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A maior riqueza do homem 
é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 
Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito.  

 
Não agüento ser apenas um sujeito que abre portas,  

que puxa válvulas, que olha o relógio,  
que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis,  
que vê a uva etc. etc.  

 
Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros. 
Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

 

(Manoel de Barros) 
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RESUMO 

Esta pesquisa almejou investigar os mecanismos ideológicos presentes nas atitudes 

dos familiares de alunos e ex-alunos que vivenciaram o fracasso escolar, buscando 

captar as estratégias do aparelho escolar para disseminar a ideologia dominante, 

principalmente nos alunos oriundos das camadas populares. Levando em conta a 

problemática do peso educacional do capital cultural da família e o caráter 

socialmente seletivo do sistema escolar, o trabalho fundamentou-se nos teóricos 

Louis Althusser; Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron; e Christian Baudelot & 

Roger Establet, estudiosos da sociologia da educação e críticos do sistema 

capitalista de ensino, para compreender os mecanismos e identificar os agentes de 

exclusão cultural presentes nas instituições escolares. Nesta perspectiva, é possível 

caracterizar a função social da escola na sociedade de classes: esta atua como um 

aparelho ideológico, responsável por inculcar ideologia dominante e selecionar e 

classificar os alunos que adentram no espaço escolar. Buscando comprovar a 

existência de um processo seletivo e classificatório na escola, a pesquisa 

estabeleceu um diálogo com os familiares de alunos que não cumpriram 

integralmente a trajetória escolar (ensino fundamental e médio). 

Palavras-chave: Fracasso escolar. Ideologia. Classe social. Capital cultural 
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Abstract 

This research craved investigate the ideological mechanisms present in the attitudes 

of family members of students and alumni who have experienced school failure, 

seeking to capture the strategies of school apparatus to spread the dominant 

ideology, especially in students from the popular classes. Taking into account the 

problems of the educational weight family's cultural capital and socially selective 

nature of the school system, the work was based on the theoretical Louis Althusser; 

Boudieu Pierre & Jean-Claude Passeron; and Christian Baudelot & Roger Establet, 

scholars of the sociology of education and critical of the education system, to 

understand the mechanisms and identify the exclusion agents present in schools. In 

this perspective, it is possible to characterize the school's social function in class 

society: this acts as an ideological apparatus, responsible for inculcating the 

dominant ideology and select and rank the students who enter the school. Seeking to 

prove the existence of a selective and classificatory process at school, research has 

established a dialogue with the families of students who have not fully complied with 

the school trajectory (elementary and high school). 

Keywords: School failure. Ideology. Social class. Cultural capital. 
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 INTRODUÇÃO 

O ENCONTRO COM A PESQUISA 

O tema do Fracasso Escolar surgiu no início de minha experiência com a 

escola. Estudei, desde a educação infantil, na rede pública municipal e estadual de 

São Bernardo do Campo-SP. Durante o ensino fundamental, os primeiros problemas 

mais objetivos de aprendizagem começaram a aparecer entre os alunos. Na época, 

com doze anos, montamos um grupo de samba, com cinco integrantes da mesma 

turma. Entretanto, dois integrantes do conjunto de música foram reprovados durante 

a trajetória do ensino fundamental (sexto sétimo e oitavo ano); este fato provocou 

incompatibilidades de horários, e, consequentemente, distanciou nossa convivência.  

O recorte isolado deste fenômeno, durante muito tempo, me provocou 

inquietações e um sentimento de impotência frente à escola. Todos ficavam tristes 

por não estarem juntos, mas sem entender muito bem os motivos que os levavam a 

fracassar ou desistir da escola, e o mais agravante foi como a autoculpabilização 

emergiu entre os alunos, pois alguns sentiam-se “burros” por não conseguirem 

passar de ano, além das brincadeiras e “zoações” entre os alunos que alimentavam 

o mesmo discurso: o fracasso escolar por falta de esforço pessoal.  

Meu pai trabalhou, durante vinte anos, em uma montadora multinacional de 

São Bernardo do Campo. Ao completar quinze anos de idade fiz seleção 

(vestibulinho) e fui aprovado para entrar no SENAI Mercedes-Benz; esta experiência 

me ofereceu novos encontros e um primeiro olhar para a vida do trabalho. Formei-

me em Técnico de produção veicular e, em seguida, fui efetivado para trabalhar na 

produção de motores, para os caminhões produzidos no Brasil e EUA. Durante os 

nove anos em que trabalhei na linha de montagem convivi com o movimento sindical 

(CUT), e a história de luta dos metalúrgicos da região do grande ABC. A partir 

destas vivências no interior da fábrica, aos poucos despertei o interesse pelo estudo 

das ciências humanas e sociais.  

Durante a minha formação em Pedagogia na Universidade Metodista de São 

Paulo, deparei-me com a discussão do fracasso escolar. Desde então, senti a 

necessidade de compreender o fenômeno, realizando uma pesquisa mais rigorosa e 
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profunda sobre o tema. A área do conhecimento com a qual me identificou, e que 

destino meu olhar é a da sociologia da educação. Assim, a partir dos teóricos desta 

área do conhecimento propus um projeto para iniciar a pesquisa. Sob orientação do 

Profº Dr. Décio Azevedo Marques de Saes realizamos o TCC (trabalho de conclusão 

de curso), com o intuito de investigar quais atitudes os alunos que protagonizavam 

esta experiência do fracasso escolar tinham durante o momento em que não 

conseguiam cumprir a trajetória acadêmica no tempo proposto pelo aparelho 

escolar.  

A realização deste trabalho foi interessante, pois nos levou a levantar e 

confirmar algumas hipóteses através da análise das justificativas dos alunos para o 

fenômeno, como: a meritocracia (ideologia do esforço pessoal) e a 

autoculpabilização. Naquele momento, os alunos entrevistados tinham em comum a 

origem de classe social; todos eles eram filhos de pais trabalhadores manuais e 

moradores de regiões periféricas de São Bernardo do Campo – SP e São Paulo- SP. 

Os resultados confirmaram a hipótese de que os protagonistas do fracasso escolar 

não conseguem identificar quais são os fatores que explicam tal fenômeno; e, 

utilizando ideologias presentes na sociedade capitalista e no aparelho escolar, 

constroem justificativas para ocultar a difícil realidade em que se inserem bem como  

seus insucessos durante a trajetória escolar.  

A conclusão do TCC levou-me a apreciar a possibilidade de continuar 

aprofundando a temática, sob novos ângulos, e com novas amostras. Portanto, 

transformamos esta pesquisa (TCC) em um projeto de dissertação de mestrado. No 

entanto, a dissertação foi, ao longo do curso, sendo alterada até chegarmos à 

configuração atual. A amostra tomou a direção das famílias; e passamos a investigar 

as atitudes dos familiares frente a esse fenômeno social, que parece ser de estrita  

responsabilidade do indivíduo.  

Enfim, esperamos ter contribuido com um trabalho que ofereça aos 

pesquisadores da educação materiais relevantes para o estudo do fracasso escolar 

na sociedade capitalista. Buscamos demonstrar a força e o impacto das ideologias 

dominantes no conjunto de funcionamento do aparelho escolar, e a violência 



13 

 

“simbólica” produzida por este aparelho, principalmente nos alunos oriundos das 

camadas sociais desfavorecidas econômica e culturalmente.     

 JUSTIFICATIVA 

O tema do fracasso escolar transita entre as principais questões educacionais 

passíveis de ampla discussão. Este fenômeno gera desconforto em toda a 

sociedade, embora ganhe relevância, evidentemente, entre os agentes responsáveis 

pelo sistema educacional, na medida em que é impossível tratá-lo sem levantar 

hipóteses e responsabilidades pela ocorrência. 

Neste sentido, o estudo sobre o fracasso escolar evidencia a fragilidade do 

sistema de ensino e também associa a participação de pais, alunos, professores e 

gestores no não cumprimento da trajetória acadêmica de alguns alunos. Deste 

modo, esta temática tem despertado o interesse de muitos pesquisadores que 

procuram compreender as variáveis existentes e as relações que constituem a 

produção de tal fenômeno. 

É preciso destacar que nos últimos anos, o Estado aumentou o discurso a 

favor da democratização do acesso à escola, pois o numero de vagas tem crescido, 

evidentemente, de forma quantitativa. Contudo, no aspecto qualitativo não se pode 

detectar o mesmo grau de progresso, justamente pela escola não garantir aos 

alunos menos favorecidos um ensino de qualidade que permita uma maior 

apropriação do conhecimento historicamente produzido.  

O sociólogo Luis Pereira traz contribuições relevantes ao citar a função da 

escola no sistema capitalista, pois ele expõe que: 

Qualquer que seja a forma de regime vigente, é ele um dos veículos 
privilegiados de inculcamento – logo, de preservação, da ideologia 
dominante, na configuração de uma outra forma de regime e de uma ou 
outra das modalidades de cada uma das formas de regime. E tanto mais 
importante ele será, como veículo da ideologia dominante, quanto maior for 
sua extensão, no sentido de quanto maior for o contingente populacional por 
ele absorvido. Já se percebe, portanto, que as referências à crescente 
“democratização” das oportunidades de escolarização dizem respeito 
apenas a aspectos quantitativos, que podem pesar tanto num sentido como 
noutro bem distinto, conforme a configuração ideológica que se esteja 
veiculando ou se almeje – como projeto político – veicular. (PEREIRA, 1977, 
p.90) 
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Ferrarez (2009) descreve que, mesmo com a abertura da escola a todas as 

classes sociais, o fracasso escolar tem se mantido, principalmente, nas classes 

menos favorecidas, o que dificulta o cumprimento do ideal democrático na 

educação; a oferta de educação igualitária e de condições de ascensão profissional 

e social para todos os indivíduos.  

A produção do fracasso escolar se dá por muitos motivos complexos e 

variados. No entanto, temos na estrutura escolar um ponto chave para esta questão. 

O autor Louis Althusser (1998) constrói um conceito fundamental para 

compreendermos o papel da escola na sociedade de classes; os aparelhos 

ideológicos do estado têm a função essencial de difundir a ideologia dominante em 

todas as esferas e, portanto, garantir a reprodução das relações de produção e as 

classes sociais da sociedade capitalista vigente.  Deste modo, a escola torna-se um 

dos principais aparelhos de estado responsável pela difusão ideológica. 

Concordamos com o estudioso da sociologia da educação Luis Antonio Cunha 

(1980), pois ao refletir sobre a escola capitalista ele afirma que: 

A escola é, pois, um aparelho ideológico, isto é, o aspecto ideológico é 
dominante e comanda o funcionamento do aparelho escolar em seu 
conjunto. Consequentemente, a função precípua da escola é a inculcação 
da ideologia burguesa. (p.37) 

A escola, ao reproduzir a ideologia dominante desempenha uma função social 

relevante na manutenção do sistema capitalista. Ela dissemina idéias meritocráticas, 

próprias da classe média, para induzir os alunos das classes populares à busca da 

ascensão social. Ao mesmo tempo, dirigindo-se a alunos de recursos culturais 

diferenciados, ela coloca em operação mecanismos de exclusão social e cultural, 

que evidencia o fracasso escolar dos alunos de classe popular devido a à distancia 

real entre os padrões de comportamento típicos de cada classe social. O autor Décio 

Azevedo Marques de Saes, estudioso da classe média e critico do modelo capitalista 

de educação, neste contexto, define que: 
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O culto à meritocracia tem portanto um papel secundário - embora efetivo – 
na vida ideológica da classe média. Mais especificamente, ele pode 
funcionar como uma ideologia de segundo grau; isto é, como uma cobertura 
ideológica para a mera defesa do verdadeiro interesse da classe média. Tal 
cobertura se destina a iludir as outras classes sociais: o contendor da classe 
média dentro da hierarquia do trabalho (os trabalhadores manuais) e o 
agente social de quem se espera uma intervenção, sob pressão, na 
hierarquia do trabalho (a classe capitalista). Mas ela se destina também a 
iludir a própria classe média, convencendo-a da “nobreza” das suas 
motivações. (SAES, 2005, p.108) 

 A classe média, portanto, tem relevância no estudo deste fenômeno escolar, 

principalmente, pelo fato de que as ideologias presentes nesta classe social são 

inculcadas constantemente nos alunos da escola pública. Nesta perspectiva, o papel 

da instituição escolar neste caso se efetiva como fundamental para a reprodução e 

manutenção da sociedade capitalista; ou seja: as normas morais e éticas deste 

grupo social são difundidas como padrões socialmente aceitos em todos os alunos 

inseridos na escola pública.  

A escola como aparelho ideológico é um ponto fundamental na análise do 

fracasso escolar das camadas populares; tendo em vista  que a compreensão desta 

estrutura escolar se torna oculta à maioria dos agentes, o que torna ainda mais 

complexa a análise deste fenômeno. Décio Saes (2005) enfatiza como os agentes 

escolares (docentes e diretores) ocultam o real motivo do fracasso escolar das 

camadas populares. Todavia, quando questionados sobre o desempenho escolar, 

eles apontam a carência de condições materiais mínimas dos mais pobres, 

entretanto, não conseguem identificar o fato que a própria estrutura de ensino 

condena os alunos das classes trabalhadoras manuais. 

O caráter seletivo do sistema escolar fica explicito quando se observa as 

taxas de reprovação e evasão registradas na escola pública. Ora, tais problemas, 

geralmente, se manifestam nas camadas populares e evidenciam a fragilidade do 

sistema de ensino, pois dentro do seio escolar as crianças de menor capital cultural 

tendem a ficar à margem do conteúdo e da dinâmica estabelecida na escola. Esta 

marginalização de classe produz, no limite, problemas na trajetória escolar das 

crianças, tendo em conta que são elas que serão responsabilizadas pelo possível 

insucesso escolar.  
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Ferrarez (2009) discute que, atualmente, o maior desafio para a educação 

brasileira é a melhoria da qualidade de ensino oferecida nas unidades públicas; 

mesmo com a implantação do sistema de ciclos no Estado de São Paulo, por 

exemplo; não foi possível erradicar o problema. Embora, este instrumento tenha 

diminuído os índices de abandono escolar, ele se mostrou capaz de ocultar os reais 

dados educacionais, justamente, por verificar apenas informações referentes à 

aprovação e reprovação, e assim, gera índices distorcidos sobre a qualidade de 

ensino, pois com o decréscimo das taxas de reprovação, entende-se erroneamente 

que se elevou a qualidade da educação. 

A partir de dados do censo escolar apresentado pelo INEP pode-se levantar 

alguns questionamentos sobre a escola, e tratar com mais clareza a questão do 

fracasso escolar, principalmente, das camadas populares. 

Índice de Aprovação, Reprovação e Abandono do Ensino fundamental 

segundo a região Geográfica 

 Aprovação Reprovação Abandono 

Brasil 86,6% 10,3% 3,1% 

Norte 82,9% 11,8% 5,3% 

Nordeste 81,9% 12,9% 5,2% 

Sudeste 90,6% 7,9% 1,5% 

Sul  88,1% 10,4% 1,5% 

Centro-Oeste 88,2% 9,3% 2,5% 

Fonte: MEC-INEP, censo escolar 2010 

É possível verificar, a partir destes índices, que a evasão é um problema 

considerável no ensino fundamental, principalmente, na região norte e nordeste. 

Neste sentido, as regiões mais pobres do país produzem as maiores taxas de 

abandono escolar nas séries iniciais. 
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Índice de Aprovação, Reprovação e Abandono do Ensino Médio segundo 

a região Geográfica. 

 Aprovação Reprovação Abandono 

Brasil 77,2% 12,5% 10,3% 

Norte 74,7% 10,6% 14,7% 

Nordeste 76,3% 9,5% 14,2% 

Sudeste 79% 13,9% 7,1% 

Sul  77,3% 14,4% 8,3% 

Centro-Oeste 74% 15,3% 10,7% 

Os dados referentes ao ensino médio, também apontam na região Norte e 

Nordeste um elevado percentual de evasão escolar. Este fenômeno evidencia como 

as oportunidades educacionais estão distribuídas de forma desigual no país. O 

sistema de ensino cria mecanismos de seleção cada vez mais severos conforme os 

alunos avançam nas séries escolares; isto é, impede que grande parte dos 

estudantes chegue ao topo da pirâmide escolar. Contudo, é necessário atenção para 

observar dados quantitativos com relação a esta temática, na medida em que as 

políticas educacionais instauradas para a redução do fracasso escolar não indicam, 

após o final de cada ciclo, alunos que por algum motivo não se matricularam na 

transição do ensino fundamental para o ensino médio. Portanto, não temos a 

intenção de apontar, aqui, soluções ou propostas para os supostos problemas 

vividos pela escola pública no Brasil atual. 

Estes problemas relacionados à escolarização das camadas populares 

tornam-se ainda mais evidentes, pois são eles que irão encontrar ainda mais 

dificuldade em prosseguir com os estudos, o que explica o aumento das taxas de 

evasão no Ensino Médio. 

Neste cenário, a possibilidade de acesso e equidade na educação está longe 

do ideal; esta é uma característica essencial para compreender a perversidade do 

aparelho escolar, que acolhe a todos e se mostra democrático a toda a sociedade. 

Contudo, eleva apenas uma pequena fração aos níveis superiores da educação. 

Sendo assim, os dados apresentados apontam como o fracasso escolar, não está 
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ligado ao aluno; e sim, ao sistema estrutural de ensino, que é incapaz de oferecer a 

todos os ingressantes a mesma educação. 

Objeto de Estudo 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o fenômeno social do fracasso 

escolar, assim como o discurso ideológico apresentado por familiares de alunos que 

não obtiveram sucesso na trajetória escolar . Amparado nas teorias de Baudelot & 

Establet (1987) e Pierre Bourdier & Jean Claude Passeron (1975) e Louis Althusser 

(1998), a pesquisa se propõe a evidenciar os mecanismos ideológicos responsáveis 

por ocultar o fracasso escolar, identificando a presença  no aparelho  escolar de 

ideologias que atribuem aos sujeitos total responsabilidade pelo insucesso; e como 

estas ideologias atuam sobre os sujeitos de classes menos favorecidas. 

O objetivo deste trabalho é investigar como as famílias envolvidas no 

processo de escolarização dos seus filhos compreendem o fracasso escolar; e quais 

mecanismos ideológicos utilizam para ocultar o motivo que levou os alunos a não 

cumprirem a trajetória escolar no tempo devido.  

Os autores Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron identificam no sistema 

educacional mecanismos de seleção, que facilitam para os alunos de classes sociais 

privilegiadas o maior êxito nas atividades escolares do que para alunos de classes 

populares. Essa seleção ocorre pelo fato de a escola valorizar os conhecimentos 

formais, que geralmente não fazem parte da realidade de todos os alunos.  

Os sujeitos inseridos neste contexto de exclusão, sejam alunos ou ex-alunos, 

interiorizam o fracasso e assumem a culpa por não atingirem o objetivo de cumprir 

todo o percurso escolar. A autodesvalorização exercida pelo aluno é fruto também 

da relação mantida com o professor, pois a assimilação psicológica de seu fracasso 

escolar gera uma atitude de desvalorização, provando aos professores que seus 

julgamentos prévios e fundamentados na ideologia do mérito pessoal estão corretos. 

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.(FERRAREZ, 2009, p. 9) 
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O professor, como agente do fracasso escolar e inculcador de ideologia de 

sua classe, não se percebe culpado, pois vê na escolarização a estratégia mais 

eficaz para uma possível ascensão social. Sendo assim, é no contexto escolar que, 

para ele, comprova-se a superioridade da classe média frente às classes populares, 

afirmando-se a competência da classe média para a classe dominante. Com um 

discurso meritocrático, o professor legitima para si e para os outros seus ideais e 

interesses de classe. De acordo com Bourdieu (1999): 

Assim compreende-se por que a pequena burguesia, classe de transição 
adere mais fortemente aos valores escolares, pois a escolha lhe oferece 
chances razoáveis de satisfazer a todas as suas expectativas, confundindo 
os valores de êxito social com os do prestigio cultural. Diferentemente das 
crianças oriundas das classes populares, que são duplamente prejudicadas 
no que respeita a facilidade de assimilar a cultura e a propensão para 
adquiri-la... (p. 48) 

O docente, enquanto agente social, analisa as crianças unicamente como 

alunos; ou seja, somente no espaço escolar, e não como ser histórico e social. Esta 

ação os coloca como selecionadores e responsáveis por determinar, em longo 

prazo, quem terá mais capacidade de atingir as expectativas do aparelho escolar. 

Liliane Lurçat (1987) contribui com seus estudos, afirmando que: 

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. (pg. 61) 

Lurçat (1987) descreve como o aluno que pertence às camadas menos 

favorecidas da sociedade tende a não se valorizar, pois ao se deparar com valores e 

comportamentos de alunos de classes mais abastadas, ele sente-se incapaz de 

cumprir as funções e os padrões estabelecidos, e apresenta frequentemente 

atitudes de submissão, pois em geral ele acredita que tem o que merece, ou o que é 

capaz de ter.  

Portanto, deve-se ressaltar que a classe média, ou pequena burguesia 

aproxima-se mais rapidamente dos conteúdos e significados propostos pela escola, 

e o êxito para este processo constrói-se gradativamente, levando em conta que o 

capital cultural prévio das famílias está ligado ao currículo escolar, dando suporte 
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para as futuras aquisições de conhecimento. Entretanto, nas classes populares os 

conhecimentos existentes se apóiam em sua experiência no mundo social, e suas 

relações com o meio social estabelece o significado para a manutenção de suas 

vidas.  

Tais conhecimentos, não se assemelham aos conhecimentos da escola, pois 

em geral as classes populares fazem parte do proletariado e carregam em si a luta 

para a sobrevivência, vendendo sua força de trabalho e seus conhecimentos de 

mundo em troca do mínimo para manter-se nesta condição; não obstante a essa 

situação, as famílias populares vêem na escola uma chance de ascensão social e 

econômica, reproduzindo assim a ideologia do mérito pessoal, embora dificilmente 

os seus filhos conquistem no âmbito escolar os conhecimentos culturais e científicos 

que viabilizariam tal ascensão. 

Compreender a ideologia das famílias dos alunos que fracassaram durante o 

percurso escolar contribuirá para reconhecer a vigência dos valores dominantes no 

espaço escolar, bem como o impacto desses valores sobre a comunidade que 

frequenta a escola. Deste modo, estaremos comprovando as teorias que afirmam a 

escola como aparelho de reprodução e manutenção do sistema capitalista vigente. 

HIPÓTESE DE TRABALHO 

A pesquisa parte do pressuposto de que as famílias dos alunos protagonistas 

do fracasso escolar interiorizam a ideologia dominante e assumem a 

responsabilidade, ou apontam a culpa a questões sociais como justificativa essencial 

por não atingirem o objetivo escolar em sua totalidade. Desse modo, é necessário 

detectar os agentes responsáveis pela produção desse fenômeno, assim como os 

mecanismos criados para a exclusão, em geral, de alunos provenientes das classes 

menos favorecidas. 

