a situação “né” 
# Inverte a situação. Você assiste a Malhação?  

 
Não. 
# Você nunca assistiu a “Malhação?”. 

 
De vez em quando eu assisto. 
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# Você viu que agora eles estão numa escola particular juntaram tudo, o Ernesto 

Ribeiro e a outra... e nessas duas tem bolsas de estudo e os alunos que tem 

condição chamam os outros de “pobrinho” “o pobrinho, vem aqui”, então eles 

 



 

mesmos recriminam os alunos. Foi colocado o uniforme, ninguém queria o 

uniforme, isso é uma realidade mesmo “né”? Por que “que” não tem o uniforme? 

Cada um fica duas horas escolhendo a roupa pra desfilar na escola “né”. Então 

eles colocaram o uniforme, pra que? Pra poder atingir aqueles que não tinham 

condição de comprar “né”? Que tem bolsa de estudo ou a mãe trabalha lá, eu 

acho que isso é muito claro. Quando você tem bolsa eu acho que fica muito 

nítido.  Eu estudei no Regina Mundi e meu pai, mesmo tendo dinheiro, nós não 

nos vestíamos “assim” até hoje “né”? Mesmo tendo um pouquinho de condição 

meu pai  

 
Como você analisa as medidas tomadas pela secretaria de educação pra 
combater esse baixo desempenho escolar dos alunos? 
# Eu acho que eles não... Eles tentam, mas eles não conseguem atingir. 

 
Por quê? 
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# Antigamente havia o fracasso escolar, antigamente que eu digo “né”... aqui, 

quando eu estudava aqui, eu era criança, havia o fracasso? Havia. Havia a 

repetência? Havia.  Mas nunca deu valor pra roupa, ele nunca deu valor pra 

sapato então nós tínhamos uma roupa pra sair e uma roupa pra ficar em casa e 

se não tivesse uniforme ia ser uma gozação, imagina meu pai, um botequeiro 

estudando no Regina Mundi junto com o povo que é engenheiro, advogado... e 

eu sentia na pele a diferença que era feita “né”. Imagina, meu pai vinha de 

chinelo na escola buscar a gente, de shorts tudo desfiado, não “tá” nem aí e não 

é por falta de dinheiro, só que ele nunca gostou... Nunca deu “assim”, não dá 

valor pra roupa “né”? Agora ele acha um carro legal, um carro zero, por quê? 

Você é mulher, quebra o carro na rua, você tem como socorrer, então um carro 

zero é difícil quebrar certo? Então ele dá valor a um carro zero, uma casa sua, 

comer bem, agora roupa, sapato, bolsa, “Imagina”! Quando eu comecei a 

trabalhar, a primeira coisa que eu comprei foi um relógio, eu vinha aqui trabalhar 

de tênis, eu me realizei com aquele mizero dinheirinho que a gente ganhava... E 

eu gosto até hoje de roupa e sapato, adoro um sapato, adoro uma bolsa, adoro 

uma roupa.O objetivo principal era difícil quem não atingia, todo mundo sabia ler 

todo mundo sabia escrever, mas todo mundo também tinha uma família, tinha 

pai, tinha mãe, tinha uma casa... bem ou mau... vivia bem... Acho “né”. Pelo 

 



 

menos eu não me lembro das minhas amigas, todo mundo aqui se formou... Acho 

que professor só eu, os outros são dentistas, advogadas e, nós estudamos aqui. 

Hoje não, hoje o fracasso já começa da primeira série, a criança não sabe 

escrever, a criança não sabe... E não tem apoio de ninguém, não tem a 

preocupação de ninguém, você fala você faz carta e fica no papel, você faz 

portifólio, pra que? Quem é que vai olhar? Ninguém. Porque ninguém se 

interessa por aquela criança como deveria se interessar. Quem “que” tem que se 

interessar? A mãe e o pai. Não está aprendendo? Vamos procurar porque não 

“tá” aprendendo, vamos tentar solucionar, chamar o professor. Ninguém vem na 

escola falar: “Por que meu filho não sabe ler?” “Por que meu filho não sabe 

escrever?” Não, vem pra brigar com a professora, reclamar, falar mal, mas 

questionar o “por que”, não ninguém vem. 

 
E essas medidas como, recuperação paralela, reforço escolar, você acha 
que isso surte algum efeito positivo? 
# Eu acho que surtiria se tivesse um apoio, se eles tivessem um material “assim” 

diferenciado, como, computador, trouxesse o pai e a mãe pra ajudar, sei lá... Eu 

acho que não surte diferença nenhuma. Uma por que a professora que “tá” dando 

reforço, ela não “tá” interessada se o aluno vai aprender ou não, pelo menos é o 

que eu sinto isso. Você não vai mostrar isso pra ninguém hein. Porque eu não 

quero o colega me enchendo o saco por causa disso. 

  
Não se preocupa, ninguém vai colocar seu nome na entrevista (risos) 
# Pelo amor de Deus!  

 

 
Só pro meu orientador... 
# Isso... fala pra ele quem ninguém “tá” nem aí. Eu me lembro que no ano 

passado eu perguntei... Você ouviu a menina falando que tem reforço de sábado 

e domingo? 

 
Ouvi. 
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# Eu mandei um papel pra cada criança, chamei a mãe, “sábado e domingo das 

dez às onze”. Passou uma semana: Vanderson, o que “que” você fez? “Onde?“ 

 



 

No reforço. Nós brincamos na quadra. Chamei ele em particular, um outro dia 

falei: Vanderson, o que você fez? “Nada professora aqui ninguém faz nada no 

sábado e domingo, a gente só joga e brinca na quadra”. Aí eu fui lá reclamar. 

Como é que ela chama?  

 
Luciana 
# O Luciana! Aconteceu “isso”, “isso”. “É mentira”. É, mas eu peço as atividades 

pra ver e ninguém me trás as atividades. “Não, não... não é assim...” A partir 

desse dia, eu pedia atividade e eles me traziam a cruzadinha, é... pra escrever o 

nome, pra recortar o nome e colar. E ficou o ano inteiro nessa enrolação. Houve 

crescimento? Não houve. A mesma coisa no reforço do meio dia a uma “né”? 

Houve crescimento? Também não. Por quê? Pelo que eu vi o professor não se 

preocupou em puxar a criança. Tinham quarenta crianças na sala brincando, se 

chutando... Então é melhor dar uma bala, pelo menos passa o tempo e você 

ganha seu dinheiro, por que se a preocupação de um só não dá certo, a 

preocupação tem que ser de todos. Como? O professor da classe tem que ir lá 

conversar...  

 
Cobrar. 
# Mas se eu for cobrar do professor que “tá” dando reforço, eu sou recriminada. 

Então eu não posso cobrar. Que nem a Luciana, depois que eu fui lá falar, ela 

não gostou e eu cobrei das crianças, cobrei da mãe, cobrei do pai... A partir daí 

Silvana, eu não posso fazer nada. A mesma coisa do reforço que era do meio dia 

a uma, se eu cobrar, eu sou recriminada, você “tá” se metendo, não posso me 

meter na vida de ninguém. 

 
Como que você vê o sistema de ciclos? 
# De ciclos? 

 
É de ciclos, passa pra primeira, segunda, terceira, quarta reprova, quinta, 
sexta... Agora vai retornar o de dois anos “né”? Como que você vê esse 
sistema? 
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# Eu acho que esse sistema não tem validade nenhuma. Por quê? O aluno não 

sabe, ele tem que reprovar. Não tem outro termo, vai pro ano que vem pra que? 

 



 

Pra que “que” ele vai pro ano que vem? Qual é a professora da segunda série 

que vai voltar? Nenhuma Silvana! Nenhuma! O ano passado eu tive dezoito 

crianças silábicas no começo do ano, cinco garatuja. O ano inteiro, pra criança ir 

pra segunda série garatuja!  O que ela “tá” fazendo lá? Silábica também é 

complicado, é complicado Silvana. Então eu acho que não, se ele não sabe, ele 

tem que reprovar. “Ah mais ele vai desistir”. Antigamente se desistia na segunda, 

na terceira, mas ele não vai ter diploma. Hoje tem diploma, que... Uma criança 

não sabe ler, não sabe escrever... De onde que ela tirou o diploma? Diploma de 

que? De colegial? De oitava série? Porque ela tem diploma. De quarta série 

também. Ela terminou um ciclo, aí você manda ela escrever e ela não sabe 

escrever. Aí o professor “tá” fazendo o que? O professor é um idiota. Só que ai 

você pensa bem, a APEOESP, ela se manifestou na reorganização? Não.  A 

APEOESP se manifestou quando saiu essa emenda? Não. O CPP se 

manifestou? Não. Então “tá” tudo bem, pra que “que” o professor tem que se 

preocupar? Não tem que se preocupar. Passa, não é assim que tem que ser? 

Passa, só que ai ficam lá no portão falando mal, não sabe, não sabe e passou de 

ano, porque todo mundo quer que passa.  A hora que você passa, a professora 

passou. É o que nós ouvimos no ano passado. A professora passou pra segunda 

série, mas meu filho não sabe escrever nada. E você fez milagre? Não fiz. O 

Vanderson continuou sem saber, o Fernando continuou sem saber, a Sandra 

continuou sem saber... e foi reprovada. A Sandra foi reprovada. O Douglas 

também não “tá” nem aí, faz o que quer, quando quer. 

 
Você acha que muitas vezes o professor ele deixa... Ele...  
# Deixa a desejar? 

 
Não “deixa a desejar” ele... Ele aprova os alunos em função dos salários 
deles, do bônus deles? 
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# Tenho certeza absoluta... Tenho certeza absoluta.  A nota é dada pra que? 

Porque “que”aqui nesta escola a média foi muito baixa? Talvez o ano passado 

nós achamos professores honestos. Não é professores, são educadores e não 

visam o salário. Eu não viso o meu salário, porque se eu visasse eu ficava em 

casa. Não tem condição, eu “to” pagando pra trabalhar. Eu gastei oitenta e cinco 

reais de xérox eu comprei um saquinho pra colocar as letrinhas, eu fiz todos os 

 



 

crachás, eu fiquei sábado e domingo trabalhando. Vai ter, não sei se vou ter 

“assim” como é que vou te falar? Se eu vou ter reconhecimento... Não vou. Eu sei 

que eu não vou. Porque eu sou assim... Sei lá, como eu posso te falar? Eu não 

tenho mais a ilusão. Eu sei o que eu faço e fiz, se eu cobrar isso de mim ou de 

alguém, eu vou ser injusta, porque eu não vou ter retorno nenhum. 

 
E você acha que essa volta do ciclo de dois anos ao invés de quatro, isso 
vai ser positivo ou não vai interferir em nada?   
# Eu acho que não, tem que ser reprovado na primeira série.  A reprova tem que 

acontecer na primeira série. Antigamente “né”, acho que em noventa e um... não, 

oitenta e seis, que acontecia a reprova só na segunda, que era o CB, que era o 

Ciclo Básico, acontecia na segunda e acontecia na quarta. O que “que” 

aconteceu? Ficavam várias crianças na segunda série, o acúmulo de segunda 

série era um absurdo, tinha dez segundas séries, doze segundas séries que 

eram os alunos retidos que ficaram na segunda série. Só que eu não acho que 

tem que acontecer na segunda, tem que acontecer na primeira, porque aí a 

primeira é alfabetização, as outras séries se ficar é pelo conteúdo. Que nem... eu 

acho que houve essa mudança aí, eles pensaram porque tinha muita criança que 

ficava por meio ponto, um ponto. Ela sabia o conteúdo? Um pouco. Que “que” 

eles faziam? Seguravam a criança por causa de meio ponto. Então eu acho que 

talvez seja valido por isso. Mas a criança tem noção do conteúdo. Ela vai pra 

uma série mais pra frente sabendo um pouco, agora o que acontece hoje? Ela vai 

pra série sabendo nada, nem ler nem escrever, nem saber fazer o nome dela. O 

que “que” adiantou? Mas a Jaíne foi pra onde? Pra quinta série sem saber nada, 

nem ler nem escrever, nem sabia o nome dela... Se ela tivesse ficado na primeira 

série ela saberia? Eu não sei, talvez não, mas ela não tinha chegado na quinta 

série, ela teria ficado antes. 

 
Ou teria desistido. 
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# Ou teria desistido. Ela mais pra frente quando ela tivesse talvez, uma 

mentalidade um pouquinho melhor, ela iria procurar escola que atendesse ao que 

ela queria. Mas ela teria que ter vontade. Eu não sei, ela chegou pra você e falou 

o que? “Eu já sei ler, eu já sei escrever” isso é um absurdo porque eu conheço 

muito bem a Jaíne. 

 



 

 
Você acha que essa dificuldade deles de aprender a ler, escrever, isso vem 
de uma falta de vontade deles? 
# Do estímulo do pai e da mãe... A mãe dela é uma pinguça, não toma banho ela 

mora dentro de um... Era uma oficina mecânica, não tinha banheiro, não tinha 

higiene nenhuma. Como aquela criança iria ter o estimulo de ir pra escola 

daquele jeito? Não tem estimulo nenhum. E a mãe estimula o que? A mãe nada, 

a mãe vai beber, ela saia de noite e voltava na hora que a menina ia ir pra escola. 

Aí depois que ela foi pra tarde...  

 

Do que “que” você acha que depende uma boa educação? 
# Pais educados, educados talvez... não letrados, mas educados. Você lidar com 

as pessoas, pra você ensinar o mínimo, acho que é o mínimo que o pai e a mãe 

tem que ensinar. Meu pai quando ele ficava nervoso, ele não pensava duas 

vezes, ele brigava com todo mundo, ele chamava a tua atenção na frente de todo 

mundo e eu morria de vergonha. Hoje muitas vezes eu começo a brigar com a 

Beatriz(filha), aí a Beatriz fala assim: “mãe, na frente de todo mundo?” Aí eu 

lembro que “poxa” eu odiava isso “né”? Quer dizer, você acaba se levando aos 

costumes errados, a criação errada “né”. E hoje eu me policio um pouquinho, 

mas você... Pela falta de convivência, que hoje a gente já não convive tanto, 

então você acaba tirando um pouquinho dos erros “né”, mas... 

 
Eu vou colocar algumas coisas, você me fala o que “que” você acha que 
conta mais pra uma boa educação. Esforço, interesse pessoal, dinheiro, 
estudo, ou orientação familiar? 
# Interesse pessoal. Só um você quer? 

 
 Não... O que “que” você acha que conta mais?(...) 
# Interesse, estudo e qual o outro? 

 
Eu coloquei: esforço, interesse pessoal, dinheiro, estudo ou orientação 
familiar? Não sei o que seria prioridade pra você...  que sem  isso não tem 
como... 
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# A orientação familiar, o interesse, mesmo você tendo orientação e você não 

tem interesse, não adianta, acho que tem que “tá” ligado “né”? Interesse, 

orientação e estudo, acho que eles estão ligados “né”. Tem que “tá” ali os três, 

“assim” caminhando. Meu pai sempre deu muito valor ao estudo, eu não dava, 

porque me enchi tanto o saco que hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo. 

Hoje eu sinto falta de não ter feito um Inglês, todas as minhas irmãs fizeram e eu 

não, porque eu era muito “marruda”, enchia o saco e eu desistia. Por quê? Você 

tem que cultivar a importância da coisa, por que “que” você tem que fazer isso. 

Eu falo pra Bia (filha), hoje a mamãe não sabe inglês, se eu soubesse poderia te 

ajudar, não precisaria pagar pra alguém te ajudar, então se você quiser amanhã, 

você vai poder ajudar a sua filha. Então ela tem um interesse muito grande em 

aprender, talvez pela... Por você cultivar, por você falar, orientar “né”. 

 
Como que você vê o fato de ter alunos aqui no Ensino Fundamental II que 
ainda não são alfabetizados? 
# Eu acho... Primeiro de tudo eu acho muito triste essa... Essa visão “né”. Coloca 

a escola lá embaixo, mas não é só aqui que isso acontece. 

 
 Por que “que” você acha que eles chegaram no ensino fundamental II, no 
ginásio e não...? 
# Por uma lei idiota que aprova pra chegar, isso não tinha que acontecer, eles 

tinham que ser reprovados, não sabe, o que tem que acontecer é a reprova. Tem 

que acontecer a reprova. Se ele não sabe, como que ele chegou lá? Quem que 

pois a mãe em cima... E ainda vai me dar um diploma pra essa criança “né”? Não 

sei se eu respondi. Sei lá se eu respondi... 

 
 
 

Segunda parte 
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Bom... então eu vou voltar na pergunta que a gente estava que era: Como 
que você vê o fato de haver alunos do ensino fundamental dois, que ainda 
não são alfabetizados? Você  já falou um pouquinho, mas eu gostaria que 
você repetisse, porque a gente teve que cortar... 

 



 

# Você conseguiu gravar alguma coisa? 

 
Eu acho que uma parte só. Você pode repetir... Não tem problema nenhum. 
# Eu não lembro nem o que eu falei (risos)... Vamos, fala de novo que eu não me 

lembro... 

 
Como que você vê essa questão de ter alunos na quinta, sexta, sétima série 
e que ainda não estão alfabetizados? A que “que” você atribui isso? Por 
que “que” você acha que eles chegam nessa série e não estão 
alfabetizados? 
# Eu acho que é a falta de preocupação, tanto dos pais quando a criança está na 

alfabetização, quanto de uma organização melhor pra atingir essa criança. Não 

pode repetir, não pode escrever várias vezes, acho que isso acaba inibindo o 

professor de trabalhar. Ele poderia até fazer um trabalho excelente da maneira 

dele e poderia atingir a criança. Hoje o que acontece? “Não pode fazer assim”, 

“não pode fazer assim” e a criança acaba ficando pra trás e os pais não estão 

preocupados se a criança sabe ou não, se está acompanhando ou não, a 

preocupação do pai e da mãe é se ele “tá” fazendo, se ele “tá” fazendo lição, se 

ele “tá” copiando, que ele não vai perder bolsa, se ele não vai perder é... livro, 

caderno... Ninguém está preocupado se ele está aprendendo ou não. Então eu 

acho que é a falta de negligência do pai mesmo, negligência da família “né” e 

talvez até um pouquinho do trabalho em si, porque hoje como não tem reprova, 

não há aquela preocupação que tem que ensinar, que tem que aprender. 

 
Você acha que as questões econômicas, o fato de ele ter uma baixa renda, 
ter um baixo poder aquisitivo, isso influi também? 
# Eu acho. Ele não tem acesso aos livros... É difícil a pessoa morar num 

ambiente mais pobre e ele ter livros assim em abundância, ele ter livros pra 

procurar, pra olhar... Nem que ele não leia, mas pra ter mesmo o manuseio do 

livro. Eu acho que prejudica muito. 

 
Como que você descreveria um mau aluno? 
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# Um mau aluno? Um aluno disperso, um aluno despreocupado, você fala e ele 

guarda o caderno, fecha o caderno, guarda... Ele não tem a preocupação em vir 

 



 

perguntar: “não entendi,o que é pra fazer?” O que ele faz. Ele guarda o caderno e 

pronto, “tá” bom daquele jeito. 

 
E o que “que” é um bom aluno pra você? 
# Um bom aluno é aquele que procura, que vem perguntar várias vezes “eu não 

entendi, e agora?”. Apesar que a gente se estressa, eu me estresso... Duas, três, 

quatro vezes você falando a mesma coisa, mas muitas vezes o próprio colega 

pode ajudar e ele acaba evoluindo sem ser você. 

 
E quando a gente pensa no... Nos alunos que tem baixo desempenho, que 
reprovam, que tem notas vermelhas... Você enquadra eles como bons 
alunos ou maus alunos? 
# Eu não enquadro eles nem em bons e nem em ruins, por quê? Porque pra eles 

ser bons alunos eles atingiriam o objetivo e pra eles serem ruins, eu não deixaria 

a culpa só neles. Ele tem parte da culpa, assim como os pais acho que tem a 

outra parte e os professores tem outra parte. Também não acho que é culpa só 

dos professores ou só dos pais, eu acho que seria mesmo um trabalho em 

conjunto. Então eu acho que eles seriam hoje um fracasso dos alunos ... posso 

falar que eles são assim ... Despreocupados, nem bons e nem ruins, não são... 

Não levam o estudo assim como uma importância. 

 
Por que você acha que eles não dão essa importância para o estudo? 
# Por que é mais fácil muitas vezes você roubar do que você trabalhar. Eu tinha 

um aluno aqui, o Edílson, ele fechava o caderno eu falava: “Edílson tem que fazer 

lição”. “Meu pai comprou um carro lindo”. Era um Opala amarelo. “Ele comprou 

Edílson?” “É, ele comprou mais ou menos, professora”. Como que ele conseguiu 

o carro? Roubando. E como que o Edílson falava que ele tinha que estudar pra 

quê? Se o pai dele roubava e conseguia o que ele queria. Então é culpa dele? 

Não. 
 
Você comentou agora que os professores eles também têm uma parte de 
culpa, assim como os pais. Como que eu posso entender? De que forma 
que os professore são culpados? Quando que eles são culpados?  
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# Quando eles não conseguem atingir a criança. Eu como mãe, eu olho o 

caderno da Bruna e falo: “Poxa  Bruna você só fez isso? “É nós só brincamos”. Aí 

se você ver o lado da professora, a brincadeira dela é um trabalho talvez de 

alfabetização, mas a Bruna ela viu como um trabalho de recreação. E o pai vai 

ver como? Que ela só brincou mesmo. Que ela não participou das atividades. 

Para o pai e para a mãe como que tem que ser? No caderno e tem que ser 

decorada e escrita. Hoje já não é assim, “né”. Você não tem que decorar, você 

tem que entender, você tem que saber, tem que relacionar pra aprender. 

  
Você colocou agora que é quando o professor ele não atinge a criança. 
Você acha que ele não atinge... 

# Não porque ele não quer... 

 
Isso, por que ele não quer, por que ele não se esforça ou porque ele não 
consegue? 
# Ele não consegue. Eu acho que não é todo professor que consegue atingir a 

criança. Que nem essa semana eu acho que é uma semana importante, é uma 

semana de adaptação. A criança vai te conhecer, você vai querendo conhecer a 

criança. Se a criança pega raiva de você, ela não vai o ano inteiro e se você pega 

uma raiva dessa criança também ela não vai o ano inteiro. Então a preocupação 

essa semana, é uma preocupação de adaptação. Não é uma preocupação que a 

criança vai ter que sair daqui na sexta-feira lendo e escrevendo. Não vai fazer 

isso, numa semana não vai acontecer isso. Então é uma semana pra você cativar 

a criança, conseguir conquistar essa criança, porque se ela pega raiva ela não 

vai. E você não vai atingir essa criança. 

 
Mas aí, se o professor ele não consegue atingir, seria culpa? Seria uma 
culpa? 
# Ah, eu me condeno por não atingir. Eu me considero culpada. Eu acho que a 

culpa foi minha. 

 
Mas você acha que seria uma formação inadequada ou por conta dos 
recursos que ele não tem? Pra atingir... o ponto da família. Porque você 
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acha que ele não atinge? Ele não consegue, mas por que “que” ele não 
consegue? 
# Tem alguma coisa que está atrapalhando, “né”. Ou pela... sei lá... Pela criança 

não chegar até você ou pelos pais, ou pela preocupação exagerada que você 

tem que ensinar e a criança tem que aprender. 

 
Você acha que tem alunos com mais dificuldade para aprender do que 
outros? 

 # Tem. 
 
E o que você acha que deriva essas dificuldades? “Da onde” que surgem 
essas dificuldades? 
# Eu acho que é a falta mesmo de manuseio, a falta de conhecimento dos pais, a 

falta de apoio.  Você sai com a criança “Olha, o que “tá” escrito lá? Olha é “Mc 

Donald’s”. “Onde nós vamos comer?” “No Habibs”. Automaticamente a criança já 

decifra as siglas, “né”. Eles muitas vezes não, nem as siglas eles conseguem 

decifrar. 

 
Então o meio em que a criança convive isso vai favorecer para que ela 
tenha mais ou menos dificuldade de aprendizagem? 
# Eu acho. 

 
Como que você imagina o futuro aqui das crianças que tem dificuldades? 
Que se formaram, que estão passando ou estão terminando o ginásio sem 
saber ler e escrever. 
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# (Risos) Eu acho que é um futuro muito ruim, que nem nós vimos ontem, “né”. 

Diz que um dos alunos que entraram na escola ontem, foi  aluno da Palmira e a 

maioria dos alunos da Palmira também foram meus. Então qual seria o futuro 

deles? Aí você se sentiria culpado por não atingir essa criança? E se ela tiver 

algum problema que não é investigado? Quando eu fiz o “Letra e Vida”, eu levava 

o trabalhinho do Gabriel, das coisas pra ela ver. “...você não vai conseguir atingir 

essa criança porque ela tem uma dificuldade na aprendizagem”. Então é através 

de exames que iria justificar essa dificuldade na aprendizagem dessa crianças. 

Foi feitos os exames? Não. Então ela falava que não era  pra gente não se sentir 

 



 

culpados. Ela mesma, “né”, a professora do curso falava que não era pra gente 

não se sentir culpado. Porque  a dificuldade ia além do que a gente podia suprir. 

 
E como você imagina o futuro das crianças aqui da escola com boas notas? 
São os conhecidos como bons alunos entre aspas. 
# Eu acho que eles podem até se formar, mas não ter uma profissão, uma 

independência. Eu acho que pode até chegar a fazer uma faculdade pra poder ir 

um pouquinho melhor. Eu não sei.  Como eu imagino? Eu imagino que eles 

tenham um ambiente muito ruim. Que mesmo que você tenha boas notas, vai te 

prejudicar o ambiente, “né”. No ano passado não tinha menina que estava com 

droga e eu não via o pai chorando? E ela foi minha aluna, Daiane (...) foi minha 

aluna, nós fomos procurar no prontuário, ela foi retida por falta e pelas drogas. E 

era uma aluna excelente. Você podia julgar isso? Talvez não “né”. Prever, você 

podia prever que “ela ia acontecer isso”? Ela está no ultimo estágio da droga. 

 
Qual a diferença de um aluno com dificuldade de aprendizagem daqui, das 
escolas da periferia e um aluno com dificuldade de aprendizagem da classe 
média? Qual a diferença desses dois? 
# Aqui acho que se você falar pra mãe “ele não “tá” aprendendo, ele precisa de 

uma ajuda”. “Tá” bom, “tá” bom professora, eu vou ajudar. Você nunca mais vê a 

mãe, nem ajuda em nada. Se você falar isso numa escola particular, no caso na 

rede privada, eles vão até procurar. Vão procurar uma psicopedagoga vão 

procurar uma psicóloga, vão fazer exames, vão ver aonde que “tá” brecando essa 

criança. Pode ser que com o auxílio de uma profissional, atinja. Se atinge eu não 

sei. Que nem o Matheus ano passado ele tinha convulsão e ela me veio com um 

papel, ela queria uma psicopedagoga. O Estado não tem psicopedagoga, e  

estava escrito pelo médico que ele tinha que ter acompanhamento com a 

psicopedagoga. Ela foi atrás? Não, ela queria que o Estado dessa pra ela uma 

psicopedagoga.  

 
E na rede privada então... essa dificuldade seria sanada do aluno, ou não? 
# Não sei se ela seria sanada por todos, se a família vai atrás eu acho que é 

sanada sim. Eu acho que é sanada, pelo menos a procura talvez não de 
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imediato, mas eu acho que é sanado. Agora no Estado eu não acho que é 

sanado não. 

 
Bom... essa foi a última pergunta, queria só te agradecer pela entrevista... 
com todos os percalços...  
# Eu espero que tenha te ajudado aí... 

 

 

Terceira parte  
 
Você acredita em dons? 
# Acredito. 

 
Você acredita que tem criança que tem o dom pra aprender mais do que a 
outra? 
# Eu acredito que o professor tem o dom de ensinar, eu acho que eu tenho o dom 

de ensinar, só que às vezes eu não alcanço a criança, então eu tenho... 

 

E de onde você acha que vem esse dom? 
#Não sei, eu sempre gostei de ajudar, eu gosto de ajudar de participar, eu gosto 

de retribuir, se você me faz um agrado, eu gosto de te fazer outro, eu gosto de 

retribuir. Então eu acho que eu tenho um dom, eu gosto de ficar sei lá, eu gosto 

de ensinar mesmo “né”. Só que muitas vezes eu me perco, que nem eu já te falei 

“né”? Que eu me perco naquela parte e eu fico apavorada e acabo passando isso 

pra criança, a ansiedade se torna maior... Então eu teria que controlar... Eu até 

tento controlar, mas eu não consigo controlar... 

 
E você acha que esse dom é alguma coisa natural desde o nascimento dela, 
alguma coisa assim? Uma pessoa que nasceu com aquilo e é uma coisa 
que não se da pra explicar... Simplesmente ela tem? 
# Eu acho que ela nasceu com o dom, tem criança que nasce com o dom 

mesmo, tem um caderno caprichado, ela é espontânea, ela chega perto... já tem 

outras que... 
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Você acha que a gente pode vincular essa questão de dom com as 
dificuldades de aprendizagem ou as facilidades para aprender? 
# Eu acho sim, acho que a criança tem a facilidade de aprender com qualquer 

coisa que você ensine e é uma vez só. Minha filha é uma vez só que eu falo com 

ela, não preciso falar mais que uma vez. Tem crianças que você fala uma, duas, 

três, quatro e não entra, não vai. 

 
Então pelo o que eu entendi duas coisas que contribuiriam pra que a 
criança tivesse um bom desempenho, seria o dom ou a vontade de 
aprender, é isso? O esforço da criança? 
# Os dois, o dom que é espontâneo, então se ela tem o dom pra aprender, 

automaticamente ela vai ter aquela vontade, aquela espontaneidade de aprender, 

de se preocupar. Hoje eu escrevi: Bianca Silva Souza. “Professora, não é Bianca 

Silva Souza, é Souza Silva”. Ai desculpa meu amor. Por quê? Não, é Bianca 

Silva dos Santos, eu coloquei Santos da Silva, professora e, ela identificou o 

erro... e ela está na primeira série, como que ela identificou? Ai eu olhei e falei: 

“Ixi” desculpa, a professora errou, e agora? Você vai rabiscar o meu caderno? A 

preocupação dela foi muito grande. Eu falei: Não, eu vou passar um branquinho e 

vai ficar lindinho. Aí eu passei o branquinho, ela gostou “né”... ela achou uma 

graça eu apagar do caderno dela porque eu errei. Mas eu acho que eu fui 

suficiente humilde pra falar que eu errei e desculpe 

 
Então ela é uma criança que tem o dom pra... 
 # Ela tem um dom, eu acho que ela tem um dom... e o jeito que ela veio falar 

também... Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Professora quando eu 

escrevo é o “s” e o “o” primeiro, não é o “s” e o “i”. Mas também precisa ter Silva 

Souza... oh, caramba... os dois muito próximos, “né”. Os dois “s”, no caso 

mudaria só a vogal “né”.  Respondi? 

 
Respondeu. 
# Eu acho que eu sou meio enrolada pra responder... 
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Entrevista 4 

 



 

 
Bom, eu vou começar a pergunta falando um pouquinho sobre a educação, 
se você acha ela importante e por quê?  
# Se eu acho importante e por quê? 

 
É. 
# Mas... A educação na escola ou em casa? Que tipo de educação você “tá” 

perguntando?  

 
Você pode falar o que... Tanto a educação escolar, educação familiar... O 
que você acha sobre a educação de forma geral? 
# Super importante, mas só que eu acho que na escola... “Assim” não... Que tem 

pais que acha que a escola que educa, eu acho que a educação se da em casa, 

acho que quem... “sabe assim”, dá os princípios pra um filho, que ensina ética, 

moral, ensina tudo, é pai e mãe, não é escola. Tem muito pai e mãe que acha 

que é a escola que tem que ensinar conteúdo e educar o filho. 

 
Quanto a isso o que “que” você acha mais importante? A educação escolar, 
pensando nos conteúdos escolares ou na educação ética e moral que se 
dá... 
# Em conteúdo escolar, eu acho que... A outra educação se dá em casa, é pai e 

mãe que ensina. Na minha opinião “né”.Quem ensina é pai e... 

 
E pensando na educação escolar então, você acha que ela é importante? 
# Em conteúdo que você “tá” falando?  

 

Conteúdo 
# Com certeza... 

 
Por que “que” você escolheu o Magistério? 
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# Por falta de opção. Eu queria ser advogada, não tive condição financeira em 

pagar uma faculdade de Direito, até passei em várias faculdades, mas 

particulares. Não tive condição, aí “assim”, foi por eliminação. Eu pensei assim: 

“exatas eu odeio números... biológicas, enfim, não gosto muito”, aí foi por 

 



 

exclusão letras, eu gostava de Português não gostava de Inglês e por acaso me 

efetivei em Inglês e adoro Inglês. 

 
Qual é a formação dos seus pais? 
# Meu pai fez Administração e minha mãe é... doméstica. 

 
Ele fez o nível superior? 
# Fez. 

 
E a sua mãe nunca... 
# Não... Não só o Ensino Médio. 

 
Ela chegou até o Ensino Médio? 
# É o Ensino Médio. 

 
E ele trabalha no que? Ou trabalhou? 
# Em firma, em indústria. 
 
E sua mãe nunca trabalhou? 
# Não, nunca trabalhou fora. 

 
E qual é a sua formação?  
# Eu fiz faculdade de Letras, Português e Inglês e depois eu fiz faculdade de 

Espanhol, acabei ano passado... ano retrasado a faculdade de Espanhol. 

 
A faculdade de Letras você fez  onde? 
# Eu fiz Letras em “Guaxupé” que é interior de Minas e acabei em São Bernardo, 

e fiz Espanhol em Santo André na UniA em Santo André. Então eu fiz Português 

e Inglês há mil anos atrás e Espanhol agora, ano retrasado. 

 
Você lembra que ano você se formou em Português...? 
# Noventa e cinco. 
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Há quanto tempo você dá aula no Estado? 

 



 

# Quinze anos... 

 
E você comentou que como efetiva você está? 
# Há dois anos. 

 
Há dois anos? 
# É. 

 
Além do Estado você trabalha em mais algum outro lugar? 
# Não. 

 
Você já trabalhou na rede... 
# Particular? Trabalhei quinze dias numa escola particular, não gostei e trabalhei 

na ETE que também é estatal “né”? Do governo. Dei aula na ETE dois anos. 

 
Na sua opinião, qual que é a diferença entre a escola privada e a escola 
pública? 
# Deixa eu pensar... A privada você tem que “assim”, que dançar conforme a 

música dos alunos, eles que mandam, porque eles que pagam, eles que mantém 

a escola. Então “assim”, não pode falar alto, não pode nem pensar em... em 

“assim”, uma bronca mais forte, porque eles quem mantém a escola. A pública eu 

acho que “assim”, que você é mais você sabe? Fala o que você pensa, da bronca 

em quem tem que dar... Eu senti essa diferença, na particular você “assim sabe”? 

Pisa em ovos na escola particular pra falar com os alunos, a pública não. E eu 

sou assim, eu falo o que eu quero “assim”, não falo palavrão, mas dou bronca, 

sou eu e lá não, na particular não, não era eu... Tinha sempre “assim”, que falar 

pensando no que você tava falando, pisando em ovos. Eu não gostei da 

experiência. 

 
E com relação à qualidade do ensino, como que você diferencia a escola 
pública e escola particular? 

 228

# Eu achei a particular muito conteúdo. “Assim” não que seja ruim o material 

deles... Era apostila onde eu fui dar aula, mas eu achei “assim sabe”? “Assim” 

muita quantidade, eu achei. Conteúdo bom, mas “assim”, em excesso eu achei. 

 



 

 
E você acha que as crianças da escola pública eles dão conta desse 
conteúdo? Ou não? 
# Se fosse pra eles essa apostila no caso? Essa apostila da particular? 

 
Não, perdão. “Se” as crianças da escola particular, elas dão conta desse 
conteúdo todo? 
# Eu acho que é muito jogado porque é muita coisa, eu acho que é muito jogado 

“sabe”? “Assim”... Elas engolem aquilo, mas eu acho que assimilar tudo “assim”, 

de verdade eu acho que não, é uma farsa, é uma “assim”, como vou dizer? É um 

fingimento, na minha opinião. 

 
Mas porque é um fingimento? Em que sentido? 
# Porque é muita coisa, “sabe assim”? “Que nem”, eu fiquei lá quinze dias e eu 

dei “assim”, o que no Estado seria em dois meses, lá em quinze dias. É muito 

conteúdo. 

 
Você acha que eles fazem uma propaganda enganosa? 
# Não é enganosa, como eu vou dizer? É exagero de conteúdo “sabe assim”? 

Por cima, “assim”... Não ensina “assim” sabe? Profundamente cada coisa. 

Pincela cada conteúdo, pincela. “Assim” vê tudo, mas por cima, pincelado 

entendeu? É muita coisa “assim”, por cima, você vomita a matéria rapidinho, 

porque é muita coisa... A apostila era enorme... A escola que eu fui dar aula “né”,  

era ali no Taboão. 

 
Que escola que era? 
# Chama Centro Educacional do Taboão. 

 
A média dos alunos que freqüentavam lá, eles eram classe média alta? 
Classe média, média? 
# Classe média, média. É, classe média, média. 
 

 229
 



 

E agora você tem uma filhinha pequena, se você fosse colocar sua filha 
numa escola, você colocaria ela numa escola pública ou numa escola 
privada? 
# Pública jamais. 

 
Por quê? 
# Porque eu acho que o professor de escola pública, hoje em dia que a maioria é 

efetivo, eles são acomodados... “Se eu faltar não vou pra rua”, “se eu coçar na 

sala de aula eu não vou pra rua”, “se eu lixar a unha não vou pra rua”. Nada vai 

pra rua, então “sabe assim”, são acomodados, isso é o que eu vejo sabe? Eu 

acho “assim”, como fala? A estabilidade faz ficar acomodado... 

 
Entendi.  
# Eu acho isso “né”? Falta à toa, concorda? Que o povo falta “assim”... Ah, doeu 

a unha, vai lá e falta, pega atestado, dá abonada. 

 
Mas e com relação aos professores que não faltam? Tem professores que 
não faltam e você acha que ainda assim se a questão fosse só das faltas, 
você acha que você colocaria ainda assim o seu filho na...? 
# Não, acho que não, não colocaria. 

 
Então além das faltas tem outros motivos que influenciam? 
# Tem, tem... 

 
Que motivos são esses? 
# Por exemplo, tem professor que vai fecha a porta, eu falo assim sabe, por estar 

a quinze anos na rede “né”, fecha a porta, a sala está de perna pro ar, pouco se 

“lixa” pro conteúdo e, “né”... Ganha o dinheiro e não dá aula. 

 
E com relação ao tratamento com as crianças, você comentou que na 
escola privada a gente fala pisando em ovos... 
# Pisando em ovos, com certeza. 
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E na escola pública você tem mais liberdade, isso é uma coisa que influi 
também para você colocar seu filho numa escola pública ou numa escola 
privada? 
# Comportamento de professor? 

 
É. Como o professor... ele vai tratar bem o seu filho, ele vai ser... Respeitar o 
seu filho na hora de falar... 
# Também, também... Eu acho “assim” que na pública, porque “assim”, com essa 

estabilidade você às vezes fala coisa que não deve, você é meio grossa, você 

fica nervosa... Eu fico nervosa às vezes e... “Assim”, não falo palavrão, mas sou 

meio grossa com as crianças e em particular “assim”, eu não sei, mas eu acho 

“assim”... A que eu dei aula era assim: não fala alto, não dá bronca, sabe? Era 

bem assim o discurso da direção. Não fala alto, não dá bronca, enfim, era tudo 

“assim”: fala baixinho, sabe? Aquela coisa bem “assim”, bem light.  

 
Por que “que” você acha que o professor na escola pública ele não se 
controla na hora de falar com os alunos e na escola privada ele... 
# Porque não vai pra rua, porque não tem demissão.  

 

Por conta da estabilidade... 
# Eu acho, eu acho. E a privada não “né”? Você errou e é rua ali, então tem 

medo de pisar na bola e ir pra rua “né”? 

 
Como que você se vê na hierarquia social? Classe baixa, classe média ou 
classe alta? 
# Média. 

 
Média... E como que você vê os alunos que freqüentam a escola que você 
trabalha? 
# Baixa. Baixíssima. 

 
E você acha que essas... 
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# Eles não têm o básico na minha opinião, eles não têm o básico. Tem aluno meu 

que não tem em casa um banheiro... Que é o básico “né”, “assim”, encanamento, 

luz... não tem o básico, porque é periferia “né”? 

 
E você acha que essas diferenças de classe social que tem na sala de aula 
no seu caso, por exemplo, você classe média e o aluno classe baixa, você 
acha que isso influi alguma coisa no seu relacionamento com eles? 
# Eu me dou muito bem com eles sabe? Eu “assim”, eu entendo eles, “assim”, eu 

tive já os dois lados de experiência, em escola pública em lugar melhor e escola 

pública em lugar ruim. Mil vezes no lugar ruim. 

 
Por quê? 
# Porque “assim”... A escola pública em lugar melhor, são alunos de classe 

média baixa que se acham sabe? E “assim” sabe? São “assim”... Como que eu 

posso me expressar? Eles são “assim”... Com o nariz em pé sabe? E eu não sou 

muito... Enfim, bato de frente com eles. Então “assim” sabe? Arrogantes e eu não 

gosto muito desse povo. 

 
Mas arrogantes em que sentido? Que tipo de arrogância? 
# Por exemplo, da uma bronca “é porque meu pai é advogado, não fala assim 

comigo”, sabe? 

 
Entendi. 
# “Assim”, eu prefiro mil vezes escola pública de lugar de periferia sabe? São 

mais carinhosos, são mais “assim”, carentes sabe? E me dou melhor com alunos 

de periferia. 

 
Eu tenho dois folders de duas escolas pra você dar uma olhada e... 
# Ah! O São Carlos que estão seus filhos... 

 
O São Carlos que estão os meus filhos e o Piaget que é uma escola famosa 
aqui na... Anchieta 
# Aqui do lado 
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Você acha que os alunos da classe média, da classe alta que se formam em 
escolas como esta, eles possuem vantagens sobre os alunos das classes 
populares? 
# Eu acho que a diferença básica de aluno de escola pública pra escola particular 

é a cobrança dos pais. A escola pública não “tá” pagando, então não cobra e a 

escola particular o pai e a mãe querem ver resultado porque “tá” pondo a mão no 

bolso. Eu acho “assim”, a diferença principal de um aluno de escola pública pra 

particular é dinheiro mesmo, é a cobrança dos pais. A pública o gasto é mínimo, 

o governo dá caderno, dá lápis, dá borracha, dá caneta e não cobra mensalidade, 

então “assim”, “né”, o gasto é mínimo e a particular não, é tudo, é uniforme, é 

material, é mensalidade, é tudo...  Eu acho que o que mais influencia na 

diferença de uma pra outra é a cobrança dos pais, que cobram os pais de escola 

particular, porque querem ver o filho ser alguém na vida “né”, porque tão 

gastando. Escola pública não, o pai sabe? Tanto faz, como tanto fez, a maioria, 

não são todos. 

 
Pensando nessa minoria que os pais estão presentes e cobram... 
# Que é minoria com certeza. 

 
Que é minoria e comparando com os alunos dessas escolas, você acha que 
ainda a formação ela é igual? 
# A formação...? 

 
Dos alunos, porque se você tem um pai que cobra na escola pública e um 
pai que cobra na escola privada, teoricamente você teria dois alunos bem 
formados. 
# Ah! Sim, mas eu acho “assim”, quem faz a escola também é o aluno, por 

exemplo, o Arnaldo(marido), ele sempre estudou em escola pública e conseguiu 

passar na USP, por quê? Ele chegava em casa e por conta dele, ele ia estudar 

sozinho sabe? Sozinho “assim”, sem pai cobrar, sem mãe cobrar, por conta dele, 

porque ele queria ser alguém na vida. Com dez anos de idade já pensava em 

fazer faculdade. Então acho sabe? Vai muito da criança. 
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É um esforço pessoal? 
# Com certeza, vai muito do aluno, porque “assim”, tem aluno também, que o pai 

cobra, paga escola particular e o aluno “tá” pouco se “lixando”. Vejo por mim, que 

não estava nem aí com nada, repeti a sétima série e era escola particular... 

“Tava” nem aí com nada, eu pulava muro de casa (risos), eu era a rebelde sem 

causa, tinha tudo o que eu queria, tudo “assim”, de comer, de vestir, de calçar, 

tudo, eu tinha vida de rainha e era rebelde sem causa entendeu? Era assim uma 

escola maravilhosa, tinha tudo o que eu queria e era “assim”, super revoltada, 

rebelde sem causa. 

 
Ainda nesse assunto, do que “que” você acha que depende uma boa 
educação, vou colocar algumas coisas e você me fala o que acha você mais 
importante pra uma boa educação... Esforço, interesse pessoal, dinheiro, 
estudo ou orientação familiar? 
# É esforço pessoal, eu acho que é esforço pessoal, é “assim”, a criança querer 

ser alguém na vida futuramente. Pode ser pobre, se tiver esforço acho que você 

vai longe. 

 

Você acha que uma criança de escola pública, se ela se esforçar, ela vai ter 
as mesmas chances de uma criança de escola particular? 
# Com certeza, acredito. 

 
Como que você vê o fato de ter alunos no Ensino Fundamental II que ainda 
não estão alfabetizados? 
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# A culpa na minha opinião é apenas... “assim” palavrinha mágica e básica, 

“governo”. promoção automática, Progressão Continuada sabe? Ele vai sendo 

empurrado “assim”... Fundamental I inteiro e chega na quinta série sem ler e 

escrever “né”? Eu acho que... “assim” passa “né”, sem... base nenhuma... Vai 

passando, vai passando, vai passando e chega lá sem base nenhuma. Eu tenho 

aluno de oitava série que não sabe, “assim”, ele lê o básico e escreve o básico 

sabe? Um texto descente, não sabe escrever... um texto coerentes sabe? Uma 

dissertação... não sabe... de oitava série. Por quê? Porque foi sendo empurrado, 

empurrado, empurrado e chegou lá na oitava série sem base nenhuma. Aí 

repete, oitava série repete, um ano, dois anos, aí passa de novo “pro” Ensino 

 



 

Médio. Sabe? Então eu acho assim, tem um lado bom do governo que é 

economia em folha, mas eu acho que “pro” aluno foi horrível isso, que passa sem 

base nenhuma. 

 
Como que você descreveria um mau aluno? 
# Indisciplinado, sem compromisso nenhum com o estudo, sem interesse, acho 

que é isso. Bagunceiro e sem interesse nenhum, esse aí pra mim é um mau 

aluno. 

 
Como que você descreveria um bom aluno? 
# Que conversa pouco, que tem interesse, é o oposto do outro né? Com 

disciplina e interessado, que chega em casa e faz a lição, que estuda o que foi 

visto na sala de aula, isso é um bom aluno. 

 
Agora pensando naqueles alunos que têm um baixo desempenho escolar, 
que sofrem reprovações, você encaixaria eles nos bons alunos ou maus 
alunos? 
# Que tem baixo? 

 
Que tem baixo rendimento escolar, que reprova uma, duas vezes... 
# Maus alunos. 

 
A que você atribui o baixo rendimento escolar desses alunos? 
# Acho que várias coisas, às vezes “assim”, a gente tem o costume às vezes de 

culpar só o aluno “né”? Por trás disso tem muita coisa “né”? 

 
Que tipo de coisas? 
# Tem aluno que vai pra escola sem se alimentar, que não dormiu bem por frio 

“né”? Que não tomou um banho descente... “Assim”, o pai bate em mãe, enfim... 

Um contexto familiar que influencia o aluno na escola, no rendimento escolar dele 

“né”?  

 
E além do contexto familiar tem mais alguma outra coisa que poderia...? 
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# Influenciar o baixo rendimento? 

 



 

 
É... 
# Ah, eu acho que isso é o principal Sil... O contexto familiar... Eu acho sabe? Eu 

acho que família é tudo na vida de alguém sabe? Ter “assim”, um lar descente, 

ter uma alimentação boa sabe? Ter... Enfim, um pai e uma mãe sabe? Tudo 

assim certinho. Não digo com riqueza, em dinheiro, mas enfim, uma casa 

descente sabe? Um lar descente com estrutura, um pai que se dê bem com a 

mãe, que não tenha bebida, que não tenha droga, que não tenha violência sabe? 

Eu acho que isso é tudo pra uma criança ser alguém na vida. 

 
Você acha que têm alunos com mais dificuldades pra aprender que outros? 
# Com certeza. 

 
E do que derivaria essas dificuldades em aprender? 
# Um pouco acho de... má alimentação, “né”? Um pouco acho que... a criança 

mesmo “né”? Acho que a genética da... influencia também.  Eu acho “assim”, tem 

gente que já nasce mais inteligente e outros mais “assim”... Burro é uma palavra 

forte, mas menos “assim”... desprovidos de inteligência (risos)... Se você falar 

que alguém é burro, é feio. Então tem pessoas que são desprovidas de 

inteligência sabe? È da pessoa concorda? 

 
Você acredita em dom, que tem pessoas com mais dons pra algumas coisas 
do que outras? 
# Dom que você fala é o que?  

 
Alguma coisa inexplicável... 
# QI elevado você fala? 

 
É... Eu vou colocar duas coisas: pode ser um dom, alguma coisa espiritual, 
uma coisa de Deus, porque a pessoa já nasceu com o dom divino ou... 
# Dom pra que “assim” você fala? Pra Matemática...? 

 
É... Dom pra Matemática, pra artes... 
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# Acredito, acredito... Com certeza. 

 



 

 
Ou você acredita nas aptidões, na genética, que a genética favorece ele pra 
que ele... 
# Em ambos, tanto em genética como em Deus, acho que é uma união das duas 

coisas. Em ambos eu acredito. 

 
Você acha que o professor ele tem que ter o dom pra ensinar? 
# Eu acho, eu acho que tem que ter. Porque eu acho que quem não tem o dom, 

não consegue passar o conteúdo pro aluno, tem que ter o dom. Tem que ter o 

dom, tem que ter muita paciência porque não é fácil, a gente sabe. Tem hora que 

eu falo “assim”, por mim, eu fecho o olho e conto assim: “um, dois, três, dez, 

vinte, mil” “né”? Seguro pra não... sabe? Pra não explodir com eles “né”? Explico 

uma vez, duas, três... Supletivo é uma coisa mais complicada ainda, porque eles 

são “assim”... Com uma idade mais avançada, são bem “assim”, limitados, 

desprovidos de inteligência (risos). Supletivo sabe? Você tem que ter o dom pra 

sabe? Dar aula em supletivo, mas dom de verdade, porque “assim”, você explica 

uma vez, duas, três e um monte não entende. Explica “assim”, de um jeito, de 

outro e de outro jeito, de vários jeitos diferentes, não é do mesmo jeito, várias 

vezes e eles não entendem. Então “assim”, às vezes chega a ser meio “assim”, 

frustrante pra gente sabe? Você fala assim: “ah meu Deus! Estou aqui sabe? Me 

esgoelando, me matando de explicar e eles não entendem”. Mas é o que? Eu 

não me culpo, sabe? Eu acho “assim”, é um passado meio que complicado o 

deles “né”? Muito tempo sem estudar, enfim... é um contexto complicado em volta 

deles “né”? Então “assim sabe”? Às vezes eu me sinto incompetente às vezes, 

porque você “tá” explicando e explicando... Inglês então imagina? Eles não 

sabem nem Português, imagina Inglês. É complicado...  complicado... Eu pego 

“assim”, por exemplo, um texto: “peguem os verbos do texto em Inglês” aí 

“assim”, é uma aula em Português: “gente, verbo é tudo que eu posso conjugar 

no presente...” Eu explico em Português, pra depois pensar em explicar em 

Inglês. Então “assim sabe”? Eu dou mais aula de Português do que de Inglês, 

mas enfim, eu adoro ensinar, mas tem horas que você pergunta: “alguma 

dúvida?” Um monte ergue a mão, aí eu explico de novo e de novo, mais uma vez, 

de outro jeito, outra vez de outro jeito, então “assim sabe”? Eu falo: “ai meu Deus, 
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eu sou tão incompetente assim?” Mas eu não acho que a culpa seja só minha 

“né”? Porque ele tem uma... um contexto complicado, um passado difícil “né”? 

 
Você acha que você tem o dom pra ensinar? 
# Eu sou bem elogiada pelos meus alunos, muitos falam que “assim”, que... 

entendem bem o que eu falo, que gostam da minha explicação. Não sou 

convencida, mas eu gosto do que eu faço. 

 
E os alunos que têm facilidade pra aprender, você acha que eles têm 
facilidade por quê? 
# Ah, porque são mais inteligentes mesmo, sabe? Tem aluno sabe? Com QIs 

diferentes, altos, médios, baixos. 

 
Como que você analisa as medidas tomadas pela secretaria da educação 
pra combater o baixo rendimento escolar dos alunos? Aí a gente pode 
pensar em... 
# Promoção automática? 

 
È, essa promoção automática, essas recuperações paralelas, reforços de 
final de ano, como que você vê essas medidas? 
# Ah, eu acho que “assim”, eles fazem a parte deles, eles tentam de todos os 

lados “né”? Mas “assim”, um pouco é utopia “né”? Sabe? “Assim”, é lindo na 

teoria e na prática é outra coisa bem diferente sabe? Na prática é bem diferente 

do que em livro, do que em papel “né”? Então “assim sabe”? Eles fazem 

pensando em melhorar, mas “assim”, é muito sonho, é muita utopia que na 

realidade acho que não funciona direito. Funciona, mas assim, de cem por cento 

funciona o que? Dez, vinte... não sei, pouco. Não cem por cento “assim”, que 

deveria funcionar... É muita coisa utópica sabe? É muita coisa “assim sabe”? 

“Assim”, bonita no papel, na minha opinião. 

 
Você acha que não surte efeito positivo? 
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# Surte, mas eu acho “assim”, de cem por cento, então isso que eu falei, dez, 

vinte que dá certo? Dez, vinte por cento... não sei, mas acho que é pouco sabe? 

Não é tanto “assim”, como deveria ser o efeito positivo. 

 



 

 
Como que você avalia o sistema de ciclos? Pensando na Progressão 
Continuada, tem ciclo de quatro anos pra ser reprovado, depois mais 
quatro, como que você vê isso? 
# Eu acho que o certo, certo, certo é como era no nosso tempo, sabe? Não foi 

bem, reprova. Mas “assim” dos males o menor.  Entre não reprovar série 

nenhuma e reprovar em fim de ciclo, acho que menos mau do que “assim”, 

passar “tipo” da primeira série até o Ensino Médio, sem reprovar nada. Acho que 

dos males ainda o menor “né”? Porque quarta série que reprova, oitava e o 

terceiro. Então “assim”, ainda dá pra engolir, dos males acho que é o menor, do 

que se fosse empurrado o tempo todo, sem ser reprovado em nada “né”? 

 
E agora com essa volta do ciclo de dois anos ao invés de quatro, você acha 
que vai melhorar? 
# Como que é esse...? Um ciclo que eu não sei direito ainda... 

 
Antes reprovava na quarta série, agora vai poder reprovar na segunda... 
# Ah com certeza... Acho que é bem melhor porque “assim”... Não tem base, a 

criança, já volta pra trás e faz de novo... Eu acho “assim”, alfabetização, ler e 

escrever é o principal “né”? Se não sabe, não adianta “sabe assim”? Empurrada 

pra terceira série, pra quarta... Não caminha eu acho, é o básico, é ler e escrever, 

é o básico. Eu tenho aluno hoje em dia ainda, de sétima série, sexta série que 

não sabem ler e escrever, não sabem. Foi completamente empurrado, já “tá” 

numa sétima série... Eu acho isso um absurdo. 

 
Você acha que as questões econômicas elas influenciam na aprendizagem, 
pelo fato de eles não terem... uma condição financeira desfavorecida, isso 
de alguma forma influi na aprendizagem dele? 
# Com certeza, porque tem aluno “assim”, que pensa assim: eu nasci pobre e vou 

morrer pobre, “sabe assim”? Não tem ambição nenhuma sabe? De ser alguém na 

vida, de melhorar “assim”...  

 

As expectativas deles... 
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# Não, não, é zero. “Assim”, de cem por cento dos meus alunos de periferia onde 

eu dou aula, dez... não, dez é muito, acho que cinco por cento pensa: “eu sou 

pobre, mas eu vou melhorar” sabe? “Eu vou estudar porque eu vou melhorar”, 

cinco por cento, vai... eu vou chutar alto... dez de cem por cento sabe? O resto 

não. “Ah, o pai é bandido, a mãe “tá” presa “sabe”? Aquela vida, aquele 

mundinho deles na favela, que não paga água por que é “gato”, não paga luz 

porque é “gato”, enfim sabe? Estão acostumados sabe? No mundinho deles de 

pobres... paupérrimos. 

 
E porque você acha que eles não têm essas expectativas? 
# Porque pai e mãe sabe? São “assim”: ah meu filho, assim “tá” bom sabe? É 

zero, na estrutura familiar Sil, é zero. Um monte... “assim”, o pai “tá” preso ou 

mãe que apanha do pai, não tem “sabe assim”? Um pai que fale: “não filho, você 

tem que estudar, ser alguém na vida. Uma mãe que fale isso... Enfim, pra eles 

sabe? “Tá” ali, não pagar água, não pagar luz, come arroz feijão e banana... e 

“tá” bom. 

 
Você comentou há um tempo atrás... que você acredita que têm alunos na 
escola pública, que se ele se esforçar ele tem as mesmas chances de... 
# Acredito. 

 
De... De ter um futuro como qualquer criança de classe média, classe alta... 
# Acredito. 

 
E aí também tem essa questão das expectativas deles, mesmo eles sendo 
bons alunos eles não têm expectativas para um futuro melhor... Como que 
eu... 
# Mas acho que o bom aluno, ele sempre tem uma “assim sabe”? Uma ambição 

de um futuro melhor... não sei... eu “assim”, os que eu vejo, “sabe assim”, 

estudiosos, eles querem ser sabe? Já falam “assim”... quinta serie: “Ah, eu quero 

ser um dia médico, engenheiro, quero ser...” Sabe? Enfim, alguma coisa eles 

querem ser. Os bons alunos “né”? Agora os maus alunos... “Eu quero ser ladrão, 

eu quero ser lixeiro”... 
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E como você imagina o futuro desses bons alunos? Dentro desse contexto 
familiar, desse capital econômico pequeno... 
# Mas tem um porém... Os bons alunos que eu tenho a onde eu dou aula, a onde 

eu dava ano passado, onde eu vou dar esse ano sabe? Que os pais “assim”, vão 

em reunião, que os pais “sabe assim”? Que os pais se preocupam com eles, que 

tem pai e mãe sabe? Pode ser coincidência ou não, mas os bons alunos, a 

maioria tem pai, tem mãe “sabe assim”? Uma casa descente, família, tem família 

os melhores alunos e os piores não, sabe? Os piores não. “Assim”, vai em 

reunião, quando vai a avó, uma vizinha sabe? Não tem pai, não tem mãe, ou vai 

um irmão, um tio entendeu? Não tem família, então “assim”, pode ser 

coincidência ou não, mas os bons alunos a maioria tem pai, tem mãe sabe? Uma 

família, pai, mãe e irmão... uma família. E os maus alunos não, vai em reunião, é 

a vizinha, é uma tia, e uma vó, não tem pai não tem mãe ou se tem são largados, 

cada um mora num canto ou “tá” preso, ou “tá”... Enfim, é uma... bagunça “né”? E 

uma zona, uma bagunça... Pode ser coincidência ou não, mas é a minha 

experiência, que os bons alunos, a maioria têm uma estrutura familiar, não digo 

“assim”, que tem dinheiro, não tem dinheiro, mas sabe? Tem “assim”... pai, mãe... 

enfim, família. 

 
Entendi. 
# Não sei se é coincidência ou não. Não sei. 

 
Pensando ainda nesses bons alunos, a parte deles eles estão fazendo, que 
é se esforçar, tem uma família presente que incentiva e tal. E a parte da 
escola? Você acha que a escola tem feito a parte dela pra oferecer os 
mesmos recursos... 
# Que a escola particular?  

 

Que a escola particular. 
# De forma alguma... 

 
Pra que ele possa competir no mercado de trabalho de forma igual? 
 # Você fala em relação assim: o material no caso? 
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Não só material. Você acha que um aluno esforçado, que tem uma família 
organizada que... Só que ele estudou numa escola pública.  Ele vai ter a 
mesma. 
# Depende só dele, depende só dele eu acho, do aluno. 

 
Você acha que a escola... O que a escola vai oferecer isso vai interferir? 
# “Assim”, o que ela oferece é um “ponta-pé”, um empurrão, mas não é nem 

“assim” um dedinho do que sabe? Ele tem que... Ele por si próprio ir atrás e 

correr, estudar sozinho... Dá um “ponta-pé” a escola, mas sabe? Eu acho que 

“assim”... Ele sozinho tem que ir sabe? E procurar e se esforçar e estudar, por 

conta dele. 

 
O que seria esse “estudar sozinho”? Como que ele estudaria sozinho? Me 
explica isso um pouco melhor... O que seria além da escola? A escola dá 
esse ponta pé e ele teria que correr atrás do que a escola não dá conta.  O 
que seria isso? 
# Eu tenho um aluno, alias ex-aluno de periferia, que eu dei aula pra ele há três 

anos atrás e que “tá” na FEI, faz Engenharia na FEI. Como que ele era como 

meu aluno? Estudava de manhã comigo, a tarde ele ia em... Como chama? 

Biblioteca pública entendeu?  

  
Entendi... 
# Então “assim”, da forma dele ele se virava e era pobre “paupérrimo”... Então 

sabe? Eu acho “assim”, é um meio de graça “né”? De se informar, de estudar. 

Têm acesso a livros, a revistas e a jornais... E é público, não paga nada. 

 
E você comentou... 
# Ele passou em Engenharia na FEI e “tá” super bem, arrumou emprego, estágio, 

“tá” super bem e é pobre, pobre, pobre, pobre de periferia, ali do Alvarenga sabe? 

Super pobre e “tá” super feliz... Trabalha durante o dia, paga a faculdade dele, 

“assim”... ele me disse: É sofrido? É. É suado? É. Mas ele “tá” conseguindo o 

sonho dele que é ser engenheiro e é super pobre, de favela, de periferia. 
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Você comentou que seu marido passou na USP... 

 



 

# Sempre foi pobre. 

 

Sempre foi pobre e passou na USP. 
# É, escola pública sempre. 

 
Quantos anos ele tem? 
# Trinta e quatro, a minha idade. 