A prática docente, ideologicamente orientada, rotula e estigmatiza os alunos 

fracassados ou incapazes de obterem êxito nas atividades escolares. O discurso 

docente representa, também, uma tentativa de ocultar a sua função e 

responsabilidade na construção deste fenômeno; ou seja, sua possível contribuição 
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na reprodução das relações sociais do sistema capitalista no ambiente escolar. 

Ferrarez (2009) contribui com esse pensamento ao afirmar que: 

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. (p.8)  

Entretanto, o professor não é o único responsável pelo fracasso dos alunos. 

Oriundos da classe média, os professores são uma das peças da engrenagem do 

sistema; este sufoca e violenta os menos favorecidos, inculcando ideologias e 

valores distantes da realidade, reprime e exclui todos que não possuem condições 

culturais e intelectuais de fazer parte de um padrão social e econômico estabelecido 

pela classe dominante.  

Segundo Althusser (1998) as ideologias dominantes presentes no cotidiano 

utilizam das instituições sociais para reproduzirem seus valores. Neste sentido, a 

escola e a família são as principais responsáveis por esta manutenção. Contudo, as 

famílias de classes populares não possuem o mesmo capital cultural das de classes 

médias, o que aumenta a violência subjetiva exercida pela ideologia. Pais e alunos 

das classes populares interiorizam estas necessidades, e sentem-se incapazes de 

conquistar a ascensão social. 

 De acordo com Cunha, “o fracasso escolar é percebido de modo invertido por 

todos os figurantes”. Assim, este trabalho elabora a hipótese de que essa inversão 

de percepção ocorre entre os alunos e os familiares de alunos que fracassaram 

durante a vida escolar. Neste caso, culpam a si mesmos pelo baixo desempenho, 

dificuldades e insucessos que encontram dentro da escola.  

A ideologia que vigora no seio familiar é oriunda de sua origem de classe, isto 

é, ela se materializa, também, no contexto da escola. O sistema de valores que 

estas possuem determina as atitudes junto ao convívio social. Desse modo, é 

possível notar que: 

As atitudes dos membros das diferentes classes sociais, pais ou crianças e, 
muito provavelmente, as atitudes a respeito da escola, da cultura escolar e 
do futuro oferecido pelos estudos são, em grande parte, a expressão do 
sistema de valores implícitos e explícitos que eles devem à sua posição 
social. (BOURDIEU, 1998, p.46)  
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Dentro dessa perspectiva teórica, a análise do discurso dos sujeitos 

protagonistas desta exclusão poderá ampliar a possibilidade de desmistificar 

algumas justificativas de cunho ideológico, tais como, os problemas familiares, as 

drogas, o alcoolismo, ou até mesmo a fraca estrutura psicológica dos pais, 

fenômenos esses apresentados como os principais responsáveis pelo baixo 

rendimento escolar dos alunos. Quando se recorre a tais explicações, busca-se 

absolver  o sistema macroestrutural de desigualdades e diferenças de classe de sua 

potencial parcela de culpa. 

METODOLOGIA 

A pesquisa  compõe-se de entrevistas individuais, gravadas e transcritas 

literalmente. Optou-se pelo uso de entrevistas pelo fato de o objetivo ser a captação 

de ideologias de classe no discurso dos familiares de alunos que protagonizaram o 

fracasso escolar.  

A entrevista na pesquisa em educação auxilia o pesquisador, principalmente, 

o que trabalha com dados qualitativos, a compreender fenômenos sociais que atuam 

individualmente no cotidiano das pessoas; isto é, esta técnica extrai através do 

diálogo, experiências, que associadas a outras da mesma classe social estabelecem 

a produção de um fenômeno social. A autora Heloisa Szymanski (2002) define o 

seguinte: 

A entrevista também se torna um momento de organização de idéias e de 
construção de um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o 
caráter de recorte de experiência e reafirma a situação de interação como 
geradora de um discurso particularizado. Esse processo interativo complexo 
tem um caráter reflexivo, num intercâmbio continuo entre significados e o 
sistema de crenças e valores, perpassado pelas emoções e sentimentos 
dos protagonistas. (p.15) 

Em um momento de entrevista, algumas situações são passíveis de serem 

observadas a partir da manifestação dos indivíduos entrevistados; seja de maneira 

espontânea ou rígida. A entrevista é um momento de se obter informações, 

conforme se desenvolve um diálogo, e é uma oportunidade de se comunicar e de 

ser ouvido. Esta técnica pode ser usada em momentos de estudo de significados 

subjetivos e de tópicos complexos, cuja tessitura, quando bem desenvolta, permite 

obter melhor compreensão do fato, haja vista tratar de opiniões, sentimentos ou 
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condutas livres dos indivíduos, em experiências já passadas. Observe-se que alguns 

destes itens só podem ser tomados com a contribuição das pessoas envolvidas ou 

participantes do evento. 

A técnica escolhida para a pesquisa com alunos e ex-alunos é o (A) de 

entrevista semi-aberta, pois tem como finalidade a liberdade ao entrevistado de 

expressar-se e construir suas respostas. Sendo assim, elaborou-se um roteiro cujo 

objetivo é captar o discurso de classe, e mapear as ideologias presentes que 

afirmam o fracasso escolar como causa individual, e finalmente, explorar as 

possíveis contradições deste discurso. Neste sentido, a autora contribui afirmando 

que: 

Não há um roteiro fechado – ele pode ser visto como aberto no sentido de 
basear-se na fala do entrevistado, como veremos adiante; mas os objetivos 
da entrevista devem ser claros assim como a informação que se pretende 
obter , a fim de se buscar uma compreensão do material que está sendo 
colhido e direcioná-la melhor. (SZYMANSKI,2002,p.18) 

A amostra se compõe de cinco familiares de alunos que não concluíram a 

educação básica na idade escolar ideal. Elaborou-se um roteiro de perguntas, 

construído a partir de nossa hipótese de trabalho, cujo objetivo é apurar o discurso 

dos “fracassados” e a interiorização do fenômeno do fracasso, a partir da ideologia 

dominante. Portanto, espera-se observar as contradições pertinentes e a presença 

de dispositivos ideológicos que afirmam está posição.  

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 socialmente. Os nomes utilizados no transcorrer das 

análises são de caráter fictício.  

O período de duração das entrevistas variou entre 40 e 60 minutos. Após a 

transcrição, as entrevistas foram submetidas a análises individuais, e ao final será 

elaborada uma análise global das entrevistas, na perspectiva de observar a 

especificidade de cada sujeito para justificar o insucesso durante a trajetória 

acadêmica dos seus filhos ou responsáveis. Todas entrevistas estão transcritas na 

integra e  encontram-se anexados ao final do trabalho.  
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1 – O SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO E A PRODUÇÃO DO FRACASSO 
ESCOLAR 

 
1.1 O ESTUDO DO FRACASSO ESCOLAR: ALGUNS APONTAMENTOS 

A discussão da problemática do fenômeno do fracasso escolar nos dias atuais 

é oportuna, já que paira sempre no ar a questão: qual dos agentes do sistema 

escolar e da sociedade capitalista é responsável pela ocorrência reiterada deste 

fenômeno? Responder a esta questão não é tarefa fácil: Há ainda uma grande 

oscilação na indicação, seja pelo nível de desconhecimento das causas, e também 

pela resistência dos profissionais da educação, e das famílias, à abordagem desse 

assunto. 

Nas últimas décadas, houve várias tentativas de explicar as causas de 

dificuldades de aprendizagem no processo educativo. A maioria das explicações 

tendia para conceitos da psicologia; ou seja, direciona a tese as explicações sobre o 

sucesso ou insucesso dos alunos, para o terreno das questões individuais de 

inadaptação, carências familiares, deficiências cognitivas e/ou dificuldades de 

aprendizagem.   

O tema tem despertado o interesse de vários estudiosos, em especial os 

comprometidos com o pensamento crítico; sobretudo, pelo fato de o fracasso escolar 

- principalmente o das camadas populares - ter se mostrado como o ponto crítico do 

sistema de ensino. Há pelo menos seis décadas, as altas taxas de reprovação e 

evasão dos alunos são evidenciadas; contudo, não há perspectiva de mudanças 

mais significativas. Se o fracasso escolar tem feito parte do cotidiano escolar, é 

necessário contextualizá-lo e historicizá-lo, para desconstruir a imagem de 

fenômeno natural, e assim problematizá-lo a fim de desvendar as ideologias que o 

recebem, e provocam a manutenção e reprodução do fenômeno no sistema 

capitalista.  

Para analisar a realidade social, é necessário pontuar que ela foi 

historicamente produzida; e como tal, traz em seu interior contradições inerentes à 

reprodução das relações sociais. E, portanto, imprescindível levar em consideração 

o contexto histórico, social, político e cultural em que se insere determinado 
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problema social. O fenômeno do fracasso escolar nem sempre existiu; foi a partir do 

acesso das camadas inferiores à escola que o fracasso escolar se tornou endêmico 

no processo capitalista de escolarização. 

O que alimenta nosso interesse e nos incitou para a realização deste estudo é 

a maneira como o tema tem ganho relevância em dois níveis: o nível teórico; e o 

nível da realidade concreta. Sua incidência tem se tornado cada vez mais visível. A 

partir dos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), é possível 

notar que o índice de reprovação diminuiu consideravelmente nos últimos anos 

devido, principalmente, ao atual sistema de ciclos implantado na rede estadual de 

São Paulo. Entretanto, são poucos os alunos da classe trabalhadora que 

conseguem percorrer uma trajetória escolar longa. No final de cada ciclo, torna-se 

visível o alto índice de alunos que não cumprem a trajetória escolar proposta pela 

escola no tempo ideal. 

O sistema educacional cria estratégias, a fim de velar os índices de insucesso 

da classe trabalhadora ao término do ensino médio. Desse modo, o fracasso da 

escola e dos alunos só se apresenta quando tais sujeitos são incorporados à divisão 

social do trabalho em cargos de menor prestigio social, sobretudo, por não terem 

perspectivas de acesso ao ensino superior. 

A autora Ana Silva em sua pesquisa intitulada: Dimensões do Sucesso e 

Fracasso Escolar: estudo dirigido à infância; reflete sobre o contexto em que se 

estabelece a definição de fracasso escolar, a partir da afirmação: 

O fracasso escolar, uma patologia recentemente nomeada, surgiu 
com a instauração da escolaridade obrigatória no final do século XIX, na 
Europa, e no Brasil, nos anos 30 do século XX. Se por um lado, a 
obrigatoriedade escolar garante um dos direitos do cidadão, o direito social 
à instrução, por outro lado, isso não confere ao cidadão, igualdade de 
oportunidades, pois já no âmbito escolar, há um processo de seleção que 
acentua as diferenças culturais e, consequentemente, diminuem as chances 
de sucesso das crianças de classes menos favorecidas (SILVA, 2003, p. 
49). 

Alguns trabalhos de estudiosos da educação e críticos do sistema de ensino 

como: Maria Helena Souza Patto (1990); Bourdieu & Passeron (1975); Baudelot & 

Establet (1971) e Louis Althusser (1985) contribuíram nas ultimas décadas com 

reflexões importantes sobre a produção sistêmica do fracasso escolar, e sua 
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correlação direta com o modelo educacional vigente. Desse modo, oferecem-nos 

subsídios sólidos para compreender a escolarização como um dos principais 

mecanismos de exclusão e manutenção das desigualdades sociais. Sendo assim, 

estes estudos auxiliam na desmistificação da função exercida pela escola, 

principalmente, por sinalizarem a necessidade de encontrar explicações não 

psicológicas para o baixo desempenho escolar dos alunos oriundos das camadas 

baixas da sociedade. 

Patto (1990) apresenta como este tema tem sido discutido numa perspectiva 

nacional e internacional com amplo debate. No cenário internacional de acordo com 

a autora, a temática se constituiu atribuindo peso explicativo às diferenças raciais. 

Ou seja; as dificuldades de aprendizagem eram conectadas nos termos da ideologia 

da classe dominante a diferenças raciais, anatômicas e fisiológicas, que 

engendravam nos seres humanos diferenças de capacidade intelectual.  

Tal explicação emerge no século XIX, tendo seu ponto mais alto entre 1850 e 

1930. Estas explicações foram as primeiras tentativas de fundamentar a 

inferioridade daqueles que estavam em condições sociais desprivilegiadas; e 

garantir a manutenção da hierarquia social, em um momento de formação da 

sociedade capitalista. 

A escola ganha papel importante para a reprodução e manutenção desta 

nova sociedade em formação, sobretudo por adquirir significados diferentes para 

grupos também diferentes em formação. Nesta perspectiva, a instituição escolar 

começa a se constituir em função do lugar destes grupos na relação social de 

produção. 

 Patto (1990), nos seus estudos sobre o fracasso escolar descreve que, no 

fim do século XIX a missão da escola era redimir a humanidade, ou seja, consolidar 

o ideário nacionalista da construção de nações unificadas, independentes e 

progressistas. Desta maneira, alguns ideólogos da nação-estado defendiam que 

somente uma língua e um meio de instrução oficial, seriam necessários para a 

efetividade desta posição. Sendo assim, estas exigências seriam a primeira missão 

da escola no mundo capitalista em construção.  
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A visão de mundo da burguesia que ascendia social e politicamente no final 

do século XIX apontava para a crença no progresso do conhecimento humano, na 

riqueza e no controle da natureza. Neste sentido, esta perspectiva flertava com o 

ideal iluminista: o aumento da produção e do comércio sendo justificado pela 

racionalidade econômica e cientifica. Patto (1990) esclarece que:  

O fato de novos homens bem-sucedidos o serem aparentemente por 
habilidade e mérito pessoal-já que não o eram pelos privilégios advindos do 
nascimento- confirmava uma visão de mundo na qual o sucesso dependia 
fundamentalmente do indivíduo. (pg. 20) 

Em um momento de transição, a nova burguesia tinha como missão 

desmanchar o tradicionalismo, supersticioso e irracional que dividia os homens; e, 

assim, estabelecer esse novo momento de ordem social, econômico, e político 

fundamentado ideologicamente no liberalismo que orientava uma sociedade 

democrática e igualitária, preconizando o direito do homem a oportunidades de 

sucesso profissional. 

Marx e Engels (2009), no Manifesto do Partido Comunista, caracterizam o 

papel da burguesia, que se consolida em meados do século XIX, apontando que: 

A burguesia desempenhou na História um papel revolucionário decisivo. 
Onde quer que tenha chegado ao poder, a burguesia destruiu todas as 
relações feudais, patriarcais, idílicas. Estilhaçou, sem piedade, os 
variegados laços feudais que subordinavam o homem a seus superiores 
naturais, e não deixou subsistir entre os homens outro laço senão o 
interesse nu e cru, senão o frio “dinheiro vivo”. Submergiu nas águas 
glaciais do cálculo egoísta dos frêmitos sagrados da piedade exaltada, do 
entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês. Reduziu a 
dignidade pessoal a simples valor de troca e, em lugar das inumeráveis, 
erigiu a liberdade única e implacável do comércio. (MARX e ENGELS, 2009, 
p.27) 

Portanto, a formação desta nova classe social que emergia foi pautada na luta 

de classes, no antagonismo produzido pelo novo sistema capitalista em formação. E 

desse modo, Patto (1990) descreve que “O século XIX caracteriza-se por uma 

contradição básica: neste período a sociedade burguesa atinge seu apogeu, 

segrega cada vez mais o trabalhador braçal e se torna inflexível na admissão dos 

que vem de baixo”. (p.19) 

Em seguida, novas tentativas de explicar as diferenças, principalmente, no 

que se refere à aquisição do conhecimento, pautaram-se na distinção dos aptos e 



29 

 

inaptos, dos normais e anormais. Para Maria Helena Souza Patto, esta perspectiva 

teórica incitava à construção de argumentos associados à ideologia da igualdade de 

oportunidades, na medida em que o sucesso estava aberto para todos; os que 

conseguissem o êxito eram tidos como aptos; os que não obtivessem êxito eram 

rotulados como inaptos, ou seja, possuidores de menor grau de inteligência. 

Contudo, os sujeitos que faziam parte da categoria de inaptos eram em sua maioria 

os trabalhadores pobres. 

A psicologia enquanto ciência ganha força neste contexto, justamente, por 

assumir um papel ideológico fundamental, ao fundamentar suas explicações para as 

desigualdades sociais em desigualdades biológicas. Patto (1990) afirma que, já no 

fim do século XVIII, surgiu a classificação dos indivíduos em normais e anormais. 

Em seguida, com a intensificação dos problemas de aprendizagem, os alunos que 

não se enquadravam nos padrões estabelecidos pela escola eram caracterizados 

como anormais.  

No decorrer do século XIX, difundiu-se a hipótese de que haveria uma 

distribuição desigual de talentos, e, posteriormente, de dons atribuídos às famílias e 

linhagens hereditárias, enfraquecendo de certo modo, as teorias raciais. A autora, 

sobre este aspecto; contribui indicando que: 

... em uma ordem social  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 prestigio; 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) 

Com o aumento da demanda no sistema de ensino na década de 1930, em 

países industriais capitalistas, constitui-se a necessidade de justificar as diferentes 

trajetórias escolares, haja vista que os ingressantes no sistema de ensino, embora 

vistos ideologicamente como iguais, atingiam níveis diferentes na trajetória escolar. 

Neste contexto, começaram a surgir pesquisas que tinham como intenção identificar 

os instrumentos que melhor avaliariam as capacidades individuais, para que desta 

forma ficasse mais evidente quem eram os superdotados e os subdotados; e assim, 

oferecer a cada indivíduo uma educação condizente com suas capacidades.  



30 

 

A conjuntura social permitiu que os testes psicológicos ganhassem suma 

importância, visto que exerciam papel fundamental como instrumento para a seleção 

daqueles que apresentavam maior competência. Ferrarez (2009) descreve em seu 

trabalho que os testes psicológicos vinham ao encontro do pensamento ideológico 

da época, pois os resultados indicavam que os alunos que apresentassem um maior 

grau de competência teriam como recompensa os melhores lugares na divisão do 

trabalho próprio à sociedade de classes, sobretudo, por garantir que a superioridade 

mental da classe dominante permitiria o proveito de desfrutar de uma melhor 

condição de vida. 

O autor Micher Tort (1976) aborda os testes psicológicos contribuindo para a 

compreensão destes mecanismos. Para o autor, o universo mental burguês preside 

a elaboração dos testes. Desse modo, os alunos que se saem bem são os que 

transmitem com maior clareza e de forma correta a ideologia burguesa vigente. Tais 

testes são parecidos com os exercícios escolares, ou seja, desvinculados da prática 

e realidade dos alunos das camadas menos favorecidas. 

O autor salienta que os testes são considerados neutros, aplicáveis a todos 

os sujeitos, em qualquer contexto, ou esfera social. Contudo, as crianças que são 

submetidas aos testes, na maioria das vezes, fazem parte das camadas populares, 

e são portadoras de baixo capital cultural. Cabe ressaltar que os testes causam 

ansiedade nas crianças, pois reproduzem uma situação constrangedora, similar à de 

um exame médico, o que desperta sensações confusas; ou seja, as crianças 

percebem, de certa forma, que o teste poderia comprometer seu futuro de alguma 

maneira. 

Ferrarez (2009) pondera que a ideologia burguesa, presente na sociedade 

capitalista contemporânea, difunde a ideia de que as mesmas oportunidades são 

oferecidas para todos: os que forem mais qualificados tirarão melhor proveito das 

oportunidades oferecidas; já os menos qualificados ficarão com os postos de 

trabalho de menor prestigio social. Já a realidade social, analisada de maneira 

crítica, revela-nos que são os que possuem melhor condição econômica que 

atingem maior grau de competência. 
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A psicologia, durante a década de 1930, renova a reflexão sobre as 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelas crianças. Se num momento 

anterior da teoria psicológica, os problemas pareciam oriundos de questões 

orgânicas ou mentais. Agora as influências do ambiente nos primeiros anos de vida 

ganhavam força explicativa para contestar as explicações anteriores. Sobre este 

aspecto, Ferrarez (2009) explicita que “Se antes a terminologia usada para crianças 

que tinham dificuldades de aprendizagens era “anormais”, neste momento, diante 

dos novos conceitos da psicanálise, elas passam a ser vistas como crianças 

problema”. (p.17) 

Maria H.S.Patto afirma que a palavra de ordem neste momento é a higiene 

mental escolar. Sendo assim, clinicas surgem para suprir a demanda, principalmente 

de crianças que são rotuladas e estigmatizadas com possíveis desajustamentos 

infantis. A autora expõe que: 

(...) este movimento cria uma rede de clínicas psicológicas escolares ou 
paraescolares, onde crianças que apresentam problemas de aprendizagem 
e desajustamento escolar são diagnosticadas e tratadas; de outro, gera uma 
preocupação com a higiene mental do professor e com a possibilidade de 
seus distúrbios interferirem na saúde mental de seus alunos; (PATTO, 1990, 

p.44) 

A escola começa então a estabelecer padrões, a fim de identificar o motivo 

para as diferenças de rendimento escolar. Entretanto, ela recorria às questões 

associadas às causas genéticas, orgânicas, emocionais, intelectuais ou de 

personalidade. Patto (2009) aponta que as crianças que não atingiam os padrões de 

normalidade impostos pela escola eram submetidas aos diagnósticos médicos 

psicológicos. 

Durante a primeira metade do século XX, outras explicações começam a 

ganhar visibilidade e impactar as análises sobre a escola. Neste sentido, os 

conceitos pautados nas questões culturais avançam sobre as posições raciais e 

biológicas, permitindo certo avanço nas teorias que buscam esclarecer as causas 

que propiciam o fracasso dos alunos na trajetória escolar. Sobre este aspecto a 

autora releva que:  
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Mas se um passo importante foi dado quando o conceito de raça foi 
substituído pelo de cultura como elemento explicativo das desigualdades 
sociais, é preciso continuarmos atentos às armadilhas da ideologia 
presentes nessa passagem: os juízos de valor centrados no modo de viver 
e de pensar dos grupos dominantes impregnam os trabalhos dos 
antropólogos culturalistas, que frequentemente consideram “primitivos”, 
“atrasados” e “rudes” grupos humanos (muitas vezes classes sociais) que 
não participam ou participam parcialmente da cultura dominante (PATTO, 
1990, p.45) 

Entre as décadas de 1950 e 1960, nos Estados Unidos surgem algumas 

explicações para o insucesso das crianças na trajetória escolar, estas formulações 

combatiam a perspectiva dos intelectuais liberais do passado, recorrendo aos dados 

de pesquisa que apontavam o fracasso escolar como típico das camadas populares. 