 
Pensando agora que a escola há uns vinte anos atrás ela era... 
# Bem mais rígida. 

 
Diferente do que ela é hoje, e pensando também nos alunos de hoje, eles... 
Você acha que a escola no formato de hoje, você acha que os alunos de 
hoje eles têm condições de passar numa USP? Da escola pública? 
# Então, sabe? Eu acho “assim”, tem que ter muito esforço, igual eu falei sabe?  

 
Somente com o que a escola oferece? 
# De forma alguma. Mas eu acho assim Sil, nem a escola pública e nem a 

privada sabe? Eu acho que depende do aluno em passar em faculdade pública, 

depende do aluno sabe? Se esforçar em casa sabe? E dar o sangue mesmo... O 

Arnaldo conta, que ele chegava em casa e estudava cinco horas seguidas sabe? 

Então “assim”, é só o aluno “sabe”, se esforçar que tem chance sim, de pública 

ou de privada. Sabe, eu acho  que não tem essa “assim”... A privada da mais 

“assim”, informações, só que tem um porém, basta o aluno querer ou não, 

absorver as informações. A diferença é essa, informações. Não sei, eu penso 

“assim”, que a pública... Um exemplo: Eu, que estudei a vida inteira em escola 

particular e era uma “vagal”. Odiava estudar, matava aula sabe?  Dormia em 

aula, dormia no banheiro da escola (risos), e foi a vida inteira em escola particular 

e era uma vagal. 

 
Que escola particular você estudava? 
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# De freira, que só tinha mulher religiosa, imagina? Eu só aprontava, eu só 

aprontava e era uma nota a escola. Então e aí? Sabe? Valeu a pena o 

investimento em mim? Eu acho que não. Sabe? Foi muito dinheiro com tudo, com 

 



 

uniforme, material, mensalidade, foi muito dinheiro a vida inteira que os meus 

pais investiram em mim e eu sabe? “Assim”, não dava valor nenhum. Então 

sabe? Eu acho “assim”, depende oitenta por cento do aluno querer “sabe assim”? 

Ser alguém na vida... 

 
E pensando também no diploma da escola particular de um aluno que se 
forma no Ensino Médio, numa escola particular e... 
# Não vale nada o diploma do Ensino Médio, pra arrumar emprego não vale 

nada, o diploma puro, puro, puro do Ensino Médio não vale nada, nem particular 

e nem de escola pública. A formação e  “sabe assim”... Como se fala? 

 
Então vamos pensar para um estágio, ela teve um... Ela fez o Ensino Médio 
numa escola...  
# Publica e outra numa particular? 

  
E ambas estão na mesma faculdade, você acha que isso... A formação que 
ele teve antes vai contar na hora da seleção pra estágio? 
# Eu acho que não, eu acho que vale muito mais “sabe assim” uma... uma 

entrevista no caso, como uma pessoa se porta, como a pessoa fala, do interesse 

dela sabe? Não só no futuro profissional do que... em que escola que ela 

estudou. 

 
E na entrevista? 
# Então, o que vale é a entrevista no processo seletivo. 

 
E na entrevista, você acha que a classe média ela tem mais vantagens ou 
não sobre a classe baixa? 
# Tem vantagem em relação “assim”, vestimenta “né”? Acho que um aluno 

“assim”, de uma classe média, se veste melhor, tem mais condição de se vestir 

melhor, usar um perfume melhor, um cabelo mais bem cortado, mas acho que 

em relação à entrevista, tirando isso, tirando parte de roupa enfim... 
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Com relação à comunicação dele, como ele vai conversar com o 
entrevistador... Você acha que ele pode ter um desempenho melhor ou... 

 



 

# Ah! Eu tenho alunos de escola pública que falam muito bem “sabe assim”? Que 

se expressam muito bem e são alunos “assim” sabe? Enfim, que discutem bem 

que falam bem, que se portam bem... Então eu acho que isso aí,  indifere  de ser 

pública ou particular, vai da pessoa. Eu tenho muitos alunos de escola pública 

que falam muito bem, que se expressa bem, que sabe dissertar um texto super 

bem, que é bem informado sabe?  

 
Esse muito são a maioria? 
# Minoria... Digamos dez por cento. 

 
Agora pensando não na minoria, na média da escola pública... 
# No geral? 

 
 No geral. Você vê diferença de uma pessoa que estudou na escola pública 
que se formou numa escola pública numa entrevista e um aluno que se 
formou numa escola privada? 
# A diferença em que? Em relação ao comportamento? 

 
Na hora de fazer uma entrevista, na hora de se comunicar, se expressar... 
Durante uma entrevista, se acha que isso vai... 
# É, eu acho “assim”, que influencia muito o meio em que a pessoa vive “né”? 

Então o aluno de escola particular tem outros tipos de convivência, de nível 

social, de amigos, de tudo “né”? Tem diferença sim, é lógico que tem. Em relação 

a tudo “né”? É o meio em que ele vive, tem diferença sim. 

 
E pensando agora nos alunos que não tem um bom desempenho escolar... 
# Nos alunos ruins? 

 

 Os “maus” alunos, como que você imagina o futuro deles? 
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# Um futuro tenebroso, um futuro assim sem perspectiva nenhuma, porque 

“assim”, eu canso de ouvir de alunos meus, alunos “assim”, de quinta série, “ah, 

eu vou roubar” aluno pivete de onze anos, por quê? Porque vê isso dentro de 

casa, vê isso no vizinho, vê isso na família sabe? É roubar, é matar, é normal pra 

eles sabe? Não é uma coisa assim... Nossa! É crime... Não, é normal pra eles, 

 



 

pra eles viver ou morrer é normal. Um futuro horrível eu enxergo pra eles, um 

futuro muito ruim, infelizmente. 

 

Segunda Parte 

 
Você acha que a condição financeira pode diminuir as oportunidades de 
ensino e profissional de uma criança? 
# Com certeza. Com certeza. Eu tenho um aluno chamado Thiago, ele “tava” o 

ano passado na quinta série, ano de 2007 na  quinta série. Ele é um aluno mais 

do que brilhante, um aluno excelente, super inteligente, um aluno brilhante, que 

tem um pai, uma mãe, uma família, e que tem uma condição financeira precária. 

Então é “assim”, ele tem estrutura familiar, ele tem vontade de ser alguém na 

vida, ele é inteligente, ele é esforçado, mas “assim”... Se fosse assim... é...  uma 

sala de aula, com vários Thiagos, no caso que é o nome dele, é  Thiago, a aula 

“assim”, seria bem diferente, renderia bem mais. Por quê? Porque “assim”, com 

ele, ele pega as coisas “assim”, muito rápido, ele assimila muito fácil, assimila 

muito rápido. Então “assim”, eu ensino, ele já aprende rapidinho e já entrega a 

tarefa. E os outros “assim”, por exemplo, de A a Z ele aprende...Como eu posso 

falar? Ele faz “assim”, por exemplo, de A a Z em meia hora, os outros o “A” em 

uma hora. Entendeu a comparação? Ele assimila muito rápido. Então “assim”, ele 

perde a chance de aprender muito mais. “Assim” uma aula mais rápida, que não 

dá pra passar mais conteúdo pelos outros. Ele perde, pelos outros, a chance 

“assim” sabe? “Assim”, de mais conteúdo, de mais coisas, de aprender mais 

porque os outros são “assim”, preguiçosos, menos inteligentes “né”? Não vou 

chamar ninguém de burros...  Menos inteligentes, menos esforçados, ele perde 

por isso.  

 
E no que a condição financeira influencia?  
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# Então porque se ele tivesse “assim”, a chance de pagar uma escola particular, 

ele teria “assim”, mais chances de conhecer mais conteúdos e ter acesso a mais 

conteúdo, se pagassem uma escola particular pra ele. Ele é “assim”, ele é uma 

criança esforçada e super inteligente, que pega as coisas muito fácil, que 

aprende muito rápido e “assim” sabe? Ele “tá” lá, e ele perde tempo lá, porque ele 

é “assim”, uma criança esforçada e super inteligente, que pega as coisas muito 

 



 

fácil, que aprende muito rápido e no Estado “sabe assim”? Ele “tá” lá e ele perde 

tempo lá, porque “assim”, a aula é bem mais lenta pela clientela, concorda? Eles 

são “assim”... menos esforçados, enfim... menos inteligentes... Então “assim”, a 

aula é mais lenta,  e com o Thiago não. “Sabe assim? Com ele, ele é esforçado e 

inteligente... “Assim” juntou o esforço com a inteligência. 

 
Entendi. Então numa escola particular, como você falou que eles correm 
com o  conteúdo, ele teria facilidade... 
# Ele teria acesso a muito mais conteúdos, com certeza, ele teria acesso a vários 

conteúdos e ele ia assimilar muito mais coisas e... “assim”, muito mais coisas em 

menos tempo. Ele teria acesso a muito mais informações do que em escola 

pública.  

 
Entendi.  
# Então, tem livro que eu dou pra ele, de Ensino Médio. E “assim”, lógico tem 

duvida? Tem. Mas “assim” sabe? Vem, me pergunta e faz conteúdo de Ensino 

Médio”, na quinta série sabe? Ele é muito “assim”, muito curioso, “sabe assim”? 

Ele é esforçado, inteligente e curioso. Coisa rara “né” ? “Assim” numa sala de 

quarenta alunos eu tenho dois Thiagos, um dois Thiagos no máximo.  

 
Ele é uma exceção... 
# Não, é exceção, é exceção, com certeza, “sabe assim”? Juntou tudo nele, 

esforço, inteligente e curioso. “Assim”, quer saber, quer aprender, quer buscar... 

Ele é maravilhoso. 

 
Você tem quantos alunos hoje mais ou menos? 
# Ao total ou em cada sala? 

 
Ao total. Faz uma conta por cima aí... 
# Uns seiscentos. 

 

Desses seiscentos, ele é exceção?  
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# Ele é exceção, com certeza. É “assim”, ano passado eu acho que eu apontaria 

uns quatro como ele, dos seiscentos que eu tenho. “Assim” de inteligente, 

 



 

esforçado e curioso. Porque “assim”, tem esforçado, que não é tão inteligente. 

Tem o inteligente que não é esforçado. “Assim sabe”? Unir tudo, o esforço, a 

inteligência e a curiosidade é fato raro. Nossa!  

 
Desses seiscentos esses quatro são aqueles que têm chances de ser 
alguém na vida?  
# Com certeza. Une tudo. Porque “assim” une tudo. A inteligência, o esforço e a 

curiosidade. Porque “assim”, eu tenho aluno inteligente, mas que é um vagal, 

“sabe”? Só quer brincar, bagunçar e brigar e é inteligente, mas é um vagal. E eu 

tenho aluno que é esforçado, mas que é desprovido de inteligência, que é 

“assim”, enfim... limitado. Então é “assim”, são raríssimos os casos que une as 

três coisas, “né”? Ser inteligente, ser “assim”, é... quieto, inteligente, esforçado e 

curioso. É “assim”, de seiscentos... eu estou chutando, eu tenho uns três, quatro 

no máximo. De seiscentos alunos que eu tenho, entre os dois períodos que eu 

dou aula, que é tarde e noite “né”. Que eu dou aula em doze salas “né”, doze 

não, catorze salas. Esse ano, eu estou com quatorze salas. Vinte e oito aulas. 

Então “assim”, é um fato mais do que raro.  

 
Pensando no aluno agora da escola privada, aquele que tem dificuldade de 
aprendizagem, aquele que é o “tipo vagal” que não vai na escola e  
# Espera aí, uma coisa...  É “assim”, é o aluno meio limitado. Uma coisa é o aluno 

vagal. São diferentes. 

 
Então vamos pensar no aluno... 
# Tem o vagal, que é o preguiçoso, e tem o que é limitado que é “assim”, é não 

tão inteligente.  

 
 
Então vamos pensar numa escola privada, de classe media alta, um aluno 
vagal... 
# O aluno preguiçoso.  

 
Que é um aluno preguiçoso.  
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# Não vai a lugar nenhum.  

 



 

 
E aquele que tem dificuldade de aprendizagem numa escola privada? Ele 
tem (...), você acha que (...) 
# Se ele for esforçado ele tem mais chances de ser alguém na vida do que o 

inteligente-“vagal”.  

 
Você acha que ele tem mais chances de sanar  essas dificuldades de 
aprendizagem por conta do capital financeiro que ele tem, do incentivo da 
família... 
# Com esforço, certeza. Com o incentivo da família, com o esforço dele. Com 

certeza. Agora “assim”, o aluno, ele pode ser inteligente, estudar em escola 

privada, e ter “assim”, as chances todas do mundo, e ser “vagal”, e eu acredito 

que ele não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Sabe, se for um aluno sem juízo 

nenhum, sem perspectiva, um “vagal” da vida... não vai chegar a lugar nenhum. 

Pode ser inteligente, pode ter dinheiro, que ele não vai ser ninguém na vida. 

Porque minha mãe coitada, como chorava. Sil, eu pulava o muro, eu só 

aprontava. Sabe o que é só  aprontar? “Assim” nunca fui de me envolver com 

droga e tudo, mas “assim sabe”? Eu era a largada, eu odiava estudar e “tava” em 

escola particular.  

 
E hoje é professora.  
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# E hoje eu sou professora. E cobro deles, “vamos estudar pra ser alguém na 

vida, você tem que, sabe, ter perspectiva, ter ambição. Nossa! O que eu falo pra 

eles, “tem que ter ambição na vida, gente”. Só que “assim”, eu falo que a minha 

vida tomou um rumo “assim sabe”, que eu falo que tudo é questão de rumo que a 

vida toma. O meu pai ganhava muito bem, até eu ter dezesseis anos. Ganhava 

muito bem mesmo, era gerente de multinacional, aí quando eu tinha dezesseis 

anos, dezesseis anos pra dezessete anos ele pediu a conta, e “assim”, a minha 

vida financeira, ela “assim”, despencou. De dez caiu pra menos dez, entendeu? 

Então “assim sabe”? A vida me ensinou “assim”, a ser mais responsável, a criar 

juízo, a vida me ensinou, por falta disso daqui (dinheiro).  Se fosse ele com 

dinheiro até hoje, eu seria professora? Acho que não. Seria “assim sabe”, uma 

dondoca, uma metida, uma nariz em pé, uma nojenta. Se ele tivesse hoje a 

condição que ele tinha há vinte anos atrás, eu acho que eu seria “assim” sabe, 

 



 

uma zé mané da vida”, eu acho. Mas enfim, eu tinha dezesseis anos e de repente 

ele despencou, igual o que eu comparei, de dez pra menos dez. (...) Eu tinha 

dezenove anos quando eu fui dar aula... dezenove, quase vinte... em favela. 

Sabe ali, a área verde, você conhece ali? 

 

Sei 
#Tem a área verde e tem a FEI. Passa a FEI, acho que passa um ponto e já é a 

escola... chama... Ai, como chama ali a favela... chama Buraco Quente, se eu 

não me engano. Enfim, tem a FEI, passa um ponto de ônibus e já é a favela. Eu 

chegava em casa todo dia chorando, “eu não volto mais...” Aí meus pais e minha 

tia, “volta sim, você vai voltar sim senhora, é seu ganha pão”. No dia seguinte eu 

voltava lá, era aquela baixaria, era tiro, enfim... era aquela coisa sabe? Era tiro, 

era aluno sabe? Que xingava, “brigaiada”, indisciplina... Aí eu chegava em casa 

chorando, “eu não volto mais”... Volta... Então enfim, foram me empurrando, 

empurrando, empurrando e nesse empurra-empurra já foram quinze anos. Pensa 

bem, o tempo assim voou e hoje em dia “assim”, eu comecei sem gostar nenhum 

pouquinho e hoje em dia eu gosto do que eu faço. Não amo loucamente, “ai não 

vivo sem o que eu faço”. Vivo, não amo “assim” loucamente, mas gosto bastante. 

Porque se não, eu não agüento não. Se não gostasse bastante, acho que eu não 

agüentaria. Falar assim: Ah, eu amo desesperadamente. Não, é mentira, eu não 

amo assim loucamente, desesperadamente, mas gosto bastante e acho que já é 

o suficiente pra você suportar o que você faz. Agora eu vou ser bem honesta, se 

eu pudesse escolher, só daria aula para o Ensino Médio. Eu não gosto de Ensino 

Fundamental, sabe? Eu não me identifico com o Ensino Fundamental 

 

Por quê? 
Porque “sabe assim”, é muita “assim”... “criancice” pro meu gosto. Sabe, “tipo 

assim”, Ensino Médio, a linguagem  é “assim” sabe, é de igual pra igual.  

 
De adulto pra adulto? 
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# Agora 5ª série, dá vontade “assim” de. Na aula... é um tal assim “pro, o meu 

lápis sumiu” aí eu falo assim: “E o kiko?” aí fala “assim”: “E o que é isso?” “ E o 

‘kiko’ eu tenho a ver com isso?”(risos). Sabe é um tal de “Pro”... Aí sabe, é uma 

briguinha besta sabe, porque empurrou, porque beliscou, porque puxou o 
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cabelo... Não tenho paciência Sil, não tenho. Enfim, e “assim” lá na escola, a sala 

“tá” com 45, 50 aluno. A sala entupida! Sabe aquela sala que no calor é 

insuportável de cheia, aquele mau-cheiro? Aí olha, “Deus é Pai”. E é um tal de 

“sabe”, “fulano me beliscou, puxou meu pé, puxou minha mão, puxou meu 

cabelo” e fica aquele inferno, um inferno sabe? E “assim”, a noite com adultos é 

outra realidade sabe? Eles estão mais cansados, são bem mais calmos porque já 

é de noite, é outra realidade. Então “assim”, se eu pudesse escolher, eu só daria 

aula a noite. Adulto e a noite. Se eu pudesse escolher “né”, mas eu não posso, 

por enquanto eu não posso. O Arnaldo ganha pouco, então eu tenho que dar 

mais aulas à tarde. Eu peguei esse ano quatro aulas à tarde e vinte e quatro de 

noite. Então “assim”... bem mais a noite, nem compara né?. “Assim”, se eu 

pudesse escolher eu só daria aula a noite. Só. Nenhuma à tarde. “Sabe assim”? 

Acho que eles são muito “assim”, agitados e, nossa! Mil vezes dar aula à noite, 

quer dizer, tem gente que odeia dar aula a noite “né”? Sabe, pra adulto que são 

mais, “assim”, é outra cabeça, eles estão mais “assim”, cansados, porque eles 

trabalham o dia inteiro, acorda cedo, a maioria dorme, um monte dorme (risos)... 

Chega lá e cochila, sabe? Então “assim”, é uma aula bem mais, bem mais 

tranqüila, “né”? Antigamente era meio que sabe, era ser louca dar aula à noite. 

Porque era tiro, era só morte na escola. Agora não, agora a coisa “tá” bem mais 

calma “né”? Onde eu dou aula esse ano, que eu sou efetiva, eu dei aula em 97 e 

98, que eu vi “assim”, que eu vi com meus olhos, com meus olhos que um dia a 

terra há de comer, acho que eu vi uns seis alunos mortos dentro da escola, mas 

isso há dez anos atrás. Eu dei aula em 96, 97 e 98. Dez anos atrás, exatamente 

dez anos atrás.  Nós estamos em 2008. “Assim”, que eu “tava” dando aula, que 

eu vi o tiro e vi morrer em frente da escola, ou no pátio da escola... uns seis 

alunos em três anos ... por causa de droga. Por exemplo, “assim”, R$10,00 de 

Maconha, Cocaína, “assim” “merreca” de dinheiro de droga. Mas isso o que? Há 

dez anos atrás “né”. A coisa era feia. Era bem assim... perigoso. E eu gostava, 

achava uma aventura (risos). Quer dizer... gostava?... Eu ia né... Eu não morria 

de medo... não ficava “assim”...  Mas hoje em dia “tá” bem mais... Os “bam bam 

bam” de bandido, ou morreram ou “tão”... Os mais “assim”... os mais perigosos 

tão preso. Eu fui dar aula lá, acho que eu dava aula há uns quatro anos, por aí, 

então eu não era uma menina tão experiente “né”? Segundo dia de aula, eu 

“tava” numa sala de aula, era Ensino Médio, segundo ano do Ensino Médio, à 

 



 

noite. Acho que era Inglês se eu não me engano... não lembro. Eu empolgada 

falando, aí bate na porta, na hora que eu abri a porta sabe? Era um aluno com 

uma deste tamanho. 

 

Arma? 
#É, me abraçou, eu não esqueço, era prata a arma. Me abraçou e pos a arma 

aqui assim... 

 

Na sua bochecha? 
É aqui assim, do lado. Eu olhava e via a arma. Ele falava assim... isso porque a 

sala lotada de senhor,  que era supletivo... de gente mais velha, de senhor né. 

Ele falava assim: “Olha gente, eu não vou matar essa pro, não vou matar, não 

vou fazer nada com ela. Eu só quero uma noite de amor com ela, porque ela é 

muito gatinha e eu só quero isso, uma noite de amor com ela”. (...)  por uma sorte 

“assim”, um anjo que caiu do céu, bateu na porta, era a vice, por acaso, do nada, 

era a vice. Ela falou assim: Jefferson do céu, pirou? Você “tá” ficando louco? Aí 

ele disse: “Não, não, é brincadeira só com a pro,  eu “to” brincando só, porque eu 

acho ela linda” e saiu. Eu fiquei uma semana em estado de choque. Porque 

“assim”, hoje em dia, eu já ficaria, mas menos porque eu já tenho quinze anos de 

estrada. Agora ia fazer uns três, quatro anos que eu dava  aula, sabe? Novinha, 

eu tinha 24 anos, super nova, boba, nova, tonta, sabe? Sem experiência “né”? Eu  

quase morri de medo. Porque assim Sil, fiquei uns 10 dias meio abobada sabe? 

Passada de medo. Imagina assim, você em pé e você sentir o frio da arma, 

“assim”, do seu lado o frio da arma, imagina? Nossa aquele dia foi... Detalhe, ele 

levou dez tiros no rosto e não morreu. “Tá” vivo até hoje esse infeliz. “Tá” preso. 

Ficou “assim sabe”... foi  “assim”, um tiro “aqui”, um tiro “aqui”, um tiro “aqui”, e 

não morreu. Ficou inteirinho torto, ficou “assim” deformado, com o rosto 

deformado, e não morreu, “tá” preso até hoje. Matou um monte de gente, e “tá” 

preso até hoje. Já faz uns cinco anos já que “tá” preso. Invadia a escola e sabe? 

Me perseguia... Eu quase morri de medo. Eu ia  a pé pra escola e voltava a pé, 

eu quase morria de medo... Mas eu tinha que ir né? Fazer o que, eu tinha que ir. 

Mas “assim”, hoje em dia é assim... é o mesmo lugar, a mesma favela e a mesma 

escola. Não tem mais tiroteio, não tem mais esse negócio de morte. (...) Nem 
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compara porque... a maioria morreu, ou “tá” preso ou morreu, mas era feroz. 

Nossa! Eu assim... morria de medo.   

 

 

 

 

Entrevista 5 

 
Você acha que a educação é importante? 
#Se ela é importante? Não, ela não é importante, ela é fundamental “né”. De uma 

forma geral na cultura do país, em relação às pessoas... É a educação que vai 

nortear a sua vida, vai direcionar sua vida, suas atitudes, seus conceitos, seus 

valores... Com certeza, ela é fundamental. 

 

Porque você optou pelo magistério? Em dar aula... 
# Ahn... pelo magistério? Bom (risos), eu já me identifiquei com algumas opções 

“né”, dentre elas o esporte “né”. Eu tenho aptidão... futebol, eu até já joguei muito 

futebol, mas chega um determinado momento que você vê que realmente... É 

uma carreira complicada, a cada mil que tentam, um chega a ser jogador de 

futebol e quando eu entrei para o Ensino Médio eu não tinha muita certeza do 

que eu iria fazer “né”, então eu fiquei meu perdido. Eu fiz teste vocacional e tal, 

eu fiz comunicação isso e aquilo, mas aí eu me lembrei que eu tinha uma 

afinidade muito grande com a área de humanas, Geografia e Historia. Se você 

pegar o meu histórico, Geografia e Historia da 5ª série até o 3º  é só... 

 

10 
# A e B “né”, A e B e B e A. Então tudo que é professor de Historia falava: ... faz 

História, Geografia, você tem afinidade com a disciplina... E foi um caminho, eu 

sempre gostei de estudar, então pra mim... Eu tenho uma facilidade com a área 

de humanas, então acabei me enveredando por este caminho. 

 

Você estudou na escola pública? 
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# Eu estudei na escola pública a vida inteira “né”, só que uma escola pública 

diferenciada da nossa, porque... o professor que não segue o perfil, o diretor que 

 



 

não segue o perfil “né”, e valores que hoje a sociedade... “né”, hoje a coisa foi 

alterada, esses valores acabaram se perdendo “né”. Eu só tenho 39 anos, mas 

era o tempo em que uma matéria... Era bem severo, o aluno ficava reprovado por 

0,002. Eu tive primos que ficaram reprovados em Matemática por 0,02 em uma 

disciplina. Hoje em dia o aluno tem que ficar em 4 matérias pra ser reprovado 

“né”, e essa Progressão Continuada no meu ponto de vista, ela prejudica e 

prejudica muito. 

 

A gente vai falar disso um pouquinho, só que mais pra frente. 
# (Risos) 

 

Quando você falou de valores, quais eram esses valores de antigamente... 
# Não, os valores que eu acho que... pelo menos permeia a minha vida ainda 

hoje e... às vezes eu tenho até certos problemas com relação a isso devido a 

minha postura, porque pra mim a educação não é um bico, eu levo a sério. Eu 

acho assim, o professor não é só o conteúdo em sala de aula, ele tem que passar 

certos valores. Na minha opinião, professor ainda é um modelo. O sistema eu sei 

que está falido, as dificuldades, igual eu, trabalho na escola particular, trabalho 

na escola pública... mas eu acho que o professor ainda é modelo e eu tento 

passar isso pro aluno. Então aquela coisa da honestidade, da seriedade do 

trabalho, da pontualidade, a questão da freqüência na escola. Eu tenho licença-

prêmio de dois meses pra tirar ainda, eu  estou com oito anos no Estado e eu tive 

pouquíssimas faltas, não ultrapassaram...  Então você tem um compromisso 

realmente com a educação “né”. E esses valores familiares “né”, que eu aprendi 

com o meu pai e com a minha mãe e eu penso assim “né”... Pode parecer um 

pouco assim... um pouco ainda meio atrasado, antiquado mas... eu sempre vou 

passar esses valores morais que eu carrego comigo para os meu alunos. O meu 

comprometimento com o aluno não é só entrar na sala, Geografia, vamos lá, 

lousa, abre o livro... Não, eu acho que professor tem que passar valores. A minha 

intenção não é formar ninguém pra faculdade é tentar formar o cidadão para a 

sociedade, para a vida, não só em relação à questão do conteúdo, que isso ele 

vai absorver de uma forma ou de outra, isso é claro... 
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Qual é formação dos seus pais? 
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# Ah!  Isso é bem interessante “né”, porque... Na minha família eu sou o único 

que tenho curso superior. É engraçado porque assim, na minha família há uma 

miscigenação de raças “né”, porque a minha mãe é assim como você “né”, 

caucasiana, branca. Meu pai não, ele era negro, alto... ele faleceu há um ano 

atrás. O meu pai estudou até a oitava série, a minha mãe até a quarta série. 

Então você imagina... mas sempre eles quiseram que eu estudasse. Eles nem 

imaginavam que eu ia ser professor, mas sempre ficavam em cima. Minha mãe 

passava ditado, conta... Não é como hoje, a família estava inserida no contexto 

da educação dos filhos. Hoje o pai chega aqui na escola, você sabe disso, e ele 

transfere toda a responsabilidade da educação para os professores “né”. No meu 

caso não. Então meu pai e minha mãe tiveram uma formação teoricamente 

básica e eu... baseado em tudo o que eu vi na família, venho de uma família de 

classe de operários. Então você imagina, só operário, ninguém nunca cursou 

uma faculdade... É... a gente vai tocar num outro assunto que seria a questão do 

problema racial no Brasil “né”. Se tem a impressão que este país é um país que 

não tem problema de racismo, mas ele está inserido neste contexto. Então você 

imagina eu, pai que foi até a oitava, quarta série, família de baixa renda, negro e 

pobre. Faltou o que? Eu ser marginalizado. Então eu sempre quis ao contrário, 

eu sempre quis uma coisa diferente pra minha vida. Eu trabalhei em fábrica... 

aquela coisa, um ano está empregado no outro ano perde o emprego... Então eu 

vim por este caminho pra realmente tentar mudar a situação. Então o pouco que 

eu consegui até hoje, que pra mim representa muito perante outras pessoas, foi 

devido a educação. Eu agradeço a Deus todos os dias por ser professor, porque 

não foi só a questão da cultura que me trouxe, do conhecimento “né”, mas da 

possibilidade... Uma coisa que eu acho também muito legal em ser professor, a 

possibilidade de você poder ajudar o próximo. Eu sempre quis uma profissão... é, 

vou trabalhar com informática, pra mim não serve, trabalhar em frente de um 

computador... Tudo bem que hoje você interage, tem webcan isso e aquilo, mas 

eu gosto do ser humano “né”, eu gosto da possibilidade de você diretamente lidar 

com o ser humano e você conseguir passar valores, ajudar o ser humano. Em 

certas profissões não dá. Eu trabalhei em empresa, é interagir com uma 

máquina, você “tá” produzindo o dia inteiro. Não era isso que eu queria pra minha 

vida. Então eu queria uma profissão que eu pudesse contemplar ou auxiliar as 

pessoas e eu acho que esta questão do professor veio a calhar. Eu sempre falo 

 



 

que eu sou um vendedor. Vendedor de que? De conhecimento, de valores, e isso 

é uma coisa muito legal. 

 

E você é filho único? Ou não? 
# Não, eu não sou filho único. Eu sou o mais velho com 39 anos, meu irmão é 5 

anos mais novo, 34 e eu tenho uma irmã  de 19 anos que é uma irmã adotiva. Na 

verdade pai não é aquele que é o pai biológico, é aquele quem cria. Então eu 

tenho uma irmã de 19 anos. Nós pegamos... quando minha mãe adotou ela 

tinha... 7 meses. 

 

E eles têm curso superior ou não? 
# A minha irmã está cursando (risos)... porque eu não queria “né”, ela está 

cursando Pedagogia 

 

Ai meu Deus 
# Eu ainda avisei, falei que isso não é uma boa profissão, mas ela disse “não eu 

vou fazer Pedagogia”. Talvez até por influência minha “né”, porque eu acabava 

dando aula de Geografia, História e tal. O meu irmão não, o meu irmão tem só 

curso técnico porque ele é ferramenteiro “né”, então ele foi fazer curso técnico. 

Mas é basicamente isso. 

 

Vocês eram em três...  
# Somos em três. 

 

Qual é a sua formação? 
# Acadêmica? 

 

Acadêmica. 
# Eu fiz a Geografia curta, depois eu fiz curta em Estudos Sociais, atuei na 

Geografia e depois eu fiz o bacharelado também, que o bacharelado seria... eu 

fiz em Cartografia.  