Dessa forma, foi necessário que a academia, e, em especial a psicologia se 

posicionasse com explicações mais sólidas sobre estes grupos, conceituando as 

teses construídas como “teoria da carência cultural”. 

As crianças de periferia, ao serem submetidas aos testes de inteligência 

apresentavam baixo desempenho. Este resultado levava à crença de que o mau 

desempenho escolar era fruto do baixo desenvolvimento biopsicossocial, ou seja, 

tais pesquisas contribuíam para afirmar que os lares não permitiam um ambiente 

saudável para o desenvolvimento psicológico. Patto esclarece que: 

Geradas no calor dos movimentos reivindicatórios das minorias latinas e 
negras norte-americanas, era de esperar que as conclusões das pesquisas 
produzidas neste país a partir dos anos cinquenta fossem expressão, 
mesmo que sutil, da crença arraigada na inferioridade de negros, índios e 
mestiços. Não foi por acidente que no auge da teoria da carência cultural o 
psicólogo americano Arthur Jensen reviveu a tese de inferioridade genética 
do negro; na verdade, ele estava sendo porta-voz da mensagem muitas 
vezes implícita nessa nova formulação teórica do problema das 
desigualdades sociais. (PATTO, 1990, p.51) 

Para Ferrarez (2009) na tentativa de mais uma vez encontrar as causas reais 

das diferenças de aprendizagem, a escola participou dos mecanismos de seleção e 

classificação que tanto puniam as classes populares, embora esta participação da 

escola tenha se dado 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.  

A teoria da carência cultural estabelecia que o meio no qual a criança vive é o 

principal ponto de influência para o melhor desenvolvimento intelectual dela, ou seja, 



33 

 

o ambiente que não favorecesse emocionalmente a criança e de alguma forma 

prejudicasse seu bem-estar diminuiria as chances de sucesso na vida escolar. 

Sendo assim, a autora descreve que: 

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 
diminuirias as chances de sucesso em seu desenvolvimento intelectual. 
Sobre esta ótica, pesava sobre a família no que diz respeito as causas do 
sucesso ou insucesso daqueles que adentravam a escola, pois seria papel 
da família oferecer um ambiente adequado para o bom desenvolvimento da 
criança. (FERRAREZ, 2009, p.26) 

Neste sentido, a teoria não conseguiu dar uma resposta ao problema do 

fracasso escolar que insistia em se agravar, e, consequentemente, reproduzia uma 

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

Esta perspectiva limitada não se preocupava com a escola, e tão pouco com a 

sociedade, depositando toda responsabilidade pelo fracasso escolar nas famílias 

mais carentes. 

Na tentativa de reverter este quadro, durante a década de 1950 no EUA, 

surgem os programas compensatórios, que visavam equilibrar no seio da escola 

diferenças culturais e psicológicas entre as classes sociais. Esta perspectiva 

fortalecia a crença de que os alunos das camadas populares pudessem competir em 

igualdade de condições com alunos oriundos das camadas superiores da sociedade. 

Desta forma, caberia, principalmente à escola compensar os déficits; e até mesmo 

sanar o problema das desigualdades no âmbito da aprendizagem entres os alunos. 

Ferrarez (2009) ressalta que a construção desta educação compensatória se 

concretiza através de alguns programas pré-escolares sólidos, muitos programas de 

pesquisa, e programas de intervenção e enriquecimento. Tais estudos foram 

realizados, na maioria das vezes, por psicólogos. O foco destes trabalhos eram as 

crianças dentro das famílias, e as relações possíveis entre o professor e as crianças 

na esfera da escola. Portanto, a educação compensatória desvia a atenção para 

longe da organização interna da escola e suas possíveis contradições; e concentra a 

explicação nas famílias e nas crianças. 

Explicar as diferenças individuais em uma sociedade de classes é incoerente, 

devido aos efeitos antidemocráticos estabelecidos por este modelo de sociedade 
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que tende a justificar o fracasso, a partir do indivíduo, e não como produto do próprio 

modelo. A autora Monique Vial define que: 

Por ser um fenômeno maciço e precoce, que atinge de modo desigual 
crianças de classes sociais diferentes, o fracasso escolar revela o fracasso 
da escola, que consiste em não ser democrática. Todas as pesquisas que 
tentam justificá-lo pela inadaptação, seja dos alunos, seja dos métodos 
pedagógicos, esquecem de ressaltar que as crianças que pertencem às 
classes sociais mais favorecidas têm as aptidões requisitadas e se adaptam 
bem aos métodos pedagógicos, sejam quais forem. (VIAL, 1987,p.11) 

Diante desse panorama, a teoria crítica da sociologia da educação francesa, 

debate as possíveis causas para o fracasso escolar. Os autores Althusser (1979) e 

Baudelot & Establet (1987) desenvolvem ideias como: a dominação cultural de 

classe através da escola, a reprodução das relações de produção capitalistas, e a 

interpenetração da ideologia com os conteúdos, pensamentos, hábitos e linguagem 

que a escola transmite a seus alunos. Portanto, todas essas críticas apontam para o 

sistema escolar preparado para a reprodução das relações sociais, o que favorece 

os interesses da classe dominante. 

Maria Helena Souza Patto (1990) destaca que a teoria da carência cultural e a 

reprodução social não se conciliam aparentemente; no entanto estiveram presentes 

de modo significativo durante a década de 1970. Ferrarez (2009)  aponta que muitos 

professores, ao considerarem os padrões socioculturais dos membros das classes 

menos favorecidas, 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. Entretanto, tal descrição revelava 

novamente que o discurso educacional voltava-se para a teoria do déficit e da 

diferença, ou seja, a escola seria inadequada para as crianças carentes. 

Outra corrente teórica presente durante a década de 1970 desenvolve 

estudos para compreender a escola vigente e as contradições existentes no seu 

interior. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron foram importantes para as 

pesquisas do fracasso escolar, pois como afirma Patto (1990): 
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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 ideias reprodutivistas como 
para a incorporação de teorias que permitiram inserir a reflexão sobre a 
escola numa concepção dialética da totalidade social. (p.117 e 118) 

Os autores abrem espaço para uma análise rica das práticas docentes no 

sistema de ensino público, sob a luz de uma concepção crítica de sociedade.  

Destacam que o sistema escolar funciona como ferramenta para a manutenção e 

reprodução dos privilégios educacionais, e profissionais das camadas dominantes, 

que possuem o capital econômico e cultural, sobre os quais desejam manter um 

monopólio legítimo.  

Portanto, as teorias críticas da escola contribuem para romper com as teses 

levantadas pela psicologia acerca do fracasso escolar. E, assim, permitem entender 

este fenômeno na dimensão sociológica de uma escola inserida em uma sociedade 

de classes, que segrega os indivíduos e atribui ao mérito individual o sucesso e o 

insucesso no percurso escolar. 

 

1.2 O SISTEMA ESCOLAR E O PADRÃO CULTURAL VIGENTE  

 O padrão cultural na perspectiva de Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron 

fundamenta a análise do fracasso escolar, pois evidencia algumas dificuldades que 

levam as camadas populares a apresentarem rendimento insatisfatório na trajetória 

escolar. No modelo vigente de escola capitalista, diferenças associadas ao 

repertório cultural e capital econômico refletem diretamente no desempenho escolar 

dos alunos. O autor Pierre Bourdieu (1999) esclarece que “[...] é o nível cultural 

global do grupo familiar que mantém a relação mais estreitamente com o êxito 

escolar da criança.” (p.42) 
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Deste modo, o capital cultural e o capital econômico constroem uma ligação 

intrínseca, ou seja, adquirir capital cultural implica em elevados custos financeiros; o 

padrão cultural característico da classe dominante é alto e esse mecanismo legitima 

as condições de acesso somente para as classes privilegiadas. O autor contribui 

com a afirmação:  

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, 1999 ,p.74,75) 

Sendo assim, é importante ressaltar o papel da família de classe na 

reprodução das relações sociais, na medida em que transmite capital cultural entre 

as gerações. Este ciclo de reprodução ocorre, também, no seio da escola, pois a 

criança, ao estabelecer relação com os conteúdos e currículos propostos, confronta 

seu conhecimento prévio com o conhecimento determinado pela escola; e o êxito no 

desempenho escolar está associado à aproximação e a familiaridade do aluno com 

o padrão cultural subjacente ao padrão de ensino. 

 É importante ressaltar que o capital cultural pode ser operacionalizado de 

várias formas. A posse desse tipo de capital deriva de investimentos culturais 

diversos; se expressa, neste modelo social, sob o formato de diplomas ou de 

aquisições típicas de padrões elitistas de produção cultural.  

A falta de capital cultural torna-se um dos fatores objetivos que determinam a 

eliminação e segregação das crianças das camadas populares. A herança cultural é 

um fator de separação entre as crianças que iniciam a trajetória escolar; e pode ser 

detectada pelo nível de desempenho. 

 Bourdieu (1999) descreve que a maneira como os grupos familiares realizam 

suas escolhas determina a trajetória escolar das crianças, o que tende a direcioná-

las à posição a ser ocupada na hierarquia social do trabalho. Por sua vez, serão as 

condições objetivas que definirão a escolha dos pais para a educação dos seus 

filhos. O contexto em que os grupos familiares estão inseridos influencia diretamente 

nas decisões; logo, as probabilidades de ascensão social trazem de forma intuitiva o 

motivo da escolha.  
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Nas classes populares, as escolhas feitas pelas famílias direcionam o 

percurso escolar das crianças, pois têm fundamento naquilo que é socialmente 

necessário, e muitas vezes excluem quaisquer possibilidades de desejar o 

impossível. Ou seja: a situação econômica e financeira das classes populares não 

permite trajetórias escolares longas, devido ao alto custo econômico exigido.  

Ferrarez (2009) pontua que para esta camada popular limitam-se as 

possibilidades de sucesso; essas crianças são marcadas pelas experiências de êxito 

ou fracasso vivenciadas nos primeiros anos da escolarização. Sendo assim, as 

escolhas objetivas definem, entretanto, as condições reais das crianças dentro da 

escola, pois exercem forte influência na relação com o ambiente escolar, bem como 

nas atitudes tomadas na escola. 

A autora observa que a instituição escolar legitima e reproduz a hierarquia 

social, tendo na cultura o instrumento mais importante para legitimar as 

desigualdades sociais. Portanto, a escola opera com uma cultura particular de 

classe média, ou seja, se apresenta de maneira incontestável, pois transforma o 

capital cultural de alguns alunos em capital escolar. Este padrão cultural de classe 

média consolida-se nas figuras do professor e/ou da gestão escolar como um todo, 

e, ao adotar este padrão automaticamente, a escola exigirá dos alunos um 

comportamento de acordo com os padrões pré-estabelecidos por ela.  

Nesta perspectiva, Bourdieu (1999) conclui que:  

Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito 
dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de 
transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre 
as crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, tratando 
todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, como 
iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é elevado a dar sua sanção 
às desigualdades iniciais diante da cultura. (p.53) 

Sendo assim, a valorização da cultura dominante age como um mecanismo 

que distingue os indivíduos, pois somente os que se aproximarem desta cultura 

terão as maiores chances de êxito escolar. A partir deste ponto, a escola premia os 

que dispõem de capital econômico e, consequentemente, culturais mais elevados. A 

escola exige um alto capital cultural, e este se encontra nas mãos da classe média e 
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alta, Portanto, a escola ao legitimar esses valores, instaura a superioridade de uma 

cultura que se torna referência aos demais grupos e esferas sociais. 

... de fato, basta que a instituição escolar permita o funcionamento dos 
mecanismos objetivos da difusão cultural e se exima de trabalhar, 
sistematicamente, para fornecer a todos, na e pela própria mensagem 
pedagógica, os instrumentos que condicionam a recepção adequada da 
mensagem escolar para que a escola reduplique as desigualdades iniciais 
e, por suas sanções, legitime a transmissão do capital cultural (Bourdieu, 
2003, p.111). 

Os alunos que apresentam déficit de capital cultural, em relação ao padrão 

dominante estabelecido pela sociedade vigente, não possuem os pré-requisitos 

exigidos pelo sistema; são esses pré-requisitos que determinam o padrão cultural 

considerado normal pela escola, eles caracterizam o padrão de normalidade que a 

maioria dos alunos pertencentes às classes menos favorecidas não consegue 

atingir, e assim são considerados inaptos para este sistema. 

Neste sentido, a escola transforma o capital cultural de alguns alunos em 

capital escolar, para que os portadores deste capital tenham maiores chances de 

uma trajetória escolar mais longa. Nesta lógica de funcionamento, as classes menos 

favorecidas, pelo fato de não possuírem capital econômico, são penalizadas e 

violentadas, neste caso, pelo aparelho escolar. As crianças oriundas desta classe 

são incluídas pela escola e excluídas ao mesmo tempo, justamente por não 

possuírem este conjunto de recursos, que em suma são construídos fora do 

contexto escolar. 

 Pierre Bourdieu (1999) define que: 

O sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino 
coletivo dá uma aparência de legitimidade á seleção escolar, e dá crédito ao 
mito da escola libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela 
eliminou, fazendo crer que o sucesso é uma simples questão de trabalho e 
de dons. Enfim, aqueles que a escola “liberou”, mestres ou professores, 
colocam sua fé na escola libertadora a serviço da escola conservadora, que 
deve ao mito da escola libertadora uma parte de seu poder de conservação. 
Assim, o sistema escolar pode, por sua lógica própria, servir à perpetuação 
dos privilégios culturais sem que os privilegiados tenham de servir dele. 
Conferindo às desigualdades culturais uma sanção formalmente conforme 
aos ideais democráticos, ele fornece a melhor justificativa para essas 
desigualdades. (p. 59) 

Para o autor, a organização do sistema de ensino define quais classes  terão 

a trajetória escolar mais longa; e quais classes terão a trajetória escolar mais curta. 
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A imposição da ideologia dominante se dá de maneira perversa e silenciosa: a 

classe dominada é atraída à cultura dominante, mas o acesso a essa cultura 

dominante é inviável. Assim, as classes populares são convidadas a assistir e não, a 

participar, o que é sinônimo de marginalização cultural para os destituídos de 

elevado capital cultural extra-escolar. 

Em seu trabalho, Ferrarez (2009) aponta o baixo desempenho escolar das 

camadas populares logo nos primeiros anos de escolarização, pelo fato destas 

apresentarem maior dificuldade em se familiarizar com a cultura e os conteúdos 

escolares. Já os alunos de classe média e alta, ao ingressarem na escola, apenas 

transformam sua bagagem cultural, que é adquirida no seu meio social e familiar, em 

conhecimento escolar. E os alunos das camadas populares apenas terão contato 

com a cultura, a arte e línguas através dos livros e de alguns comentários do 

professor. 

A escola pública se apresenta à sociedade de maneira democrática, por 

oferecer a todos a mesma possibilidade de ensino. O discurso que a escola 

apresenta configura-se como um dos mecanismos ocultadores da real função social 

que exerce. Neste sentido, a escola aparenta ser socialmente neutra na medida em 

que oferece aos , que nela ingressam, oportunidades de acesso e ascensão social. 

Ela, assim, contribui para a reprodução da ordem social convertendo as 

desigualdades sociais em desigualdades de competência. 
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1.3 A FUNÇÃO DA ESCOLA CAPITALISTA 

A organização social vigente se apresenta fragmentada em classes sociais e, 

portanto, necessita de instituições que legitimem este modelo. A reprodução da 

ordem social estabelecida na instituição escolar tende a descriminar as camadas 

populares, pois o êxito na apropriação do conteúdo escolar está associado ao 

conjunto de conhecimentos prévios que as crianças possuem ao iniciar a trajetória 

escolar. Tal fenômeno ocorre de maneira inconsciente, ou seja, a aparente 

neutralidade do sistema escolar divide os indivíduos conforme a divisão social do 

trabalho exige, para que a manutenção e reprodução do modelo de organização do 

processo de trabalho na sociedade capitalista sejam garantidas. 

Louis Althusser (1998) contribuiu com seus estudos, caracterizando as 

instituições responsáveis pela manutenção e reprodução ideológica da sociedade 

capitalista. Neste sentido, ele aponta a escola como um dos principais aparelhos 

ideológicos de Estado, responsável por difundir ideologia nos sujeitos que adentram 

o espaço escolar.  

Desse modo, a escola enquanto instituição é um Aparelho ideológico de 

Estado. O autor define AIE como um sistema complexo que compreende e combina 

várias instituições, e as práticas exercidas no seu interior. O Aparelho ideológico de 

Estado escolar deve ser entendido como um sistema, dentre os vários que 

compõem o Estado, e sendo assim, tem como objetivo reproduzir as relações de 

produção; na sociedade capitalista o de reproduzir as relações de dominação 

capitalista, portanto reprodução de relações de exploração. Segundo a autora 

Bárbara Freitag:  

Assim a escola, na medida em que qualifica os indivíduos para o trabalho, 
inculca-lhes uma certa ideologia que os faz aceitar a sua condição de 
classe, sujeitando-os ao mesmo tempo ao esquema de dominação vigente. 
Essa sujeição é, por sua vez, a condição sem a qual a própria qualificação 
para o trabalho seria impossível (FREITAG, 1980, p.34) 

Neste contexto, a autora descreve como a escola torna-se responsável por 

transmitir as formas de justificação da divisão do trabalho. Ou seja: este mecanismo 

leva os indivíduos a aceitarem, na maioria das vezes, de uma forma dócil, sua 
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condição de explorados, ou no limite adquirir as ferramentas necessárias para se 

submeterem à exploração da classe dominante de maneira velada.   

É necessário ressaltar que o caminho que garante a reprodução da força de 

trabalho, e com isso das relações materiais de produção, precisa ser preparado 

pelos aparelhos ideológicos. Freitag (1980) salienta que “... a reprodução material 

das relações de classe depende da eficácia da reprodução das falsas consciências 

dos operários. Essas são criadas e mantidas com o auxílio da escola.” (p.34) 

O modo de funcionamento do sistema escolar indica semelhanças com o 

modo de funcionamento da divisão social do trabalho, na medida em que o 

encaminhamento para os postos de trabalho (manual ou intelectual) é estabelecido 

na escola. A distinção entre trabalho manual e trabalho intelectual contribui para a 

divisão da sociedade em classes antagônicas. A escola capitalista, sobretudo, 

consolida a competência ou não competência dos alunos, e, desta forma, atua na 

seleção e encaminhamento para os diversos postos e funções do trabalho na 

sociedade vigente. 

A ideologia que compõe a estrutura social tem origem nas camadas 

dominantes e, está a serviço da preservação desta hegemonia; a força e o impacto 

da ideologia nas camadas populares provocam a submissão de uma classe à outra. 

Antonio Joaquim Severino contribui com a afirmação: 

A ideologia é inconsciente, uma vez que suas estruturas atuam por um 
processo que escapa à consciência do homem. Mistificadora, ocultando o 
todo social aos homens, é instrumento de dominação, sendo, portanto, 
própria da classe dominante, não se concebendo uma ideologia da classe 
dominada. (SEVERINO, 1986,p.46)  

Na perspectiva da reprodução ideológica a escola apresenta uma função de 

perpetuar valores e conceitos típicos de uma camada dominante da sociedade, ao 

mesmo tempo em que, aparentemente, oferece meios para a formação profissional 

do indivíduo. Contudo, isto ocorre justamente de forma inversa, pois como afirma 

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

promoção. 

Os autores Baudelot & Establet (1987) definem a escola não como um 

sistema, mas sim como um aparelho destinado a difundir ideologia, ou seja, a escola 
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é um aparelho ideológico do Estado encarregada de manter os padrões burgueses 

de ensino e estrutura social. Neste sentido, o funcionamento da escola como 

reprodutora e inculcadora de ideologia é concretizado, haja vista que seu 

mecanismo está estruturado, tanto para alcançar os futuros burgueses quanto os 

futuros proletários.   

O sucesso ou fracasso dos indivíduos que adentram o espaço escolar está 

associado com a sua origem de classe e com suas condições materiais de 

existência. Desse modo, a escola, além de reforçar as diferenças entre as classes 

sociais também produz novas diferenças. Segundo os autores o processo de 

escolarização já determina, desde o início, sua correlação com a divisão social do 

trabalho.  

A escola na perspectiva do grupo “althusseriano” evidencia o papel perverso 

da sociedade capitalista, que constrói mecanismos internos de reprodução e 

segregação de classe. Ou seja: sua função real é a de fortalecer a característica 

capitalista de manter as camadas populares sem condições de ascensão social. Ao 

mesmo tempo, a escola difunde o discurso do mérito pessoal: este seria o meio de 

obter sucesso na trajetória profissional e, a seguir, ascender na carreira profissional.  

Neste sentido, a ideologia vigente no aparelho escolar se origina nas 

camadas dominantes da sociedade. O papel da escola, portanto, é de reproduzir 

costumes, culturas, comportamentos e conhecimentos típicos desta esfera social, 

legitimando em toda sociedade um padrão de comportamento que não será atingido 

pelas camadas populares, aumentando a distância entre as classes sociais. 

 Cunha em sua obra “Uma teoria da escola capitalista” contribui com tal 

pensamento, pois apresenta que: 

A ideologia da escola apresenta-a, também, em correlação com a produção, 
como supridora de pessoas dotadas de diferentes “graus” de qualificação, 
de acordo com a divisão técnica do trabalho. A escola teria a função de 
fornecer meios para “promoção profissional” dos indivíduos, propiciando-lhe 
ascender a postos cada vez mais elevados em termos de experiências de 
qualificação, logo de remuneração, prestígio e poder. (Cunha, 1980, p.13) 

Sendo assim, é importante ressaltar a ligação entre o sistema de produção e 

o sistema escolar, considerando-se que o processo de produção capitalista está 
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marcado pelo antagonismo de duas classes fundamentais, e, desse modo, somente 

com a exploração de uma classe pela outra a produção oriunda do trabalho se 

efetivará. Cunha (1980) esclarece como a exploração do proletariado pela burguesia 

se exprime também na escola; sobretudo, pelas ideologias que moldam a estrutura 

do sistema escolar, e estas são inculcadas verticalmente em todos que estão 

inseridos no aparelho escolar. Ou seja: tais ideologias de cunho dominante atingem 

as camadas trabalhadoras dentro da instituição escolar.  

Neste contexto, o papel de aparelho ideológico se efetiva, na medida em que 

os alunos que se apropriarem com efetividade do conteúdo acadêmico tendem a 

incorporar os cargos mais altos da divisão social do trabalho. Cunha (1980) afirma 

que: 

A contribuição do aparelho escolar para a reprodução das relações sociais 
de produção se dá pela repartição material dos indivíduos em duas massas 
desiguais, conforme a divisão social do trabalho (trabalho manual x trabalho 
intelectual); pela inculcação da ideologia burguesa a essas duas massas, de 
forma diferente em cada qual; pela formação (técnica) da força de trabalho 
conforme as necessidades do capital. Tudo isso por um só mecanismo, o 
das práticas escolares. (p.24) 

Portanto, esse formato de acesso e permanência na escola assume 

diferentes formas conjunturais, a partir das políticas educacionais da burguesia e do 

Estado. Entretanto, no seio da escola, as chances ou probabilidades desiguais não 

são combatidas e nem reconhecidas pela maioria dos agentes escolares.  