 

Essa Geografia curta é...? 
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# Não, era Estudos Sociais... Porque era assim, você fazia até os anos 80, você 

fazia Estudos Sociais dois anos, daí você migrava ou para História ou para 

Geografia. Eu entrei na faculdade querendo na verdade fazer História, mas eu 

acabei migrando pra Geografia. No meio do curso é que eu me interessei, me 

despertou a Geografia, aí eu terminei o Estudos Sociais que era o básico e 

depois complementei com Geografia. Depois eu fiz mais um ano “né”, que seria o 

bacharelado, que era o caminho na verdade para o mestrado, isso lá nos anos 

80, hoje já não é mais assim, mas aí depois com o casamento a coisa muda 

(risos)... 

 

E na época que você foi pra faculdade, além dessa área do esporte que 
você se interessava, não teve mais nenhuma outra que você falasse: Talvez 
essa... 
# Não, não, eu tinha em mente... São opostos “né”. Eu tinha em mente ser 

médico e ser policial, completamente diferente. A Medicina... eu acho assim, que 

mesmo com 17, 18 anos eu tinha noção  da minha realidade. A Medicina é um 

curso muito caro, como eu estudei no Estado eu não estaria  preparado, eu 

estaria acho que tentando vestibular até hoje e não teria passado. Então eu 

cheguei a uma conclusão que realmente... Tudo bem, pode falar assim: “não, 

mas tem aquela coisa  do sonho de você  perseguir”. Mas você tem que ter 

noção da sua realidade. Não era pra mim Medicina “né”, porque eu gostaria de 

ser médico pediatra, porque eu adoro crianças. Criança mesmo, infantil. Quinze, 

dezesseis, adolescente eu já acho complicado, mas eu adoro criança e meu 

sonho seria, se eu reencarnar novamente “né”, eu gostaria de ser médico 

também. E policial, é... policial eu até fiz a prova e passei, mas minha mãe 

chorava tanto que eu resolvi não prosseguir no curso, porque é uma carreira que 

você pode morrer a qualquer momento. Policial infelizmente... outro servidor 

também público que sofre muito, salário muito baixo. A sociedade não valoriza o 

policial, assim como o professor hoje, é muito distorcida essa imagem do 

professor e do policial... Eu acabei desistindo. Por isso que eu falo, eu fiquei meio 

perdido nessa... “né”, nessa medico ou policial, daí eu optei pelo magistério que 

são disciplinas que eu tenho afinidades que são Geografia e História. 
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E a sua faculdade você fez onde? 

 



 

# Eu fiz lá em São Paulo 

 

Na USP? 
# Não, numa privada que foi na FAI, Faculdades Associadas do Ipiranga. Tem 

uma sede ali na Avenida Nazaré, perto da São Camilo e tem um campus aqui na 

Vila Mariana. Como eu fiz humanas, humanas é na Vila Mariana não era no 

Ipiranga na Avenida Nazaré. Então eu fiz a faculdade paga. Agora faculdade 

paga foi muito interessante “né”, quer dizer paga entre aspas, porque eu 

trabalhava numa empresa, e eu trabalhava na produção e a empresa só paga 

curso, na verdade bolsa pra quem era da área da Administração. O que eu fiz 

então? Quando eu terminei o Ensino Médio, ia ser difícil eu pagar uma faculdade, 

eu fui até o gerente e fiz uma proposta pra ele: Olha, que tal se eu passasse no 

vestibular e você me pagasse um curso? Daí ele falou: Ué, mas você não 

trabalha na Administração, você é pião de fábrica, você trabalha na produção. Aí 

foi a hora de eu falar: Para pra pensar, o que é melhor pra empresa? Ter um 

funcionário que tenha só o Ensino Médio ou ter um funcionário que tenha o 

Ensino Superior? Mesmo não sendo na área administrativa... Daí ele parou pra 

pensar e falou: Me dá dois dias que eu te dou a resposta. Aí eu voltei dali dois 

dias e pra minha surpresa e felicidade ele falou: Se você passar, seja o curso que 

for, a empresa vai custear 50%, e como eu acabei passando, ela pagava 50% e 

eu pagava 50%. Era tudo o que eu precisava. 

 

Que fabrica que você trabalhava? 
# Eu trabalhei na... é uma filial da Davene. Era uma multinacional na área de 

cosmético e aí eles aceitaram essa proposta e eles pagaram pra mim 50% do 

valor, que pra mim ajudou imensamente, porque a faculdade não é só a 

mensalidade, é o transporte, é a alimentação e é o desfile de moda, que o 

pessoal vai bem arrumado e tal... 

 

São os livros, as xérox... 
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# Exatamente, e eu sai da faculdade com a bolsinha e a marmita estava dentro, e 

os garfinhos batendo lá. Então é... foi uma situação é... é complicado. Cada um 

tem uma história, tem uma vivência de vida. Então eu sempre falo para os 

alunos. Eles falam: O professor, você é muito rígido, muito severo. É que eles 

 



 

não sabem o que eu passei. Então eu sei valorizar a oportunidade que eu tive. 

Então eu tento passar esses conceitos pra eles, porque eles acham, às vezes 

vendo os professores e pensam assim: “ah, esse aqui tem berço de ouro e tal”. 

Vê o seu carro e fala: “Nossa professor, mas que carrão”, mas não sabem a sua 

origem, o que você passou pra chegar até lá. Então por isso que eu falo, 

educação pra mim é coisa séria. Tem professores que... cada professor tem um 

comportamento e tal, mas acho que vai da vivência de cada um também “né”. 

Aquilo que você passou na vida e você acaba valorizando até mais, porque 

quando você é de uma família financeiramente mais privilegiada, você de repente 

não dê tanto valor ao esforço... não é, que seus pais tiveram e tal. No meu caso é 

completamente diferente... é meio complicado.  

 

Em que ano que você se formou na universidade?  
# Eu me formei em 80... em 80 não, em 95. 

 

95 
# É, 95. Eu estou a pouco tempo no Estado. 

 

E no Estado você falou que está há 8 anos “né”. 
# Isso eu estou a pouco tempo no Estado. Até então eu era operário. 

 

Logo que você se formou você já entrou no Estado ou não? 
# Não, demorou. Demorou uns dois anos pelos menos... demorou uns dois anos. 

O que me jogou na verdade no Estado porque, eu cursava a faculdade, era 3º 

anista e tal, e estava na empresa. Só que a empresa chegou um momento que 

ela me convidou, fez um convite pra que eu me retirasse, ou seja, ela terceirizou 

o setor que eu estava entendeu? E é engraçado, quando você está na empresa 

você acha que ganha pouco, só que aí eu comecei a procurar emprego na 

mesma área e o meu salário era muito alto na Davene e aí não pode rebaixar a 

carteira por lei. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, vou ficar só em sala de aula,  

aí eu abandonei a empresa e minha vida é só no magistério. 

 

Você se arrependeu? 
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# Não! Pelo contrário, pelo contrário. Eu tive... por isso que eu falo, o sistema 

pode estar com dificuldades, meio falido, mas... Nossa! Eu tive muitas felicidades. 

Eu tive dissabores como em qualquer outra profissão, mas aqui no..., se eu falar 

eu sou capaz de chorar. A semana antes dos alunos saírem... de não virem mais 

pra escola, eu recebi até homenagem do período noturno. Porque eu pedi 

remoção dessa escola “né”, por vários motivos, por exemplo, eu não gosto dessa 

política da escola, eu acho que é muito ausente e não combina, não vem em 

encontro com aquilo que eu penso. Então eu achei melhor  depois de quatro anos 

sair, mas é bem gratificante. Eu acho que foi... que eu estou no lugar certo, eu 

levo a profissão a sério. Eu acho que se eu fosse operário também, como eu era 

antes, eu também levaria, mas na educação é muito gratificante. Não é 

gratificante o colega falar assim: Não, você é um grande profissional, é o 

reconhecimento dos alunos e nessa escola eu tenho respeito dos alunos “né”, e 

isso pra mim é gratificante. Isso eu vou carregar até a minha sepultura. Isso não 

tem... 

 

Não tem quem tire 
# Não dá porque é “assim”, coisas materiais as pessoas tiram, você tem um 

carro, alguém rouba, mas a consideração o respeito das pessoas isso... isso é 

impagável. Isso não dá, isso é uma coisa que ninguém vai me tirar. 

 

Além do Estado você trabalha em mais algum lugar? 
# Ah, eu trabalho na escola particular (risos). 

 

(risos) Qual escola particular? 
# Quando eu chego assim o pessoal fala, “ah, você tem perfil de escola 

particular”. Não, é bobagem, o meu perfil na verdade vem da indústria, onde as 

coisas... as regras são muito bem claras. Eu trabalho no Colégio Integrado de 

Diadema... “né”, o Colégio Integrado de Diadema, eu trabalho lá. Mas é recente 

também, é dois anos só. 

 

Mas é um colégio de alto padrão ou de classe média? 
# Em Diadema é considerado classe média alta. 
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Classe media alta... 
# Classe média alta. A mensalidade lá deve “tá” por volta de quase R$ 500,00. 

Eu acho muito elevado porque você pega aí certas áreas aí do magistério, uma 

mensalidade é duzentos e pouco, trezentos... É considerado alto. 

 

Até pela região mesmo “né”? 
# É pela região, pela região. 

 

Qual é a diferença entre o Estado e a rede privada? 
# As diferenças? Nossa, a gente vai ficar conversando aqui umas quatro horas. 

Mas vamos tentar 

 

Pode falar (risos) 
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# Não, mas vamos tentar dar uma sintetizada. Assim, é... se você perguntar pra 

mim: Qual é mais prazeroso? É o Estado. O Estado em que sentido? O Estado é 

mais flexível em relação ao conteúdo, em relação aquilo que você vai ministrar, 

aos projetos... O particular segue muito a linha da empresa e é uma empresa 

mesmo. Lá no particular eles vêem o aluno como um cliente, no Estado já não se  

tem essa visão. Assim... a infra-estrutura do particular é completamente diferente. 

Lá qualquer tipo de material que você precise, você tem disponível. Pra você ter 

uma idéia, nessa escola que eu estou, cada sala tem data show. Aqui no Estado 

nós estamos ainda usando a lousa e o giz. Lá o dono da escola, o diretor, fala: 

Não usem a lousa, use os recursos de tecnologia “né”, de informática,  o data 

show... Aqui nos estamos ainda no sistema da lousa e do giz, porque a escola do 

Estado parece que não evoluiu. Meu pai com sessenta e poucos anos era giz e 

lousa, nós também. Computadores nessa escola não têm, ou se tem uma sala de 

informática, trancada “né”. Então essas ferramentas elas são necessária no dia a 

dia. Você não consegue prender a atenção de um aluno hoje em dia só com a 

sala, você tem que usar outras metodologias diversificadas, diferentes. O aluno 

hoje não é como o aluno do passado, como eu fui. Você não porque você é mais 

jovem do que eu... mas... você sentava e o professor era a única fonte de 

informação. Hoje você tem internet, tem televisão, tem o rádio, lêem revistas, 

lêem livros... Quantos alunos meus lá, preferem aquele filme “O Senhor dos 

Anéis”? Eles preferem ler toda a saga no livro, do que ir ao cinema “né”? Ou 

 



 

pegar uma fita de DVD... Então o professor ele deixou de ser o centro de tudo. 

Não, tanto é que você percebe... é engraçado, as coisas que...  a Geografia me 

trouxe isso. Você observa, quando eu era estudante, a mesa do professor era no 

centro da sala, hoje ela é no canto. No canto da sala. O professor não é mais a 

única fonte de conhecimento, isso mudou, e tem professores que ainda não 

conseguem enxergar isso. Então ou você vai ter uma metodologia mais 

diversificada ou então você não consegue prender a atenção do aluno. Eu vi 

numa revista aí que até os anos 90, você prendia a atenção do aluno de 

cinqüenta minutos, em média de 15 a 16 minutos. Hoje são seis minutos no 

máximo. Uma aula de cinqüenta minutos?Então o que “que” você passa? O que 

“que” absorve? Eu tenho filho, você também tem. Eles assistem três, quatro 

canais ao mesmo tempo, não é igual a gente que colocava num canal e ficava 

horas naquele canal. Então ele pega só o começo da notícia, absorve e já muda. 

Ele não quer saber do restante não é? Então essa clientela que nós temos hoje, 

ela é diferenciada e o professor ele tem que ser diferenciado. É difícil adaptação. 

É que tudo isso que eu estou falando, é muito bonito na teoria, só que o professor 

trabalha no Estado, na prefeitura, na particular, no SESI, não sei aonde... Dá pra 

fazer tudo isso? Montar a aula? Se ele tivesse uma remuneração melhor, vamos 

supor no Estado, ele não estaria em várias redes. Então compromete muito o 

trabalho, isso com certeza. 

 

Você comentou agora que os alunos da rede privada, eles preferem ler o 
livro “O senhor dos anéis” do que o filme. 
# Diferentemente dos nossos aqui. 

 

Diferente daqui. Porque que você acha que tem essa diferença? 
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# A diferença básica penso eu, num problema sério que está no Estado, e a 

palavra que eu acho que representa bem isso é família. Os alunos da particular 

são mais assistidos pela família. Até porque os pais têm um nível de cultura mais 

elevado, que é classe média ou classe média alta. Então eles acompanham e 

quando há uma reunião na particular, faltam lugares. Quando há no Estado, 

numa sala de cinqüenta vêm doze pais. Então não há esse comprometimento. 

Então na verdade, o pai ele instrui o filho. Então ele tem todo um suporte da 

família. Os nossos aqui não. Aqui no Estado... Lá na particular tem uma 

 



 

psicóloga. Tem algum aqui no Estado? Porque o professor acaba resolvendo 

problemas que são sociais. Não pode. Eu não fui preparado... Eu tive aula de 

Psicologia, mas foi um ano, e não era matéria básica, era complementar. Eu não 

tenho essa estrutura pra atender o aluno nesse nível e lá no particular não, as 

famílias são mais... O pai acompanha, ele apenas não deixa o filho na porta da 

escola e vai embora.  Quando chega a noite, conversa com o filho. Tanto é que 

no particular, tudo o que você conversa com o aluno, o pai está sabendo, porque 

o filho conta. Aqui no Estado, o filho joga o material, vai pra rua, o pai “tá” 

trabalhando, chega cansado e não tem diálogo. Então essa diferença ela é 

básica, é a questão na estrutura familiar. Se as famílias realmente assistissem 

mais seus filhos, as coisas seriam diferentes. E aí por outro lado também, nós 

não teríamos tantos profissionais pouco comprometidos com a educação como 

há no Estado. Porque no Estado, o professor se acha no direito de falar qualquer 

coisa para o aluno porque ele sabe que o pai tem um nível muito inferior e 

mesmo num diálogo ele vai dobrar o pai. No particular... tem o pai que é médico, 

que é advogado, que é engenheiro e mesmo que não for, ele tem uma vivência, 

uma experiência de vida... não o diploma não é? Que ele consegue manter uma  

comunicação no mesmo nível que o professor. Então o privado ele tem essa 

vantagem. 

 

A questão cultural “né”? 
# É uma questão cultural, sem dúvida nenhuma. Cultural e financeira. Isso não 

quer dizer que os pais lá são todos assim, mas a maioria deles são mais 

comprometidos. É lógico que sempre vai ter pai que deixa lá e a escola que 

educa, mas a maioria não, ele está investindo no filho “né”, o filho é um 

investimento e ele vai querer retorno. E isso vai acontecer, eu vejo lá no ensino 

particular, quando o filho chega no terceiro ano do Ensino Médio, que é o ENEM, 

que é a nota... aí ele tem o .... ele vai ver se aquela escola realmente é boa ou 

não pro filho dele. Se atingiu aquele objetivo e aquele investimento que ele está 

fazendo pesado.  “Pô”, R$500,00 de mensalidade “né”... Se realmente valeu a 

pena. Já no Estado o que acontece? O professor de repente falta ou não dá uma 

boa aula e aí o filho vai prestar... Não precisa nem prestar vestibular, faz o ENEM 

e não passa de quarenta. Eu tive aluno do particular que eles chegaram a fazer 
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oitenta e dois. Então é uma discrepância muito grande, uma discrepância muito 

grande em relação a isso. 

 

Você acha que nesse caso, o que pesa mais é a cultura ou a questão 
econômica? Ou é os dois que... 
# Não, não... Eu acho que os dois fazem parte, mas eu acho que a cultura é 

mais, porque eu sou de uma família tão humilde e a minha mãe sempre me 

acompanhou, me incentivou... sempre aquela cobrança para que eu estudasse, 

pra que eu tivesse boas notas. Eu não vejo esse comprometimento dos pais no 

Estado, infelizmente não. É aquilo que eu falei, você faz uma reunião de pais e 

quando a mãe vem, ela vem com o feijão no fogo... Então ela vem pra apagar 

incêndio, “onde eu assino?”. Não calma mãe. Tanto é que quando eu faço 

reunião a minha é a mais demorada, porque eu ponho uma cadeira aqui do lado, 

ela senta aqui e eu converso. Então isso demora, porque tem professor que 

gosta de falar assim no geral. Não, o pai não quer saber no geral, ele quer saber 

específico do filho dele. Então isso é um processo muito lento. Mas que também 

ocorre no privado e dá certo, mas no Estado parece que não funciona. 

 

Esses alunos que se formam na rede privada... tem essa idéia de formação 
ideal... de uma formação bem melhor do que no Estado... Como que você vê 
isso? Você acha que... Porque eu penso assim, você é professor estadual e 
você é professor do particular... 
# Eu vivo os dois mundos opostos. 

 

Você é o mesmo professor e eu tenho certeza que você se esforça pra dar a 
mesma aula pra duas... Como que funciona isso? 
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# Então, isso é uma coisa bem complexa. Eu tenho por princípio, garantir uma 

boa aula em relação ao Estado, porque eu acho que os alunos... acho não, tenho 

certeza que os alunos são mais carentes, são até mais necessitados. Por quê? 

Porque eles não são assistidos pela família. No privado você tem todo “assim”, 

uma rotina. Tem a apostila, uma vez por semana você vai para o laboratório de 

informática... Então o próprio sistema da escola já dá um suporte para o aluno e 

mais a família junto e professor... Então há um direcionamento, aqui no Estado 

não. Então por incrível que pareça, eu dou mais atenção aos alunos do Estado 

 



 

do que do privado. Do privado já é uma coisa natural, agora aqui não, aqui se 

você... Os alunos até desenvolveram uma certa mentalidade, mas se você entrar 

na sala e falar “vamos brincar” e não der nada, eles não vão nem cobrar e isso é 

péssimo. Então o professor tem toda a possibilidade na verdade de ir 

empurrando, enrolando e “assim”, eu tento sempre me policiar muito, pra tentar 

trazer a qualidade da aula que eu dou no privado para o Estado.  Então eu diria 

que eu dou até mais atenção aqui do que lá, porque lá eu sei que o pai assiste 

mais o aluno “né”. E um dado que também é bem interessante Silvana, é 

engraçado, no privado o professor é muito cobrado, no Estado nem tanto. Então 

quando você entra por aquela porta, é a questão da sua consciência, não é? E eu 

gosto de dormir bem à noite, tranqüilo. Então quando eu saio desta sala, eu saio 

com a consciência tranqüila. Aqui é mais flexível, mas ao mesmo tempo eu acho 

que falta um pouco de fiscalização, de cobrança... Ontem houve um conselho de 

escola aqui e eu debati justamente sobre isso, porque pelo que eu tenho 

observado, eu não vejo o trabalho do eventual e o que eu percebo na sala e pelo 

que os alunos me falam e é verdade, é que os eventuais entram na sala e não 

dão absolutamente nada. Não é? Então eles estão ganhando. Eu chamei a 

atenção de uma professora, a Sandra, eu não sei se você conhece, é uma de 

óculos, que chegou... morena... 

 

Que chegou faz pouco tempo? 
# Moreninha, que chegou faz pouco tempo. Ela entrou numa sala de 7ª série, 

pelo motivo que eu levei minha filha ao médico, e ela entrou numa sala de 7ª 

série e ela falou para os alunos, “copiem da página 12 até a página 30”. Desde 

quando isso é aula? Mas nem de 1ª a 4ª se faz isso, eu tenho certeza. Cópia? Eu 

não ouvia falar isso desde os anos 70. Fazer cópia da página tal a página tal? E 

os alunos ficaram revoltados com isso, porque eu e os professores aqui viemos 

lutando há quatro anos pra abrir a cabeça desses alunos, aí chega uma eventual 

e fala “façam cópia da página 12 a página 30”. Isso é aula? Eu comecei como 

eventual como a maioria, mas prepara alguma coisa “né”? Traz um texto curioso, 

compra uma revista Veja, não sei... Galileu, seja o que for, mas traga alguma 

coisa de novidade. E ela me manda os alunos copiarem. Aí eu esperei a 

oportunidade, porque eu esperei dar a hora do intervalo. Quando ela sentou na 
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mesa junto com os outros professores, eu falei na frente de todos eles, porque se 

eu tiver que falar, eu falo na sua frente. 

 

Você falou pra ela... 
# Falei pra ela, por favor, não faça isso mais nas minhas aulas. Eu que sou o 

professor titular, não mando os alunos fazerem cópia. Ou você explica a matéria, 

ou então querida, nem entre na sala. Ou então entre na sala, e deixe eles 

conversarem. Mandar fazer cópia? Isso é um castigo. Não é essa a intenção. 

Você  é professora, é formada. Eu sempre falo pra eles, ACT e professor titular, 

não há diferença nenhuma. Agora uma pessoa eventual que entra e faz isso... 

quer dizer, o meu discurso desmoronou “né”? Porque a gente quer puxar pra 

respeitar também o ACT, mas muito eventual eles não respeitam. Eles acham 

que o professor é só o titular. Eles esquecem que você cursou uma faculdade, 

estudou, se formou... Mas o próprio eventual derruba esse conceito. Então foi 

uma situação desagradável que eu não poderia deixar passar. Infelizmente isso 

aconteceu, mas antes eu comuniquei a coordenadora inclusive, e que também na 

minha opinião não tomou nenhuma providência. Então eu acho muito 

desagradável, porque eu trabalho no particular, trabalho de manhã, trabalho a 

tarde, trabalho a noite... aí vem um professor, entra na sala e trata os alunos 

desta forma “né”? O que eu coloquei pra ela foi o seguinte, vamos imaginar que 

fosse o seu filho sentado lá, aí você entrou na sala e mandou copiar da página tal 

a página tal. Isso não existe Silvana. Nós estamos em 2007, século XXI e olha 

que eu nasci no século XX. 

 

Acho que a sua aula ela nunca mais vai pegar (risos). 
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# Provavelmente não, e ela deu uma travada, eu pensei que ela ia chorar e tal... 

Se ela chora, aí é que eu torço o pescoço dela mesmo porque... Pelo amor de 

Deus, eu ganho o meu dinheiro honestamente e eu gostaria que os outros 

fizessem isso também. Mas é muito ruim isso, ruim pra profissão, por isso que 

pra sociedade o professor é isso, o professor falta muito, o professor dá atestado, 

que o professor entra em sala de aula e não dá aula... Como não dá aula? Chega 

à noite eu estou quase sem voz, posso ter problema de calos nas cordas vocais, 

então eu acho que é muito ruim. E pra mim é assim, como a minha mãe fala, 

“sinceridade de mais magoa”. É verdade, mas eu prefiro falar pra você aqui, do 

 



 

que falar por trás. Oh, a Silvana é assim. Então eu falo, “Silvana vem aqui”, é 

melhor. Vai doer, mas é mais honesto... 

 

Quantas horas semanais você está trabalhando hoje? 
# Nossa! Eu trabalho lá na escola... eu trabalho das 7:20... de segunda feira é 

terrível, são seis aulas. Das 07h20min às 12h40min. Só que alterna muito esse 

horário, igual, segunda-feira eu não tenho aula à tarde, mas tenho a noite. Mas 

na terça-feira eu trabalho em média das 07h00min até 12h40min, vai dar aí por 

volta de cinco horas, aí depois da 13h00min as 23h00min. Tem intervalos “né”, às 

vezes tem dia que tem aula vaga e tal... Em média deve dar aí... eu devo ter em 

média por dia umas quatorze aulas, é muito. 

 

Lá é Ensino Fundamental II também? 
# Lá é Fundamental e Médio. São dois professores de Geografia, um da 5ª até a 

7ª e eu vou da 8ª até o 3º ano do Ensino Médio e é bem puxado. Eu costumo... 

só pra finalizar... eu costumo falar que a escravidão pra mim não acabou, porque 

eu trabalho de manhã, tarde e noite “né”(risos)? Porque mesmo no particular, no 

privado, não se paga tão bem. Isso na verdade é uma ilusão. Então eu não acho 

que pagar R$14,00, R$15,00 seja pagar bem, que é o que paga o privado. Eu 

tenho colegas que trabalham em escolas que pagam R$19,00, é mais, mas 

também não é... Só que também... claro “né”, vamos devagar. Vai depender 

também do nível do professor, da experiência e tal. Você vai trabalhar num 

Arquidiocesano lá na Vila Mariana, você vai ganhar R$35,00 hora aula “né”. Em 

Diadema é obvio, também não vai ser muito mais do que isto. Mas o professor de 

uma forma geral, ele é muito mal remunerado, porque esse salário que nós 

ganhamos aqui é o salário que um motorista de trolebus ganha, e ele não 

precisou cursar nenhuma faculdade (risos). 

 

Mas tem o status do professor? 
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# Mas Status? Que status? O professor não tem status nenhum. Ele teve no 

passado, era o padre e o professor na cidade... ah professor... minha filha vai se 

casar com um professor. Hoje em dia... Silvana, você vai numa loja abrir um 

crediário, aí a mocinha fala, qual a sua profissão. Aí você fala professor e ela dá 

risada, ela dá risada... 

 



 

 

Mas comparado com o motorista de ônibus acho que... 
# Mas o motorista de ônibus ganha mais do que eu, ele faz hora extra e eu não 

faço. 

 

A gente faz, só que a gente não ganha por isso (risos). 
# Não ganho por isso, porque você leva pra casa e na verdade é trabalho. Então 

fica difícil... Então mancha “assim”... Eu sempre falo, ninguém encostou uma 

arma na minha cabeça e disse assim “você vai ser professor”. A escolha é minha 

e eu gosto do que eu faço. Então os percalços ocorrem mesmo, mas eu acho que 

a educação chegou num patamar que não dá pra descer mais. Nós chegamos 

numa situação de ter aluno na 4ª série, na 5ª, na 8ª, no 3º  semi-alfabetizados, 

que não dá pra descer mais “né”? Porque não tem como, nós chegamos no fundo 

do poço e esse sistema da Progressão Continuada, isso é um absurdo. Não dá. 

Eu vim de uma escola que pelo amor de Deus, no primeiro ano primário, não 

sabia escrever estava retido e não é reter porque o professor gosta, é porque é 

necessário. Tudo na vida você tem que ter competência. A Progressão 

Continuada está dizendo pro aluno que ele não precisa se esforçar, que ele será 

promovido pelo sistema. Na 8ª série é tarde. Na 8ª série tem aluno que escreve o 

próprio nome com letra minúscula. Então não dá. 

 

Você chegou a trabalhar nessas escolas tipo Arquidiocesano? 
# Não, não. Eu trabalhei numa escola em São Caetano e trabalhei numa outra 

particular em Diadema, porque eu tinha colegas que trabalhavam lá e eles 

falavam que lá é puxado também e tal... Mas tem toda uma estrutura da escola 

que nós não temos aqui. Eu acho que assim, o ser humano ele se adapta as 

condições. A gente trabalha aqui com giz e lousa só (risos). 

 

Nessa escola que você dá aula tem vestibulinho pra entrar? 
# Eles fazem prova sim, eles fazem uma seleção pra ver se o aluno é apto, 

porque isso mantém a qualidade do ensino. Alguns acham que isso é 

segregação. 

 

 268
E o que você acha disso 

 



 

# (Risos) Bom primeiro aspecto “né”, hoje em dia as escolas estão laçando aluno 

na verdade, porque a concorrência, a competição ela é muito grande. Eu acho 

que de uma certa forma, o fato de você ter dinheiro não significa que você pode 

tudo não é? Porque “se não”, você vai começar a comprar diploma, isso e 

aquilo... eu acho que realmente precisa fazer uma prova, até pra determinar o 

nível do aluno... eu acho que assim você mantém uma certa qualidade. Eu 

participei disso no Estado, em que você terminava a 8ª série e você fazia 

vestibulinho pra ver pra qual escola você ia. Como eu morava no centro, ou eu 

tinha o Firminto Milha em Diadema ou eu tinha o João Ramalho. Eu me lembro 

muito bem, o Firminto Milha era uma escola de burguês “né”, o pessoal mais 

riquinho e o João Ramalho o pessoal mais comum e tal... classe média baixa. Eu 

escolhi quando eu passei no vestibulinho o João Ramalho, achei que era mais a 

minha cara. Eu não vejo problema em o aluno fazer. O problema é que hoje você 

não tem de repente num bairro, uma escola que satisfaça aquilo que o pai quer, 

uma escola de qualidade e tal. Então o aluno às vezes sai daqui e migra pra 

outra escola. Isso acontece aqui “né”? O aluno sai daqui e vai para o Padre 

Anchieta, de repente ele entende que o Padre Anchieta a qualidade do ensino é 

melhor, só que o mesmo professor que leciona lá, leciona aqui, e esse é o 

problema “né”? Mas... 

 

Mas você não acha que estes vestibulinhos, eles são seletivos? 
# Eles são seletivos. Aí nós vamos entrar numa outra discussão, que é aquela 

discussão da família, do poder aquisitivo “né”... Que de repente um estudou 

numa escola estadual que não lhe preparou, o outro estudou numa escola...  uma 

pouco mais renomada ou mesmo... Tem escolas do Estado que são escolas 

quase que particulares “né”? Você vai em escolas do Estado em São Caetano é 

uma coisa. Você vem em escolas de Diadema ou São Bernardo é outra. Então 

esse aluno ele foi melhor preparado, então ele “tá” mais apto a passar no 

vestibulinho e o outro aluno que não teve essa possibilidade, será prejudicado. 

Tem esse lado também. 

 

Classificatório 

 269

# Exatamente, mas eu acho que mantém uma certa qualidade. Agora a escola já 

diz, ela é pública, então ela é aberta para todos. Numa escola pública 

 



 

teoricamente não pode ter esse tipo de segregação, ou querer qualificar pela 

qualidade, ela é aberta a todos. Então isso não dá nem pra contestar. 

 

Como que você se vê na hierarquia social, classe baixa, média ou alta? 
# Nossa! Aí é minha área “né”, que é Geografia. Eu diria que hoje eu estou num 

patamar de classe média. Não alta, é média mesmo, mediana mesmo, porque se 

eu não trabalhar eu não como (risos). A minha esposa, também é professora, ou 

seja, também no Estado, se eu não recebo aumento, ela também não recebe. 

Ainda tem um agravante, ela é ACT. Eu já sou efetivo, então teoricamente fica 

garantido. Ela não. Depende da atribuição, e como ela está na coordenação, ela 

trabalha na verdade das 7:00 até as 4:00 da tarde, sem nenhuma possibilidade 

de escola particular. Então eu diria que é classe média, mediana mesmo. A 

nossa faixa salarial está por volta de R$ 6.000,00. Isso a minha... 

 

Juntando as duas 
# Juntando e tem pessoas que ganham isso sozinhas. Então isso é muito 

relativo... Mas eu sou da classe média mesmo... mas tem atendido as minhas 

expectativas até agora. 

De uma forma ou de outra. 

 

E os alunos que freqüentam essa escola, como você classifica eles na 
hierarquia social? 
# Os alunos do privado ou os alunos do Estado? 

 

Do Estado. 
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# Não, os alunos do Estado nós temos sérios problemas, porque são famílias 

completamente destruídas, filhos de pais separados. Eles não sabem nem quem 

é o pai... Eles se apegam muito a determinados professores como dizem “né”, 

que é o meu caso, até porque eu passo aquela figura do pai, do protetor que 

implanta ordem, que a gente chama pra conversar... Então muitos problemas 

sociais... É classe baixa mesmo. Aqui nós estamos... a localização dos nossos 

alunos, eles são das duas favelas muito conhecidas... Então o sinônimo de favela 

significa periferia, pobreza. Então é classe baixa mesmo, porem isso falando do 

ponto de vista econômico. Porem em relação à educação e culturalmente, pelo 

 



 

menos o contato que eu tive nesta escola nestes quatro, cinco anos eu diria que 

é nota dez. O respeito que se tem em relação aos professores aqui no Estado, eu 

não vejo no particular. Olha que discrepância. A família assiste, teoricamente eles 

têm uma educação mais refinada, mas eles na minha opinião, eles não têm 

certos valores. Arrogância, são muito dissimulados, são arrogantes... e esse é o 

problema. Eles quase que não ouvem o professor... É aquilo que eu falei, eles 

têm muito acesso a informação, muita coisa que você fala, ele já tem um certo 

conhecimento não é? Então eles se colocam na situação de que eles quase que 

não precisam do professor entendeu? Então eles têm uma mentalidade que... 

muitos alunos, não todos “né”? Mas uma boa parte tem uma mentalidade que 

não me agrada... Quando o pai é médico, engenheiro, que ele também tem uma 

formação superior, então na cabeça dele, ele compara com o professor... “Pô”, 

meu pai é engenheiro e o cara é professor”... 
 
Desmerece... 
# Exatamente, então cria essa certa discrepância e uma certa diversidade às 

vezes. E já no Estado não. No Estado os alunos eles são mais... eu diria que até 

por essa questão da falta de diálogo com a família e tal, eles são mais carentes, 

então eles te ouvem mais, prestam atenção, eles dão o devido valor de que você 

é um cara que estudou... Eu converso com os alunos, eu conto da minha história, 

eu falo “oh, se eu consegui com muita adversidades, vocês também. Não se 

esqueçam que eu estive sentado aí né?” E tive muitas dificuldades na questão de 

ser negro, porque isso aparece. É difícil assim... Eu costumo dizer para as 

meninas lá quando a gente discute o preconceito racial, “vocês não sabem o que 

é esse preconceito porque vocês não são negras. Se você é branco, você não vê 

o preconceito. Você vê todo mundo falar, sai uma matéria na revista... mas você 

não vivenciou. Então você percebe, são situações que você percebe por incrível 

que pareça no dia a dia. A pessoa não fala, mas o comportamento dela indica 

que ela “tá” tendo um ato preconceituoso. 
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E se você não for negro... Agora imagina quem é negro e favelado? Duas vezes. 

E eles falam, vão no Extra, eles entram em qualquer setor lá e já vem alguém 

atrás, próximo e tal... vem um cara com um radinho e fica meio de olho. Então 

quer dizer, é brincadeira “né”? Então esse problema é muito sério e os alunos do 

Estado de uma forma geral, a gente sabe disso. Se você está no Estado é porque 

 



 

você não tem poder aquisitivo, se não estaria no particular. Só pra fechar esta 

questão, dou um exemplo claro: O professor do Estado leciona no Estado e onde 

estuda o filho dele? 

 

Na particular. 
# Se estuda no particular não há um contra censo? Quer dizer que o seu trabalho 

não é bom, não é isso? Porque você não tem coragem de colocar o seu filho aí. 

Eu falei pra professora, “mandar eles fazerem copia da página 12 a 30? E se 

fosse seu filho? Você gostaria?” Então o professor do Estado, ele vive esse 

contra censo, ele é professor do Estado, valoriza o Estado, mas o filho estuda no 

privado. Então isso é um contra censo... infelizmente é uma realidade. Pode 

perguntar pra qualquer professor: Seu filho estuda no Estado? Não, está no 

particular. Ué, mas você não é professor do Estado? 

 

Seu filho estuda no Estado (risos)? 
# (Risos) Ah! A minha nem estuda ainda. 

 

Não... 
# Não, por enquanto não. Ela fica com a avó, mas ela deve ir para o privado. 

Porque é assim, você tem um conceito, eu tenho um conceito e o Estado fala: 

Unidade escolar. Mas onde está a unidade escolar? Vamos pegar o exemplo 

nosso aqui. Onde está a unidade escolar? “Né”? Vamos ser mais sinceros ainda 

como realmente se deve ser. Há união entre PEB I e PEB II? Não. A escola é 

uma escola rachada em três períodos não é? De manhã é uma coisa, a tarde é 

outra e a noite é outra. É difícil... 

 

Agora eu vou te fazer uma pergunta delicada. Você acha que o professor 
que tem filho e que não coloca o filho no Estado, ele não coloca por uma 
questão de achar que a escola não oferece um ensino bom, um ensino de 
qualidade ou porque ele não quer que o filho se relacione com os alunos da 
periferia? 
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# Não, não... Eu não vejo essa questão não. Eu acho que não é da questão sócia 

econômica, não é a questão do preconceito, não. É a questão mesmo de ele não 

acreditar na escola pública. Porque assim, você pega lá um corpo docente, 

 



 

vamos supor, um exemplo nosso aqui. Você tem vamos supor dez  professores à 

tarde, você vai entrevistar quantos? Quatro. E o resto? E os outros seis? Porque 

que você não entrevista os outros seis? Porque você acredita que eles não 

tenham muito a oferecer... não é? Então o professor é assim... Bom, nessa 

escola tem o professor A, B, C que são bons professores. Os outros não têm 

comprometimento nenhum. Então não quero meu filho aqui. Então seria mais 

nesse sentido. Ele não acredita na escola. Você vai ter bons profissionais, no 

particular você também vai ter profissionais que... não é? Pode alguém de 

repente colocar o seu trabalho em dúvida, mas de uma forma geral, a cobrança, 

a fiscalização é maior do que aqui... nós não temos aqui, você sabe muito bem 

disso. Quando você fecha essa porta, é você e Deus, e sua consciência. A gente 

sabe como que é. Se você tivesse um buraquinho pra ver o que cada professor 

faz em sala de aula, teríamos muitas surpresas. Tem professores que você jura 

que são bons e eles não são tão bons assim. E outras coisas que acontecem, 

mesmo em outros setores da escola que eu já vi aqui. Talvez você tenha visto 

também... 

 

Ah! Já. 
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# Não é possível em horário de trabalho, alguém “tá” fazendo unha, pé... No 

horário de trabalho? Entendeu? Essas coisas pra mim são muito difíceis. Porque 

eu tenho uma formação que eu vim da indústria, as coisas são... Pra você entrar 

numa sala, você bate na porta e espera. Quando eu cheguei no Estado eu tive 

assim um... um... Eu não acreditei. No Estado, você deixa uma caneta aqui e 

quando você volta não “tá” mais e isso não é aluno, é professor, não é? E as 

pessoas vão pegando, metendo a mão na frente, não querem nem saber, não 

pedem licença... É diferente... Eu quando cheguei no Estado fiquei muito... Eu 

falei “nossa, mais é assim mesmo?” É muita liberdade que vira até libertinagem 

às vezes. Não pode, as coisas têm que ter normas, têm que ter regras, tem que 

ser uma coisa mais organizada. E a escola pública ela não mede esforços, mas 

eu atribuo isso ao gestor, porque numa empresa o encarregado, o gerente ele é 

responsável por tudo. E aqui quem é responsável? O gestor. O governador está 

muito distante de mim e de você, então há um gestor. O gestor é o diretor, então 

é ele quem tem que fiscalizar o trabalho de cada um, mas  não ocorre. Então eu 

acho que o professor está descrente também da escola pública, então ele leva o 
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filho para a escola privada. Mas muitas escolas privadas não têm também essa 

bola toda hein. Eu trabalhei em algumas que era muito fachada também. Você 

acha que seu filho está indo, aprendendo, mas na verdade não é... Porque é 

aquilo Silvana, o mesmo professor que está lá, está aqui. Se eu sou um mau 

profissional aqui, eu não vou ser um bom profissional lá. Tem muito disso 

também, tem muita escola privada que é muito fachada e na verdade o aluno não 

está aprendendo nada. E eles têm uma mentalidade interessante também... eu 

percebo na privada... Ah, meu pai tem isso... Meu pai é dono de três padarias... 

Meu pai tem quatro açougues... Aí eu fico questionando, não é ele que é dono. 

Você não tem nada, quem tem é seu pai que lutou, “né”? Então eles têm uma 

noção de que eles têm um futuro garantido. Então eu tenho alunos aqui no 

Estado que se dedicam muito mais do que alguns alunos que estão na particular, 

porque eles têm uma visão de mundo diferenciada, “eu vou herdar isso, eu vou 

receber isso...”mas não é seu, é do seu pai. Eles não têm essa noção, não 

conseguem diferenciar aquilo que é do pai e aquilo que é dele, ou seja, a luta que 

o pai teve pra conseguir, que é uma luta que ele não participou “né”? Pelo menos 

pra minha filha eu vou tentar passar isso, pra mim isso é bem claro, é meu não é 

seu. Eu lutei pra isso, você eu vou dar as condições pra você atingir esse 

objetivo, esse patamar e conseguir as suas coisas, mas o que é meu, é meu, não 

é seu. O que eu estou dizendo é que assim, na minha concepção pai não tem 

que deixar nada de bem material pro filho. O filho tem  que aprender a lutar por 

isso, tem que deixar valores “né”? Honestidade, caráter, dignidade... Bens 

materiais, se você como pai conseguir dar uma condição para que você possa 

estudar, você naturalmente vai conseguir. Eu, deixar bens materiais pra filho? 

Isso não passa na minha cabeça não. A minha filha Vitória vai ter que lutar por 

aquilo que ela quer, não vai ser nada de mão beijada. O que eu vou fazer vai ser 

teoricamente proporcionar um ensino de boa qualidade, mas bens materiais, ela 

vai ter que lutar por aquilo que ela quer. Se não fica difícil “né”? E lá eles têm a 

mentalidade de que vai herdar do pai, “eu tenho isso...” Você não tem nada cara, 

você não lutou por isso. Então uma mentalidade... do particular é um pouco 

distorcida na minha opinião. Eu acho que faltou o pai chegar lá e falar “você não 

tem nada cara, você vai cursar faculdade, você vai pra uma particular, você vai 

batalhar e vai conseguir, mas tudo o que existe aqui é meu, não é seu. ”Porque 

se for tudo muito fácil assim, o cara não vai dar valor e muitos alunos não dão 

 



 

valor a estudo não. Uma mensalidade cara e o “cara” vai enrolando. Porque eu 

considero que numa escola particular nota 5 ou 6 é muito pouco. Se eu sou o pai 

(risos)... eu quero... particular... se “tá” no terceiro ano do Ensino Médio e não 

trabalha, eu quero nove, oito pra cima. Sete já vamos brigar, e os caras tiram 

cinco, seis e tudo bem. Eu não falo nada, eu acho que cada família... Mas eu 

acho que é muito pouco, muito pouco. Pra quem não trabalha? “Pô”, eu 

trabalhava e estudava “né”? Então é uma visão de mundo diferente, 

completamente diferente. E os nossos aqui pensam completamente diferente 

“né”, porque eles não trabalham, não porque eles não querem. Eles estão 

desempregados porque eles não falam inglês, não tem curso de informática, não 

tem nada disso. Você pega alunos aí... que quando tinha aqui os computadores, 

antes de roubarem os computadores, você levava eles na sala de informática e o 

cara não sabia nem onde ligava o computador... Essa comunidade aqui é difícil 

nesse aspecto, porque eles têm esse problema mesmo, família muito 

desestruturada e isso afeta na sala de aula. E como nós aqui não trabalhamos 

junto com a direção, você não tem um apoio pedagógico e a coordenadora não 

dá conta, nem com os professore e nem com os alunos. Então eu acho que vai 

mais do direcionamento de cada professor e isso é muito perigoso. Eu volto 

naquela fala “unidade escolar”. Unidade escolar é trabalhar o coletivo e eu não 

vejo trabalhar o coletivo. Eu acho que cada um trabalha individualmente. Onde 

está a interdisciplinaridade? Eu não vejo isso aqui, não existe. Então eu acho 

muito complicado. 

 

Você havia comentado que você se considera classe média e os alunos 
daqui classe baixa. Você acha que essa diferença de classe social ela 
interfere em alguma coisa no seu relacionamento, na aprendizagem do 
aluno... 
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# Não, porque eu tento adequar o conteúdo, o aprendizado em relação aos pré-

requisitos que eu já sei que os alunos possuem. Eu não gosto de usar muito essa 

frase “vamos adaptar o conhecimento”.  Você começa... O conteúdo vai decair de 

mais na qualidade, mas dentro de uma certa seleção que eu faço, eu tento 

adequar mesmo ao conhecimento deles. Porque é assim também, não adiante 

chegar aqui com um nível de escola particular, aí também ninguém vai entender 

absolutamente nada. Mas vamos supor que você vai introduzindo uma qualidade 

 



 

cada vez mais avançada “né”? Então você vai melhorando um pouco a 

qualidade. Mas eu não  sinto essa diferença não e em relação a mim e aos 

alunos, não tem diferença nenhuma “né”? Porque a minha origem não é de 

classe média. Hoje eu atingi a classe média, mas a minha origem não é essa, 

pelo amor de Deus. Eu fui menino de pé no chão. Então eu ainda carrego isso 

comigo e sempre vou carregar. Então eu não vejo essa diferenciação.  

 

Era isso que eu ia te perguntar. Os alunos do particular são de classe média 
alta... 
# Exatamente, então eles têm valores completamente diferentes. Então como eu 

já tenho mais idade e mais vivência eu sinto realmente essa diferença. Então é 

um choque cultural porque muitos dos valores que eles carregam, divergem com 

os meus. Divergem muito com os meus e eu sou o professor que chamo a 

atenção da postura do aluno sentado e isso no particular é o fim do mundo. O 

cara não quer saber, porque tem aluno que deita na cadeira e eu chamo a 

atenção na frente da...  e eles não gostam. Então isso é meio complicado... Você 

acaba contornando a situação, mas há um choque sim. Há um choque pela 

vivência, pela minha experiência, pela minha origem... Então há um certo choque, 

porque você não fica só na questão do conteúdo, mesmo com o conteúdo você 

emite opiniões, porque na minha sala em Geografia os alunos muito, eu gosto... 

Sempre existem debates que eu faço na sala e eles sempre pedem pra mim... eu 

só direciono o debate e não influencio, mas ao final da conclusão, eles pedem 

que eu... 

 

Exponha a sua opinião 
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# Exato, e aí há o choque. Eu falo pra eles, o mundo não é só essa sala de aula, 

o mundo não é só a casa de vocês, o mundo é mais do que isso, não é? Vocês 

moram em condomínio fechado, o pai de vocês tem carro blindado, mas o mundo 

não é só isso. Quando eles emitem opinião, eles emitem opinião baseados na 

família, não é? Naquele âmbito que eles vivem com pessoas de classe média 

alta. Mas só que nós somos...  de habitantes. Uma pequena parcela da 

população, nem dez por cento que é classe média alta. Mas eles como convivem 

num mundo social com uma classe mais elevada, então eles carregam valores 

voltados para essa classe média e eles esquecem do restante da população. Eu 

 



 

falo pra eles, eles não estão em escola pública, são diferentes, os alunos tem 

outros valores, eles têm dificuldades, eles têm famílias desestruturadas... mas 

eles não conseguem entender. É bem difícil viu, é bem difícil. E não porque seja 

culpa deles, também acho que é formação cultural dos pais também, porque os 

pais também de repente vêm de famílias mais estruturadas. Então essa coisa de 

pobreza, miséria, favela... não entra no seio da família... O pai “tá” preocupado 

com o carro que vai comprar, com isso, com aquilo e... Não tem condição. Aqui, 

os alunos daqui a tarde, tem aluno que vem de chinelo Havaiana. Se bem que o 

hoje usar chinelo Havaiana é moderno (risos). 

 

É moderno 
# Moderno 

 

Se você vai nos Estados Unidos é caro... 

 277

# Só que nos anos 70, só o pobre usava. Usava Rayder quem tinha grana. E 

agora não, usar Rayder é brega, agora é chinelo Havaiana, até modelo usa, mas 

tem aluno aqui que vem de chinelo Havaiana enquanto no particular o cara vai 

com um Nike de R$ 800,00. Aí eu olho aquilo e me parte o coração, eu falo... 

Porque a minha área de humanas, você desenvolve muito isso “né”. E esse país 

ele vive a questão da pobreza, a questão do racismo, a questão da violência com 

os homossexuais “né”, com lésbicas... Você ser... no Brasil, ser diferente é ser 

desigual “né”. Se é negro é diferente, se é homossexual é diferente, se é lésbica 

é diferente, se é pobre, nossa! Pobre não precisa ter cor “né”, pode ser branco 

também, se é pobre é marginalizado porque não é só negro que vive na favela.  

Que nem nosso amigo que vive em favela, 70% dos favelados são negros, mas 

30% são brancos. Eu vi uma matéria da Regina Casé, ela fazia das periferias do 

Brasil todo, ela fez uma matéria que eu nunca vou me esquecer disso, favela do 

Rio Grande do Sul, só gente loira de olho azul (risos). No Rio Grande do Sul, lá 

tem o que? 1% de negros em todo o estado. Então favela... tudo loiro de olhos 

azuis.  Então você imagina, mas é uma discrepância “né”. O Brasil na verdade...  

eu vi uma pesquisa que só 7% dos negros... no Brasil ganham mais de 6 salários 

mínimos, olha que absurdo, mais de R$ 1.800,00. Só 6% de 45%... E nós temos 

aqui, uma boa parte da clientela, nossos alunos são negros, ou são de origem, 

mulatos ou pardos... É uma outra realidade, só que pra você entrar numa sala e 

 



 

ter esse olhar, aí eu acho que tem que ser um professor diferenciado, porque se 

não, acaba passando... Não que vai segregar, ninguém vai segregar, não é isso 

que eu estou dizendo, não tem que segregar aluno, isso não existe, mas você 

tem que ter esse olhar. Tem aluno que é mais assistido Silvana, tem alunos que 

tem muitas dificuldades, que mora num cômodo que a noite ele vê o pai 

transando com a mãe, porque não tem separação, é um paninho só no meio. É 

assim que é na favela, então o cara vê o pai e a mãe transando. Então a 

sexualidade deles, ela chega muito cedo, é precoce. Até a Fabiana aqui da 7ª 

série, o pai dela tem um compadre, o compadre tem trinta e poucos anos ela tem 

doze e foi morar com o compadre do pai dela. Por quê? Porque é uma boca em 

casa a menos pra comer... Uma menina que com 12 anos já é mulher. Então é 

difícil, não dá pra mim entrar aqui, abram o livro na página tal, Geografia... Não 

dá. 

 

Aliás, o ano passado a gente estava com uma aluna de 4ª série casada. 
# Um absurdo. E lá na 6ª também, acho que um mês atrás a menina deu a luz 

também. Por quê? Porque eles vivenciam isso no dia a dia, vivem num barraco 

que é metade desta sala. Não tem como, a mãe acha que ele está dormindo, na 

verdade ele “tá” com um olhinho aberto outro fechado vendo tudo. Então se 

conversar com esses alunos aí, eles sabem mais de sexo do que eu e você e 

olha que eles não leram o Camasutra não. Ah, pelo amor de Deus. 

 

Como que você avalia o seu trabalho aqui na escola? 
# De que ponto de vista? Porque é difícil... 

 

Comparando com a rede privada, já que a gente está nesses dois extremos 
aí... 
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# Ah, é difícil “né”, porque são realidades diferentes, até porque aqui no Estado, 

você não tem as ferramentas adequadas, aqui você fica muito... Aqui você não 

tem nem sala de informática, aqui você fica muito preso na aula oral, muito preso. 

Não se esqueça que hoje em dia você não pode pedir $R 0,50 para o aluno para 

fazer uma prova xerocada,  digitada... Eu não vou ficar rodando em mimeografo... 

(risos) PB II não roda em mimeografo que nem vocês fazem, não dá. E minha 

área é Geografia, mapas, têm que trabalhar com mapas, com gráficos, com 

 



 

tabelas... Dificulta muito “né”. A qualidade como pessoa eu tento manter o 

padrão, mas a qualidade devido à falta de estruturação do Estado...  É obvio que 

lá, a qualidade passa a ser melhor porque eu tenho essas ferramentas... aqui o 

máximo que eu consigo utilizar é a sala de vídeo. É o que a escola tem a 

oferecer, sala de vídeo. Não tem sala de informática, projetor você vai  usar e não 

tem lâmpada. Eu vou comprar? Eu tenho família também, não dá. Então se você 

comparar com o privado, a qualidade da minha aula é melhor porque começa 

pelo número de aluno, lá o máximo são dezoito. Eu tive no 3º ano esse ano aqui 

cinqüenta. Os termos da noite, quarenta e cinco, quarenta e oito... Então é obvio, 

não dá, não dá pra se trabalhar. Vocês têm isso também na 4ª série não é 

verdade? Então não adianta... A escola... Ah, mas a aula está sendo boa. Boa 

pra quarenta e oito alunos? Num espaço físico desse aqui? Porque eu podia 

levar uma metade para o laboratório, a outra metade ficava aqui... Então a escola 

não dispõe de nada disso. Então a aula fica muito oral. Não tem livros. O Ensino 

Médio, Fundamental as páginas que tem estão caindo já há mais de três anos. 

Então fica difícil, a qualidade fica prejudicada se comparada a escola particular, 

não tem jeito, não tem jeito... É difícil você diversificar porque qualquer material 

que você vai utilizar, você vai custear do próprio bolso. Ainda ontem se discutiu 

isso aqui no conselho, a professora de Arte foi pedir folha de sul fite, não tem. 

Tanto eu quanto você sabemos que esse colégio recebe verbas não é? Então eu 

não vou nem me enveredar por esse caminho. Mas isso prejudica, você não 

consegue manter o aluno só com aula expositiva, não existe mais isso. Você tem 

que usar novas tecnologias, é uma nova geração, seja no particular ou seja no 

público, eles querem na verdade novidade, eles querem aulas diferenciadas e 

você no Estado, você realmente fica amarrado. Uma aula infelizmente neste 

aspecto, ela fica prejudicada, porque a aula fica muito expositiva e a aula 

expositiva cansa porque eu me cansava na faculdade. Tanto é que o professor 

entrava, sentava e só saía no intervalo pra tomar café... Ainda é assim na 

verdade. Muitos são assim ainda... vamos discutir na sala os capítulos e as 

dúvidas e só, mais nada. Eu tive vários professores assim na faculdade. Aí 

depois vem alguém do Estado e fala “não, vamos diversificar a aula”,  mas na 

faculdade você pega professores assim ainda, que tem esse tipo de mentalidade. 

Então eu acho que é bem difícil. 
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Você acha que os seus alunos da rede privada, eles saem mais preparado 
para o mercado de trabalho? 
# Eu não acho não, eu tenho certeza (risos)... Eu não acho não, eu tenho certeza 

disso. Até porque tem uma família por trás que está cobrando e aqui no Estado 

quem está cobrando é só professor “né”. Porque... o aluno do Estado o pai largou 

para o professor educar, e a educação não é só educação de... é educação 

mesmo, de valores. O pai largou, deixa o aluno aqui na escola... quando deixa 

“né”, porque muitos vêm sozinhos. Ele largou a tarefa da educação familiar 

também para o professor. 

 

E porque você acha que isso acontece? Do pai deixar essa 
responsabilidade com o professor? 
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# Mas é porque é justamente isso, a maioria do... a família foi destruída Silvana. 

A partir do momento que você... Como que era que meu avô falava? Meu pai 

também... Como que era na minha época, no começo? Não tinha televisão, eu 

lembro muito bem disso. O que acontecia? Meu pai chegava do trabalho, eu 

chegava da escola, todos sentavam-se a mesa, “como que foi a escola hoje...? O 

que aconteceu? Alguém da escola ligou pra chamar?” Então meu pai se 

preocupava com isto. Todos ficavam a mesa, conversavam, não é isso? Aí o que 

aconteceu? Surgiu a televisão, todo mundo comprando a televisão. Como que é 

hoje em dia? O pai conversa com o filho? Hora da janta, cada um pega o seu 

pratinho e vai para o quarto com televisor e fica lá vendo o programa e 

almoçando. O pai conversa com o filho? Não. As famílias não se reúnem mais, 

elas não se sentam a mesa. Antes da televisão era o rádio “né”? As pessoas 

sentavam na sala, ouviam o rádio e conversavam. Hoje em dia um filho está no 

computador, o outro está no vídeo game, o outro “tá” lá vendo DVD e o pai não 

conversa com o filho. E isso para os alunos que são do Estado, que os pais têm 

um nível mais baixo, isso é comum. “Pai posso falar com você? Eu estou vendo o 

jogo do Corinthians agora, depois a gente conversa. Mãe, a senhora pode me 

ajudar nessa lição? Filho, hoje é o último capítulo da novela, e eu tenho que 

assistir hoje, eu não posso assistir amanhã”. E o filho vai ficando de lado “né”? 

Então preocupa essas tecnologias... A família está separada, a sua faz isso, a 

minha faz isso, e outra, eu estou trabalhando em três escolas, eu tenho tempo de 

sentar com o filho a mesa? Então olha como os valores estão invertidos, a família 
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fica completamente destruída. Então  o que “que” a família fez? Hoje o filho 

passa mais tempo com os professores da escola do que com o pai. Então eles 

delegaram essa educação para a escola. Agora, a escola está comprometida? O 

professor está comprometido pra educar o seu filho? Porque que ele pega uma 

balinha em plena aula e o cesto de lixo está aqui e ele joga ali? Porque o pai não 

conversa. Hoje o pai não tem diálogo com o filho mais, porque a televisão é mais 

importante, futebol é mais importante... Infelizmente as coisas são assim. Então a 

escola ficou sobrecarregada. Quando alguém fala do Estado, no particular o 

pessoal fala muito do Estado, “o Estado é uma bagunça, isso e aquilo”, eu fico 

sempre muito chateado porque eu vivo as duas realidades. Tem professores que 

só trabalham em escolas particulares. “E muito desorganizado” eles falam, “eu já 

trabalhei no Estado e exonerei porque é uma bagunça”... E não é bem assim, tem 

alunos que são interessados, que vão chegar, também vão ser bons 

profissionais. Não são 30, 40, mas 10 vão se salvar, eles vão conseguir chegar. 

Então todas essas coisas fazem com que a escola fique sobrecarregada e eu 

sempre falo, o problema não é a escola, o problema é a família. Só explode na 

escola, só vem acontecer aqui, mas a família é desestruturada “né”. E a reunião 

de pais pra mim, o nível de interesse é o que dá o tom dessa minha fala. Você 

marca reunião, é cinco ou seis gatos pingados que aparecem e com pressa 

porque tem que trabalhar. E de repente eles não têm culpa, porque não tem, 

certa cultura, não tiveram estrutura, tem que trabalhar bastante “né”. Pra manter 

o filho numa escola pública para esses pais já é uma luta, no particular nem 

pensar, não tem condições de colocar. Então tudo isso vai desestruturando a 

família. A mãe chega muito tarde, o pai chega muito tarde. Eu aplico prova e 

quando é vermelha eu peço para eles trazerem assinadas. Aí no outro dia eu 

estou esperando a prova. “Cadê a prova? Ah professor, meu pai chegou muito 

tarde, eu deixei em cima da mesa, ele nem viu e não assinou”. E aí? O que eu 

faço? O pai não sabe... Às vezes o pai em reunião e eu falo: oh, seu filho tem 

sessenta faltas. “Como? Ele vem pra escola todo dia”. Ele vem pra escola, mas 

ele não entra. Então não há assim... É muito difícil você puxar aqui na escola, e a 

família não dar o suporte. Lá no privado há o suporte porque o pai está investindo 

no filho e ele quer o retorno. Eu não pago mensalidade de R$ 480,00 e vai 

reprovar no final do ano. Aqui não. Aqui tem um problema mais grave que é a 

Progressão Continuada. O pai não sente muito porque o filho é aprovado 

 



 

automaticamente, primeiro e segundo, segundo e terceiro, terceiro e quarto... Eu 

vou na reunião pra que? Meu filho está aprovado. Então são muitos problemas...  

O sistema “tá”... 

 

Mas aí dentro deste contexto a questão econômica vai ter um papel 
importante 
# Ele vai ter, porque a questão econômica ela interfere Silvana. 

 

Ela interfere 
# Ela interfere e é ela que vai dar a possibilidade da cultura “né”? Conhecimento 

pro pai para estruturar essa família, infelizmente. Você tem escolas em São 

Bernardo que na verdade são de classe baixa, mas que o pai tem um pouco mais 

de consciência, ele quer que o filho estude, ele não quer que o filho tenha a 

mesma vida dura que ele tem... Pelo menos meu pai e minha mãe queriam ver 

estudado pra ter uma vida melhor e uma coisa que é bem legal, quer dizer eu 

acho legal, tem pessoas que não acham “né”. Que é assim, meu pai sempre 

falava “estudem pra você ter sempre mais do que eu tive, pra você dar a 

possibilidade pro seu filho de ele ser mais do que você foi”. Porque eu acho 

complicado você ter um filho e ser menos do que você, estudar menos do que 

você, não ter uma casa... Então você estuda pra melhorar mas não pensando só 

em você, mas no filho pra que um dia o seu filho tenha mais do que você e isso 

irá melhorar a qualidade da família ao passar do tempo e das gerações e é mais 

ou menos isso. Eu, o pouco que eu tenho, pra mim representa muito e eu me 

considero um vencedor justamente por isso, eu vim de uma família muito 

humilde, a questão de ser negro, ser o primeiro a ter o curso superior na família, 

tudo isso vai possibilitar pra Vitória minha filha, ter uma qualidade de vida ainda 

melhor. 

 

Uma expectativa melhor 
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# Uma expectativa melhor, e os meus netos melhor ainda se ela realmente se 

desenvolver mais do que eu me desenvolvi. Ainda bem que em certo momento 

da vida eu acordei pra isso e eu não fiquei naquela de ser só operário. Não que 

seja ruim ser operário, mas hoje aos 39 anos se eu fosse operário ainda, talvez 

estivesse desempregado e uma vez concursado, eu tenho uma garantia de 

 



 

sustentar minha família e ter uma qualidade de vida digna pelo menos e se eu 

fosse operário de repente eu estaria aí desempregado ou fazendo bico “né”, ou 

alguma coisa assim, que é horrível isso, mas cada um se vira como pode. Então 

são realidades diferentes, mas eu acho que a vivencia da pessoa é uma... não é 

só formação. Você vê aí pessoas de empresas de caminhão, é muito comum, 

que nunca estudaram, o cara tem até a quarta série mas ele tem aquela coisa 

das inteligências múltiplas, ele tem aquela coisa que... ele não estudou mas ele 

tem uma inteligência ou ... um instinto de inteligência que faz com que ele seja 

bem sucedido. Eu falo pros meninos aqui, a faculdade não é caminho pra todos, 

existem outros caminhos. Vai fazer um curso técnico, SENAI, ETE... Não tem que 

cursar a faculdade pra vir a ser ou ter uma profissão. Não é? Porque realmente 

financeiramente eles não têm condições, e quem é que passa na USP (risos)? 