A ideologia dominante adota enfoques patologizantes para elaborar a 

explicação do fracasso escolar: inverte-se a causa real e concreta do problema, 

atribuindo-se aos alunos toda a responsabilidade. Contudo pelo insucesso, estes em 

geral pertencem às camadas populares e se culpam pela incapacidade de sucesso 

na escola. Monique Vial (1987) trás contribuições acerca deste tema, ela aponta 

que:  

Patologização do fracasso escolar, categorização dos “inadaptados 
escolares” e explicações unívocas pelo “desvio”, pela “anormalidade”, são 
os álibis para a escola e servem, de fato, conscientemente ou não, de 
caução e fundamento para uma política escolar de seleção e de 
segregação. A segregação, aliás, é apenas uma das formas de expressão 
da seleção: é na medida em que a escola preenche a função seletiva que 
tende a rejeitar todas as crianças que não satisfazem seus critérios de 
seleção. (p14-15) 
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A autora descreve como a escola é severa ao selecionar os alunos e alunas, 

justamente, por criar obstáculos e barreiras que grande parte deles não conseguirá 

cumprir. Neste caso, até mesmo crianças consideradas "medianas” sentiriam 

dificuldades, mesmo sendo a base de normatização do processo escolar. O padrão 

instituído pela escola não tem relação com a maioria dos alunos que a frequentam; 

na verdade tal padrão está acima da média dos alunos, o que significa uma 

condenação acadêmica implícita da maioria dos alunos.  

Sendo assim, o percentual de crianças que não atingem as exigências 

mínimas necessárias ao longo dos anos tende a aumentar, o que sugere um 

problema de repetência. Assim, tal tendência se torna um dos principais 

mecanismos de seleção na trajetória dos alunos.  

Vitor Paro (2001) descreve que a reprovação se manifesta como parte 

integrante das nossas escolas, pois sem ela o processo pode perder todo o seu 

sentido. A função da reprovação é de minimizar a exposição das fraquezas da 

escola, e, portanto, separar os alunos que não atingiram o mínimo necessário dos 

que tiverem melhor êxito. Neste ponto o maior mal consiste em que, contando com o 

recurso da reprovação para isentar-se da culpa, a escola deixa de buscar soluções 

para sua falta de eficiência.  

Neste sentido, o autor aponta que:  

Nunca é a escola que reprova, a escola que não ensina, a escola que falha; 
a ênfase é sempre no aluno que é reprovado, que não aprende, que 
fracassa. As reprovações, assim, servem ao duplo propósito de isentar a 
escola por sua incompetência em ensinar, e de produzir pseudocidadãos 
inculpados pela usurpação de seu acesso ao saber, de que em verdade são 
vitimas. (PARO, 2001, p.47) 

Portanto, a ideologia estabelecida na escola possui mecanismos consistentes 

de separação dos alunos. Tais ideologias impregnam todo o corpo escolar e seus 

agentes. O professor, como agente de reprodução do aparelho escolar, também, 

elabora recursos que contribuem para a manutenção destes fenômenos, e neste 

sentido, não está isento de responsabilidade pelo fracasso das classes 

trabalhadoras. 
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Ferrarez (2009) afirma que: “Visto que são agentes de uma engrenagem 

viciosa e que, portanto, desempenham a função de selecionar aqueles que atendem 

ou não os padrões de normalidade instituídos pelo sistema de ensino”. (p.33) 

Baudelot & Establet (1987) definem os professores como recrutados da 

pequena burguesia, por isso não conseguem dissolver as contradições existentes, 

eles são produtos e agentes da escolarização, contudo, nem sempre são 

instrumentos dóceis da burguesia, resistindo ao papel inculcador de ideologia 

burguesa. Os professores tendem a não identificar as causas do fracasso, 

sobretudo, por encobrir o modo real de funcionamento do aparelho escolar; as 

ideologias dominantes.  

Enfim, mesmo sendo agentes de seleção, não se pode depositar sobre eles 

toda a responsabilidade dos baixos níveis de desempenho escolar das classes 

populares. Como os alunos, eles estão impotentes diante desta engrenagem 

organizada pelo sistema capitalista. De modo geral, os professores não possuem 

consciência sociológica de seu papel de reprodução no modo capitalista de 

produção.  
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2. FRACASSO ESCOLAR: A COMPOSIÇÃO IDEOLÓGICA DO FENÔMENO 

2.1 CONFIGURAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

As entrevistas realizadas contemplam a experiência de famílias que tiveram 

seus filhos imersos no processo de escolarização na rede pública do Estado de São 

Paulo. O encontro com as famílias para a realização desta pesquisa se efetivou 

pelas relações pessoais do pesquisador; nestes conjuntos familiares, questões como 

de gênero e raça não foram primordiais para a definição da amostra. Sendo assim, 

todas as famílias são, aparentemente, de orientação heteronormativa; ou seja, não 

surgiram famílias constituídas por orientações homossexuais.   

As cinco famílias entrevistadas e analisadas pertencem às classes populares; 

isto é, a origem de classe social é a característica que valorizamos na construção 

deste estudo. Ao explorar as relações de trabalho, e também, a condição histórica, 

econômica e material em que os sujeitos estão inseridos na sociedade, é possível 

compreender alguns aspectos do modo de ser destas pessoas. Marx (2005), sobre 

este tema, pontua que: “O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto 

com o que produzem como com o modo como produzem. O que os indivíduos são, 

por conseguinte, depende das condições materiais de sua produção”. (p.45) 

 Neste sentido, o exercício do trabalho manual realizado pelas famílias 

entrevistadas define as condições econômicas e sociais em que estão inseridas. 

Cabe ressaltar que uma das famílias ascendeu economicamente nos últimos anos, 

pois devido à atividade que realiza (produção de doces caseiros) pôde aos poucos 

construir uma microempresa; e, através deste trabalho, aumentar o poder de compra 

dos integrantes da família que também trabalham no mesmo ofício. Contudo, esta 

ascensão financeira não diminuiu o impacto das ideologias dominantes nas 

justificativas e atitudes dos membros do grupo familiar. 

O contato com as cinco famílias para a realização desta pesquisa aconteceu 

de duas maneiras distintas: as duas primeiras entrevistas resultam da relação 

próxima do pesquisador com as famílias, devido ao laço de amizade com um dos 

membros do conjunto familiar. Desse modo, a partir do conhecimento prévio da 

trajetória escolar da família e, também, da definição do objeto de pesquisa, foi 
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possível convidar as duas mães para a realização do trabalho. As três entrevistas 

seguintes foram desenvolvidas após um encontro com a subsecretária de segurança 

pública de São Bernardo do Campo- SP, que apresentou o Projeto realizado pela 

secretaria, chamado: Turma Cidadã. Neste projeto, crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social e cumprindo medidas sócio educativas são 

inseridas no programa em parceria com o SENAI, que oferece cursos de formação 

inicial para o mercado de trabalho (trabalho manual); no caso de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei, a participação é obrigatória. Sendo assim, a 

coordenadora pedagógica do projeto Turma Cidadã listou alguns nomes de mães 

que se enquadravam no perfil que a pesquisa exigia. 

As três famílias encaminhadas pelo projeto têm, na figura da mãe 

entrevistada, a principal referencia no acompanhamento escolar e cuidados com os 

filhos. Esse dado indica, mesmo que superficialmente, uma questão crescentemente 

presente nas camadas populares: a responsabilidade dos cuidados referentes à 

formação dos filhos, exclusivamente atribuída às mães. No caso especifico destas 

famílias, os filhos não tiveram a presença dos pais durante a infância e formação 

escolar, sobretudo pela morte precoce de todos eles, por problemas sociais de 

violência e excesso de consumo de álcool e drogas. Estas famílias estão inseridas 

em um contexto periférico da cidade de São Bernardo do Campo, que registra altos 

índices de violência, embora esta problemática não apareça como justificativa para 

os problemas que os filhos tiveram na trajetória escolar. As inserções em grupos 

sociais presentes nestas comunidades são tratadas pelas mães como 

responsabilidade individual; isto é, as “más companhias” escolhidas pelos filhos são 

uma tentativa, na nossa leitura, ideológica de ocultar a condição social em que estes 

alunos estão inseridos.  

O esforço em se abster de qualquer observação crítica sobre o funcionamento 

da escola é perceptível no discurso das famílias analisadas. Em alguns casos 

emergiu a doença como fator explicativo, como uma tentativa de encobrir 

ideologicamente os problemas que acompanharam a vida escolar dos alunos, e, 

também, a deficiência de capital cultural escolar presente nas famílias de classes 

populares.  
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Os dois pais não aparecem com grande relevância no discurso das mães das 

duas famílias em que eles estão presentes na constituição familiar até o momento. 

Esta situação aponta para as mães, novamente, como as principais agentes no 

acompanhamento das atividades escolares. Sendo assim, o capital cultural reduzido 

destas, pois não tiveram formação escolar longa, impacta diretamente no capital 

escolar que os alunos constroem durante a trajetória acadêmica. As duas 

entrevistadas são habilidosas, no sentido de ocultar a má formação dos pais, e 

utilizando mecanismos ideológicos, disfarçam os constrangimentos impostos aos 

alunos pela estrutura escolar.  

O processo de entrevistar as mães aponta o lado humano e dramático da 

existência. As entrevistas revelam o quanto as pessoas sofrem pelos insucessos 

protagonizados pelos filhos. Em suma, após este encontro não há possibilidades de 

os sujeitos permanecerem iguais frente aos problemas abordados. As entrevistas 

evidenciam explicações que apontam para o âmbito pessoal; mas sugerem o caráter 

objetivamente elitista das práticas pedagógicas.  
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2.2 AUTOCULPABILIZAÇÃO E IDEOLOGIA: A DURA REALIDADE DE 

UMA FAMÍLIA 

A entrevistada (E1) é uma mulher de 58 anos de idade; oriunda da zona rural 

de Jacupiranga, cidade localizada na região sul do Estado de São Paulo. 

Atualmente, reside na região do grande ABC, especificamente na cidade de Santo 

André. O nome fictício escolhido para representá-la será Maria.  

A família da entrevistada é composta pelo marido, e dois filhos; o filho mais 

velho tem trinta e quatro anos e concluiu, recentemente, o ensino superior de 

graduação em Química. A filha, de trinta anos, cursou até o primeiro ano do ensino 

médio. Foi nesta etapa da trajetória escolar que houve a interrupção, via abandono 

escolar. 

Ao solicitar a entrevista, por intermédio do filho mais velho, a mãe aceitou, 

embora tenha manifestado um sentimento de insegurança, e medo em participar de 

uma entrevista gravada. No dia que antecedeu a entrevista, ela recuou e disse, para 

seu filho, que não conseguiria lembrar-se dos momentos de escolarização da filha, 

que não saberia responder perguntas difíceis. No entanto, em nenhum momento, 

levantou a hipótese de desistir. No dia da entrevista, ao chegar à casa da 

entrevistada, fui recebido muito bem, houve uma conversa sobre o motivo que me 

levava até ela, e, após esse bate papo, sentamos e iniciamos a atividade, que durou 

aproximadamente uma hora.  

A origem de classe desta família é rural. Desse modo, é importante relevar a 

dificuldade real de migrar para o contexto urbano, portanto, inserir seus filhos em 

uma escola construída para a classe média das cidades. Este movimento de 

migração, além de gerar desconforto na família, sugere a marginalização dos 

indivíduos quando adentram ao espaço escolar, pois não conseguem compatibilizar 

os níveis de capital cultural, e estas diferenças entre as famílias produzem 

diferenças de aprendizagem entre as crianças.  

Marx e Engels (2005), ao discutirem a ideologia, evidenciam que as 

contradições existentes nas esferas econômicas; sociais; religiosas e materiais dão 

início ao surgimento de mecanismos ideológicos em determinado momento histórico. 



51 

 

Sendo assim, o nível de consciência dos indivíduos está ligado às condições 

materiais e sociais que possuem, e a partir disso, podem ampliar ou não, sua 

consciência de ser e estar no mundo.  Os autores apontam que: 

A consciência, consequentemente, desde o início é um produto social, e o 
continuará sendo enquanto existirem homens. A consciência é antes de 
tudo, mera consciência do meio sensível mais próximo e consciência de 
uma interdependência limitada com as demais pessoas e coisas que estão 
fora do indivíduo que se torna consciente; ( MARX & ENGELS, 2005, p.56-
57) 

Maria iniciou sua fala lembrando-se do seu momento de escolarização, e o 

contexto social no qual estava inserida. Com doze anos, ela já havia abandonado a 

escola, e iniciado a vida no trabalho como empregada doméstica; trabalhou em 

fazendas, e, em casas de famílias mais favorecidas na região que morava. Durante 

esta fase ajudou sua família com todo o dinheiro que recebia, pois viviam da terra e 

não conseguiam garantir a subsistência com o que produziam. 

Quando questionada sobre sua vida escolar, ela imediatamente se culpa por 

não ter aprendido os conhecimentos propostos pela escola; chama para si tal 

responsabilidade, pois assume que tinha problemas de aprendizagem. Sobre esta 

questão, Maria explícita que: 

“(...) Pra te falar a verdade, eu era a mais... a mais atrasadinha na escola, 
sabe... (risos), a professora chamava muito minha atenção, eu não pegava 
as aulas que ela dava, eu era muito bagunceirinha naquela época. Ela vinha 
com a régua pra cima da gente, dizendo: fica quieta. (...)” (E1) 

 Durante o diálogo, a entrevistada pontua, constantemente, a necessidade de 

ser alguém na vida; e esta afirmação apareceu em momentos em que ela se 

mostrava frustrada por falar da sua vivência escolar, e, sobretudo, da trajetória de 

escolarização da filha. Ambas não obtiveram sucesso no percurso acadêmico, o que 

leva a entrevistada à autoculpabilização pelo fenômeno do fracasso escolar. 

Contudo, a filha, em relação à mãe, cumpriu trajetória escolar mais longa, pois 

abandonou a escola no primeiro ano do ensino médio. Sendo assim, a entrevistada 

enfatiza que: 
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“(...) A escola é importante hoje, antigamente a gente não precisava tanto 
aprender alguma coisa pra ter um trabalho melhor, mas hoje em dia precisa 
viu... Porque se não tiver estudo não tem trabalho bom, não tem nada na 
vida né.. Então a gente tem que estudar mesmo pra ser alguma coisa na 
vida, eu falo que eu parei no tempo, eu fiz até a quarta série, quando eu fui 
entrar no ginásio, eu parei pra trabalhar né. E eu me arrependo, eu queria 
ter estudo pra eu fazer uma faculdade e ser alguma coisa na vida, mas hoje 
eu acho que não tenho mais cabeça pra isso, então eu quero dizer que é 
muito importante o estudo, é muito importante (...)” (E1) 

O objeto central de nossa análise é o percurso acadêmico da filha da 

entrevistada. Durante a conversa, ela sempre se referiu a filha com certo orgulho 

pela sua dedicação ao trabalho. Entretanto, afirma que a filha precisa voltar a 

estudar para ter melhores condições de vida, pois, sem estudo, no entendimento 

dela, não será possível ser alguém na vida.  

A aluna cursou a educação básica em escolas municipais e estaduais nos 

municípios de São Bernardo do Campo - SP e Santo André – SP. No início da 

trajetória escolar, a mãe esclarece que, não houve problemas de relacionamento 

entre a filha e a escola; recorda-se que ela gostava, aparentemente, do convívio 

escolar e das atividades que realizava. A filha cursou até o primeiro ano do ensino 

médio, e foi neste momento, que abandonou a escola e não retornou mais aos 

estudos.  

A mãe ao se referir a esta época, esclarece que: 

“(...) Ah, eu gostaria que ela continuasse estudando né. Porque ela saiu da 
escola e não voltou mais, ela saiu da escola com uns 15 anos, ai ela ficou 
parada, e logo começou a trabalhar, e só sabia pensar em trabalhar, já 
queria ter o dinheirinho dela né... Daí ela trabalhou e continua no mesmo 
serviço, até hoje ela esta lá. Só que ela é muito esforçada com o trabalho, 
eu gostaria que ela estudasse, fizesse uma faculdade, mas ela ficou 
desempolgada com a escola (..)” 

A primeira justificativa para a evasão escolar, que a filha deu para a família foi 

a necessidade de trabalhar. Nesta fase, a família passava por dificuldades 

financeiras; e não conseguia dar recursos além do mínimo necessário para a 

manutenção da vida social da aluna. Como um recurso de ocultação ideológica, 

esse elemento emerge como explicação típica das camadas populares para o 

abandono do trajeto escolar. 
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Durante o início da escola, principalmente, no ensino fundamental, a aluna 

trazia questões escolares para discussão com a família; contudo, a mãe se 

responsabiliza por não ter podido ajudar, pois assume que a falta de recursos 

intelectuais e de conhecimentos escolares inviabilizava este momento de troca e 

relação com a filha. Ela destaca que o pai cursou o ensino fundamental completo, e 

na compreensão dela, ele possui mais conhecimentos escolares e facilidade de 

ajudar nas lições de casa. Contudo, o pai é motorista de caminhão, e não pôde 

acompanhar de perto a escolarização dos filhos, devido às viagens que realizava 

constantemente. 

 Pierre Bourdieu destaca a importância do capital cultural e a maneira como 

ele se reproduz nas famílias. Este fenômeno dispensa intencionalidade e se passa 

de forma inconsciente. 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 maneira, os indivíduos vão incorporando certos 

padrões de comportamento e conhecimentos, dentro do ambiente social em que 

convivem. Segundo o autor: 

A parte mais importante e mais ativa (escolarmente) da herança cultural, 
que se trate de cultura livre ou da língua, transmite-se de maneira osmótica, 
mesmo na falta de qualquer esforço metódico e de qualquer ação 
manifesta. (BOURDIEU, 1998,p.46) 

Outro fator explicativo emerge a abordagem da de escolarização da filha; é a 

doença da mãe. Maria qualifica, também, o seu quadro de depressão como 

explicação para a falta de ajuda à filha. Durante a conversa ela se recorda que em 

muitos momentos a filha pedia ajuda, mas ela era incapaz de sair do quarto de sua 

casa; só vivia triste, com o mínimo possível de convívio social. Maria, ao falar da 

doença, afirma que: 

“(...) Sabia que eu tenho depressão e ansiedade, essas coisas todas. Na 
época em que a xxxx estava na escola, eu vivia deprimida, muito mal. Eu 
sempre vivi com antidepressivos e calmantes, muito mal. Tinha época que 
eu me trancava no quarto e me isolava. Colocava a coberta por cima e me 
isolava, ficava eu e meu mundinho. Trancada no quarto. Hoje em dia estou 
mais eu, mas já estive ruim (...)” (E1) 

(...) Eu acho que não dei atenção que eles mereciam de mim. Porque nessa 
época de escola eu sempre estive mal, só pensava em morrer, eu não 

queria viver mais. Mas agora estou melhor.” (E1) 
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Este argumento explicativo, apoiado na doença da mãe, se manifesta como 

tentativa de cobertura ideológica do problema. A biografia difícil e a carência de 

capital cultural não são levadas em consideração para justificar a dificuldade em 

ajudar a filha. Neste contexto, de estória de vida difícil da mãe; da má formação 

escolar; e das dificuldades financeiras típicas das camadas populares, este 

argumento da depressão não é suficiente para explicar os problemas escolares da 

filha, e, também, não é suficiente para expor a mãe à culpa por não conseguir 

contribuir para o processo de aprendizagem da menina. 

Portanto, há uma tentativa de destinar a esfera pessoal à responsabilidade 

pelo fracasso educacional da filha. A entrevistada utiliza a estória pessoal e os seus 

problemas de saúde como principais justificativas explicativas para o fenômeno. E 

no segundo plano, a mãe aponta para as más companhias o estímulo para o 

desprazer da filha com a escola.  

Nesta perspectiva, Bourdieu e Passeron (1999) esclarecem que a ausência 

de capital cultural da família é um dos mecanismos objetivos que determinam a 

eliminação continua das crianças das camadas sociais menos favorecidas. E, por 

isso, a herança cultural é responsável pela diferença existente entre as crianças que 

iniciam a vida escolar e, consequentemente, pelos níveis de desempenho.  

A mãe ao falar do convívio escolar da aluna reconhece de maneira implícita 

no discurso as diferenças culturais existentes na sala de aula. Ela coloca que alguns 

alunos eram más companhias, pois não queriam estudar e faltavam nas aulas 

constantemente. A filha, durante o ensino fundamental, se aproximou deste grupo e 

reproduziu os mesmo comportamentos. Contudo, a mãe atenua a responsabilidade 

da filha e atribui aos amigos toda a culpa. 

Sobre este aspecto, Maria confirma que:  

”Ai chegou uma fase que ela começou a se juntar com as pessoas, ela 
dormia fora tudo... Tive uma fase difícil com ela viu, na adolescência ela 
conheceu umas coleguinhas, ai ela saia dormia fora não avisa ninguém, já 
aconteceu de ela ficar mais de três dias fora de casa, e a gente não fazia 
idéia de onde ela estava. Tinha um colega que ela ia pra casa dele e ficava, 
foi difícil essa fase dela, foi ai que ela se perdeu, nesse meio, ela parou os 
estudos nesse tempo. Ela entrou em más companhias, ai ela colocou a 
cabeça no lugar e percebeu que o que ela estava fazendo não estava 
certo.” 
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“Eu achava que ela ia morrer por ai á fora. Não dava sinal de vida. E 
começou a se envolver com pessoas ruins, do mundo do crime, roubavam. 
Ela começou a se envolver do nada com essas pessoas. Uns meninos que 
andavam com ela foram presos, e ela caiu na real. Mas eu nunca soube que 
ela fez nada, ou que tenha se envolvido com alguma coisa. E foi ai que ela 
se perdeu nos estudos.” (E1) 

“Naquelas escolas mesmo, tinha muita gente que estudava, que não era 
muito legal. Então na escola sempre tinha um grupinho que, sabe... ai foi 
né... (...)”.(E1) 

A mãe detecta de forma simples a existência de grupos de excelência na sala 

da aula; e que estes grupos segregavam automaticamente as demais crianças. Tal 

fenômeno se repete constantemente nas práticas pedagógicas, pois os professores 

tendem a desenvolver o trabalho, a partir do capital cultural dos alunos 

intelectualmente mais próximos. Desse modo, a entrevistada oculta de maneira 

inconsciente este caráter seletivo da prática pedagógica. 