 

Ou consegue uma bolsa do PROUNE... 
# Então, quem está na USP é quem está em escola particular desde o jardim de 

infância. Você vai lá uma hora dessas, é só carro zero. Aí que está, você acha 

que eu estudei a vida toda na escola pública e vou passar no vestibular da USP? 

Tem alunos que passam, parece que a estatística aí é 1 ou 2%. 

 

Mas não é a regra 
# Não é regra, é exceção. 

 

Do que você acha que depende uma boa educação: Esforço, interesse 
pessoal, dinheiro, estudo ou orientação familiar? 
# Nossa! Eu começaria pela orientação familiar. Eu sou sempre baseado na 

família, eu acho que a orientação familiar e o esforço. Nem sempre dinheiro, por 

quê? Porque que eu me formei? Porque eu tive a coragem de pedir uma bolsa e 

aí vai aquela coisa de você ter a humildade. Como seria difícil pra mim pagar, eu 

tinha que arrumar uma forma, e uma forma que eu tinha de... custear a minha 

bolsa. Então acho que assim, a família, o esforço todo de cada um, acho que 

tudo isso também contempla pra que você consiga chegar no objetivo. Existem 

várias formas na verdade, necessariamente eu falo, dinheiro ajuda, mas eu 

sempre brinco assim, dinheiro não problema, dinheiro é solução. 
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Facilita 
# Então a vida é como você encara as coisas “né”. Então o cara, “oh, eu estou 

com um problemão...” Eu digo: Não, dinheiro é solução não é problema, é o que 

vai resolver, mas nem sempre compra tudo. Existem outras formas, quando você 

não tem dinheiro, você começa criar outros mecanismos que vai acabar te 

favorecendo “né”. Que foi o meu caso, eu não tinha grana, mas a empresa 

custeou pra mim o curso de Geografia e História... Então quando você tem 

esforço, dedicação, tem uma família por trás mesmo que humilde, mas uma 

família que tenha consciência... 

 

Você se considera uma regra ou exceção?  
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# Não, não, não, pelo contrário, eu não acho que eu sou uma exceção, eu acho 

que seria uma regra, muitas pessoas como eu bem humilde e venceram na vida. 

Eu aqui repito “né”, com o pouco que eu tenho eu acho que eu sou vencedor. 

“Pô”, esse ano pra mim é um ano espetacular, eu consegui comprar minha casa. 

Eu morava em apartamento “né”, aqueles financiamentos da Caixa, aquela coisa 

toda e tal... E eu consegui vender o apartamento, quitar lá e comprar uma casa. 

Então pra quem morou de aluguel... Nasci em 68, meus pais casaram já morando 

de aluguel, meu pai conseguiu construir uma casa só em 80! Ele nasceu em 68 e 

conseguiu a casa em 80. Quer dizer, eu acho que eu sou um vencedor, eu 

consegui comprar uma casa antes dos 40 anos, o que lá trás, há anos atrás, eu 

imaginava que ia ser lá pelos 50 e olhe lá. Então eu consegui antes dos 40 anos 

e o fato de ter me formado pra mim é uma coisa gratificante. Pra certas pessoas 

“eu me formei, tal, lá...” Pra mim não, o fato de eu ter me formado, ter me 

desenvolvido mais, de ter um futuro foi uma coisa espetacular, para o padrão da 

minha família foi uma coisa além. E eu acho que é legal porque eu abro... eu 

também sou muito sonhador “né”... Eu abro caminho para outras gerações, para 

os meus sobrinhos, pra primo... “Pô, o meu primo fez faculdade, cursou a 

faculdade então eu também consigo...” Então por isso que eu acho que professor 

ainda é modelo, é exemplo. Então eu não me vejo só como professor, eu me vejo 

como homem também e é o exemplo que eu tenho pra passar em sala de aula. 

Então isso é legal, porque aí a Vitória vai falar “pai eu não quero cursar...”. Como 

não quer? Eu cursei, com todas as adversidades “né”. E eu tenho primos que já 

fizeram também e tal, porque se o primo conseguiu ou o tio conseguiu, nós 

 



 

também vamos conseguir. Então tem todo esse lado que também é meio lúdico 

“né”, mas que pra mim faz muito sentido. 

 

Como que você vê o fato de haver alunos aqui no Ensino Fundamental II 
que ainda não estão alfabetizados ou que estão semi-alfabetizados? 
# Ah, eu acho muito triste, eu acho muito triste e eu entendo que a complexidade 

pra quem é PEB I... e ao mesmo tempo eu não compreendo o fato de o aluno 

ficar quatro anos ou dois anos com a mesma professora sem ser alfabetizado. Eu 

não sei se o aluno tem dislexia ou algum outro problema, mas não dá. Pra quem 

recebe no fundamental, isso está escrito lá na legislação, o aluno deve ser 

alfabetizado até a oitava série, mas não dá. Na quinta série você tem um 

compromisso direto com o conteúdo específico. Eu não posso na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

alfabetizar um aluno, não nas letras, não no alfabeto. Isso é uma função do 

professor de 1ª a 4ª. Então eu acho que em algum momento, há uma defasagem 

no meio do caminho. Eu acho que tem que ser reavaliado essa postura do 

professor PEB I que alfabetiza. Eu acho assim, que o professor que alfabetiza 

tem que ganhar uma medalha, que é difícil alfabetizar, como é difícil ensinar. 

Porque é assim, você pode ser um gênio como professor, agora você ter 

habilidade pra passar o conceito e ensinar o que você sabe? Eu conheço muitos 

professores que são espetaculares, o cara presta dez concursos e passa em 

onze. Põe ele na sala de aula, ele dá uma aula tão técnica que o aluno não 

entende absolutamente nada e o cara tem muito conhecimento, mas não 

consegue. Eu não sei o que acontece com a alfabetização, o que eu sei é que na 

quinta série nós temos muitos alunos semi-analfabetos. Geografia você usa 

Matemática, você usa Língua Portuguesa porque tem escalas, têm gráficos e o 

aluno não sabe ler, não sabem escrever, não sabem transformar centímetros, 

milímetros, decímetros... Eu não tenho tempo pra isto. Ou eu leciono Geografia 

ou eu vou dar aula de Matemática, “né”. Então eu acho muito triste um aluno na 

4ª série semi-analfabeto, não sabe escrever quase nada... Mas quando você está 

numa escola de 5ª a 8ª série, que você recebe alunos de 4ª de uma outra escola, 

você diz “o problema está lá, lá não se alfabetiza bem”. E no nosso caso 

 

Que recebe daqui 
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# Que o aluno passa da 4ª série para o fundamental e o aluno não sabe 

escrever... tem alguma coisa errada. Que a sala está super lotada, que a sala 

tem muitos alunos, o PEB II também tem esse problema. Você que pega aluno 

da 5ª  série e vai com ele até o 3º ano do Ensino Médio, o aluno faz vestibular, 

faz dez vestibulares e está reprovado. Só que no Fundamental II muda muito o 

professor, muda muito, um ano é um, um ano é outro... da mesma disciplina e aí 

a qualidade oscila. Vocês ficam com o aluno quanto? Dois anos pelo menos? 

 

Um ano 
#Um ano? 

 

É, cada ano muda “né” 
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# Cada ano muda “né”, mas vai passando para o colega que está lá no segundo 

ano, no terceiro ano... e a coisa não acontece Silvana. Eu tenho por habito desde 

a 5ª série, os alunos de Geografia eles são obrigados a ler na minha aula, eles 

vão exercitar a leitura, no meu ponto de vista é importante. Não no meu “né”, de 

todo mundo, mas tem professor que não gosta. Só que chega na hora de ler, o 

cara não consegue ler, se ele não sabe ler, ele não sabe interpretar, se ele não 

sabe interpretar, na Geografia não dá, na Geografia é interpretação “né”. Você 

até pega os fatos da natureza, do relevo, da sociedade, do espaço geográfico... 

mas não sabem nem ler, quem dirá interpretar. Então como que eu trabalho com 

um aluno desse, eu não fui trabalhado na faculdade, PEB II, pra alfabetizar 

alunos. Eu não fui preparado pra isso. Como que eu trabalho essa situação? 

Então o problema de alfabetização de 1ª a 4ª, acho que alguma coisa está 

errada. Eu não sei detectar o que é, mas quando eu pego aluno de 5ª série que 

não sabe ler nem escrever, ele ficou quatro anos com uma professora... Não, tem 

alguma coisa errada “né”, não é possível.  E se passou pra você, professora do 

primeiro, passou pro segundo, do segundo pro terceiro e não foi detectado nada? 

O que "que" foi feito que o aluno chega na 5ª série e não sabe ler? Não dá, fica 

difícil. Então eu acho que é lamentável quando você tem uma escola que é de 1ª 

a 4ª,  5ª a 8ª e o Ensino Médio é pior ainda, porque aí você está fazendo de conta 

mesmo, não é? Porque ficou quatro anos lá nesta escola, foi pra 5ª série sem 

saber ler nem escrever chegou na 8ª série, continua da mesma forma, vai 

terminar o Ensino Médio e o aluno não absorveu absolutamente nada. Porque o 

 



 

problema aí é a base, eu não estou isentando o professor de 5ª a 8ª, mas gente, 

é a base. De 1ª a 4ª ele tem que ser alfabetizado. Para, não pode ser promovido 

pra 5ª, não dá. Eu já cheguei aqui nesta escola a sair do conselho, por quê? 

Porque aluno do fundamental está todo mundo aprovado, cara que nem abriu o 

caderno, não sabe nem ler nem escrever, está aprovado. Eu falei para, e fui pra 

sala dos professores... Falei não, vamos chamar o pai aqui, vamos fazer um 

documento, vamos ver se o pai se compromete, vamos ver se o pai assina um 

documento que quer que reprova o aluno, reprova. Entendeu? Mas não, dá muito 

trabalho. Chama o pai, porque tem pai que é consciente, meu filho não sabe nem 

ler nem escrever não vai pra 5ª série, vai ficar mais um ano na 4ª. Não sei se já 

surgiu algum caso assim, mas tem pai que é consciente, não quer que o filho seja 

aprovado porque ele não sabe nem ler nem escrever. Agora ir empurrando como 

nós estamos fazendo, o que "que" é isso? Isso é um crime. Então cria uma 

certa... Porque é assim, eu falando pra você aqui é uma coisa, agora eu falando 

pra dez professores PEB I, elas vão querer jogar a cadeira em mim. 

 

Com certeza (risos) 
# Mas que tem alguma coisa errada nesta alfabetização, eu não tenho dúvida 

nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora onde está a falha, como eu não 

sou gestor... é um gestor que precisa saber o que é. Agora como que eu vou 

colocar o  meu filho nesta escola que não alfabetiza, fala pra mim? 

 

Pensando agora nos alunos que tem dificuldades de aprendizagem, que 
chegam aí no Ensino Fundamental II com essas dificuldades. Você acha que 
essas dificuldades derivariam mais de problemas psicológicos, sociais ou 
econômicos? 
# Eu acho que são mais problemas sociais “né”, porque esses problemas sociais 

estão ligados a problemas econômicos 

 

Familiares... 
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# É familiares, econômicos, mas são mais problemas sociais familiares, eu acho 

que a família ainda  é o grande problema, porque você no Estado, você trabalha 

sozinho “né”? Você não tem a participação da família. Eu até vejo as mães vindo 

buscar os meninos aqui, mas pra aproximar, pra um diálogo, aquela cobrança  

 



 

em casa, ela vai falar pra você “eu não tenho tempo querida”. O que eu mais 

ouço em reunião, eu dou todo o perfil do aluno, ela olha e fala assim “professor, 

eu não sei mais o que fazer com o meu filho”. Se você que é a mãe não sabe, eu 

que tenho quarenta e cinco na sala, eu não posso. Eu ouço isso direto, professor 

eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Minha senhora, a senhora acha que 

eu sei? É o seu filho, fica difícil. Então o pai não consegue, não tem nem 

estrutura pra auxiliar o filho. E é assim, a sua filha é menina “né”? 

 

Eu tenho dois, um menino e uma menina. 
# Ela fala “mãe me ajuda nesta atividade”. Você tem condições de auxiliar o seu 

filho, o  aluno nosso, o da Naval o pai não tem condições, porque também ele 

não sabe nem ler nem escrever, ele estudou até a 4ª, 5ª  série. Porque a vida faz 

isso mesmo, o cara tem que trabalhar. Então a família é desestruturada, é mais 

problema social mesmo, sem dúvida alguma. 

 

Como é que você descreveria um bom aluno? 
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# Um bom aluno é aquele que é esforçado, dedicado... Tem que ser esforçado, 

não importa se é particular ou Estado, isso na verdade é pra vida toda “né”. E não 

é só com relação à educação, é em tudo que se faz na vida, tem que ser 

dedicado, tem que ser esforçado... Uma coisa que é muito difícil que eu me 

policio também, aprender a ouvir, tem pessoas que não sabem ouvir... Você fala 

não... Tem pessoas que não sabem ouvir, tanto é que depois, passado uma 

semana, um mês, elas voltam a fazer a mesma coisa... Ele não sabe ouvir. Você 

fala com ele, ele fala “Não professor, beleza, tranqüilo, desculpa, entendi”. Só 

que na semana que vem ele faz a mesma coisa. Hoje a maioria das pessoas não 

sabem ouvir, esse é o grande problema, escutar é uma coisa, ouvir é outra. A 

gente pode conversar meia hora aqui e eu não entender o que você falou. Tem 

pessoas que até se negam a ouvir, elas são completamente fechadas, só o ponto 

de vista dela tem sentido, que é válido, o que os outros falam não serve. Eu acho 

que as pessoas deveriam e o aluno também aprender a ouvir mais. E uma coisa 

também que eu acho interessante que hoje em dia não se dá nenhuma 

valorização, é a questão da idade, da experiência... Hoje não se leva em 

consideração a experiência que a pessoa tem. Se a pessoa tem cabelos brancos, 

não importa se ela não cursou nenhuma faculdade, ela tem experiência de vida 

 



 

que em algum momento vai servir pra você e nesse país o idoso é desvalorizado. 

Não importa que o cara tenha 80 anos e nunca cursou uma escola, ele tem uma 

experiência de vida que é muito mais rica do que qualquer diploma. Eu lembro do 

meu avô, meu avô completamente analfabeto, meu avô. Uma coisa que sempre 

me marcava é quando ele ia numa loja e o cara pegava essas almofadas de 

carimbo, pegava o polegar dele e colocava lá e isso era a assinatura. Eu nunca 

vou me esquecer disso, mas o que quero dizer com isso, meu avô não sabia ler 

nem escrever, fica doente e entra no mato, ele conhecia todas as plantas. Olha a 

cultura que ele tem, a riqueza que ele tem “né", é uma cultura medicinal, 

conhecia plantas do mato, fazia chá, fazia isso, fazia aquilo, nem ia em farmácia. 

Então ele tem toda uma riqueza cultural que não é aquela acadêmica, mas pela 

vivência ele tem uma riqueza cultural e isso a sociedade despreza hoje. Hoje o 

indivíduo é considerado de acordo com os seus títulos, com seus diplomas o que 

não que dizer de repente absolutamente nada. Porque você tem muitos títulos, é 

muito culto, mas você não tem de repente sensibilidade e você não consegue 

perceber na realidade o outro que está a sua frente, você não escuta o outro. 

Isso acontece em consultório médico Silvana, “né”. Você chega em consultório 

médico, o médico está de cabeça baixa e fala assim “o que você tem”? 

 

Nem olha na sua cara 
# Nem olha na sua cara. “Passa lá e toma essa injeção. ”O doutor, você não 

deveria fazer aí um exame pra ver se eu sou alérgico? Aí ele fala pra você: Quem 

é o médico, eu ou você? Precisa? Precisa essa expressão?  Quer dizer, não tem 

o mínimo de sensibilidade, parede cheia de diplomas, mas ele não tem 

sensibilidade, ele não trata o outro como igual porque ele é médico e médico que 

eu saiba não está acima de ninguém não é? Então essas coisas do dia a dia, a 

sociedade foi perdendo e isso chegou na família infelizmente. Então eu acho que 

o título, o diploma, isso não quer dizer absolutamente nada se você não souber 

utilizar todos esses conhecimentos que você adquiriu “né”. 

 

E pensando na escola, qual o tipo de cultura que você acha que a escola 
valoriza? Essa cultura acadêmica ou essa cultura igual a do seu avô? 
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# Não, a escola infelizmente ela... na minha concepção é a cultura acadêmica. 

Como agora “né”, tem inscrição, eu estou há quatro anos aqui, tenho que trazer o  

 



 

diploma novamente, diploma ou histórico. “Pô”, eu já não tenho quatro anos, eu 

sou efetivo... Então é uma burocracia... Então eu sinto em voltar para o 

acadêmico e volto naquilo que eu falei da eventual, ela tem curso superior, mas 

ela repassa? Não, manda fazer cópia. Do que valeu o diploma? De 

absolutamente nada. Então muitas vezes a via acadêmica nem sempre é correta, 

tem que se ver o que você tem de experiência também, tem que se valorizar 

quem tem mais idade, que já viveu mais. Não quer dizer também, às vezes tem 

um cara com 40 anos que vivenciou muito mais do que um com 80 que vive lá no 

meio do mato no interior, mas não é uma regra, é uma exceção. E a escola 

valoriza muito sempre o acadêmico, “ah, mas eu tenho mestrado, eu tenho 

doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo...” “Tá”, mas vamos ver se realmente é 

tudo isso. Tem experiência de vida? Tem sensibilidade? Sabe ouvir, “né”? Tem a 

humildade devida? Aí que está, e o que eu tenho percebido, é que quanto mais 

títulos a pessoa tem, menos humilde ela é, impressionante como as coisas 

mudam. Nós tivemos aqui, o exemplo aqui na própria escola, professor “né”, 

ascendeu à direção, mudou o comportamento. Você sabe muito bem disso, não 

preciso nem citar nomes. Quer dizer, era professora, ascendeu à direção muda o 

comportamento? Não, mas você é a mesma pessoa. Tudo bem que tem uma 

questão de hierarquia, mas eu não preciso colocar a hierarquia a frente. Respeita 

o outro que é professor. Até então à uma hora dessas nós tomávamos cafezinhos 

juntos, agora você está na direção você mudou a postura? Não, você é a mesma 

pessoa não é? Então isso... na questão acadêmica infelizmente ela é forte  e eu 

sempre costumo colocar o ser humano a frente, nada de títulos nem riquezas... É 

sempre o ser humano, por isso que eu escolhi ser professor, porque você 

trabalha com os humanos, você interagir com o ser humano, você aprender com 

o ser humano. 

 

Você acha que o fato da escola valorizar o conhecimento acadêmico, você 
acha que isso... 
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# Ela deixa... Infelizmente aí há uma separação, é um divisor de águas “né”. Ela 

perde a sensibilidade de você valorizar o ser humano primeiro... Você não pode 

ver o aluno apenas como aquele aluno aprendiz, não, ele é um ser humano e tal, 

fica sentado cinco, seis horas aqui e ele cansa. É uma disciplina, é outra, a 

questão da idade... Tudo isso você tem que levar em consideração. Você está 

 



 

falando de um menininho de 8 ou  7 anos, sei lá, que seja, isso tem que ser 

levado em consideração. Você tem que passar conteúdo? Tem, mas não se 

esqueça que ele é um adolescente, é uma criança, é um jovem. Como a gente 

está muito ligado no piloto automático, a gente esquece disso às vezes “né”. Tem 

professor que quer atropelar conteúdo. Não é bem assim, ele não vai absorver, 

você pode encher as duas lousas, não vai resolver se não tiver um diálogo, se 

não tiver uma conversa, se você não sentir o aluno e fizer uma filtragem na sala, 

saber o perfil dos alunos que você tem, não vai resolver. 

 

E você acha que essa valorização do conhecimento científico, ela influencia 
na aprendizagem do aluno, no fracasso do aluno? Daqueles que vão 
fracassar e daqueles que não vão. Daqueles que tem o conhecimento 
científico e vão se dar bem e daqueles que tem uma defasagem devido ao 
contexto... 
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#Então, no Estado o problema é que a maioria deles tem a defasagem, eles não 

têm quase pré-requisitos. Eles ficam muito presos a informação na escola, não 

tem assim internet nem todos tem acesso. Então eu acho que realmente 

prejudica sim. Aqueles que têm um pouco mais de poder aquisitivo mesmo no 

Estado, eles acabam tendo o conhecimento de outras áreas. Aqueles que não 

tem, com esse professor muito acadêmico, muito técnico, muitos serão 

prejudicados. Nós temos um caso aqui na escola, eu não vou citar, mas nós 

temos um caso de um professor que é muito técnico e tal... Tudo bem, ele é um 

excelente professor, mas ele não atinge o aluno. O aluno não absorve 

praticamente a matéria. A minha disciplina trabalha muito com outras disciplinas, 

se ele não absorve a minha disciplina acaba sendo prejudicado. Eu preciso de 

outras matérias também, Química, Física, Matemática, História em Geografia. 

Você fala de clima, fala de tempo, não é? Você vai falar de H2O, CO2, e o cara 

não sabe o que é (risos). Então como é que você trabalha? Fica difícil, ou mesmo 

se você vai trabalha História, ele determina o fato no tempo, a Geografia 

determina o fato no espaço. Se ele não sabe Geografia, vai atrapalhar a aula de 

História, “lá no ano terceiro antes de Cristo, em Roma. Roma onde é mesmo 

pessoal? Aí o cara fala, “lá na Ásia”. Não pessoal, é na Europa. Então na verdade 

a maioria das disciplinas elas se complementam, mas nós temos problemas 

muito sérios. Então eu acho que só a questão acadêmica não resolve. Você tem 

 



 

que fazer  uma sondagem e saber na verdade qual é o perfil do seu aluno, caso 

contrário está tudo perdido e aí entra a interdisciplinaridade, que você não vê 

acontecendo no Estado. Se você tem uma 4ª  e eu estou com os alunos da 5ª  

nós não poderíamos conversar? Eu vou receber o aluno que estava com você. 

Esta é a primeira conversa que nós estamos tendo aqui, eu e você. Quantos 

anos já... Um ano, dois anos... Então não há... Cadê o gestor? E esses HTPCs, o 

que "que" se aproveita do HTPC? Nada. Porque não une os professores, o PEB I 

o PEB II, vamos trocar informações. Oh tem aluno que tem dislexia e eles estão 

sempre com problemas e tal... Pra se preparar, pra gente fazer uma troca, mas 

isso não ocorre e isso é muito ruim. Pra você ter uma idéia acho que sintetiza 

isso, no privado quando há uma reunião, até os funcionários participam, faxineiro, 

cozinheiro... Aqui? Você pode ver o planejamento, só professores. Ué, mas não é 

uma equipe? A equipe é só professores ou funcionários da escola? Que vão 

limpar, o pessoal da secretaria que vai receber... Então a mentalidade é 

completamente diferente e isso prejudica o seu trabalho em sala de aula, por isso 

que eu falo, só os títulos não valem nada, se você não tiver essa percepção de 

mundo  não vai resolver nada.  

 

Como que você descreveria um mau aluno 
# Descrever um mau aluno é geralmente aquele que não participa, que não se 

interessa pelas aulas, ele não tem aproveitamento, ele faz as provas ele tem um 

mau resultado, mas isso não é o aluno, é porque ele não tem uma estrutura, não 

tem ninguém que cobre, ninguém que acompanhe, ninguém que incentive. Só o 

professor na sala de aula não resolve a questão. Então o mau aluno não é mau 

aluno porque ele não quer, é porque ele não tem o exemplo. A gente sempre... 

muito isso, o professor não é mais exemplo. Como que o professor não é mais 

exemplo? O Professor é modelo sim, o professor é exemplo. O pessoal brinca 

muito comigo aqui por causa do... 

 

Do jaleco 
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# Do avental, mas porque eu ainda acho, não é o avental, mas o professor é 

modelo. Eu não posso vir aqui de bermuda, não dá, eu acho que eu sou um 

modelo, eu sou um professor. Muitos alunos aqui na sala não tem pai, então eles 

vêem na figura do professor um pai que eles não têm. Eles já falaram isso pra 

 



 

Mariângela que às vezes eles me vêem como um  segundo pai. E eu pensando 

que eu tinha só a Vitória, mas eu tenho mais “né”, mas é mais ou menos isso. 

Então o perfil que você dá e o modelo que você passa pro aluno. E aluno gosta 

de disciplina, aluno gosta de ordem, aluno gosta de organização. Ele não é mau 

aluno porque ele quer, ele não tem o exemplo em casa e chega na escola ele 

também não vê isso e aí sim ele é mau aluno e não vai se interessar por nada. É 

uma discussão difícil essa “né”, do mau aluno ou do bom aluno. 

 

Os alunos desta escola que tem notas vermelhas, você vê eles como bons 
alunos ou maus alunos? 
#Bom, essa daí também é uma pergunta complicada. Por quê? Nota vermelha 

pra mim não quer dizer absolutamente nada. Nesse sistema que nós fazemos, de 

provas... Não, tem aluno que está muito bem preparado, vai prestar vestibular e 

não passa. A nota em si, ela não expressa o que é o aluno. Tem alunos que têm 

mais dificuldades, outros assimilam com mais facilidade, mas as notas vermelhas 

não quer dizer também que o aluno seja um péssimo aluno. Ele pode estar num 

dia infeliz ou ele pode ter problemas familiares... Eu acho que isso é muito 

relativo, a questão da nota. O que me preocupa é essa valorização que o Estado 

fez há um tempo atrás. Tinha uma época que era AS, OS... Então o cara tirava 

6,0 AS, tirava 8,0 também era AS. Ué, um tira 5,0 o outro tira 8,0 e os dois são 

iguais? 5,0 e 8,0 é a mesma nota? E mesmo assim, isso não quer dizer 

absolutamente nada. Eu posso ter um bom aluno que tirou 4,0 e um  outro aluno 

que é péssimo que tirou um 8,0. Sabe por quê? Porque ele colou e eu não vi. 

Então nota em si... Essa forma que nós utilizamos às vezes no privado é aqui... 

claro, tem quer ter uma avaliação, mas qualificar o aluno por nota não quer dizer 

que ele seja um bom profissional, porque você vai ter muitos médicos e 

engenheiros que tiraram dez na faculdade, oito e nove a vida inteira e o prédio já 

caiu, ela já matou tantos pacientes. Agora você pega o histórico do cara, só notas 

boas. E aí? Como que fica isso? Então a nota não conta muito não, eu acho que 

é muito relativo isso, muito relativo essa questão da nota. 

 

Então o baixo desempenho deles você atribui a que? 
# O baixo desempenho deles, eu atribuo na verdade a questão social. 
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Familiar 
# Questão familiar, questão social. Eu sempre vou acreditar nisso, família 

caminha junto com a escola. Não dá pra separar os dois e é o que está 

acontecendo hoje em dia, família pra um lado, escola pra outro... 

 

Os alunos da classe média que freqüentam a escola privada, que tem um 
outro contexto familiar, que tem hábitos de ir a um cinema de ir a um teatro, 
uma cultura diferente. Isso vai criar vantagens pra eles quanto aos alunos 
da classe baixa? 
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# Com certeza vai “né”, porque você freqüenta outros ambientes, conhece 

pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, com idéias diferentes 

e você vai assimilando, vai absorvendo. Você vai formando conceitos, análises, 

você enriquece. Não seria ótimo todo mundo pegar uma mochila, colocar nas 

costas e viajar o mundo inteiro? Culturas diferentes, isso vai abrindo, vai 

desenvolvendo o ser humano. Só que o nosso aluninho aqui do público, ele... 

como não tem poder aquisitivo, o cinema é uma coisa muito cara. Tudo bem que 

ele tem vivencias, mas não é a mesma coisa, o ambiente é diferente. Se você 

pegar um CD e ver na sua casa dentro de um barraco não é a mesma coisa...  

DVD todo mundo tem, mas você ir ao cinema, com pessoas que estão bem 

vestidas, que conversam a língua portuguesa correta... é diferenciado, o 

ambiente, a postura... Tudo isso modifica, modela, ensina, é o exemplo, é o 

exemplo, não é? Agora o camarada vai ver no sofá, comendo, derrubando tudo 

no sofá.... Não dá certo não é? Então eu acho que é o exemplo, então eu acho 

que o poder aquisitivo facilita e facilita bastante. E uma coisa que eu acho que faz 

as pessoas crescerem muito também é a questão das viagens. Assim, os alunos 

não gostam quando você pede uma redação sobre férias, mas quando você faz 

uma redação sobre férias, você faz uma análise realmente sócio-econômica do 

que aconteceu. O que você fez nas férias? Fiquei em casa. Aquela redação que 

você pega de alguém que viajou, sabe o que “que” é a viagem dele? Foi visitar os 

avós (risos). Todo ano ele faz a mesma coisa... Que viagem é essa? Não é pra 

conhecer lugares, é pra visitar um familiar, isso que é viagem pra eles. Ele não 

vai em Caldas Novas, ele não vai em outro lugar qualquer, ele não sai fora do 

país... Se bem que eu também nunca sai fora do país, para o aluno do Estado 

seria pior. Mas ele não tem assim, uma viagem cultural, que ele vai aprender. 

 



 

Fala pra qualquer aluno, vamos fazer uma excursão, “eh, beleza”, “tá” todo 

mundo pensando que é o Playcenter. Aí você fala, vamos no Museu Paulista, 

“ah, eu não vou, museu? Eu não vou”. Vamos pro SESC? “Eh, beleza”. Vamos 

no... Vamos no Planetário? Planetário os caras não gostam, Planetário que é 

lindo aquilo, não gostam. Então é uma realidade, porque os pais também nunca 

foram, não conhecem... 

 
E você acha que o Estado convoca essas oportunidades para os alunos da 
classe baixa? 
# Em que sentido? 

 

Que ele cria essas oportunidades? 
# Ele cria oportunidade no sentido contrário, ele vicia, porque é sempre 

Playcenter, é SESC... Agora passeios culturais são pouquíssimos e mesmo na 

escola... O aluno não quer ir, e você não vai obrigar ninguém a entrar dentro do 

ônibus. Por quê? Por que passeio exterior e só pra lazer, mas não dá pra aliar o 

prazer, a cultura ao aprendizado? Pra mim escola é sinônimo de aprendizado. 

Quando você faz excursão só pra SESC... O Playcenter até tem desenvolvido um 

trabalho de professor de química, física, de velocidade, massa, não sei o que 

tem... Mas é raro, não é isso? Aí o professor aproveita, leva o filho também  que 

é de graça e tal... Mas o que "que" o aluno vai aprender do passeio do SESC ou 

do Playcenter? Absolutamente nada. Leva na Estação Julio Prestes, leva pra 

conhecer a Estação da Luz, leva aqui em Diadema em pontos históricos... Pede 

lá um ônibus pra prefeitura e ela não fornece. Então a escola também está num 

caminho do... Ela está interessada no dinheiro que vai entrar do Playcenter, da 

APM não sei do que mais, mas qual que é o objetivo da escola? Não seria atingir 

o aluno? Pra mim você não atinge aluno nenhuma fazendo excursão pra SESC 

ou Playcenter, não tem nada a ver uma coisa com a outra e o que é pior, aqueles 

que não vão, não vem à escola. Os que não vão, também não vêm pra escola e 

fica por isso mesmo. E qual que é a realidade? A gente fica aí tomando 

cafezinho, você acha que o professor acha ruim? 