Em nenhum momento foi feita referencia à escola, as práticas pedagógicas, 

ou os comportamentos dos professores. Não houve menção a esse conjunto de 

fatores, como estratégias ou ferramentas para atrair os alunos às atividades 

escolares. Todo o discurso da entrevistada fica no plano ideológico; a estrutura 

escolar está oculta para a mãe, ao explicar o fracasso da filha. 

Baudelot & Establet (1987) salientam que o papel da escola é simplesmente 

de reforçar e legitimar a marginalidade que é produzida socialmente. A escola como 

aparelho burguês é um instrumento na luta ideológica contra o proletariado. Neste 

sentido, o discurso da entrevistada se faz coerente: a ausência de consciência de 

classe e ignorância sobre o peso da origem social na vida cotidiana levam-na a 

chamar para si a responsabilidade pelo insucesso. Essa atitude evidencia que a  

escola é o aparelho de Estado mais importante e funcional para inculcação 

ideológica.  

O discurso, ou a ideologia da meritocracia se manifesta na mãe durante a 

entrevista, de maneira indireta, nas afirmações que atribuem ao esforço pessoal, o 

fator fundamental para a ascensão na vida social. Ela observa o próprio fracasso 

escolar como oriundo da falta de esforço pessoal, e tal justificativa, contradiz o fato 

de ter saído cedo de casa, aos doze anos de idade, para trabalhar. Esse 

reconhecimento do seu próprio esforço não aparece durante o seu discurso, o que 
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aponta o caráter violento exercido pelas ideologias nas camadas populares, haja 

vista que, ela ainda se responsabiliza e sofre por não atingir melhores condições de 

vida econômica e social. A mãe explica que: 

“Eu fico pensando, eu acho que queria fazer algo ainda, fico triste porque eu 
acho que perdi meu tempo todinho e não fiz nada. Parei no tempo 
(Emocionada)....” (E1) 

“(...) Eu não tenho família que mexe com droga, não tenho família que mexe 
com nada, minha filha é trabalhadora, meu filho estudou se esforçou muito e 
agora ele esta procurando um serviço pra ele, coisa boa. Mas eu acho que 
parei no tempo não fiz nada de bom pra mim. (forte emoção). Por isso que 
eu falo pra eles, façam alguma coisa agora de bom, porque a vida vem e 
passa tão depressa e a gente não aproveita nada, não faz nada de 
diferente. A gente precisa aprender a fazer as coisas, pra ser alguém na 
vida.” (E1) 

“(...) Eu tenho muita tristeza. Eu fico assim porque eu poderia ter feito mais 
por mim, poderia ser alguém. Mas parei no tempo.” (forte emoção) (E1) 

“Eu poderia ser alguém mais interessante na vida, ter algum estudo, até 
pensar em fazer uma faculdade, alguma coisa assim, que rendesse alguma 
coisa pro meu futuro, mas o que rende... nada !!! O que eu faço é ser dona 
de casa, ando para um lado, ando pro outro e meu dia a dia é esse, eu não 
saio disso. Eu falo pro meu marido que sou uma formiguinha, que levo as 
folhas e volto todos os dias. Uma pessoa sem futuro.” (E1) 

“(...) Mas trabalhar no lar é cansativo, muito stress. É muito repetitivo. Uma 
vida monótona. Então a gente tem que estudar, temos que ser alguém. O 
importante na nossa vida é o estudo.” (E1) 

Esta questão do mérito pessoal aparece na entrevista constantemente. A 

culpabilização de si mesma surge nas comparações que a entrevistada realiza entre 

os filhos: o filho mais velho completou a educação básica e, finalizou o ensino 

superior. Sobre este aspecto, ela coloca que: 

“Porque eu queria tanto que ela voltasse a estudar, fiz de tudo pra ela 
conseguisse voltar, e ainda dou pra ela o exemplo do xxxx (irmão), que 
estudou né, fez até faculdade. A gente comenta sobre isso né. Ontem 
mesmo eu estava tentando colocar na cabeça dela, pra ver se ela 
empolgava a voltar a estudar. Disse que minha prima esta estudando, pra 
ver se anima né.” (E1) 

Enfim, durante o discurso da entrevistada a definição psicológica do 

fenômeno do fracasso escolar é o principal fator de explicação. Neste sentido, a 

inculcação ideológica, e a autoculpabilização estão presentes no discurso e ocultam 

o real motivo para a marginalização e o fracasso escolar da filha. Estes mecanismos 

ideológicos são fundamentais para a manutenção e reprodução das desigualdades 
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na sociedade. Ou seja; a função da escola na sociedade capitalista é segregar os 

indivíduos, a partir de sua classe social.  

2.3 A CULPA É SUA! O ESFORÇO PESSOAL E SEU PESO IDEOLÓGICO 

A entrevistada (E2) em questão é uma mulher de 58 anos de idade. Nascida 

em Minas Gerais, Mônica migrou para o Estado de São Paulo ainda na infância, sua 

família estabeleceu moradia no bairro da Bela Vista, localizado na região central da 

cidade de São Paulo. Ela cursou o ensino fundamental como bolsista em uma 

escola privada, devido à sua mãe trabalhar para a família dos proprietários da escola 

durante sua infância.  

Durante o ensino médio Mônica abandonou a escola, e trabalhou durante 

alguns anos em uma padaria italiana, onde aprendeu o oficio que realiza de forma 

autônoma até os dias atuais. A família conseguiu ascender economicamente nos 

últimos anos devido ao trabalho que exerce. Contudo, a sua origem de classe está 

fundada no trabalho manual. O pai, durante toda a juventude, trabalhou como 

padeiro na mesma padaria que a mãe; e, após alguns anos, eles iniciaram o próprio 

negócio de produção de doces italianos. 

Mônica é casada com o pai dos seus três filhos. O mais velho possui 31 anos 

de idade, seguido por uma menina de 29 anos, e um menino de 21anos. Todos 

nasceram na cidade de São Paulo-SP, e durante a infância mudaram para São 

Bernardo do Campo - SP. A história acadêmica do filho mais jovem será o ponto 

central da entrevista. 

Ao decidirem mudar de cidade, o fator fundamental foi o custo de vida mais 

barato e a presença de alguns familiares que já residiam no município. A 

entrevistada esclarece que não houve problemas de adaptação durante a mudança 

de escola dos filhos, pois para ela, as escolas do município de São Bernardo do 

Campo eram melhores, comparadas com as escolas da região central da cidade de 

São Paulo. 

O filho mais novo iniciou a trajetória escolar, na educação infantil da rede 

municipal de São Bernardo do Campo. Ele cumpriu a educação básica em uma 
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escola estadual inserida em um bairro de classe média da cidade. Todavia, ele 

sofreu algumas reprovações, mas cumpriu o ensino fundamental completo; e se 

evadiu do processo de escolarização durante o primeiro ano do ensino médio. 

 A mãe enfatiza que, desde a infância, os problemas de aprendizagens do 

filho são evidentes. Ela, a priori, duvida da condição intelectual e cognitiva do filho, 

acredita que ele possui algum problema que até o momento não foi possível 

identificar. Contudo, os exemplos que apresenta estão ligados às justificativas de 

cunho ideológico presentes na sociedade capitalista. A mãe explica que: 

“(...) Ele se complicou mais depois que ele caiu. Lembra? Ele teve 
convulsão.” (E2) 

“ (...) Ele tinha uns cinco anos, pisou na bola caiu pra trás e bateu a nuca.” 
(E2) 

Portanto, a justificativa fundada na doença do filho surge como motivo 

explicativo para o fracasso escolar. Mesmo questionando se os médicos deram 

algum diagnóstico neste sentido, ela continua a fala apontando que:  

“(...) Não. O médico falou que não, que não afetou em nada. Ele fez 
exames, foi convulsão, saí com ele espumando pela boca. Mas, ai na época 
fez exames tudo, veio no hospital São Paulo, ai ele não teve nada. O xxxx 
pra falar á verdade, ele com um ano de idade queimou as duas mãos. 
Minha cunhada estava fazendo bolo, e sabe quando esta assando que fica 
quente. Ele saiu se arrastando e levantou bem no fogão, e era aquele vidro  
quente, ai ele queimou uma mão, foi se segurar e queimou as duas. Já 
começou daí. Por isso que eu acho...(...)”. (E2) 

Neste sentido, a explicação da doença como responsável pelos problemas de 

aprendizagem do aluno oculta o caráter seletivo e perverso do sistema de ensino; 

Isto é: escola, e sua estrutura estão fora do discurso e da justificativa da família, 

para o insucesso escolar do filho. Mônica continua afirmando que:  

“Sim, eu acho que o xxxx é assim desde pequeno” (E2) 

“Eu não sei se o problema dele é desde criança.” (E2)  

“O xxxx é diferente, ele não é normal, assim, não é um moleque normal, ele 
tem problema. Agora só não consigo saber que tipo de problema ele tem.” 
(E2) 

A mãe, durante a entrevista, estabeleceu alguns mecanismos de defesa, com 

relação à sua parcela de responsabilidade, atribuindo, exclusivamente, ao filho, a 
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dificuldade de cumprir as obrigações escolares. No discurso, ela oculta a trajetória 

escolar dos outros filhos, tendo em conta que, eles também, tiveram problemas com 

o percurso escolar: Os outros dois reprovaram algumas vezes, mas este 

acontecimento é omitido, o que indica a necessidade de culpabilização do filho que 

teve maiores dificuldades. E, desse modo, além de abandonar a escola, ele é vítima 

de comparação com o sucesso relativo dos irmãos.  

Tal tentativa de personificar o fracasso na figura do filho é pautado por 

explicações psicológicas e individualizadoras sobre o fenômeno; e nesta 

perspectiva, afastam-se as explicações sociológicas e estruturais: Ou seja: ela 

super-dimensiona acidentes da vida de crianças, que, no discurso dela, parecem 

decisivos para o desequilíbrio mental do filho.  

Estes acidentes que o filho vivenciou estão presentes na memória dela, e, 

portanto, ajudam a justificar o fracasso escolar. A escola sai ilesa desta 

problemática, e a mãe se defende apontando, no filho, o fracasso da trajetória 

acadêmica; ou seja, existe uma desmesura no tratamento dos acidentes, a fim de 

diminuir o impacto dos problemas escolares, e atribuir a responsabilidade ao menino 

e a causas acidentais exteriores.  

 Estas observações têm caráter ideológico, pois ocultam a função real da 

escola: separar e segregar os indivíduos conforme sua classe social, e seu estoque 

de capital cultural. Baudelot & Establet (1987) discutem o efeito real da 

escolarização: na concepção dos autores, a questão central é justamente 

descriminar os indivíduos. Esta é a contradição da escola capitalista: ela oferece o 

direito à escola a todos, e promoção social só aos que se mostram “competentes”. 

A vida escolar do aluno, na ótica da mãe, foi carregada de dificuldades e 

problemas com a escola e o currículo oferecido. Desde o início, ele apresenta 

dificuldades de aprendizagem. A mãe aponta que o aluno: 

“Ele nunca foi de... Assim, só brincava. Desde criancinha não fazia desenho 
nenhum, só queria brincar e jogar bola, desde sempre isso, acho que já no 
prézinho ou primeira série. Nesta época até que ele ia mais ou menos na 
escola; fazia lição de casa, eu ajudava ele a fazer.” (E2) 
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“Na terceira série. Eu não sei mais com fala hoje em dia, mas foi aí. Ele só 
brincava, não queria fazer lição, não aprendia. Eu acho que ele já tinha 
dificuldade aprender e não fazia. Aí ele tinha reforço.” (E2) 

“O Eduardo é o seguinte, ele não pedia ajuda não, e quando eu tentava 
oferecer ajuda ele gritava: “Eu sei...”, mas ele não sabia.” (E2) 

Embora reconheça essas dificuldades, ela se isenta de qualquer 

responsabilidade; na medida em que é questionada sobre as lições de casa, garante 

que somente ela na família o ajudava.  No entanto, afirma que somente quando o 

aluno foi encaminhado para a psicóloga, ele conseguiu melhorar o desempenho; isto 

é, o papel da psicóloga era de ajudá-lo nas lições de casa. Mônica confirma que: 

“(...) Aí depois de um tempo levei ele na psicóloga, ele teve dois anos de 
psicoterapia, e até que ele estava indo bem. Mas ai só ficava mais caro.” 
(E2) 

“Estava indo, ela ajudava. Porque a psicoterapeuta ajuda na lição né.(...)” 
(E2)  

Estes argumentos pautados no cotidiano da entrevistada têm base fundada 

em raízes ideológicas, haja vista as contradições expostas durante o discurso da 

mãe. Neste sentido, Bakhtin (2014) contribui afirmando que: 

No seio da ideologia do cotidiano é que se acumulam aquelas contradições 
que, após atingirem certo limite, acabam explodindo o sistema da ideologia 
oficial. Mas, em linhas gerais, podemos dizer que a ideologia do cotidiano 
tem tanto a ver com a base econômica e social e se sujeita às mesmas leis 
de desenvolvimento quanto as superestruturas ideológicas na própria 
acepção do termo. (p.88) 

Portanto, a ideologia estabelecida como mecanismo de manutenção social; 

neste caso, ganha forma na linguagem e nas atitudes da mãe frente aos problemas 

escolares do filho. Ora, os conflitos do filho, na retórica da mãe, surgem como 

mecanismos ideológicos de ocultação, pois não revelam a conexão com o papel do 

aparelho escolar na sociedade capitalista. A esse respeito, Bakhtin acentua que: 

Do ponto de vista objetivo, todos esses conflitos se desencadeiam no 
elemento do discurso interior e exterior (evidentemente, além do seu 
aspecto puramente fisiológico), isto é, no elemento da ideologia do 
cotidiano. Não são conflitos “psíquicos” mas ideológicos, razão por que não 
podem ser entendidos nos limites estreitos de um organismo individual e de 
um psiquismo individual. (p.88-89) 

A escola notou algumas dificuldades demonstradas pelo aluno; contudo, não 

criou ferramentas consistentes para identificar a questão, e posteriormente, trabalhar 
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com a família. A mãe se recorda desse momento; no entanto, não apresenta 

nenhuma queixa quanto ao papel da escola. Ela afirma que: 

“Já, muitas vezes. Me receberam bem. Falaram que ele não se interessava 
em nada que ele só brincava. Ele não se interessava em fazer as lições, em 
prestar atenção na aula. Toda hora queria ir ao banheiro.” (E2) 

“(...) Chamava, na quarta série ou quinta eu acho que os professores já não 
estavam nem ligando, já não faziam questão. Quer aprender aprende, não 
quer (...)” (E2)  

A principal dificuldade evidenciada pela mãe, no âmbito da aprendizagem do 

aluno, sobretudo, foi os conteúdos da disciplina da matemática. Todavia, esta 

dificuldade assombra o núcleo da formação escolar para a maioria dos alunos, no 

mundo inteiro.  Desse modo, a deficiência mental, caracterizada pela mãe, não 

justifica a dificuldade do aluno. Outra contradição existente no perfil individual do 

aluno é presença de um relativo bom desempenho em disciplinas como artes e 

português.  Pois a mãe salienta que: 

“Não adianta Glauco, as pessoas falam pra ele nossa xxxx você desenha 
muito, tem o dom, eu até acho, mas ele não se interessa. Ele queria fazer 
Designer gráfico, paguei, mas ele não foi. Nada que a gente faz pra ele, ele 
consegue concluir.” (E2) 

“Olha Glauco pra falar a verdade... Hum... Eu acho que só em desenho. 
Isso só em desenho. Nas outras ele era muito ruim, em português ele era 
mais ou menos. O ruim dele mesmo era a matemática, até hoje é assim.” 
(E2) 

Nesta passagem, é possível verificar a presença, mesmo que simples, da 

ideologia do “dom” natural dos indivíduos. Isto é, tende a evidenciar uma 

determinada capacidade ou atributo intelectual ao nascimento; ou seja, está 

atribuição torna-se irreversível e intransferível. No entanto, tal ideologia é minoritária 

frente à ideologia do mérito pessoal no seio da escola, na medida em que, pode 

eventualmente, inibir as atitudes dos alunos com relação aos estudos, pois 

destinaria o sucesso de alguns aos atributos já pré-existentes. Neste contexto, Saes 

(2007) descreve que: 
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No quadro das sociedades capitalistas, que tendem a se apresentar às 
massas como “sociedades abertas” onde vigora a igualdade de 
oportunidades, a ideologia do mérito pessoal é aquela que predomina em 
sala de aula, alimentando uma atitude de respeito pelos estudos, mesmo 
entre aqueles que, por serem destituídos de capital cultural, tendem ao 
fracasso escolar e à trajetória escolar curta. A ideologia do dom, ao invés de 
estimular os alunos ao trabalho escolar, inibiria seu esforço pessoal e a sua 
aplicação aos estudos, pois garantiria antecipadamente que só alguns 
indivíduos, professores ou alunos, dispõem das qualidades necessárias ao 
desempenho de atividades intelectuais.  

A argumentação apresentada pela mãe atribuiu ao individuo a culpa por não 

conseguir aprender, a julgar por as insistentes falas tendenciosas expondo 

negativamente a vida do filho. O aluno não apresentou problemas de relações 

sociais, e conseguiu compor grupos diferentes na escola, mesmo com idade 

diferente dos colegas, devida às sucessivas reprovações que promoveu uma 

disparidade relevante de idades. Vitor Paro (2001) define o papel da reprovação na 

vida dos alunos, expondo que: “As reprovações, assim, servem ao duplo propósito 

de isentar a escola por sua incompetência em ensinar, e de produzir 

pseudocidadãos inculpados pela usurpação de seu acesso ao saber, de que em 

verdade são vítimas.” (p.47) 

Neste contexto, a função da escola contribui para a inculcação ideológica das 

famílias. Sobretudo, por elas não perceberem que os mecanismos internos do 

aparelho escolar estão organizados para este fim. O aluno, até o ensino médio, 

mesmo com os problemas levantados, não identificava o motivo pelo qual não tinha 

sucesso escolar. Com a força ideológica da família e da escola, ele interiorizou a 

culpa e reproduz o fracasso, também, no âmbito da divisão social do trabalho.  

A escola capitalista se isenta de tal problemática, pois como afirma Vitor Paro 

(2001):  

O mais grave dessa situação é que o fracasso não aparece como 
conseqüência, que é, da metodologia equivocada ou das más condições 
que são oferecidas para professores e alunos desenvolverem seu trabalho 
pedagógico na escola, mas como produto da estupidez, da desídia ou da 
incompetência do próprio aluno. (P.47-48) 

Está reflexão do autor mesmo apontando os problemas para a estrutura da 

escola e não para a função que ela exerce na produção do fracasso escolar indica, 
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sobretudo, que a problemática não está somente na forma com que se apresenta 

para a sociedade, mas sim na essência real de sua função no sistema capitalista; 

isto é, a forma e a essência são indissociáveis e as práticas e organizações 

estruturais equivocadas contribuem para aumentar a distância entre as camadas 

populares e a escola. 

A mãe, ao final da entrevista, evidencia seu lado meritocrático. A ideologia 

pequena burguesa da meritocracia assombra todo aparelho escolar; ou seja, pais, 

alunos, professores e gestores reproduzem a ideologia do mérito pessoal para 

legitimar as diferenças que os alunos apresentam, em grande parte, na aquisição 

dos conteúdos, e também, no cumprimento da trajetória escolar. 

Antonio Joaquim Severino (1986) descreve que, para a orientação marxista, 

estas ideologias surgem à luz do desenvolvimento histórico dos modos de produção, 

e, com a efetivação dos sistemas econômicos, formam-se igualmente as classes 

sociais que se contrapõem entre si. O autor aponta que:  

E uma classe dominante, numa determinada formação econômica, ao deter 
a propriedade dos meios da produção material controla igualmente os meios 
de produção mental, impondo deste modo suas idéias às classes que não 
possuem nem controlam nada. E as idéias dominantes numa dada 
sociedade nada mais são do que a expressão das relações sociais de 
dominanação. (SEVERINO, 1986, p.08) 

Neste sentido, para o autor, a ideologia é a forma de representação, no plano 

da consciência, que serve para mascarar a realidade fundamental, que esta apoiada 

nas matrizes econômicas. A classe dominante oculta seus propósitos e utiliza para 

isso as ideologias.  

Portanto, a definição de Althusser (1998) para escola como aparelho de 

Estado responsável por inculcar ideologia dominante se efetiva. Sobretudo, pela 

escola oferecer oportunidades e acesso às crianças de todas as classes sociais e 

inculcar-lhes durante anos os saberes dominantes. 

 A entrevistada declara que o filho, atualmente, procura emprego em baixos 

cargos da divisão social do trabalho; ou seja, somente trabalhos de menos 

qualificação estão no horizonte de atividades que ele pode executar. Desse modo, 
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ela enfatiza, a partir do cotidiano dele, situações que ainda o colocam como um 

sujeito problemático. Ela declara que:  

“Eu não sei se o problema dele é desde criança. Mas eu acho que até em 
serviço Glauco, você pode ver que até o tipo de serviço que o xxxx arruma é 
serviço que não precisa pensar, ele quer ser porteiro, ou trabalhar em 
estacionamento, ou no açougue. Tudo bem, eu sei que precisa de pessoas 
nesses lugares, mas pode ver que ele não arruma serviço, tipo um banco, 
ou fazer uma inscrição. Ele não faz inscrição nesses lugares, e esta 
pegando a gente vê ai que sempre estão pegando nesses lugares. Agora eu 
não sei se era vergonha, ou se ele não entende e não consegue se 
comunicar. Na verdade eu não sei. Por que as vezes vamos falar com ele, e 
ele fala umas coisas que surpreende, ele conversa bem sobre outras 
coisas, mas se chegar nele e falar 8x8 Eduardo ele não sabe. Ele pode até 
depois ir fazer conta. Eu acho que é isso o medo dele com relação a 
emprego. Insegurança.” (E2) 

“Ele não se preocupa, ele diz que precisa trabalhar e não estudar olha a 
cabeça dele. Ele não precisa trabalhar, ele precisa estudar, para depois ter 
um bom trabalho, bom emprego. Sabe por que ele quer trabalhar, pra ter 
um dinheiro pra ir pra rua, pra ir pra balada.” (E2) 

“Mas ele vai voltar, porque todo dia eu falo pra ele que ninguém arruma bom 
emprego, e isso aí vai ser bom pra você, eu não vou existir pra sempre, 
essas coisas que qualquer mãe fala.” (E2) 

Enfim, Georgers Snyders (1988) reflete sobre o fracasso escolar, definindo 

como, geralmente, se apresenta o comportamento dos indivíduos que vivenciam tal 

fenômeno. Ela afirma que: 

Os fracassos escolares – é quando se trata da escola que o problema é 
mais rude: em que medida a cultura dominante é responsável pelo fracasso 
maciço das crianças dominadas? A escola da cultura dominante é 
agenciada para que a partir do fracasso escolar as crianças dominadas 
possam pretender apenas empregos sem satisfação, sem interesse, em que 
é esperado que o proletariado use sua força de resistência e sua 
criatividade. (p.57). 
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2.4 “AS MÁS COMPANHIAS” E A NEGAÇÃO IDEOLÓGICA DO 

CONTEXTO SOCIAL  

A entrevista (E3) corresponde a uma mulher de cinqüenta anos, nascida em 

Franca- SP, interior do estado de São Paulo. Roseli é viúva, tem três filhos, sendo 

dois homens e uma mulher. O filho mais velho possui 31 anos, seguido da menina 

de 25 e do mais jovem de 16 anos de idade. A vida escolar do Pedro (filho mais 

novo) será o objeto central de nossa análise. Desse modo, o encontro com esta 

família só foi possível através do projeto Turma cidadã pertencente à secretaria de 

segurança pública do município de São Bernardo do Campo – SP. Ele foi 

encaminhado ao programa por estar cumprindo medida sócioeducativa após 

permanência de quarenta e cinco dias na Fundação Casa por porte de 

entorpecentes. O aluno cursa no momento, pelo terceiro ano consecutivo, o nono 

ano do ensino fundamental.  