 

Não 
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# Acha bom, é um círculo vicioso, todo mundo sabe. É igual ponto de droga, a 

polícia sabe onde é, mas não vai, quando vai é pra pegar... É um círculo vicioso, 

o Estado está viciado, está viciado. Porque que não vem um calendário da 

secretaria da educação, mês de fevereiro, Museu tal, mês de março, Planetário e 

todas as escolas vão cumprir. Eu quero ver o aluno falar que não vai, porque o 

pai sabe que tem que ir. Gente, se um professor de meia pataca falou isso, 

imagina os educadores que estão lá. Estabelece, vamos mudar um pouquinho, 

dar a possibilidade pra aquele que está mais inferior conhecer, ele não conhece o 

museu, nunca foi num museu... nada disso, eles não conhecem, mas conhece o 

SESC Itaquera, Interlagos, eles conhecem as piscinas, mas eles não conhecem 

nada, eles não conhecem Geografia, História, Artes... Eu não consigo entender a 

mentalidade do Estado. No particular você faz esse tipo de excursões, então o 

aluno tem mais possibilidades. Sabe o que me chateia muito Silvana, é assim, 

como eu vivo os dois opostos. O aluno aqui do Estado, ele está sendo preparado 

para ser o empregado e o do particular está sendo preparado pra ser patrão. Isso 

é uma coisa que me incomoda e muito. Eu tento quebrar essa barreira, mas eu 

sei que lá na frente é difícil e esses nossos aqui serão os futuros empregados e 

aqueles lá serão os futuros patrões. Eu gostaria que alguns que estão aqui 

fossem os futuros patrões, não que os outros pião seja empregados, mas 

infelizmente é essa a realidade, os nosso aqui serão empregados e lá eles serão 

os burgueses mesmo, os donos dos meios de produção. Infelizmente é uma triste 

realidade. Ah, 3º ano aqui quantos estão empregados? Cinco, em uma sala de 

quarenta e oito. Muito difícil, isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas eu já 

cheguei também a conclusão que eu não vou mudar o mundo. 

 

Cada um faz a sua parte 
# Mas a nossa parte é muito pequena “né”? Não tem aquela fábula lá da estrela... 

que é mais ou menos assim, se você salvar uma vida é como se você tivesse 

salvado a humanidade inteira, mas isso é muito bonito assim... mas na realidade 

não é isso, a maioria dos alunos aqui terão muitos problemas pra se engajar no 

mercado de trabalho e a nossa escola... a nossa escola eu digo o Estado e não 

esta escola propriamente, de uma forma geral, ela não prepara o aluno pra isso. 

Aliás, a escola, “tá” lá no estatuto, ela não tem função de preparar o aluno para o 
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Ensino Superior, ela tem que preparar para o mercado de trabalho. Eu acho que 

nem isso nós estamos fazendo na verdade. 

 

Só que aí, o mercado de trabalho que ela prepara é pra cargos subalternos 
“né”? 
# Exatamente, então aí há uma segregação, infelizmente há uma segregação 

nessa questão. Então é uma discussão difícil essa, difícil, que causa stress... 

 

Angustia 
# Angustia na verdade, uma ansiedade muito grande. 

 

Você acha que tem alunos com mais dificuldade pra aprender do que 
outros? 
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# Com certeza, nós temos isso sim, nós temos sérios problemas, aí eu acho que 

se entra no psicológico, alunos com problemas psicológicos não é? Até pelo tipo 

de vida que ele vê, de violência, de drogas etc. Uma boa parte dos alunos tem 

muitas dificuldades no aprendizado, acho que mesmo de 1ª a 4ª e depois 

fundamental e médio, mas fruto de muitos problemas que eles têm, muitos 

problemas mesmo. Tem alunos na sala com problemas familiares assim... Pai 

bate na mãe, foi embora, deixou a família... São muitos problemas, o cara não 

tem como entrar na sala de aula e se concentrar na matéria. Ele vai ter um tipo 

de distúrbio, de uma forma ou de outra... Eu falei pra uma sala de aula lá... numa 

escola de São Caetano, tinha onze alunos na sala. Pessoal eu gosto de esportes 

e tal, vamos falar um pouquinho de vocês pra gente se conhecer. Qual é o 

esporte que você mais gosta? Equitação, equitação, equitação... Aí eu falei, 

equitação? Quer dizer, alguém do Estado ia fazer equitação, alguém tem um par 

de cavalos num aras ou alguma coisa assim? É uma realidade completamente 

diferente, pegar um cara que faz equitação no sábado e no domingo, chega na 

segunda-feira levemente solto. Agora o outro que o pai briga com a mãe, ele 

passou a madrugada na balada porque não quer se ver nos problemas, ele vai 

chegar na segunda-feira aqui cansado, com sono, desestimulado... E quando tem 

um professor que só tem pra oferecer pra ele aula expositiva, ele não vai querer 

ouvir, ele não vai também aprender, vai ser muito difícil. Se você pudesse levar 

os seus alunos lá na sala de informática é uma coisa. Tudo bem que você faz um 
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trabalho diferenciado, fica lá com o mimeografo. Mas será que o aluninho não 

está cansado da folhinha do mimeografo não? Ele não tem que ser mais 

interativo, ir na sala de informática que é animado, que vai prender a atenção 

dele... Você vai ficar no mimeografo até quando? Difícil, como que se ensina 

dessa forma? Você não tem as ferramentas, você não tem as ferramentas 

adequadas. Mimeografo já é coisa do passado Silvana e vocês ainda estão no 

mimeografo, por quê? Porque se não você vai ter que xerocar do seu bolso. E 

quanto alunos você tem? No Fundamental II quantas salas eu tenho? Se eu for 

fazer prova da 5ª série e do 3º ano do Ensino Médio eu não tenho salário. Então 

é muito difícil, “tá” muito difícil trabalhar. Você viu “né”, vai chegar um 

computador. Quantos professores têm aqui? Quarenta, quarenta e cinco, 

cinqüenta, oitenta... Um computador para os professores (risos)? É brincadeira. E 

o Estado acha que “tá”, nossa! “Tá” saindo na mídia, todas as escolas os 

professores terão computador, mas não fala que são um para oitenta. E aí, vai ter 

escala?Você vai usar dez minutos, eu dez minutos, a outra dez minutos... Quem 

vai usar esse computador? E quando quebrar? Como vai arrumar? Da onde vem 

a tinta pra impressora? Quem vai fornecer a folha? O Estado? A gente sabe que 

não é assim, quebrou vai ficar assim, um mês, talvez anos quebrado entendeu?  

Eu preciso usar e aí você “tá” usando, como que faz? Não funciona assim, é uma 

discussão difícil essa, muito difícil, chega a ser revoltante quase, revoltante, sabe 

por quê? Porque fica naquela coisa de eu finjo que ensino e você finge que 

aprende e no final do ano “tá” todo mundo aprovado porque ele tem freqüência, 

mas ele não tem base, ele não tem conteúdo. O fundamental é revoltante, o cara 

que não abre o caderno, responde presente e está aprovado, sem ter nada, ele 

vai pra oitava sem saber absolutamente nada, porque não reprova. Este tipo de 

Progressão Continuada é péssimo, pode ter funcionado na França em outro 

lugar... mas aqui? É uma outra realidade, aqui nós temo hábitos culturais 

diferentes não é? O brasileiro é assim, quanto mais facilidade ele encontra, 

melhor é... Ele pensa naquele momento... A gente “tá” ensinando um aluno que 

ele pensa que não precisa se esforçar na vida, que tudo virá facilmente, tudo 

cairá do céu. É a Progressão Continuada, não se esforça, você está aprovado. 

Eu tentei manter a minha nota vermelha pra aluno promovido pelo conselho, eu 

fui promovido pelo conselho não é? Porque estava com nota vermelha comigo e 

mais três matérias. Se eu quisesse dar nota azul, não precisaria de conselho. Se 

 



 

o conselho promoveu, vamos manter a nota vermelha dele. Aí me falaram que 

todas as notas foram mudadas, como ele foi aprovado, é 5,0 para o aluno, 5,0 

para o aluno que não fez nada o ano inteiro. Entra na sala do conselho eles 

queriam mudar a nota, mas já mudaram na secretaria, então é tudo aquilo que eu 

falei, parece tudo uma grande brincadeira. Revolta mesmo, é bem complicado. 

 

Então você comentou que essas dificuldades de aprendizagens vêm mais 
desta questão social, familiar... 
# Com certeza, a família não tem essa disponibilidade pra acompanhar o filho, 

incrível “né”. A mãe esperou nove meses o filho e depois ela não tem a 

possibilidade de... 

 

Você acredita em dom, que tal pessoa tem dom... Por exemplo, eu tenho 
dom para isso... 
# Ah, tem pessoas que tem uma... certa afinidade, facilidade sim. Tem pessoas 

que tem dom, como exemplo o professor, o professor que tem dom ele absorve 

com muita facilidade, mas não tem o dom de atingir o aluno de passar o 

conhecimento. Tem pessoas que tem esse  dom sim e isso na música, na arte 

isso se revela. Não é todo mundo que é artista, que vai lá faz teatro, tablado que 

eles falam, interpreta... Tem pessoas que são mais extrovertidas. Eu sou uma 

pessoa introvertida, eu falo quando eu tenho que falar, mas eu sou tímido e eu 

perdi essa timidez mais na faculdade. Até o Ensino Médio eu era muito tímido. Eu 

até brinco com os alunos, vem aqui na frente que você vai fazer seminário, “oh 

professor, eu tenho vergonha”. Eu falo não, seja sem vergonha (risos), não tenha 

vergonha. E eu acabei perdendo um pouco a timidez na faculdade, porque lá não 

tem jeito, ou vai ou vai, não tem meio termo, falar não quero, não vou, você vai 

ficar de DP. Então eu tinha que prestar contas na empresa também... Naquele 

tempo eles davam a bolsa e eles queriam ver as notas. Eu graças a Deus nunca 

fiquei de DP, então eu acho que tem o dom sim. Tem pessoas que têm 

afinidades pra estar em certas áreas e outros não têm. Você não vê essas 

pessoas que trabalham no comércio? Tem pessoa sisuda, cara fechada... No 

comércio não pode ser assim, tem que ser uma pessoa alegre, educada, 

graciosa, meiga... Vamos radicalizar, secretaria de escola, você chega na 
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janelinha a pessoa “pois não, o que é que foi?” Já intimida o... porque não fala 

boa tarde, boa noite... Quem atende, tem que atender bem. 

 

E esse dom ele vem de onde? 
# Esse dom pode ser nato da pessoa. 

 

Desde o seu nascimento? 
# Eu acho que pode ser nato, desde o seu nascimento e até por hereditariedade. 

 

Genética... 
# Passa de pai pra filho sim e às vezes não, mas eu acho que ele pode ser 

desenvolvido durante a vida. 

 

Aí tem a ver com o meio em que ele vive? 
# Tem a ver com o meio em que ele vive. Eu acho que as pessoas... 

 

Das oportunidades que ele vai... 
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# Eu acho que as oportunidades e o convívio com a família é muito importante. 

Mesmo que seu pai assim, um elevado grau de escolaridade, mas se é uma 

pessoa de mente aberta, de espírito aberto, eu acho que vai incutir na criança ou 

no adolescente essa vivencia, que é um modelo. “Pô”, pai de família tem que ser 

modelo, não tem outro caminho e acho que a criança vai desenvolver. Agora se é 

um pai muito truculento, cabeça fechada, você vai inibir a criança, vai criar 

traumas e isso a gente vê direto “né”. Então assim eu acho que fica difícil, mas eu 

acho que cada um nasce com um dom sim. Alguns têm e outros não têm. Tem 

pessoas que não desenham aí a mão livre? Só vai olhando e desenhando e 

nunca cursou uma escola de desenho. Eu teoricamente não sei fazer uma 

casinha, quer dizer, eu não tenho dom pra desenho “né”. Eu faço assim, mapas e 

tal, mas desenho mesmo, assim, a mão livre eu não consigo. Não sei se você 

tem esse dom, tem pessoas que já tem esse dom e não cursou nada de artes e 

tal... e tem esse dom. Tem pessoas que tem o dom da fala, outros da dança, 

outros da música, acho que isso é muito relativo, acho que nasce com a pessoa 

sim. Às vezes  o pai e a mãe não têm, mas a pessoa nasce... Ué, na nossa 

categoria é assim de professor, não é? Cada um tem uma característica e tal... 

 



 

Isso se acentua mais entre os alunos ou não... esse professor aí tem o dom, ele 

sabe ministrar uma aula, o outro, aquele ali sem chance, comprou diploma sabe? 

(risos) 

 

Agora pensando no sistema educacional de forma nacional, como você 
avalia as medidas tomadas pela secretaria da educação pra combater o 
baixo rendimento escolar? Progressão Continuada, reforço, recuperação 
paralela... 
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# Eu acho que tem que estabelecer uma norma que regule todos os estados, 

tudo bem, você tem que ter um programa único pra todo o país, mas o que se 

esquecem, acho que os governantes teriam que pensam é que na verdade 

existem vários Brasil dentro do Brasil. Então quando você baixa lá um plano 

único nacional de educação, nós temos aí vários Brasil dentro do Brasil. Há um 

contraste de Norte a Sul, Leste a Oeste não é? Então tem um plano geral que 

não vai contemplar todas as cidades de cada estado, de cada região, de cada 

população do país “né”. Eu sou mais a favor de um plano pra cada região... A 

realidade no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, elas são diferente, até pela 

questão financeira... A maior parte das crianças estão trabalhando na roça, 

criança de cinco, seis anos já “tá” na roça plantando e também não tem 

subsídio... Esse negócio de Bolsa Carne, Bolsa água, Bolsa luz, também não 

resolve. O pai tem obrigação de manter o filho na escola, ele não tem que 

receber pra isso. Eu entendo que como ele trabalha, a criança trabalha e ajuda o 

pai, ele recebendo esse dinheiro ele manda o filho, mas eu acho que isso não 

resolve. Eu acho que o plano educacional tem que ser adequado pra cada região, 

para cada realidade. Não adianta você querer chegar aqui com um nível muito 

elevado de educação em um bairro, um município muito pobre e que os alunos 

não tiveram na verdade nenhum pré-requisito, não tiveram base nenhuma. Não 

vai funcionar, não adianta socar matéria que o cara não vai assimilar. Então eu 

acho que tem que ser adequado a cada realidade. A Progressão Continuada eu 

sou completamente contra, é absurdo, não sou a favor de Progressão, não tem 

isso. O aluno tem que de certa forma, tem que ser avaliado, tem que apresentar 

resultados positivos naquela série e não nas séries subseqüentes. Isso “tá” 

fazendo com que o aluno fica cada vez mais semi-analfabeto, até porque não tem 

como reprovar. O sistema não permite que você reprove o aluno, então ele não 
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se dedica. Quando você não é cobrado, infelizmente é a cultura do brasileiro, não 

há uma punição, mas quando você não é cobrado você não vai dar o seu melhor, 

concorda? Não há necessidade, porque que eu vou me dedicar de verdade se 

ninguém presta atenção no meu trabalho... Sem mérito? Silvana na vida tudo tem 

que ter mérito. Tem que ser por merecimento. Falta aquela palavrinha, é do seu 

pai, não é seu, você não fez nada pra merecer aquilo. O aluno na sala de aula a 

mesma coisa, e o que é pior com progressão continuada que eu tenho percebido, 

desestimula o bom aluno. Em que sentido? Eu baguncei o ano inteiro, não fiz 

nada e minha média dos quatro bimestres é 5,0, tirei 1,0 em cada bimestre. O 

outro fez tudo, entregou a atividade, participa é dinâmico, ele é promovido pra 6ª 

série.  O outro que não fez nada também foi promovido na mesma sala. Aí você 

fala assim, eu fiz tudo e fui promovido, o outro não fez nada e também foi, pra 

que "que" eu vou me matar agora na 7ª. Tem acontecido isso, o bom aluno está 

virando péssimo aluno, desestimulado porque o outro não fez nada e também foi 

promovido. Será que ninguém enxerga isso?... Mas é obvio, é o modelo, é o 

exemplo que você dá. Se eu não faço nada e sou promovido... porque que o ano 

que vem eu vou me matar, eu já sou promovido... Agora tem alunos que não se 

esforçam, que não se dedicam e são contemplados com a Progressão. “Pô”, o 

cara teve nota vermelha o bimestre inteiro e agora colocaram 5,0 pra ele? Não 

gente, isso “tá” errado, ele vai fazer a mesma série, se dedicar, ele vai trabalhar, 

vai entender que ele tem que oferecer alguma coisa melhor para ser promovido. 

Eu nunca vi isso, sou um péssimo professor, não trabalho bem com os alunos e 

recebo aumento? Você que é uma boa professora, que tem um trabalho 

diferenciado, você merece aumento, eu não mereço aumento. E o Estado está 

passando esse problema “né”, bônus pra todo mundo. Mas é todo mundo que 

merece bônus? Não sei, ou será que você tem que receber o mesmo bônus que 

eu?  Ou você tem que receber mais pelo seu trabalho diferenciado? O Estado 

está generalizando, “não, bônus pra todo mundo” e de repente o cara é um 

péssimo professor. Eu acho um absurdo, não dá pra generalizar e o Estado tem 

mania de generalizar tudo, é um absurdo. Devia ser assim, você é um bom 

professor, você tem uma faixa salarial, se você não é um bom professor, você vai 

ser avaliado, se não é um bom professor é igual lá no privado, se você é um mau 

funcionário, rua. No Estado não, se você não é um péssimo professor, você vai 

continuar ganhando o seu salário numa boa. Qual que é o absurdo, você dá uma 

 



 

aula lixo ou uma aula dez, você vai receber o seu salário no final do mês da 

mesma forma... Não é igual no privado, se você é um bom professor está 

empregado, se não fez nada... aqui não tem lugar pra você... 

 

 

Agora eu vou até emendar na próxima pergunta. Com relação ao SAEB e o 
SARESP, isso mais ou menos vai interferir na vida do professor, porque... 
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# Ah, com certeza, com certeza vai. Então é mais ou menos assim “né”, é mais 

uma forma de avaliação. Isso não é uma avaliação do aluno, é uma avaliação do 

professor é óbvio, está avaliando o trabalho do professor. Mas é assim, se você 

trabalha de forma correta, não tem nada a temer. A única coisa que eu temo é o 

seguinte, a análise não vem em cima do seu trabalho, ela vem em cima do 

trabalho da escola. Como não há interdisciplinaridade, então de repente 

professor A, B ou C que é um bom professor, será prejudicado e isso eu acho 

injusto, porque vai ser a média da escola. Então você tem um grupo lá de 45 

professores, dez que realmente trabalham sério, que são abnegados, então 

esses dez serão prejudicados. Então essa generalização eu acho muito ruim. 

Agora eu também tenho medo de uma outra coisa, quem é que vai avaliar o 

professor? E se for o gestor? E se você não tiver afinidade com o gestor ou tiver 

divergências profissionais? Será que ele vai saber separar as coisas e vai te dar 

uma avaliação justa? Então isso não está muito bem definido “né”. Então eles 

estão usando esses dois instrumentos, SAEB e SARESP pra avaliar  o professor. 

Eu acho muito perigoso, você tem bons profissionais no Estado, professores que 

trabalham também em escolas privadas, no SESI ou em outros locais e esses 

professores serão prejudicados por uma média da escola. Quer dizer que você 

falta o ano inteiro, seu aluno não aprende, o meu aprende... a média da escola 

vai ser baixa por causa de você e mais quinze e eu que vou responder. Isso é...  

os alunos vão mal no SARESP e aí? E aí vão falar assim, aquela escola é uma 

meleca. Aquela escola é uma meleca não, a maioria dos professores, os 

diretores que é. Porque mãe e pai... tem pai que generaliza. Essa escola não 

presta, nenhum professor presta. O cara não conhece o seu trabalho e fala que 

os professores não prestam. E o governo está fazendo isso com a gente, e é isso 

que eu acho grave, ele vai lançar esse resultado na mídia, vai lançar na mídia e 

aí vão dizer, esses professores realmente não querem nada com nada e não é 

 



 

bem assim. Tem muita gente que leva a profissão a sério. Vamos esperar pra 

ver, o que vai acontecer é que todo mundo vai devolver esse bônus de R$ 

1.200,00, vai ter que devolver para o governo porque... Mas também, uma sala 

com quarenta, quarenta e cinco alunos eles querem o que? 

 

Você acha que o SARESP e a Prova Brasil elas são instrumentos fidedignos 
pra medir o nível de aprendizagem? 

 304

# Não, mas nós não temos outro instrumento pra ser utilizado no momento. Eu 

acho que não retrata completamente a realidade. Eu acho que cada situação é 

uma situação em que existem casos diferentes... É o caso que tem três períodos 

diferentes, têm três turnos diferentes, três períodos diferentes, com professores 

diferentes, que não trabalham coletivamente, que trabalham de forma dispersa, 

diferenciada, isso vai dar uma diferença. Então eu acho que isso aí é um 

instrumento também assim que... Até porque isso vai ser baseado em média, isso 

não quer dizer absolutamente nada. Você vai qualificar a escola boa... Já teve 

vários tipos de qualificação “né”, uma é verde, outra é amarela, outra é azul outra 

vermelha, parece semáforo (risos). Mas vamos contextualizar essa escola. Acho 

que deveria haver um outro tipo de avaliação. E é assim também, esse negócio 

de amostragem, a 5ª série não faz, faz 7ª , faz 8ª, o 1º não faz, faz o 3º... Não, ou 

ocorre em todas as séries ou não faz. Porque eles não estão num momento de 

construção de aprendizagem? Todas as séries devem fazer, não algumas séries 

específicas. De repente “tá”... Nossa! 5ª série a nota do SARESP do SAEB... Só 

que na 6ª série se eles fizessem seria muito baixa, porque a defasagem naquela 

escola não está na 8ª série ou na 6ª série, a defasagem estava na 5ª ou na 7ª. E 

aí? Então esse tipo de exame, ele deixa escapar todo esse filão de possibilidades 

que existem na verdade. Adianta só 8ª série? Aqui foi 8ª e 6ª, não é isso? Aí uma 

escola que tem 5ª e 7ª e o problemas está na 5ª e 7ª série. Resolveu? Tem um 

perfil do que realmente acontece na escola? De forma alguma, todas as salas 

têm que ser... e não por amostragem. Não quer dizer absolutamente nada, isso é 

muito ruim e esse ano ainda teve uma troca de professores e nos anos anteriores 

que era o próprio professor da escola? Que você pode manipular muito bem esse 

resultado hein (risos). O governo “tá” ficando esperto agora, o governo até que foi 

esperto esse ano, porque se depende do meu bônus... Mas eu acho que ainda 

não é um instrumento que realmente... Tem todas essas característica e que 

 



 

você pode confiar... Eu acho que ele não condiz com a realidade de cada escola 

e cada escola é a mesma rede com características completamente diferentes. 

 

Como que você vê o sistema de ciclos? 
# Ah, eu também não acho nada bom, eu acho também que não atende a 

necessidade da escola. Eu acho que essa questão de ciclos não condiz com a 

realidade, não leva a nada. É igual reforço, quase a mesma coisa do reforço “né”, 

você faz reforço... os alunos vêm para o reforço com um professor que na 

verdade, vamos supor, “tá” na 5ª série, aí vai fazer o reforço de língua 

portuguesa, só que o professor que entra na sala, não alfabetiza e o cara não 

sabe ler e escrever. Resolveu o reforço? E reforço é só de Português ou 

Matemática, não atende outras disciplinas...  O ciclo eu vejo da mesma forma, eu 

acho que só atenua o problema, mas não resolve o problema. 

 

Você acha que a volta do ciclo de dois anos ao invés de quatro vai melhorar 
ou vai continuar a mesma coisa? 
# Eu acho que pode até melhorar, porque você diminui, diminui na verdade... 

Quatro anos é muito tempo, é quase uma copa do mundo ou uma olimpíada. 

Talvez sendo analisado na 6ª série e não lá na 8ª “né”, talvez diminua um pouco 

sim. Eu acho que muitos problemas que se passaram despercebidos, podem ser 

detectados já neste ciclo e aí sim se tomar uma atitude da escola, com um 

planejamento pra tentar contornar essa situação ou resolver essa situação. Agora 

como está, na 8ª série só que ele vai ser reprovado? Se detecta o problema 

muito tardiamente, não dá pra fazer mais nada, ele cria muitos vícios na 8ª série. 

Talvez na 6ª série você consiga contornar essa situação, pode até ser. Eu 

acredito que exista essa possibilidade, eu acho que só o tempo. 

 

O governo agora esta colocando que as gratificações, os bônus, serão em 
cima das avaliações. E o professor... agora que volta esse ciclo de dois 
anos, você acha que o professor vai continuar aprovando mesmo com a 
possibilidade de reprovar? 
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# Aí vai entrar uma questão de ética, de conscientização de cada professor. Eu 

penso assim, isso eu acho muito perigoso, você fica na verdade aliando o salário 

a esse tipo de avaliação. Porque é assim, não é só professor, qualquer categoria, 

 



 

se mexe na questão do bolso, muda a postura do professor... ele vai ser 

conivente com muita coisa pra que ele mesmo seja favorecido. Será que vai 

resolver isso? Ah, essa escola foi muito bem, a gratificação será... Fala até em 

16º salário, que são essas gratificações. Eu acho que o professor vai acabar 

sendo conivente com muita coisa, então não vai melhorar a qualidade do ensino 

na minha opinião. O professor vai ser conivente com muita coisa, vai fechar os 

olhos pra muita coisa, a defasagem vai continuar, por quê? Porque isso afeta o 

próprio bolso, ou seja, a família do professor. Será que ele vai ter essa dignidade, 

essa ética profissional de apontar todos os problemas e a escola lá em baixo, não 

é isso? E ele não ter bônus, não ter gratificações. Cada professor tem que ser 

comprometido e ele é abnegado a esse ponto? Eu não acho... Eu acho muito 

difícil. E mesmo aqueles professores que fizerem esse trabalho não serão 

marginalizados dentro da própria escola? “Né”? Porque você falta de mais e eu 

não falto, eu respondo por isso. Meu bônus vai ser baixo porque na minha escola 

tem muitas faltas. Não dá, eu acho que não vai funcionar desta forma, não vai 

funcionar. Eu acho que é muito perigoso aliar na educação salário a questão da 

avaliação. Eu não vejo o ensino como uma empresa, dá a impressão que o 

ensino virou assim, uma empresa, que está procurando produtividade. Não se 

ensina com produtividade, eu acho que não é por aí. Eu acho que está 

distorcendo, está imaginando o ensino como se fosse uma indústria. Você produz 

bastante, não é? E você vai ter uma boa gratificação. Só que aqui não é 

produção, aqui é qualidade. Aqui você tem que ter qualidade. O que "que" é 

melhor numa sala, você ter 40 aprovados ou ter 25 aprovados e 25 retidos, mas 

os vinte têm qualidade pra cursar a outra série? O que vai acontecer é que nós 

vamos ter, como já está acontecendo, aprovação em massa, aprovação em 

massa. Você vai ver na hora de passar a nota aí, o cara tem 45 alunos e 

quarenta notas azuis. Será que realmente os 40 têm qualidade? Ou o professor 

foi ajeitando a nota e tal... Porque hoje você tem que colocar lá o número de 

atividades que você deu e daqui a pouco vai ser o modelo também que você 

ministrou. Eu acho muito perigoso isso, até peguei professores que eles não 

estão só no Estado, eles estão na rede privada. Não em escolas, em fábrica, tem 

outra profissão, na área de recursos humanos, em escritórios ou até em fábrica 

mesmo como operário e eles são professores aqui à noite. Então eles não têm 
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todo esse comprometimento com a educação. Eu acho isso também muito 

perigoso. 

 

Você acha que a escola “tá” cumprindo com funções que não é dela? 
# Com certeza, uma delas seria a questão da família, porque eu sou contratado 

pra passar valores ao contato com o ser humano, eu não sou contratado pra 

ministrar o conteúdo de Geografia, pra tentar abrir pra esse aluno como cidadão, 

uma vida melhor e consequentemente ele prestar o pré-vestibular e etc. Então na 

verdade, a escola absorve muitos problemas sociais não é? Da família, da 

sociedade, quando na minha opinião, ela deveria ser só uma instituição de 

ensino. Vamos decidir, ou ela vai ser assistencialista ou ela realmente vai querer 

passar conteúdo. Só pra exemplificar isso que você está falando, você lembra do 

nosso secretário anterior? O Gabriel Chalita? 

 

O Chalita 
# Era a política do amor e aí nós estávamos discutindo a questão dos projetos... 

Então todo mundo trabalhando com projetos e conteúdo está ficando pra trás. 

Trabalhava muito projeto, só que quando o aluno sai do Ensino Médio no 

vestibular se pede o conteúdo e não o projeto. 

 

Não o projeto 
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# E aí ele não passa. No particular tem projeto, mas é muito conteúdo. Fala em 

construtivismos e tal... mas o conteúdo é oferecido até o final... chega até a 

ultima linha do último capítulo da apostila e aqui no Estado não, é muito 

projetinho. Só que chega na hora do vestibular, não cai nada do projeto. É o que? 

Conteúdo. Eu sou mais em sala de aula conteúdo e vamos aprender. Eu acho 

que deveria ser voltado pra isso. A escola não fica só na questão social, todos os 

problemas que o aluno trás, não dá. Eu preciso lecionar a Geografia, preparar 

esse aluno, preparar a cabeça dele... Não dá, os problemas sociais acho que a 

escola não tem que assumir. Deveria contratar uma psicóloga “né”, ela ia ficar 

louca, ia surtar com o tanto de problemas que tem aí na escola? Tem que ter um 

psicólogo pra auxiliar, aliás, um não, vários, pra tentar resolver esses problemas 

aí sociais que ocorrem. O professor não tem condições, ele veio da particular, ele 

já está cansado... Tudo bem que é um problema do professor e não do aluno, 

 



 

mas não tem que resolver problemas sociais e familiares e a escola absorve tudo 

isso. Ah, vocês tem alunos aí, vocês vão embora as cinco e meia e as 

menininhas ficam esperando o pai  que não vem buscar ou a mãe. A dona 

Geralda já cansou de levar criançinha pequena pra casa. Ué, mas cadê o pai e a 

mãe? A escola não tem que resolver esses problemas e isso é obrigação do pai e 

da mãe. Saem as 17:30 hs, o pai tem que estar no portão esperando. Agora ficar 

uma criancinha até 19:00 hs, 20:00 hs ou 21:00 hs como já aconteceu? Isso é um 

absurdo, a escola não tem estrutura pra isto, não tem. Então acho que... ela 

deveria estar voltada a estas questões de preparar realmente o aluno... vestibular 

e não essas questões sociais. Tem que ter um outro departamento, a parte e nós 

não temos. Eu imagino um professor dando aula de Psicologia, e aí? Surte algum 

efeito? Tem algum resultado esse trabalho? Não tem como, até porque é uma 

aula só e uma aula só não dá pra trabalhar, é muito pouco. 

 

Quando você pensa nos alunos aqui desta escola, com um baixo 
desempenho escolar, quando você pensa no futuro deles, o que você 
imagina? 
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# Eu imagino aquele que vai... famílias destruídas, desemprego, alcoolismo... 

Nós temos alunos que são donos de bancas até, não bancas de jornal, bancas 

de droga “né”. Então eles têm uma outra realidade. Infelizmente a escola perdeu 

uma grande oportunidade de preparar esses alunos pra vida, pra serem 

realmente cidadãos como deveria ser. A escola tem um problema grave que é 

assim. Escola é sinônimo de aprendizagem, mas na escola hoje o que está 

acontecendo, nada se cria. Na escola pública ela só reproduz conhecimento, mas 

ela não cria conhecimento. A escola deveria ter como função criar conhecimento. 

Não, ela só reproduz aquilo que já existe e isso é muito fácil não é, porque o 

professor entra na sala, vomita tudo o que ele aprendeu, porque o aluno... é 

vomitar mesmo todo o conhecimento que já existe, mas não cria conhecimento 

novo, não desenvolve nada novo e o aluno vai passando de série em série e fica 

viciado nesse sistema. Então realmente... Alguns, alguns vão conseguir, mas por 

mérito próprio. Eu acho que a escola perdeu o direcionamento... e eles estão 

falando também em criação de cursos técnicos. “Meu”, não tem estrutura pra dar 

o curso comum, vai dar curso técnico em escola do Estado? Eles estão de 

brincadeira, isso é uma grande piada. Não tem como, eu acho que é muito 

 



 

complicado isso. A escola do Estado oferecendo curso técnico, imagina a 

qualidade que vai ser isso. Se você não tem qualidade lá no Ensino Básico, no 

Ensino Fundamental e no Médio, você vai fornecer no técnico? Isso é muito 

bonito na televisão, mas na realidade a gente sabe que não é assim. A escola 

tem estrutura? Onde você vai montar uma oficina aqui? Porque você tem que 

trabalhar a parte teórica, mas e a pratica? Numa escola que não tem um 

laboratório de informática? Eu não queria ser um professor de Química, Biologia 

ou Física, não tem laboratório. Como que você vai ensinar Química se não tem 

laboratório? Fala pra mim. Eu acho que é muita utopia, é utopia demais. 

Infelizmente vamos sofrer, vamos sofrer... Eu acho ruim assim, que a escola 

pública que eu estudei me parece que era melhor do que 

 

Do que a de hoje 
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# Do que a de hoje e olha que era período ditatorial, era época de ditadura. Mas 

mesmo assim era diferente, o professor tinha um perfil diferente, diretor tinha um 

perfil diferente. Hoje em dia você coloca... pega dez pessoas da escola, coloca os 

dez num paredão, chama uma pessoa de fora e fala assim: Me aponte quem é a 

diretora. Você não distingue, você não distingue. A mesma coisa professor, aí eu 

volto na questão do avental. Eu acho que professor, ou pode ser uma profissão 

qualquer... Você não vê um médico no consultório de camiseta, de saia, de 

decote. Ele é um médico, ele está com avental. Ora, médico é melhor que o 

professor? Quem ensinou o médico? Não foi o professor? Entende? As pessoas 

muitas vezes a cabeça não trabalham desse jeito, mas eu falo: você tem que 

raciocinar. Se médico é um modelo, professor também tem que ser um modelo 

não é.  Então as coisas elas caminham dessa forma, mas nem todo mundo tem... 

Pra mim faz muito sentido, pra outras pessoas é apenas uma bobagem, mas é 

assim mesmo “né”. Eu no começo até comentei sobre você, sobre a Evelyne... a 

questão dá... Você até começou a usar uma época e você abandonou... Mas não 

é... é a própria postura, é aquilo que eu falei de você despertar a sexualidade nos 

alunos. Na minha opinião, professor de 1ª a 4ª ele tem que usar avental, porque 

você trabalha com crianças e você acaba despertando a sexualidade sim, “né”. 

Porque vocês são professoras, são mais jovens, são bonitas, tão na flor da 

idade... Só que o menininho, ele começa... porque a televisão hoje, é a novela 

das oito e a novela das dez...  é sexo o tempo todo na novela das oito não é 
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isso? Então chega na professora, a professora com decote, a professora com 

calça justa não vai despertar? Vai despertar, eu falo isso porque eu sou pai 

também. Então eu acho que certas coisas têm que cair a ficha. Não dá, eu sei 

que é complicado, mas eu acho que o professor tem que ter essa sacada em sala 

de aula, porque esses meninos, os nossos na comunidade aqui, eles tem esse 

negócio da sexualidade aqui oh, a flor da pele. Você quer animar a festa, quer 

animar a aula, vamos falar sobre sexo... “eh, professor...”  Pode ser 5ª, 6ª 

(risos)... Porque os caras vivenciam isso. Então acho que certos cuidados têm 

que ser tomados e o professor tem que estar atento a essas coisas. O professor 

não é só bom aquele que vai a lousa e explica bem, o professor tem que ter essa 

visão, você tem que ter uma visão um pouco diferenciada, se não não vai. Tem 

professor que acha que eu uso avental porque... Mas não é cara, é questão de 

postura e eu estou preocupado com quem está sentado aqui e não com o outro 

professor que está achando que eu uso porque eu quero ser. Não é isso não, é 

porque tem uma finalidade, e tem mais de uma, porque essa escola aqui é 

imunda, “tá” louco, você vem com uma calça clara aqui, você chega em casa 

“tá”... Não dá pra você sair daqui e ir num Extra ou em outro lugar. Então também 

me protege. Tem nossa... eu posso estar enumerando uma serie de questões pra 

você usar o jaleco...Acho que professor e diretor, até pela questão sócio 

econômica que decaiu muito, perdeu o perfil. Ah, professor hoje é um qualquer, 

só usa jeans, só tênis, sujo, não faz barba... “Meu”, você é um professor, então 

vamos se portar como um professor. Eu acho que se perdeu muito isso, numa 

escola você pode crer, algum pai ou qualquer pessoa que venha visitar a escola, 

ele não sabe que você é professora, ou que eu sou professor, ou que eu sou 

professor ou quem é a diretora, vice-diretora, secretária... Não tem identificação 

nenhuma, então quer dizer, virou assim a casa da mãe Joana. Tem que ser 

identificado. São os professores, é a secretária... Eu acho que se perdeu esse 

perfil. Eu acho muito ruim, por quê? Porque eles também perderam a identidade. 

Como nós perdemos a identidade de professor, os alunos ficam meio 

desorientados e aí não vão escutar o professor mesmo. “Oh o professor “meu”, 

sempre no tênis, calça, não faz a barba, parece até meio sujo...” Não vai ter 

respeito com o professor, eu acho que o professor tem que ter uma postura. Pra 

muitos... a gente já discutiu muito sobre isso, eles acham que é o professor que é 

muito conservador, mas eu gosto do que é conservador “né”, porque a minha 

 



 

vida é esse lado conservador que pra mim tem dado certo. Talvez por isso que 

eu tenha o respeito dos alunos, por carregar esses valores. Agora se eu vier de 

bermudinha, qualquer jeito... o cara vai falar “pô, é meu amigo”. Eu não sou seu 

amigo, eu sou seu professor. Primeiro professor, depois seu amigo. É a  mesma 

coisa do pai “né”. Eu não sou amigo da minha filha, eu sou pai da minha filha, 

depois eu sou amigo. Hoje as meninas confundem, primeiro meu amigo, depois o 

pai. Não cara, eu sou seu pai, você tem que falar comigo com respeito. Primeiro 

ele é seu pai, depois ele é seu amigo. Eu “to” vendo que “tá” tudo invertido hoje 

em dia, hoje você vê mãe e filha na rua, hoje você não sabe quem que é a mãe e 

quem que é a filha “né”, porque a mãe se veste igual à filha (risos). É a mesma 

coisa, ela é a mãe, então ela tem que se portar como mãe e pai a mesma coisa. 

Não “to” falando que você não vai sair abraçada com a sua filha, eu abraço a 

minha mãe, mas é a minha mãe. E hoje os filhos estão tratando os pais como se 

fossem amigos. Eu não sou seu amiguinho de rua, da escola... eu sou seu pai 

cara, e você tem que me tratar como seu pai e depois como amigo. Então acho 

que avental, postura, tudo isso conta e nós perdemos isso no Estado e se perdeu 

e os alunos não conseguem identificar, simplesmente não conseguem identificar 

“né”. Porque essa postura nossa, ela é terrível “né”. Você pega um professor... as 

professoras até que usam avental, mas os professores não querem saber disso 

de avental não. Agora é engraçado, se você vai numa fábrica você é obrigado a 

usar um uniforme, particular eles usam uniforme, não pode ir lá... Por que "que" o 

Estado não segue a mesma forma, pra você identificar qual é o funcionário, para 

o aluno ter uma referência. Agora, se o professor na sala de aula não põe um 

avental como uma referência pro aluno, quem será? Eu com avental posso 

chamar a atenção de um aluno seu... Agora eu “to” aqui tranqüilo e tal, “oh aluno, 

o que é isso?” “Quem é esse?” Eu acho que em parte são coisas simples, mas 

são coisas que deveriam... que funcionavam na escola de antigamente e que 

deveriam voltar. Certos conceitos na vida não mudam “né”. De respeitar o pai, 

respeitar a mãe, respeitar o professor... Mas é que nós perdemos esse nosso 

respeito “né”. Na vestimenta também, o poder aquisitivo caiu, na vestimenta, na 

forma de falar... É muito complicado e o que eu vejo colega assim... usar... 

porque eu estou na mesa, enquanto vocês estão conversando eu estou só... 
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Escutando (risos) 

 



 

# Mas a Geografia me permite ser observador, e o que as professoras PEB I 

falam errado é... Olha que eu não sou também... “né”... Eu não tenho nenhuma 

cadeira na  

Academia Brasileira de Letras, mas o que fico vendo às vezes, professora de 1ª a 

4ª falar errado, assim... Outro dia eu vi uma professora falar lá “mais grande”. 

Mais grande? Pra quem alfabetiza? Mais grande? 

  

Não existe 
# Não existe... Então são coisas que eu percebo. Eu vou passar anos aqui, eu 

vou embora “né”, porque eu pedi remoção, mas eu vou passar anos a ouvir 

aquilo e eu posso até não falar nada pra você, mas quando eu tiver a 

oportunidade, eu vou citar, porque não dá. O cara tem que ser um pouco 

diferenciado, você tem que se posicionar, às vezes você fala alguma coisa errada 

que ninguém domina, mas tem coisas que não dá. Quando eu ouvi o mais grande 

eu falei  não, não dá, não pode ser... E alfabetiza, você acha que eu vou deixar o 

meu filho com essa professora? É muita loucura. 

 

Agora quando você pensa naqueles alunos mais esforçados, que tem boas 
notas... Como que você imagina o futuro deles? 
# Eu imagino um futuro que será difícil por causa da origem dos alunos, da luta 

que eles terão, será difícil como tudo na vida é difícil... Mas são alunos que... 

Esses alunos não me preocupam tanto, porque eles já têm uma família um pouco 

mais estruturada, eles já são mais conscientes, são alunos que tem mais 

maturidade na sala e é engraçado “né”. As meninas parecem que são mais 

maduras do que os meninos, as meninas eu percebo que ela amadurecem 

primeiro 

 

Mais rápido 
# Você pega aí um menino aí de 18 anos, 18 mesmo até 17, ele tem às vezes 

mentalidade de 15, 14. Você vê uma menina com 15, 16, ela já tem uma 

mentalidade de 20, 21, amadurecem mais. Esses eu não me preocupo tanto, eu 

tenho certeza que o que a gente trabalhou em sala de aula, o que foi falado, o 

que você sente olhando nos olhos do aluno, ele realmente será um bom aluno, 
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como eu fui. Eu era um bom aluno na escola de origem humilde e acabei me 

tornando um professor. 

 

Quando você imagina eles no mercado de trabalho 
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# No mercado de trabalho? Serão bons. Eu tenho alunos que já são estagiários, 

inclusive nessas empresas aqui na região... Então no mercado de trabalho 

serão... alguns fazem estágio na prefeitura... Não está tudo perdido. O que eu 

cobro e cobro muito de mim mesmo e do sistema, é que a possibilidade se 

estendesse para um número maior de aluno. Eu não quero que numa sala de 

quarenta, cinco se dê bem na vida. Tinha que ser pelo menos metade, vinte e 

nós estamos abaixo da metade, a maioria vai se perder para o tráfico de drogas, 

pra isso ou pra aquilo. Porque o cara fala assim, eu vejo isso em fila de banco 

Silvana, “estudar pra que? Fulano de tal cursou a faculdade e está 

desempregado, “tá” vendendo cachorro-quente na rua”. Então eles desprezam 

todo o lado da cultura, do conhecimento... As pessoas muitas vezes querem 

coisas assim, mais práticas, mais rápidas “né”, eu faço isso, eu vendo e tal... o 

CD pirata e ganho uma grana aqui... É mais fácil do que você se dedicar ou 

estudar. Então esses alunos serão bem recebidos no mercado de trabalho 

porque penso eu que, mesmo com as dificuldades, eles estão preparados e não 

é só conhecimento, é a questão do caráter, da dignidade, dos valores que eles 

carregam “né”. E isso você não tira de ninguém, eu posso estar cruzando a 

esquina e o cara vir me roubar o relógio, mas se eu tiver conhecimento, se eu for 

esforçado, eu vou conseguir novamente. Isso ninguém tira, a não ser que tire a 

sua própria vida, mas caso contrário... Então nessa escola nós temos bons 

alunos e eu tenho certeza... “Pô”, em 2005  esta escola... em Diadema tem 67 

escolas do Estado, ficou em 3º no ENEM. Eu lembro muito bem que a diretora 

veio e deu os parabéns, só que lá ela ganhou plaquinha, ganhou isso e aquilo e 

aqui foi só os parabéns. Eu falo isso de boca cheia, não foi trabalho da direção, 

isso é trabalho de professor em sala de aula “né”. “To” falando dos colegas, é 

trabalho de professor em sala de aula e eu tive o privilégio de fazer parte desse 

grupo nesse ano “né”. Então as coisas realmente acontecem aqui, não está tudo 

perdido, mas se houvesse um pouquinho mais de organização, esses alunos 

teriam um futuro melhor. O aluno não tem necessariamente que cursar uma 

faculdade. Existem outros caminhos, mas se nós temos a possibilidade de 

 



 

prepará-los para o vestibular, porque não fazer? Entendeu? Se tivesse alguém 

que direcionasse, um gestor com mão firme e dissesse, “não, mas eu quero 

resultado, eu quero nota no ENEM”, mas não tem. Se não for um professor 

conversar com o outro, “oh, vamos e tal... vamos por um simulado...”, não sai. 

Então tem esse lado negativo  e esses alunos serão prejudicados. O que mais 

me preocupa é assim, no futuro nós iremos encontrar com eles, e será que eu 

vou encontrar com um médico, vou encontrar um advogado ou vou encontrar 

com um cara no meio da rua caído, bêbado ou sujo ou sabe? Mal vestido, não 

sei... e aí eu vou olha pra trás e pensar, “pô”, esse cara foi meu aluno e eu não fiz 

absolutamente nada por ele. E por outro lado, às vezes eu encontro alunos de 

oito anos atrás que fala “oi professor, e aí...”. Eu nem sei quem é, porque você 

esquece. “E aí, você não é o professor... de Geografia e tal?” Eu falo, sou. “Pô 

professor, você não está lembrado de mim...”, como se eu fosse lembrar “né”. “Pô 

professor, eu estou cursando a faculdade... aquelas aulas suas e tal...” “Pô”, é 

muito gratificante, isso é dez. Graças a Deus eu encontro aluno até hoje e o 

aluno não muda de calçada (risos), ele continua na mesma e até “oh professor, e 

aí...” Então isso é legal, agora tem muitos que com certeza se perderam “né”. 

João Ramalho em Diadema, você foi lá no João Ramalho... 

 

Não... Ah, só se foi OT... 
# Não, foi que você me pediu um mapinha e tal. “Meu” ali morria muito aluno. 

Quantos alunos que eu não perdi ali, tráfico de drogas... é incrível. Você sai na 

sexta feira “ah, o Jarder morreu”. Como? “Ah, foi baleado por causa de uns 

lances de droga aí”. É complicado. 

 

E os alunos da particular, como você imagina o futuro deles? 
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# Não, pelo menos na particular, eles já tem a facilidade de os pais serem  

famílias estruturadas e eles têm poder aquisitivo. Então aqueles alunos que não 

tem um mínimo de esforço, um mínimo, eles já vão administrar os bens dos pais. 

Eu sempre falo pra eles, cuidado porque se você não for uma pessoa preparada, 

um ano, um ano e meio você acaba com os bens do seu pai, é muito mais fácil 

perder do que ganhar. Mas eles têm uma possibilidade muito maior e a cabeça 

também... Muitos se encostam... Às vezes no final, no frigir dos ovos, eles vão 

acabar administrando os bens dos pais. Se eles vão duplicar ou triplicar é uma 
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coisa, mas eles têm uma possibilidade muito maior de... Os nosso é... dificuldade 

de inserção no mercado de trabalho e lá o cara vai ser dono, vai trabalhar com o 

pai aprendendo a dirigir a administrar. Aqui o cara não tem perspectiva, ele vai 

prestar pra Biologia, então ele vai fazer Biologia, mas o pai nem sabe o que é 

Biologia e muito menos a mãe. É capaz do pai falar, “vai fazer Biologia pra que?” 

A aluna do 1º A ela falou isso pra mim, que ela quer ser professora eu acho que 

de Física e o pai dela “tá” falando que não aceita. “Professor? Pra ganhar mal? É 

mal remunerado minha filha, o que é isso minha filha, professor o pai não quer”. 

Então ele despreza todo o lado acadêmico, do conhecimento, da vivência, da 

experiência... Dá pra acreditar? Há cinqüenta anos atrás no Brasil, ter um filho 

professor era um orgulho, agora o pai não quer que o filho seja professor. Olha 

como a nossa categoria tem caído mais, mas é baseado em todas essas coisas 

que eu falei que muita gente acha que é bobagem. É o perfil, é a postura, é a 

conduta do professor. O pai sente isso Silvana, o pai sente isso... O pai fala “pô, 

mais...” Pra vocês eu acho que é até pior porque vocês são jovens e o pai tem 

mais idade do que vocês. Então o pai vai olhar, essa professora é uma moçinha e 

tal... Até na hora de você falar, ela não vai te ouvir. Por quê? Porque vocês são 

muito jovens, ela acha que você é uma mocinha muito jovem e que você não tem 

nada a ensinar para ela. Eu sou mãe, acha que você nem é mãe... Então fica 

difícil, então eu acho que a postura do professor, independente da idade, deveria 

ser uniforme, respeitando a individualidade de cada professor, mas no Estado 

infelizmente não é assim. Já no particular, todos os professores independentes 

da disciplina têm a mesma postura, a escola exige que você tenha a mesma 

postura. Aqui eu posso vir de chinelo, eu posso vir de bermuda, eu posso vir de 

saia, eu posso vir de camisa regata e tal... O professor fala de uma forma 

diferente, se expressa diferente, às vezes o professor vai agredindo o pai 

verbalmente. Se você está recebendo o pai como é que você agride o pai? Se 

você chamou o pai, como que você agride o pai? Eu já cansei de ver isso aqui na 

escola, de colegas meus, eles não gostam muito... Chamam o pai e quando 

chega aqui agridem o pai. Não faz sentido, você me chama pra ir na sua casa e 

você me agride? O que "que" vai acontecer comigo? Não volto nunca mais, então 

se você perdeu um pai, você está perdendo um aluno, é só raciocinar. Agora, tem 

uma coordenação? Tem um gestor que te apóia? Tem o lado pedagógico? Não 

tem. Então o professor faz do jeito que aprendeu e às vezes o jeito que eu 

 



 

aprendi não é o jeito certo não é? Só que você não tem como avaliar isso 

também. Você tem aí novecentos alunos... E aí? E é difícil porque a conduta que 

você tem numa rede, você não consegue implantar na outra. No Estado a 

mentalidade é muito arcaica, é muito atrasada, não tem jeito. Você chega e fala: 

oh, planejamento, vamos chamar a tiazinha da cozinha, ela faz parte da equipe. 

Vamos chamar a faxineira...  O pessoal fala: Oh se liga. Menos. Quer dizer, é 

uma mentalidade... o próprio professor não quer misturar. Isso pra mim é 

segregação, ele não quer que chame entendeu? “Mas pra que funcionário aqui?” 

Porque a funcionária faz parte da equipe, a funcionária vai chamar a atenção do 

aluno no pátio. Como não? Tem que ser só o professor? Mas nem um gestor 

pensa nisso, ele não quer nem saber. 

 

Você comentou há um tempo atrás que a escola ela reproduz muito. 
# Ela reproduz conhecimento porque ela não cria nada, ela não tem ferramentas. 

 

Mas você acha que ela reproduz as desigualdades sociais também? 
# De certa forma sim, você tem professores que até segregam alunos, nesta 

escola, nesta escola, que segregam alunos ou porque o aluno é favelado, ou 

porque o aluno é negro. Eu já ouvi falar porque o aluno é negro. “Pô”, eu também 

sou negro, eu sou mulato, mas eu sou da raça negra. Eu acho que a escola 

infelizmente ela reproduz um pouquinho isso sim. Assim, é meio camuflado, meio 

camuflado. Oh, quando você fala assim “aquele aluno é uma tranqueira”, você 

falaria assim do seu filho? Então ela reproduz, tranqueira por quê? Porque é 

favelado, porque vem sujo, porque não tem uma... entendeu? Então na escola 

pode perguntar pra seis professores, os seis vão falar que não fizeram, mas na 

verdade fez. Isso acontece, você vai pegando no dia a dia, aos poucos, pelos 

comentários “ah, aquela cheira mal, aquela não toma banho...” Você “tá” 

reproduzindo e é uma forma de preconceito, de uma certa forma é sim. E 

professor, apesar do salário, apesar de perder o poder aquisitivo, ele está num 

nível mais elevado do que o aluno, mas é óbvio que isso acontece entendeu? É 

uma situação... 
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Você acha que reproduz assim... por exemplo,  reprodução de classe 
mesmo, aquele que é pobre na visão dos professores, vai continuar pobre, 
ele não tem futuro nenhum e aquele que já tem aquela trajetória definida... 
# Então, aí tem uma outra falha que eu ouço muito, “não, não quer estudar, não 

quer vir pra escola pra aprender, deixa que a vida vai se encarregar de dar 

conta”. Então você está dizendo isso que você acabou de falar, é como se ele 

tivesse um estigma. É o que eu falo em sala de aula, “cara, você nasceu na 

favela, nasceu pobre, não quer dizer que você tenha que morar a vida inteira na 

favela e morrer lá. O mundo é muito maior do que a favela, o mundo é muito 

maior do que Diadema”. Então todos nós, em Geografia isso se chama 

possibilismo geográfico, nós temos a possibilidade de mudar isso. Só que pra 

você mudar, você tem que deixar muitos conceitos, às vezes você tem que 

abandonar a família, o seio da família pra você poder melhorar de vida. Então é 

uma decisão difícil, ainda mais quando você é jovem, tem dezessete, dezoito 

anos é difícil você encarar isso. Agora lá na escola, a galera cria esse negócio de 

estigma. Não é porque é aluno do Estado, porque é pobre, porque não “tá” a fim 

que... Isso aí vai ser gari, vai ser pedreiro “né”, a outra fala “não, aprendendo a ler 

e a escrever está bom”. Mas é só isso a vida? É só aprender a ler e a escrever? 

Então vamos ter aula só de Língua Portuguesa, as outras estão dispensadas 

“né”. Então eu acho que a escola reproduz um pouco desta visão. Se nega isso. 

 

Ela não reconhece 
# Ela nega, mas no dia a dia você percebe que o discurso é justamente esse. 

Nós tivemos ontem essa fala aqui, porque se falou sobre o trabalho dos 

eventuais e a diretora falou bem aqui “mas cai na real, o eventual é só pra tapar 

buraco mesmo”. A gestora disse isto, o eventual é só pra tapar o buraco, ele não 

vai ensinar nada mesmo, é só pra ficar com as crianças naquele momento. “Pô” 

ele “tá” ganhando um salário, ele está ganhando por aula, ele deveria lecionar, 

ensinar alguma coisa aos alunos. Então se o gestor tem essa mentalidade, 

imagina os professores. Isso foi falado nessa sala ontem, na frente do conselho 

que se questionou o trabalho do eventual... “Não, o eventual é só pra tapar o 

buraco mesmo, ele não vai fazer nada na sala de aula”. Se o gestor tem essa 

mentalidade Silvana, esquece, pode esquecer a escola não vai... 

 317
 

 



 

Só pra finalizar, “tá” comprido “né”? Você acha que os alunos daqui têm 
chance de chegar à universidade, a faculdade...? 
# Tem, tem, não todos, uma pequena parcela.  Eu diria que se... eu diria que uns 

8 ou 9 % devem chegar à faculdade. 

 

São as exceções? 
# São as exceções, infelizmente eles não são a regra, eles são as exceções, mas 

eles devem chegar à faculdade e eles vão chegar à faculdade com muitos 

problemas, por quê? Porque eles tiveram uma defasagem muito grande. É o que 

eu falo a nota não quer dizer nada, o cara passou no vestibular, o problema não é 

entrar, o problema é sair. Quantas DP ele vai ter que carregar?  Ele vai conseguir 

acompanhar? Ele vai ter dinheiro pra pagar? Ele vai trancar a matrícula e não vai 

voltar nunca mais e vai ser aquele que vai falar no futuro “não, eu cursei a 

faculdade por seis meses, mas eu tranquei a matrícula porque eu não tinha grana 

e depois não consegui voltar”. Adianta? Eles vão chegar, eu só não sei se eles 

vão terminar. A minha preocupação é essa, será que eles vão conseguir terminar 

a faculdade? Só pra dizer que eu estive lá não adianta, ele depois vai ser uma 

porcaria de profissional “né”, que vai lá e mata paciente, que o prédio vai cair e 

etc. Eles vão chegar com certeza, agora se haverá continuidade nesse processo, 

aí eu me preocupo, aí eu já não tenho tanta certeza assim. Que eles vão chegar 

é uma coisa, agora se eles vão dar continuidade é muito difícil e até porque a 

gente perde o contato, você perde o contato. O aluno sai do segundo, terceiro 

ano e você não... jamais, você vai encontra se for... e se encontrar. Mas 

realmente é difícil. Eu acho muito difícil... Eu consegui porque eu tive o apoio de 

uma empresa por trás que cobrava, que pagava a mensalidade... Eu não tinha 

como recuar. Tinha que ralar pra conseguir a bolsa. Agora o ENEM ele ajuda 

muito com a nota do ENEM não é isso? Mas sabe como é, conseguiu entrar na 

faculdade, mas o ENEM não vai mante-lo lá.  Como é que fica? Quem vai pagar 

a alimentação? Quem vai pagar o transporte? Ele vai acompanhar na verdade as 

aulas? Professor não vai voltar em matéria de Ensino Médio. Ele acompanha? 

Então se ele encontrar dificuldade, ele vai ficar desestimulado e aí ele larga. 

Passou no ENEM, nota boa no ENEM, passou no vestibular mas o aluno não 

consegue acompanhar e isso acontece. A minha sala começou com cento e vinte 
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em Geografia, terminou com quarenta e oito. O restante desistiu, infelizmente 

desistiram. 

 

Cento e vinte alunos? Ma isso onde? 
# Desistiram, isso na faculdade que eu estudei, na FAI. Então desistiram, de 

cento e vinte, quarenta e oito! Nossa, Geografia não é... não “tá” fazendo 

Engenharia “né”. O grau de dificuldade não é tão elevado... Então eu acho que é 

muito complicado e uma coisa que me chamou a atenção na faculdade, são o 

número de negros. 

 

Baixíssimo 
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# Ínfimo, baixíssimo. Na minha sala eram cinco. Só um terminou o curso, eu. 

Muito complicado, então você também se sente assim, um estranho no ninho, 

porque é assim, é complicado, falar sobre a questão é muito complicado, porque 

é a visão que cada um tem. Às vezes pode passar a impressão que a pessoa... 

que o negro ele “tá” já armado contra isso, ele acha que tudo é preconceito, mas 

não é, você vai percebendo que as situações no momento em que você... 

“Vamos fazer uma atividade, formam um grupo”, aí você vai num grupo, “aqui 

está completo”, “aqui já está formado”, eles estavam em três lá, são em quatro, 

“não, é que vai chegar fulano e ele vai fazer parte do grupo e já colocamos o 

nome dele”. E eu cheguei num momento em que eu ficava esperando, aí a 

professora falava “formou todos os grupos? Quem não “tá” em grupo nenhum 

levanta a mão”. Dos que levantavam a mão junto comigo era o meu grupo. É que 

eu saia da empresa, tomava banho e ia direto pra faculdade “né”, e eu não 

trocava de roupa, não tinha roupa pra ficar trocando todo dia. Então o pessoal 

trata a pessoa pela... Tem gente que tem grana, mas é descolada, mas as 

pessoas julgam as pessoas não por aquilo que elas são, pela aparência. Então o 

pessoal é um grupo mais seletivo e tal. Eu ia de trolebus e metro, os caras iam de 

carro “pô”. Então eu acho que você tem que escolher com quem você anda 

mesmo, entendeu? Acho que você tem que escolher com quem você anda... Mas 

é complicado. Eu espero que os alunos não encontrem tantas barreiras assim, 

mas provavelmente vai encontrar sim, porque as pessoas hoje vão muito pela 

questão do poder aquisitivo, do bem material e é difícil isso. Eu sou muito severo 

no que eu falo por tudo o que eu passei, são as dificuldades que vão forjando o 

 



 

seu caráter, forjando você e eu não quero que passem pela mesma situação. 

Então a coisa tem que ser séria cara. Na realidade o aluno não vê isso, também 

nessa faixa etária deles isso é muito complicado. 

 

Na adolescência “né”? 
# E a sociedade é muito imediatista. Todo mundo é jogador de futebol, todo 

mundo quer beijar as atrizes da Globo. 

 

Só as bonitas “né” (risos)? 
# Mas quantos milhões que tem que chegam lá? São pouquíssimos que chegam 

lá. Eu falo “cara estuda...” “Não, eu vou ser jogador de futebol”. “Meu filho ser 

jogador de futebol, tem jogador de futebol que ganha R$ 380,00 por mês, nem 

todo mundo vai jogar no Corinthians, vai jogar lá no Muzambinho lá de Minas. 

Carteira assinada, jogador de futebol. Qual é o salário? R$ 380,00 e é jogador de 

futebol. É isso que você quer da sua vida?” Aí ele para pra pensar “jogador de 

futebol ganha R$ 400,00, então eu não quero. Eu quero jogar no Coringão e 

ganhar cem por mês”. Mas não é todo mundo que chega lá. Então eles não têm 

essa noção, eu acho que cada professor tem que mostrar isso. Mas é muito difícil 

Silvana. Eu falo que eu não tenho uma profissão, eu tenho um carma (risos), ser 

professor é um carma porque você absorve tudo que é problema, nossa! É 

terrível, é difícil “né”, porque você... Porque ganha mal, ganha mal, problema de 

tudo quanto é lado e o cara fala que gosta de ser professor é maluquice, gosta de 

sofrer, pelo amor de Deus. Você pergunta aí, quem gostaria de ser professor, os 

cara se esconde em baixo da carteira. “Professor, o senhor vai me desculpar, 

mas ser professor não dá, ganha pouco, aluno bagunçando, é isso, é aquilo...” 

Mas tem o lado gratificante que é o lado de você ajudar o outro diretamente, mas 

é assim mesmo... 

 

Eu queria só te agradecer 
# Não, o que é isso, fica tranqüila. 

 

Obrigado 
# Você sabe que eu tenho aquele jeitão “né”...  Eu não sou... 
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