A mãe iniciou a entrevista narrando sua vida pessoal, e as dificuldades 

encontradas para se adaptar a nova cidade.  O companheiro de Roseli era operário; 

trabalhava como operador de máquinas em empresas pequenas da cidade de 

Franca-SP quando resolveram mudar para São Bernardo do Campo.  Assim que 

chegou do interior do estado, ela foi morar na periferia do município, em uma 

comunidade popular com histórico de violência considerável na região. Ela pontuou, 

também, os problemas com álcool do ex-marido; os conflitos causados no interior da 

família devido ao excesso de consumo de bebida alcoólica, e todas as problemáticas 

que envolveram os cuidados com os filhos, após a morte do esposo.  

Durante a entrevista a mãe relata que o filho mais jovem começou a 

apresentar problemas de comportamento logo no início da vida; isto é, o relato da 

mãe apresenta explicações para possíveis dificuldades escolares, que determina no 

sujeito, e, portanto, no seu comportamento inadequado, uma justificativa racional 

para compreender esta questão. Ela aponta que: 
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“Depois que ele (pai) aposentou com sete meses ele veio a falecer, e o 
Pedro nessa época, com quatro anos de idade, já tinham me falado pra 
passar ele no psicólogo. Mas achei que não era necessário, porque em 
casa mesmo nós podíamos conversar, porque tinha os irmãos maiores, e 
ele sendo o irmão caçula, mas não conseguimos. Ele entrou na escola com 
sete anos e já começou a dar trabalho, ou melhor, com seis anos e pouco 
não gostava de estudar.” (E3) 

Esta análise inicial da mãe tende a culpabilizar as dificuldades do filho através 

dos problemas de desvio comportamental, na medida em que o filho, mesmo muito 

jovem, não apresenta um comportamento socialmente satisfatório, a mãe insinua 

que o problema do fracasso escolar pode ter origem nesses comportamentos. Ela 

também se culpa, tendo em vista que a creche orientou a mãe a encaminhar o 

menino ao psicólogo, no entanto, ela não achou necessário por achar que os 

problemas de ordem psicológicos poderiam ser resolvidos no interior da família.  

O filho inicia sua vida escolar a partir dos dois anos de idade em uma creche 

da rede municipal. Nesse momento, a mãe necessitava trabalhar e os outros dois 

irmãos iam para a escola no mesmo período. E nesta fase, o menino sob a ótica da 

mãe já apresentava problemas de comportamento relevantes. Ela declara que: 

“A vida escolar dele é assim: ele entrou na escola com dois aninhos na 
creche. Chegando lá, com muita gente diferente, ele nunca tinha tido esse 
contato. Mas aí ele aprendeu a morder, e sabe por quê? Uma menina 
mordeu ele antes, e ele revidou. E ele é assim desde pequenininho, ele não 
sabe guardar rancor, vamos supor, se uma pessoa faz alguma coisa com 
ele, e ele ta certo, ele vai até o fim, se ele está errado, ele até fica quieto, 
entendeu?”(E3) 

(...) “Então ele sempre foi uma criança que dava um pouco de trabalho, mas 
quando ele foi para a escola mesmo a coisa ficou grande.” (E3) 

A responsabilidade por cuidar do Pedro quando ele estava em casa foi dada a 

irmã, e desse modo, a ligação entre eles ficou muito forte. Contudo, a mãe relata 

que aos nove anos de idade, quando ele estava no terceiro ano do ensino 

fundamental, a irmã começou a ter outras necessidades, e devido a isso, ele sentiu 

muitas dificuldades para lidar com a escola; ou seja, os problemas escolares durante 

este momento estão ligados ao desligamento da irmã nos cuidados com o aluno. 

Sobre este aspecto ela afirma que: 

“Mas quando ele tinha nove anos, estava na terceira série, minha filha 
começou a trabalhar, e ela era que ficava com ele, aí ela começou a 
trabalhar, e ela só estudava. Mas ela começou a trabalhar, fazer faculdade 
e namorar tudo ao mesmo tempo, e isso mexeu muito com ele, mexeu 
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muito com a cabeça do Pedro. Eu imagino que ele pensava “agora vou 
perder minha irmã também, já perdi o pai e agora vai ser a irmã”. (E3) 

Sendo assim, ela justifica que não havendo alguém do eixo familiar próximo a 

ele na vida cotidiana permitiu o acesso as companhias que não eram saudáveis, 

embora, o fato de viverem em condições desfavoráveis e em um contexto desigual e 

violento não tenha se manifestado como justificativa para este desvio de 

comportamento. Neste sentido, ela descreve que as más companhias, e o 

comportamento a margem da expectativa social do filho foram determinantes para 

que os problemas mais graves começassem a surgir. Ela descreve que: 

“Não sei viu, e eu trabalhando, como eu trabalhava ela cuidava dele, o 
Pedro foi ficando muito sozinho, a gente conversava, sempre deixava 
alguém pra olhar, brincava com um e com outro, deixava ele brincar nas 
quadras, e o Pedro como ficava ali já começou a andar com pessoas 
erradas, essas coisas entendeu, com nove anos.”(E3) 

“Com dez anos ele foi para o time, ai ele começou a andar com essas 
pessoas, com meninos errados. Lá no São Bernardo eles falavam olha ele 
não vai sair daqui, porque o menino joga muito, ele é da gente. Mas, eu 
trabalhando e não podendo acompanhar nada. Coloquei ele em uma escola 
aqui, para ficar mais perto do treino, e ao invés dele ir para o treino, ele ia 
para a pista de Skate.”(E3) 

“(...) aí ele começou a ir na pista de skate, começou a fumar cigarro, depois 
na maconha, essas coisas né. Aí eu pensei “Meu Deus” preciso sair do 
serviço. (E3) 

O fator da influência social nas ações do menino torne-se evidente na fala da 

mãe, na medida em que ela responsabiliza o filho por não conseguir se desvencilhar 

das más companhias, e este argumento tende novamente a direcionar a culpa a ele.  

Neste sentido, as questões associadas à escola assumem o mesmo argumento 

direcionado para problemas comportamentais e de inadequação, como responsáveis 

por insucessos e dificuldades encontradas no interior da escola. Roseli afirma que: 

“(...) Mas na escola ele não consegue se adaptar, terceira série, quarta 
série. E até a terceira ele foi bem.” (E3) 

“Ele era muito peralta, ele saía da sala” (E3) 

“O Pedro é assim, desse jeito. E quando ele foi para a pré escola, ele 
sempre foi elétrico, ele não dormia de jeito nenhum, e todas as crianças 
dormiam, porque tem um tempo pra dormir na escolinha né, imagina com 
cinco anos ele não dormia, e a professora ficava doida com ele né.” (E3) 
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 “É vamos supor, a amizade influencia, ele se deixa levar pelos outros, e 
olha que eu canso de falar pra ele isso em casa, eu falo, minha filha fala, 
meu filho fala, mas não sei o que ele tem na cabeça”(E3). 

É necessário ressaltar que o aluno permaneceu durante quarenta e cinco dias 

no primeiro semestre de 2016 na Fundação Casa, e durante a reclusão foi inserido 

no cotidiano escolar da instituição. A mãe relata brevemente esse momento. Ela 

afirma que ele participava das atividades sem questionar ou reclamar. Desse modo, 

é possível notar o reforço sobre o aspecto comportamental, tanto que na 

compreensão da mãe ele entrou na “linha” quando foi para uma instituição 

autoritária. Ela afirma que: 

“Pensei agora, quando ele ficou preso na fundação casa ele ia pra escola 
todos os dias lá dentro. Eles eram muito rígidos então tinha que acordar pra 
ir, e ele não reclamava, pelo menos nunca me disse nada sobre problemas 
com os professores.” (E3) 

Portanto, o comportamento dele é o grande obstáculo para o bom 

desempenho escolar, e na fundação casa sob regime autoritário severo, ele 

conseguiu corresponder. Desta forma, a mãe constrói um perfil marginal do aluno, 

pois explicita que ele não leva “desaforo” pra casa; é um sujeito rebelde e somente 

sob um regime autoritário e disciplinar ele poderia render. Esta explicação se 

confirma, pois ao sair da Fundação Casa e retornar para a escola estadual, ele 

novamente apresenta problemas de adequação ao convívio escolar, expondo assim, 

o caráter ideológico das explicações, que afirmam no indivíduo a causa fundamental 

para o fenômeno do fracasso escolar, sem levar em consideração a função do 

aparelho escolar na sociedade capitalista.  

A autora Monique Vial (1987) constrói reflexões sobre o fracasso escolar 

problematizando os “inadaptados escolares”; isto é, alunos que não conseguem ter 

bom desempenho e possuem problemas de aprendizagem são diagnosticados com 

algum tipo de patologia; ou seja, as explicações são direcionadas para a área da 

saúde e determinam ao indivíduo a responsabilidade sobre o problema. Desse 

modo, o contexto social de classes em que os indivíduos estão inseridos fica oculto 

pelo argumento ideológico que determina para si a responsabilidade do problema. A 

autora aponta que “Dentro desta perspectiva, o principal problema é encontrar nas 

características individuais da criança as causas de suas dificuldades escolares”. 

(p.14) 
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Durante a entrevista a mãe relatou a participação da escola frente às 

dificuldades do aluno. Ela se recorda que a escola não conseguia lidar com o Pedro, 

e o encaminhou para o psicólogo e para tratamento no Capes infantil. A mãe ao falar 

desse momento evidencia que: 

  (...) “elas disseram: leva ele pra psicóloga. Passei com ela e depois com o 
pediatra, e aí mandaram ele para lá. Porque ele começou a fumar com dez 
anos de idade, aí eles passaram pra CAPES por isso, entendeu. Aí ele 
começou a tomar um remédio por isso, não lembro bem... Depois que ele 
começou a tomar o remédio ele parou”(E3) 

“A diretora esses dias até falou pra mim que ele não tinha condições de 
continuar na escola.” (E3) 

“Eu acho que eles deveriam fazer mais, assim, eles sempre dizem que tem 
no posto o psicólogo, mas no posto não é igual a ter uma ajuda a mais na 
escola, ter mais conversa, ajudar mais entendeu. Mas quando acontece 
alguma coisa eles já querem mudar o foco, passar para outras pessoas 
resolverem ou até mudar ele de escola.” (E3) 

“Isso, eles não querem problemas. Outro dia elas falaram: “Se o Pedro não 
se adaptar aqui na escola, nós vamos passar ele pra outra escola”. 
Entendeu ele não vai conseguir ficar em uma escola, e a gente fica sem 
saber, eles jogam pro conselho tutelar, entendeu como que é?” (E3) 

Sendo assim, mesmo que de forma simples a mãe esboça uma crítica sobre a 

escola, ela aponta certo laicismo do aparelho escolar sobre os maus alunos, pois 

sempre que encontra dificuldades recorre ao conselho tutelar para que eles 

resolvam os problemas; isto é, ela reconhece uma estratégia de certa forma elitista 

da escola em livrar-se dos alunos que atrapalham o cotidiano escolar. Contudo, a 

mãe não levanta hipóteses sobre a estrutura escolar ou as práticas pedagógicas 

como problemas que pudessem interferir diretamente na trajetória do filho, mesmo 

com três reprovações seguidas as causas determinantes são deslocadas à 

responsabilidade individual do aluno. Neste contexto, Vial nos provoca a reflexão, 

pois descreve que: 

Patologização do fracasso escolar, categorização dos “inadaptados 
escolares” e explicações unívocas pelo “desvio”, pela “anormalidade”, são 
todos álibis para a escola e servem, de fato, conscientemente ou não, de 
caução e fundamento para uma política escolar de seleção e de 
segregação. A segregação, aliás, é apenas uma das formas de expressão 
da seleção: é na medida em que a escola preenche a função seletiva que 
tende a rejeitar todas as crianças que não satisfazem seus critérios de 
seleção. É para isso que serve a abordagem patologizante e categorizante 
dos problemas escolares; permite a triagem e a exclusão do circuito escolar 
destinado às elites dos que não respondem às exigências do sistema. 
(VIAL, 1987, p.15-16) 
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A relação da mãe com a escola é tratada por ela como satisfatória, não 

mencionou problemas durante a trajetória acadêmica do aluno, pelo contrário ela 

declara que participou de todas as atividades que foi convocada e ouvia as 

orientações dos professores com muita atenção. Quando questionada sobre este 

assunto, ela coloca que: 

“Eu como mãe, eu tenho um bom relacionamento como todas as escolas 
que ele freqüenta, até os diretores e coordenadores falam: mãe não é 
possível o Pedro ter uma mãe e ele ser do jeito que ele é. Ele se mostra 
muito diferente.” (E3) 

“Conversam. Tenho sim uma boa relação com a escola. Não tenho nenhum 
problema. Mas como ele entrou agora nessa escola, os professores eu não 

conheço.” (E3) 

A expectativa familiar para a carreira profissional do Pedro era dar sequência 

ao ofício do pai de trabalhador manual, ou seguir os passos do irmão que jogou 

futebol profissionalmente, e hoje atua como segurança de uma empresa de 

transporte em São Bernardo do Campo. A família responsabiliza o garoto por não 

conseguir se adequar a esse formato de trabalho, e reforça sua condição de incapaz 

de se adequar a divisão social do trabalho, mesmo que nas baixas esferas desta 

divisão.  

 “Agora que ele está meio disperso, mas ele foi sempre um menino que 
queria fazer tudo. Outro dia minha filha estava comentando com o marido 
dela lá em casa, que se o Pedro não tivesse ido pelo outro caminho, ele ia 
ser igual o pai. Ele seria um trabalhador. O pai dela era serralheiro, ele 
poderia ser também, ou outra coisa. Já o irmão mais velho nunca foi assim, 
ele gosta da bola mesmo. Mas o Pedro também gosta de bola, mas não 
ficou porque assim, eles dão uma chance, até que pra ele deram outra 
chance, com quinze anos eles disseram: Pedro nós vamos te dar uma 
chance. Fazia uma semana que ele estava no São Bernardo FC, ele 
apronta” (E3) 

 No encerramento da entrevista a mãe resgata uma história fundamental, na 

perspectiva dela, que arremete a uma possível deficiência cognitiva oriunda da 

gestação do aluno como explicação racional para este fenômeno. Ela indica que: 

“Que isso Glauco, foi um prazer falar com você. Eu só esqueci de dizer uma 
coisa que pode influenciar até hoje no desempenho dele na escola. O 
nascimento dele. Quando eu engravidei, eu estava com DIU. Durante a 
gestação dele eu passei um nervoso muito grande com meu ex-marido. 
Fomos buscar minha filha na escola, mas meu marido estava dirigindo 
bêbado e eu comecei a reclamar que ele bebia muito, eu estava de 
aproximadamente seis meses. Comecei a passar mal de nervoso e fiquei 
internada. Daí resolveram tirar o Pedro e ele não tinha sete meses ainda, 
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acho que vinte e nove semanas, nasceu com um quilo e meio. Ele ficou na 
incubadora um mês e pouco internado, eu ia todos os dias; acho que isso 
foi um problema pra ele, eu devia ter passado na psicóloga na época. E 
logo depois, ele perdeu o pai, tinha quatro anos quando o pai faleceu. Acho 
que isso tem muito a ver. É isso.” (E3) 

 Esta questão do desenvolvimento cognitivo associado ao nascimento 

prematuro do filho poderia ser colocada no intróito da entrevista, na medida em que 

esta questão fez parte de toda a trajetória escolar do aluno. A mãe percebe que não 

poderia deixar de comentar esse fato, pois ele serviu como uma justificativa humana 

para a criança. Enfim, ao introduzir a questão da saúde há uma tentativa de mudar o 

panorama da entrevista, ela sugere que as dificuldades dele estão associadas com o 

fato do menino ser prematuro mesmo sem uma definição mais profunda sobre esta 

possível patologia. O interessante desta questão é ter deixado para o final tal 

explicação como uma forma de redenção a culpabilização total do filho. 

2.5 FRACASSO ESCOLAR: PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DA 

MARGINALIZAÇÃO SOCIAL 

A entrevista (E4) é de uma mulher de quarenta anos de idade, nascida no 

interior do estado da Bahia, ela migrou com sua família para São Bernardo do 

Campo - SP com apenas dois anos de idade. O nome escolhido para representá-la 

será Antonia.  

Ao chegar ao estado de São Paulo, ela cursou até o sétimo ano do ensino 

fundamental nas escolas da rede estadual, e precisou parar a trajetória escolar 

devido a engravidar do seu primeiro filho. Antonia, hoje possui sete filhos, a filha 

mais velha é fruto de adoção e os outros seis são filhos biológicos, sendo que os 

três filhos mais velhos já desistiram da escola entre o final do ensino fundamental e 

o início do ensino médio, expondo assim, a fragilidade social da família e o impacto 

real na trajetória escolar dos integrantes do conjunto familiar. 

Os autores Bourdieu e Passeron (1999) descrevem como que a ausência de 

capital cultural da família torna-se uma das ferramentas de segregação e 

marginalização continua das crianças das camadas sociais menos favorecidas. 

Sendo assim, a herança cultural é responsável pela diferença existente entre as 

crianças que iniciam a vida escolar e, portanto, pelos níveis de desempenho dos 
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alunos. Neste sentido, a condição social e cultural em que a família se encontra gera 

dificuldades de estabelecer um relacionamento funcional com o sistema de ensino; 

ou seja, a organização estrutural da escola produz distanciamento das camadas 

populares da aquisição e compreensão dos conhecimentos propostos pelo aparelho 

escolar. 

A atividade profissional que Antonia se intitula é de auxiliar de limpeza, 

embora, a alguns anos não tenha conseguido emprego, o que a forçou á A retirar 

lixo das ruas em busca de matérias para reciclagem, e através desta atividade, e 

também, do programa de assistência social do governo federal “Bolsa Família, ela 

vem garantindo a subsistência da família. A entrevistada vive em condições de risco, 

pois mora em uma casa de madeira, na extrema periferia da cidade, a residência 

possui um quarto e uma cozinha, e seis filhos dividem esse espaço com ela; foi 

neste local que a entrevista se realizou. Cabe ressaltar que o filho mais velho no 

momento possui vinte e um anos e o mais novo sete anos.  

O encontro com essa família aconteceu devido ao projeto “Turma Cidadã”, 

realizado pela secretaria de segurança pública do município de São Bernardo do 

Campo - SP, que gentilmente ofereceu o contato de alguns pais e mães que têm 

seus filhos inseridos nas atividades do projeto. Este programa da prefeitura atende 

adolescentes de baixa renda e que estão cumprindo medidas sócio-educativas 

devido a cometerem atos infracionais considerados “leves” pelo poder judiciário. 

Sendo assim, estes adolescentes, em geral, tiveram problemas durante a trajetória 

escolar e, portanto, possuem as características necessárias para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

Durante a entrevista, ela apontou diversas vezes a necessidade de mais 

estudos e o desejo em ser médica pediatra ou administradora de empresas, e que 

este sonho ainda não foi possível de ser realizado devido à interrupção da vida 

escolar no sétimo ano e pelas seis vezes em que ficou grávida, contudo, ela acentua 

que pretende retornar aos estudos e se esforçar para conseguir ser médica. Neste 

sentido, Antonia explicita que: 

“Eu tenho a sétima série, inclusive eu estava falando essa semana que vou 
ver aqui na escola se tem a EJA, pra eu continuar meus estudos, porque o 
meu sonho era, e não é mais, ser pediatra. Eu desisti do meu sonho por 
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que... não é por desanimo ou qualquer coisa, é que eu não tenho coração, 
eu não tenho estômago para ver alguém morto na minha frente, se eu ver 
alguém morto, por exemplo, criança mesmo, e meu sonho era ser pediatra e 
eu não tenho coragem, eu fico um bom tempo sem dormir, eu entro 
praticamente em depressão porque eu não consigo exercer aquela 
profissão porque eu não tenho coração.”(E4) 

 

“Pra trabalhar, pra eu poder me aperfeiçoar mais em outras profissões. Eu 
sou auxiliar de limpeza, mas eu poderia ser administradora de empresa, 
crescer na minha vida.” (E4) 

“Hoje eu vou voltar a estudar porque está complicada essa crise aí. Com 
esse negócio tem que ter estudo pelo menos, eu não vou fazer mais fazer 
medicina, eu estou planejando fazer direito, eu acho que vou ser uma boa 
advogada, porque eu adoro defender as pessoas. Defendo, principalmente 
meus filhos eu mato e morro por eles. Se alguém fizer alguma coisa...” (E4) 

 Esta afirmação nos remete a evidenciar o primeiro momento em que a 

ideologia do esforço pessoal surge como justificativa de ocultação da realidade no 

qual a entrevistada esta inserida, na medida em que mesmo estando em uma 

condição de classe de subproletariado, o sonho e a expectativa em atingir os altos 

cargos da divisão social do trabalho estão presentes e pautam os objetivos de vida. 

A ideologia da meritocracia circula no conjunto da sociedade atual, e, sobretudo, nos 

meios escolares. Sendo assim, esta ideologia se apodera eventualmente, não de 

uma maneira coerente e permanente - mas sim em pequenos surtos - de pessoas 

em condições desfavoráveis; isto é, mesmo a margem das possibilidades de 

ascensão social as manifestações ideológicas típica da classe média surgem no 

discurso da entrevistada.  

O objeto central de nossa análise é o terceiro filho da Antonia, atualmente ele 

possui 18 anos, e abandonou a escola no ano de 2015 devido a duas reprovações 

consecutivas no primeiro ano do ensino médio. O nome escolhido para representá-lo 

será Ricardo. A mãe apresenta a trajetória do aluno com certa satisfação, ela 

declara que o filho não apresentou muitos problemas na escola e seu 

comportamento sempre foi adequado; é o único filho que ajuda nas tarefas 

domésticas e participa com regularidade do projeto “Turma Cidadã”.  

 Desse modo, a mãe estabelece uma estratégia para ocultar os problemas 

que acompanharam a vida escolar do filho, ela sugere os problemas da filha mais 

nova como maiores e não apresenta as mesmas reações quando questionada sobre 
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as dificuldades que ela se recorda da vida escolar do Ricardo. Sobre este aspecto a 

mãe declara que: 

“Para reclamar não, só para falar bem. Ao contrário da xxxxx(filha) que dá 
um trabalho. Ela está em recuperação em inglês, porque ela não gosta da 
professora e sai da sala. Ela gosta de geografia. Tem a professora de 
matemática que deixou ela de recuperação. Ela ficou com vermelha em 
português também. Eu fui na reunião e eles falaram. Falei pra “xxxxx” (filha) 
que eu também não gostava de matemática, eu odeio matemática, mas eu 
ficava na sala de aula fazendo as lições dos professores, eu nunca sai da 
sala de aula. Eu falei na frente da minha mãe, e minha mãe concordava, até 
hoje os professores que encontram minha mãe falam bem de mim. Eu 
nunca dei trabalho, mas a xxxxx (filha) eu vou te contar. Eu parei porque 
engravidei, eu tinha dezesseis anos e parei de estudar” (E4) 

Em outro momento, a entrevistada declara confiança em seu filho (Ricardo) 

em comparação com os outros, o que nos sugere, outra vez, a tentativa de mudar o 

foco em questão. Ela continua a afirmar que: 

“Não. Com o Ricardo eu ainda me comunico. Os meus planos é fazer uma 
casa de reciclagem, e eu quero que ele tome conta pra mim, ser o 
administrador da minha empresa, porque nos outros eu não confio, os 
outros o que puderem arrancar de mim eles tiram. Mas ele é tranqüilo, ele 
me ajuda. Eu falo isso pra todo mundo, ele é um menino ótimo é o único 
que me ajuda em casa.” (E4) 

Neste sentido, a mãe confirma uma confiança maior neste filho, e não 

comenta de maneira mais profunda durante a entrevista os problemas que levaram o 

aluno a não conseguir cumprir a trajetória escolar longa, ela, no entanto, 

problematiza e se posiciona sobre a vida escolar dos outros filhos.  

A situação da família com relação ao desempenho escolar dos seus 

integrantes é desfavorável; ou seja, nos indica que devido às baixas condições 

econômicas, culturais e sociais que se encontram dificilmente todos os filhos  teriam 

sucesso no percurso escolar, e consequentemente, na vida profissional. Ora, para 

as teorias que se empenham em contextualizar o papel da escola na sociedade 

capitalista, este exemplo confirma o papel da escola de marginalizar e segregar os 

indivíduos oriundos das camadas populares. Cunha (1980) ao realizar a análise 

sobre as teorias da escola capitalista contribui expondo que: 

Elas se empenham tão-somente em explicar o mecanismo de 
funcionamento da escola tal como está constituída. Em outros termos, pelo 
seu caráter reprodutivista, estas teorias consideram que a escola não 
poderia ser diferente do que é. Empenham-se, pois, em mostrar a 
necessidade lógica, social e histórica da escola existente na sociedade 
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capitalista, pondo em evidência aquilo que ela desconhece e mascara: seus 
determinantes materiais. Com efeito, sendo um instrumento de reprodução 
das relações de produção a escola na sociedade capitalista 
necessariamente reproduz a dominação e a exploração. (p.40) 

Portanto, as ideologias exercem um impacto real na vida da entrevistada, um 

exemplo concreto foi a insistência e o desejo em cursar o ensino superior, esta 

questão surgiu três vezes no decorrer do discurso. Contudo, não foi observado 

nenhum elemento de revolta durante a entrevista. Há, no entanto, um contraste 

evidente entre a situação socioeconômica e a ausência total de sentimentos de 

revolta; isto é, sugere que ela esta sob influências significativas de ideologias que 

não permitem observar as condições reais de ascensão social que possui.  

Após o encerramento da entrevista a mãe pediu para o filho (Ricardo) descer 

e conversar conosco um pouco. Quando o menino chegou foi explicado a ele o 

motivo e intenção da pesquisa e como havíamos chegado até a casa deles. O 

garoto se apresentou e foi muito atencioso. Foi perguntado o motivo que o levou a 

desistir da escola, e de imediato ele disse que a escola parecia uma prisão, que não 

aguentava ficar naquele lugar que ele se sentia preso e sem motivação para 

estudar.  

A conversa durou aproximadamente quinze minutos, e todo o diálogo girou 

em torno do caráter repressivo do aparelho escolar. Ele trouxe considerações 

importantes, também, sobre os professores. Apontou que apenas alguns tentavam 

explicar a matéria, e em alguns casos conseguiam. Outros docentes falavam na 

linguagem deles usando gírias e pronúncias menos formais, e, portanto, eram 

valorizados pelos alunos. A questão das três reprovações seguidas surgiu como 

uma falha dele em não conseguir compreender o que os professores diziam. Sendo 

assim, com as reprovações consecutivas e a rejeição a estrutura física da escola, o 

aluno resolveu desistir de estudar.  

Enfim, após o diálogo com o aluno foi possível identificar a ideologia da 

autoculpabilização presente na vida dele, e, portanto, denunciar o caráter violento e 

silencioso que este fenômeno propõe e estabelece no cotidiano prático das pessoas 

pertencentes às camadas menos favorecidas economicamente da sociedade 

vigente.  
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2.6 OMISSÕES IDEOLÓGICAS DA ORIGEM DE CLASSES: “AS 

AMIZADES ERRADAS” 

A entrevista (E5) aconteceu na casa da entrevistada, localizada em São 

Bernardo do Campo – SP, no bairro do Jd. Calux. Está comunidade, ao longo do 

tempo, apresentou altos índices de violência, embora esteja próximo à região central 

da cidade, este bairro tem histórico de problemas relacionados ao comércio ilegal de 

drogas, chacinas e violência doméstica. Portanto, a desigualdade econômica, 

cultural e social presente na realidade deste grupo social são fatores importantes 

para a compreensão da trajetória escolar dos alunos pertencentes a esta realidade.  

O encontro com esta família ocorreu via projeto Turma Cidadã, programa 

criado pela prefeitura do município de São Bernardo do Campo, para atender 

crianças e adolescente em condições de vulnerabilidade social, e também, 

adolescentes que estão em conflitos com a justiça por cometerem algum tipo de 

crime durante esta fase da vida. No entanto, é exigido deles participação no projeto 

como forma de cumprir uma parte da pena determinada pelo Juiz após serem 

liberados do regime fechado da Fundação Casa.  

O nome escolhido para representar a entrevistada será Ivana. Ela inicia a 

atividade caracterizando a família que pertence, e o local onde mora. Ivana possui 

trinta e quatro anos de idade, têm três filhos e uma neta; dois filhos meninos e uma 

menina, todos eles com exceção da neta residem com a mãe em uma pequena 

casa, juntamente com o atual marido, sua mãe e seus dois irmãos, sendo que, um 

dos irmãos possui uma família com três filhos e uma companheira, e todas estas 

pessoas dividem a mesma casa.  

Ivana cursou a escola até o início do ensino médio, ela relata que precisou 

abandonar os estudos, pois ficou grávida de seu primeiro filho, e não tinha 

condições de cuidar dele e estudar. Em outro momento, ela reconhece uma parte do 

seu passado na escola, mas em um registro puramente psicológico e 

comportamental, sobretudo por conseguir abstrair a influência do meio social que 

pertencem da sua potencial parcela de culpa. A mãe comenta que: 
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Eu estudei sempre aqui em São Bernardo, mas eu era bem bagunceirinha 
(risos), mas nada de mais, minha mãe não precisava ir à escola, era mais 
conversa mesmo. Eu era bem conversadeira, bagunçava um pouco, mas eu 
gostei muito de estudar aqui em São Bernardo. Até voltei a estudar, mas 
devido ter que cuidar dos meus filhos pequenos, não tenho com quem 
deixar, eu tenho uma menina de nove, e um menino de onze anos, aí tive 
que desistir. 

 A autoculpabilização surge no início do discurso e tende desse modo, a 

ocultar a condição de classe que a família se encontra; não há menção às condições 

sociais desfavoráveis que estão inseridos. Entretanto, ela revela um apreço pela 

educação, mesmo sem desenvolver uma reflexão profunda sobre as dificuldades 

reais em se inserir no aparelho educacional, a crença que o bom desempenho na 

trajetória escolar é responsabilidade do esforço individual empregado, está presente 

na fala da mãe. 

 O objeto central de nossa análise sobre o fracasso escolar será o filho, que 

atualmente têm dezoito anos; o nome dele será representado como Ronaldo. A mãe 

relata rapidamente  a história do pai biológico do filho. O ex-marido foi preso, e logo 

após assassinado dentro do presídio quando o menino tinha um ano de idade.  

 A vida escolar do aluno foi interrompida no primeiro ano do ensino médio, a 

mãe declara que ele abandonou a escola por conta própria quando tinha 

aproximadamente dezesseis anos. Neste momento, o aluno havia sido detido devido 

a assaltar carros à mão armada, e foi encaminhado para a Fundação Casa por duas 

vezes pelo mesmo motivo. No entanto, sob regime fechado ele foi obrigado a cursar 

a escola e foi aprovado do sétimo para o oitavo ano dentro da instituição.  

A mãe compreende que, no processo de escolarização existe uma forma real 

e concreta para melhorar as condições de vida, ela incentiva os filhos mais jovens 

para que eles não repitam as atitudes do Ronaldo, e se esforcem para conseguir ter 

sucesso na trajetória escolar. Ela relata que: 

“Estão e gostam da escola, participam de tudo. O de onze anos estava 
dando uns probleminhas por conversar muito, mas eu já resolvi, tirei 
algumas coisas dele, conversei com ele, e disse pra ele não ser como o 
Ronaldo, pra ele terminar os estudos...” (E5) 
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Neste sentido, a ideologia da meritocracia surge como um dos primeiros 

fundamentos do pensamento da mãe, pois a partir da experiência que teve nos 

bancos da escola, e mesmo empregando esforço pessoal durante a toda a vida, ela 

alimenta a crença de que a escolarização é capaz de retirá-los das condições 

sociais que pertencem, pois por ela não terminar a trajetória escolar, a sua condição 

social desfavorável pode ser minimamente justificada.  

No entanto, quando faz referência ao bairro que mora, não levanta hipóteses 

que sugiram uma intervenção do meio social na trajetória de vida dos familiares. Ela 

compreende que reside em uma região pobre e periférica, entretanto, entende que a 

vida neste bairro é tranqüila, mesmo com o histórico de violência experienciado pelo 

ex-marido e o filho; isto é, não houve relato durante a entrevista que construísse 

uma ligação entre a escola e o bairro; ou seja, não há mínima compreensão do 

potencial que a escola tem de reproduzir em seu seio, as relações e condições 

desiguais que existem na sociedade, esta da função da escola na sociedade vigente 

fica a margem do pensamento objetivo da mãe.  

A trajetória escolar do Ronaldo foi marcada por inúmeros problemas, o aluno 

não conseguiu estabelecer bom relacionamento com os professores, desde muito 

cedo esta relação foi conturbada chegando a promover ocorrências policiais entre o 

aluno e os professores. Sobre este aspecto a mãe esclarece que: 

“Então desde que ele está no parquinho já tinha reclamações, e eles 
reclamavam muito. Eu ia lá conversava, mas não sei... Quando ele foi pra 
primeira série, ele entrava na sala jogando a mochila no chão e saía 
deslizando fazendo bagunça mesmo... E assim foi..”.(E5) 

“Eu ia lá conversava depois conversava em casa, porque eu acho que bater 
não resolve deixava ele de castigo tirava o que ele gostava aí na quarta 
série a professora me chamou e disse: “Mãe, se ele não melhorar na quinta 
série vai ser pior, ele não vai conseguir”. E foi isso mesmo, ele ficou pior na 
quinta série, foi quando eu tive que ir à delegacia, ele já tinha treze anos, 
ele ameaçou a professora dizendo que ia jogar uma bomba, que iria cortá-la 
em pedaços e mandar para a família pelo correio. Depois disso ele nunca 
mais melhorou mesmo conversando ele só me deu trabalho.” (E5) 

Mesmo com grandes adversidades na trajetória escolar do filho, a mãe 

apresenta uma visão idílica da escola; isto é, compreende que o modelo de escola 

vigente é satisfatório, e o sucesso e insucesso na vida escolar depende 

exclusivamente do esforço individual. Neste sentido, ela faz a seguinte menção: 
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E assim, a escola ensina muito, muitas coisas boas com certeza, mas tem 
umas pessoas lá pra ensinar as coisas erradas, infelizmente existe isso, 
mas mal da escola eu não tenho o que falar. As escolas aqui são boas, os 
professores, os diretores são todos bons. (E5) 

Portanto, a crença no esforço pessoal seguido da influência negativa das 

“más companhias” compõe ideologicamente o discurso da mãe, na medida em que 

estas justificativas servem como desvio para ocultar e abstrair a distância existente 

entre o aparelho escolar e a realidade das camadas populares. Este movimento 

induz as ações e reflexões sobre a trajetória escolar a determinar ao indivíduo a 

responsabilidade de seu fracasso produzindo assim, o sentimento de 

autoculpabilização. O contraste entre as condições de vida da família, as 

dificuldades que as crianças têm, e a maneira positiva como a mãe caracteriza a 

escola, mesmo neste cenário desfavorável, não produziu no discurso da mãe um 

sentimento de revolta contra a organização social capitalista.  

Illich (1976) descreve como o aparelho escolar tornou-se o principal meio de 

acesso à classe media, pois só a escola tem legitimidade para validar a aquisição do 

conhecimento e, desse modo restringe outras possibilidades de adquirir saberes. 

Sendo assim, as pessoas que não conseguirem cursá-la carregam a culpa por sua 

própria marginalização. A perspectiva do autor aponta o caráter dúbio da escola, 

pois ao mesmo tempo em que uma de suas funções é segregar os indivíduos, por 

outro lado a escola se mostra democrática e generosa ao conceder acesso a todos 

os sujeitos. 

A escola dá margem a que uma vantagem inicial seja racionalizada e 
apresentada como êxito. Não somente confere ao privilégio uma aparência 
de igualdade como também de generosidade: quem não tiver podido 
freqüentar escolas quando criança e estiver descontente com a sua posição 
sempre terá a possibilidade de frenquentar uma escola noturna ou de 
comércio. Se não tirar proveito desses remédios legalmente reconhecidos, 
ele será o único responsável por sua exclusão dos círculos dos 
privilegiados. A escola ameniza assim as frustrações por ela mesma 
provocadas. (ILLICH, 1976, p.93) 

Os desajustes do filho com relação ao percurso acadêmico são explicados, 

principalmente, por duas razões: o primeiro é a falta do pai no desenvolvimento da 

criança; o segundo são as “más companhias”. Este tema torna-se central para as 

explicações ideológicas sobre o fracasso escolar, pois abstraia toda a conjuntura 
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social e econômica que as famílias populares pertencem, e não expõe a 

organização capitalista de sua parcela significativa de culpa. Quando questionada 

sobre os motivos que fizeram com que o filho Ronaldo tivesse dificuldades na 

trajetória escolar, ela afirma que: 

Eu acho que ele vai muito pela cabeça dos outros, eu percebo e todo 
mundo fala isso, que ele vai muito pelo o que os outros falam. Alguém diz 
pra ele não ir pra escola, ele pensa e fala é mesmo pra que eu devo ir 
melhor fazer outras coisas. Então ele não faz por ele, só pela cabeça dos 
outros. E eu falo pra ele, se você for pela cabeça dos outros vai só se ferrar, 
não é assim. (E5) 

Enfim, notamos uma tentativa da mãe ao final da entrevista de diminuir a 

culpa que determinou ao filho pelo insucesso na carreira escolar, ela aponta nas 

amizades erradas tal responsabilidade. A escola no imaginário da mãe é um lugar 

institucionalmente adequado e os problemas que cercam a vida escolar deus filhos é 

oriundo da própria família; isto é, o fracasso e o sucesso escolar são para ela, 

questões meramente individuais.  

2.7 ANÁLISE GLOBAL DAS ENTREVISTAS: A IDEOLOGIA DO ESFORÇO 
PESSOAL E O FRACASSO ESCOLAR SEGUNDO AS FAMÍLIAS 

O conjunto das entrevistas revelou a força e o impacto das ideologias 

dominantes e de classes sociais que a servem (pequeno burguesa e classe média) 

no seio das camadas populares; isto é, mesmo em condições econômicas, sociais e 

culturais desfavoráveis a orientação geral das famílias tende a incorporar ideologias 

dominantes ou de classe intermediária como mecanismos racionais para tratar a 

questão do fracasso escolar; e se submetem, nas suas ações cotidianas, à 

influência dessas  mesmas ideologias, sem ao menos levantar inquietações e/ou 

questionamentos sobre a realidade social em que estão inseridas.  

As análises das entrevistas realizadas apontam para a ideologia do esforço 

pessoal, típica de classe média, como o principal mecanismo ideológico de 

ocultação da condição de classe destas famílias; elas estão inseridas em um 

contexto desigual de acesso a direitos, e, no entanto não conseguem compreender 

os motivos que as deixam à margem das possibilidades de ascensão social e 

econômica. Tal influência ideológica faz com que famílias de classe popular 

atribuam a elas próprias toda a responsabilidade pelo fracasso ou insucesso em 
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atingir melhores condições na divisão social do trabalho. Fica assim evidente que a 

crença no valor social do esforço pessoal não leva os seus portadores a conquistar 

avanços significativos nas suas condições materiais, sociais e culturais.  

Foi possível notar que há uma tendência geral das famílias em não atribuir a 

culpa pelo fracasso escolar dos filhos à escola e aos docentes; a culpa por esse 

fenômeno lhes parece derivar, primeiramente, delas mesmas; ou seja, a 

autoculpabilização emerge como uma das principais justificativas presentes no 

discurso dos familiares. Em segundo lugar, a culpa é direcionada aos próprios filhos 

ou outros integrantes do conjunto familiar, que de alguma forma tiveram participação 

na trajetória acadêmica dos alunos.  

As “más companhias”; termo utilizado com freqüência pelas entrevistadas 

ganha força no entendimento pessoal das famílias. Ou seja, a tendência em abstrair 

a situação social violenta em que estão inseridas surge como uma ocultação do fator 

estruturante da sociedade de classes, que historicamente produziu desigualdades 

no plano da distribuição de renda e do acesso aos direitos da cidadania. Sendo 

assim, este discurso reforça sentimento de culpa no indivíduo e retira à organização 

social sua potencial parcela de responsabilidade. Portanto, recai sobre as crianças e 

adolescentes das classes populares a responsabilidade por estarem em grupos mal 

vistos. Entretanto, nesta fase da vida, eles não têm condições objetivas de 

selecionar o contexto social em que pretendem viver.  

Outra justificativa que apareceu com grande força no discurso das famílias foi 

o déficit de saúde. As famílias aludiram a eventuais doenças dos filhos e, também, 

delas próprias, fazendo delas uma explicação racional para o insucesso no percurso 

escolar. Problemas relacionados à saúde aparecem, portanto como uma explicação 

legítima para as dificuldades que os filhos enfrentaram na trajetória acadêmica. 

Estes déficits podem assumir varias formas de representação nas justificativas dos 

familiares. Este tema não é frequentemente abordado, embora seja um elemento 

importante nas reflexões sobre o estudo do fenômeno do fracasso escolar. No caso 

da pesquisa eles apareceram em casos particulares, às justificativas apoiadas em 

questões de saúde foram dos seguintes tipos: 
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a) Depressão: neste caso, a mãe se responsabiliza por eventuais problemas 

de aprendizagem apresentados pela filha devido ao seu estado depressivo 

ou a um quadro de síndrome do pânico durante a alfabetização da 

menina. Ela se emociona ao falar desse momento, em que a menina 

necessitava de ajuda para realizar as atividades em casa, e a mãe não 

conseguia sair do quarto. Este argumento provoca na mãe um sentimento 

de impotência, pois implica a atribuição a si mesma da responsabilidade 

pelos problemas educacionais da filha;  

b) Nascimento Prematuro; A mãe se mostra habilidosa em conduzir a 

entrevista, ela deixa uma questão central, que a seu ver permeia as 

dificuldades de aprendizagem do aluno, para o final. Esta atitude torna-se 

relevante em nossa compreensão, pois a má formação do feto e os 

medicamentos psiquiátricos prescritos no início da vida do filho são 

apresentados pela mãe como uma tentativa de amenizar toda 

responsabilidade que ela atribuiu ao filho durante a entrevista. Esta 

informação só surgiu ao final da entrevista, quando já havíamos encerrado 

a atividade. Portanto, a apresentação deste eventual fator de 

desenvolvimento cognitivo do filho ajuda a desconstruir a culpa imputada a 

ele. Entretanto, reforça na própria mãe um sentimento de culpa, por ter 

sido negligente em não levar o filho para tratamento psicológico quando foi 

orientada pelos médicos e pela escola; 

c) Acidente seguido de convulsões; O relato sobre um eventual acidente 

jogando futebol seguido de uma convulsão, na pequena infância, aparece 

como uma explicação fundamental para os problemas comportamentais e 

de aprendizagens que o aluno apresentou. Contudo, as dificuldades no 

interior da escola são relacionadas, principalmente, às disciplinas de 

português e matemática, neste caso, disciplinas que produzem os maiores 

índices de problemas de aprendizagem. A argumentação sobre uma 

questão de saúde retira da escola sua parcela de culpa e responsabiliza o 

aluno pelo seu fracasso no plano escolar.  

Em alguns discursos, é impressionante a maneira imaginativa com que as 

pessoas ligam problemas eventuais de acidentes com o fracasso escolar dos filhos, 

que se estende por muitos anos, e interfere na vida social adulta do indivíduo. Isto 
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esclarece, de certa forma, como funcionam as ideologias que buscam explicar o 

fracasso escolar: elas tendem a ocultar a estrutura capitalista do ensino, e isentá-la 

de responsabilidade real e efetiva na produção do fracasso escolar, evidentemente, 

das camadas populares da sociedade vigente.   

A escola, pela sua estrutura, não consegue promover a ascensão social das 

camadas mais pobres da sociedade. Não obstante, ela reproduz constantemente 

nos indivíduos a ideologia do esforço pessoal, mesmo em condições sociais 

desfavoráveis (condição subproletaria própria a algumas entrevistadas). Como 

vimos, o desejo e a intenção de atingir os mais altos cargos da divisão social do 

trabalho estão presentes no discurso de pessoas oriundas das classes populares 

mesmo se o esforço empregado por elas nas suas atividades não conduziu ao 

resultado esperado. Illich (1975) nos ajuda a compreender esta função da escola, 

principalmente, em países mais pobres, na medida em que afirma: 

Na realidade, entretanto, as escolas continuam intocáveis, pois são vitais 
para o status quo. Um dos seus efeitos consiste em moderar o potencial 
subversivo da educação numa sociedade alienada pois se o ensino 
permanecer confinado nas escolas somente aqueles que houverem sido 
treinados para o conformismo nos graus iniciais serão admitidos aos níveis 
mais elevados. Nas sociedades carentes de capital, que não dispõem de 
recursos suficientes para custear a escolarização indiscriminada, as 
maiorias são treinadas não só para o conformismo como também para a 
subserviência. (p.92) 

Portanto, a escola consegue estabelecer sua função real de separar os 

indivíduos a partir de origens de classe e condições econômicas e culturais 

desiguais. Não obstante a tais diferenças, os indivíduos não conseguem estabelecer 

uma reflexão crítica ou expressar quaisquer sentimentos de revolta, que pudessem 

promover alguma resistência e mudança na sua condição social. Illich evidencia que: 

“As escolas servem para graduar e, portanto, para degradar. Levam os degradados 

a aceitarem a sua própria sujeição” (p.92-93). 

A ideologia do “dom”, outra perspectiva de manifestação ideológica, surge 

apenas em uma das entrevistas, o que significa que ela é amplamente minoritária 

frente à ideologia do mérito pessoal, que tem origem e representação na classe 

média, e, portanto, mais condições de penetrar nas classes populares. O “dom” inato 

ao ser humano é ideologia própria das classes dominantes, embora não esteja 

excluída a possibilidade da ideologia do “dom” penetrar nas classes populares. No 
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entanto, podemos avaliar que há uma tendência da ideologia do mérito pessoal a 

penetrar muito mais, até pelo efeito que a escola produz de reproduzir em seu seio a 

ideologia do mérito pessoal, validando o esforço individual dos alunos. Por outro 

lado, a ideologia do “dom” fica confinada em pequenos espaços da sociedade; isto 

é, esta ideologia se apresenta com mais força nas camadas privilegiadas da 

sociedade que tendem a explicar possíveis superioridades individuais a partir do 

“dom” pessoal. 

 Décio Saes (2007) constrói uma reflexão sobre as ideologias que permeiam a 

sala de aula e estão presentes no discurso docente. Neste trabalho, ele realiza um 

paralelo entre a ideologia do mérito e esforço pessoal e a ideologia no “dom” 

presentes na obra A reprodução de Pierre Bourdieu. Saes apresenta como os 

professores podem recorrer às duas ideologias no exercício da prática docente. 

Sobre a ideologia do “dom”, o autor afirma que: 

Trata-se da ideologia do dom, segundo a qual a capacidade intelectual não 
é uma qualidade que todo indivíduo pode adquirir por meio do esforço 
pessoal e do estudo, e sim, um atributo concedido desde o nascimento, de 
modo irreversível e intransferível, a certos indivíduos. Sublinhe-se a 
conexão, estabelecida pela ideologia do dom, entre o caráter nato e a 
raridade dos atributos intelectuais; se tais atributos não podem ser 
adquiridos pelo esforço pessoal, eles só vão se manifestar em alguns 
poucos indivíduos, favorecidos por algum fator cuja natureza permanece 
obscura. (SAES, 2007, p.113) 

Há uma aparição surpreendente da ideologia do dom, mas de qualquer forma 

é sintomático que esta ideologia apareça em caráter minoritário nas entrevistas. E 

isto se explica: pois esta ideologia naturaliza a superioridade da classe dominante 

dentro da divisão capitalista do trabalho, enquanto a ideologia do mérito pessoal é 

uma ideologia de classe intermediária que é mais facilmente adaptável a situações 

de classe trabalhadora. Haja vista a possibilidade de ascensão hierárquica na 

divisão social do trabalho mesmo em relações de trabalhos manuais; ou seja, 

mesmo trabalhando no “chão” de fábrica de uma indústria, é possível mudar a 

posição hierárquica no processo de trabalho devido ao esforço pessoal empregado.  

As entrevistas confirmam as hipóteses inicialmente levantadas. A partir das 

narrativas apresentadas pelos familiares de alunos que não tiveram sucesso na 

trajetória escolar, foi possível compreender como as ideologias violentam os 

indivíduos de maneira silenciosa, e ainda mascaram o problema da estrutura social 
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capitalista que, inculca cada vez mais a necessidade de esforço pessoal como uma 

saída possível para a ascensão social e o sucesso na trajetória escolar. Enfim, as 

análises das entrevistas contribuíram para elencar algumas ideologias presentes na 

sociedade atual, e mostrar como elas invadem o discurso das pessoas que 

experienciaram a escola e não obtiveram sucesso no percurso acadêmico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi compreender quais as atitudes dos familiares 

frente ao fracasso escolar dos seus filhos. Durante a trajetória acadêmica dos alunos 

de camadas populares, eles se confrontam objetivamente com o padrão cultural 

dominante no aparelho escolar. Há diferenças de capital cultural e de condições 

econômicas entre os alunos. Desse modo, os alunos das famílias mais 

desfavorecidas têm dificuldades de acesso aos conteúdos propostos pela escola. 

A produção do fracasso escolar na sociedade capitalista é fenômeno corrente. 

A importância em abordar e construir estudos na perspectiva dos teóricos da 

sociologia da educação nos ajuda a compreender qual a função da escola na 

sociedade vigente. Entretanto, muitos trabalhos precisam ser realizados com a 

intenção de compreender e especificar quais as ideologias estão presentes nas 

explicações dos agentes escolares; dos familiares, e dos próprios alunos que  

protagonizam tal experiência. Procuramos abordar esta problemática do fracasso 

escolar em trabalho anterior, investigando a perspectiva dos alunos. A pesquisa 

atual buscou conhecer a visão dos familiares sobre esse fenômeno. Muito 

frequentemente, pesquisas sobre o fracasso escolar estabelecem um diálogo com 

os pais dos alunos e os agentes escolares, no entanto sem a busca especiífica das 

ideologias que direcionam o pensamento e as ações dos indivíduos.  

A pesquisa de campo teve como amostra cinco famílias, todas oriundas de 

classes populares, e com filhos que tiveram experiências explícitas de insucesso na 

escola. As entrevistas ocorreram em caráter semi-aberto. Todos os entrevistados 

mostraram disposição ao abordar sem problemas a questão do fracasso escolar, 

mesmo este soando como um questionamento ruim, e, em alguns casos, 

socialmente constrangedor. 

Os referenciais teóricos utilizados no desenvolvimento da pesquisa 

contemplam duas correntes sociológicas da educação. Bourdieu & Passeron (1975) 

trouxeram elementos que indicam a importância do capital cultural, econômico e 

social, no desempenho dos alunos durante as atividades escolares. Neste sentido, 

os estudos dos autores salientam que a exclusão das camadas populares acontece 
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pelas diferenças de padrão cultural (influenciado pelas condições econômicas e 

sociais) entre os alunos.  

Baudelot & Establet (1987); Louis Althusser (1998) e Décio Saes (2007) 

contribuíram com seus estudos para caracterizar a função da escola na sociedade 

capitalista, sobretudo, por definir a escola como aparelho responsável por difundir 

ideologia dominante nas camadas médias e populares. Tais autores colocam que o 

efeito real da escolarização não é a ascensão pessoal e profissional do conjunto dos 

alunos, mas sim a separação das classes sociais; ou seja, a escola legitima e 

reproduz as relações e hierarquias sociais. Nesta perspectiva, o sistema escolar já 

está organizado de forma a definir quais as classes sociais terão uma vida escolar 

mais longa. Contudo, a ação de reprodução da ordem social implementada pela 

escola surge de maneira inconsciente e não planejada; e está em última instância 

ligada à divisão capitalista do trabalho. Deste modo, apesar da função 

selecionadora, a escola se apresenta à sociedade como uma instituição 

democrática, tendo vista que oferece a todos as mesmas oportunidades de ensino. 

Constatamos também que os entrevistados não consideram as diferenças de capital 

cultural e capital econômico como fatores importantes para entender as diferenças 

de desempenho escolar existentes entre os alunos 

Para a realização da pesquisa, partimos da hipótese de que os familiares de 

alunos com insucesso na trajetória escolar constroem mecanismos ideológicos para 

justificar o baixo desempenho de seus filhos na escola, e para ocultar o peso real  de 

condições socio-econômicas desfavoráveis na interrupção do  percurso acadêmico. 

A pesquisa nos permitiu verificar que as famílias populares não constroem reflexões 

acerca do fenômeno, e tendem a culpar a si mesmo, e/ou seus filhos, evidenciando 

a força e o impacto ideológico que o aparelho de Estado escolar exerce sobre os 

indivíduos. Este movimento resulta na marginalização de uma parte das pessoas de 

camadas populares, pois são convidadas e obrigadas a adentrarem o espaço 

escolar e segregadas ao longo do processo de escolarização, principalmente, por 

não atingirem os objetivos e metas propostas pela escola pública vigente.  

Outro ponto importante evidenciado pela pesquisa é a tendência frequente 

das famílias a recorrerem a razões de ordem médica para elaborarem as 
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explicações de mau desempenho na escola. Elas mencionaram argumentos de 

ordem psiquiátrica, mas também trouxeram argumentos que transcendem as 

explicações psiquiátricas, como: acidentes domésticos; nascimento prematuro ou 

uma invulgar falta de atenção. O argumento médico, em geral, fascina as famílias, 

pois quando se trata de explicar alguns problemas escolares, e as influências sociais 

que cercaram a trajetória do aluno, elas recorrem racionalmente a tais justificativas; 

tais argumentos lhes parecem uma forma plausível de abordar os motivos do 

fracasso escolar, e de ocultar a realidade estrutural do aparelho escolar. Isso porque  

os argumentos médicos são socialmente aceitos por todos na sociedade capitalista 

vigente. 

O resultado global das entrevistas evidencia a presença de ideologias 

dominantes ou de classes intermediárias no cotidiano das pessoas de camadas 

populares. Os argumentos de caráter médico com enfoque na saúde fazem parte da 

autoculpabilização da família. Esta tendência ideológica da autoculpabilização 

aparece no discurso dos pais, e algumas vezes no dos próprios filhos. A forma como 

a ideologia aparece nas explicações surpreende pelo modo racional como as 

famílias imputam a causas individuais problemas de ordem social; isto é, não há 

menção ao déficit cultural que ostentam frente ao capital cultural dominante presente 

nas instituições escolares, e também, não houve reflexões mais profundas sobre o 

contexto social desfavorável em que vivem. 

As ideologias da meritocracia e o do esforço pessoal, típicas de classe média, 

constituem o discurso de praticamente todas as famílias. Neste sentido, foi possível 

notar que tais ideologias estão presentes mesmo em conjuntos familiares em 

condições muito desfavoráveis; isto é, mesmo em famílias que estão à margem da 

divisão capitalista do trabalho, ou exercem trabalhos pouco qualificados. O desejo 

de mudança e a aspiração pela ascensão social são fundamentados com 

justificativas de cunho estritamente ideológico. Portanto, detectar estas ideologias no 

discurso dos sujeitos nos ajuda a concluir que as idéias de uma classe social 

específica (média) fundamentam as atitudes e naturalizam as condições de vida das 

famílias. Tendo em conta que as pessoas mesmo se esforçando diariamente, não 

conseguem perceber o seu próprio esforço, e ainda se culpam por não atingirem os 

objetivos definidos pelas ideologias.   



89 

 

Esperamos que a presente pesquisa estimule a realização de novos trabalhos 

e amplie as discussões acerca da problemática do fracasso escolar, tendo em vista 

a relevância social do tema. Enfim, este trabalho enriqueceu a minha formação, na 

medida em que sensibilizou o olhar para as questões ideológicas presentes na 

sociedade de classes. Ele permitiu, principalmente, fazer-me entender como as 

ideologias de classe são fatores importantes para a exclusão dos alunos oriundos 

das camadas menos favorecidas da sociedade capitalista.  
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Entrevistas 

1ª Entrevistada Maria  

Bom dia, primeiramente, gostaria de agradecer a participação da 

senhora na pesquisa, será necessário gravá-la para transcrição futura e, 

portanto, peço a sua autorização. O objetivo é falar sobre a vida escolar da sua 

filha, contudo, quero iniciar pedindo para que me conte um pouco sobre você. 

Você quer saber de mim um pouco? 

Isso, sobre você e sua família... 

É a minha vida é assim, eu vim do vale da ribeira, de uma cidadezinha 

chamada “vila Tatu”. Um vilarejo, meu pai trabalhava na roça, minha mãe também, 

eles não tinham terra, trabalhavam assim... de favor para as pessoas para poder 

adquirir algum fruto. Um feijão, um arroz, uma abóbora, alguma coisa que desce pra 

gente dividir entre o dono da terra e a gente sabe... Daí a gente vivia assim. Porque 

naquela época era tudo difícil, a gente comprava as coisas no armazém, e 

marcávamos tudo na caderneta. Era muito sufocante aquela vida lá... Não tinha 

geladeira, não tinha luz, eu comecei a trabalhar com doze anos de idade, já 

trabalhava como empregada doméstica, na casa das pessoas. Trabalhava em um 

lugar, depois trabalhava em outros, depois fui pra Curitiba, trabalhar lá, tudo isso 

como empregada doméstica, desde os 12 anos eu trabalhando pra ajudar minha 

família. Naquela época a gente já sabia o que era cuidar dos velhinhos, dos pais da 

gente né... Então eu trabalhava. A primeira luz em casa fui eu que levei, através 

daqueles bujões de gás pequenos, aqueles negócios que colocavam em cima pra 

iluminar a casa. No dia que eu comprei o lampião a gás, que cheguei lá, meus 

irmãos fizeram maior festa: “tem luzzzz, tem luzz...” , maior alegria sabe, foi muito 

divertido.  

E você e seus irmãos freqüentaram a escola lá no interior? 

É então eu frequentei, daí a gente quando começou a estudar era assim né, 

uma professora aqui e outra lá, uma em cada lugar, porque meu pai mudava muito 

de lugar né, de um lugar pra outro. Dê vilarejo, porque não era nem cidade. Tudo 
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vilarejo, terra da banana. Daí a professora... A gente estudava em um lugar 

chamado Queimados, um lugar com esse nome, ai a gente ia, ela ia no burrico dela, 

no cavalo, e a gente ia atrás, pegávamos a marmitinha da gente e se mandava 

atrás, a gente era companheira dela, todos os dias. A gente estudou bastante lá, 

depois tivemos que estudar um pouquinho mais perto de casa, daí já era outra 

professora. Essa professora era chamada dona Jandira. 

E você lembra como era a Escola? 

A escola era assim, de tábua, uma salinha grande só tinha alguns lugares, 

apesar de que tinha um monte de bancos, aqueles bancos feitos de madeira, era 

muito divertido. 

E você se recorda de alguma sensação dessa época, as crianças 

gostavam de ir pra escola? 

As crianças gostavam, a gente brincava de roda-roda, gira-gira, entendeu... 

Segura e sai girando. Daí era gostoso quando a gente estudava, a gente não via a 

hora de chegar a hora do almoço, pra gente comer aquela panelinha de comida, que 

a gente levava, era muito engraçado. Pra ter falar a verdade, eu a mais... A mais 

atrasadinha na escola, sabe... (risos), a professora chamava muito minha atenção, 

eu não pegava as aulas que ela dava, eu era muito bagunceirinha naquela época. 

Ela vinha com a régua pra cima da gente, fica quieta..... Depois eu saí de lá e vim 

pra outra escola, uma escola mais perto, desse local, ai a gente ia de cavalinho de 

novo, ela (professora) ia de cavalo e a gente a pé né. Era muito engraçado, daí 

vinha àquela criançada toda correndo na frente da professora, era muito bom... 

Depois dessa época eu comecei a estudar no vilarejo onde meu pai mora, nesta vila 

Tatu, estudei lá uma época depois eu precisei trabalhar, ai eu fui trabalhar, os 

patrões foram na casa dos meus pais, pra pedir se eu podia trabalhar na casa deles, 

mas nesse dia meu pai nem estava em casa estava trabalhando fora, ele trabalhava 

na zona rural, ai minha mãe liberou e eu fui trabalhar, fiquei bastante tempo lá, 

depois eu sai e fui pra Curitiba, depois eu voltei de novo e vim pra Jacupiranga-SP 

trabalhar de empregada doméstica na casa de uma professora, ela era a professora 

da vila onde meu pai mora, dava aula lá. Depois de lá, eu voltei pra casa, me 

arrependi de sair da casa dela, e voltei de novo a trabalhar na casa dela, e depois de 
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tudo isso eu vim pra São Paulo através da minha prima que morava aqui. Ela 

precisava de uma pessoa pra trabalhar com ela e eu vim, e depois eu fui pra lá 

novamente e tornei a voltar pra São Paulo, depois eu continuei minha vida aqui, 

meus pais continuaram lá. Meus irmãos vieram todos pra cá, somos em 13 irmãos, 

vieram todos pra cá, eu perdi dois irmãos. Um faleceu de câncer de pulmão, 

trabalhava na lavoura da banana, ele pulverizava banana ai faleceu disso, pelo 

menos o médico acha que foi isso. E minha outra Irmã que morava no interior 

morreu de Leucemia, tinha quatro filhos e deixou uma menina de 1 mês de idade, 

que vive aqui em SP, ela nasceu e minha Irmã adoeceu e morreu. E a gente 

continua com essa vidinha de sempre.  

E você veio morar onde? São Bernardo, São Paulo? 

Então na época que ela faleceu eu já tinha o Sidney (Filho mais velho), ele já 

estava no prézinho né, e a Safira (filha) tinha uns dois anos e pouco. Daí ela faleceu 

e continuamos nossa vida né. Ai a Safira nasceu em Diadema, e depois aconteceu 

tudo isso que falei, minha irmã veio morar comigo e ela faleceu na minha casa. Mas 

depois disso tudo a Safira foi fazer o prézinho lá perto da Nestlê, nó moramos lá. 

Em São Bernardo, no bairro do Alvarenga? 

Isso, aquele lado. Daí nossa vida não estava muito bem, nós tivemos que 

entregar a casa porque não tínhamos mais como pagar, ai nós fomos pra Mauá. 

Moramos bastante tempo lá, uns dois ou três anos, ai ela continuou estudando lá, 

depois nós voltamos lá de Mauá, e arrumamos uma casa no bairro Assunção-SBC, 

entendeu... depois nós fomos para o bairro Cooperativa, e ela continuou estudando 

lá na escolhinha de lá, e depois nós ficamos mais alguns anos na cooperativa, e daí 

a gente veio pra Santo André, e ela começou a estudar aqui. 

Então vamos falar da Safira, sobre a vida escolar dela... Gostaria que 

você falasse sobre á Escola, o que você acha dela? Qual importância?  

A escola é importante hoje, antigamente a gente não precisava tanto aprender 

alguma coisa pra ter um trabalho melhor, mas hoje em dia precisa viu... Porque se 

não tiver estudo não tem trabalho bom, não tem nada na vida né.. Então a gente tem 



96 

 

que estudar mesmo pra ser alguma coisa na vida, eu falo que eu parei no tempo, eu 

fiz até a quarta série, quando eu fui entrar no ginásio, eu parei pra trabalhar né. E eu 

me arrependo, eu queria ter estudo pra eu fazer uma faculdade e ser alguma coisa 

na vida, mas hoje eu acho que não tenho mais cabeça pra isso, então eu quero dizer 

que é muito importante o estudo, é muito importante... e a Safira estudou... ela fez o 

prézinho, e depois ela fez o segundo e terceiro ano do primário aqui.  

Ela começou estudando em Sbc e depois foi mudando de escola durante 

a infância... 

Sim ela foi mudando, mas ela continuou aqui na Escola Estadual Gabriel, 

depois ela veio pro Aristides e continuou lá. 

E você lembra o que ela falava da escola nessa época? 

Ah, ela gostava, mas eu tinha muita reclamação, a professora sempre me 

chamava na escola. Porque os alunos estavam muito desobedientes na escola, ela 

estava indo pela cabeça dos outros colegas estava tendo muita bagunça, e sempre 

eu era chamada na escola. 

E você lembra algum episódio em especifico? Que você precisou ir à 

escola? 

Desse tipo, me chamaram porque disseram que a Safira estava matando 

muita aula e fazendo baderna e bagunça junto com os outros colegas 

E como foi essa conversa? A escola foi delicada com você? 

A escola foi delicada, te chamei aqui mãe porque a sua filha esta assim.. 

assim... assim... Te chamei aqui, porque sua filha esta indo pela cabeça dos outros 

colegas, ela esta indo pela cabeça de muitos colegas da escola. Então eles pediram 

pra eu conversar com minha filha pra ver o que dava pra fazer. Ai começamos a 

pegar no pé dela, dizendo: “Você precisa ir pra escola”... E quando não ia eu na 

reunião ia o pai dela, depois disso que começou tudo, ela dizia que não queria ir 

mais, ai depois ia, e depois parava novamente. Estudou, estudou até a 1ª série. Daí 

ela se afastou da escola. 
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Ela só falava que não gostava de ir? Não teve nenhum momento que ela 

gostava de ir pra escola? Ou ao menos que você tenha percebido? 

Ela gostava da escola, mas depois de muitas reclamações e tal, ela começou 

a se afastar um pouco, mas depois, mesmo assim ela continuou na escola, mudou 

de classe e continuou na escola, até que encerrou o tempo dela, ela saiu e não quis 

mais estudar. Mas, eu falo pra ela, eu gostaria que ela estudasse né... Porque o 

serviço que ela trabalha não é legal, fazer isso que ela faz né...  

E durante as atividades escolares, quando ela era menor, ela trazia as 

atividades pra fazer em casa? Como que era?  

Trazia. Ela gostava.  Fazia um monte de coisa em casa, ela gostava muito de 

fazer desenhinho, ela gostava, ela vinha e fala mãe já estou fazendo isso, já sei 

escrever meu nome, já sei ler. Ai eu dava algum livrinho pra ela ler, e ela lia pra mim 

né, ai ela ficava feliz. Agora pensando nessa época, ela gostava muito, ela não 

chegava à hora de ir pra escola, já pegava as coisas dela e se mandava, tinha até 

uma perua que levava ela. 

E hoje em dia, vocês falam sobre escola, alguma vez este assunto foi 

falado? 

Ah, eu gostaria que ela continuasse estudando né. Porque ela saiu da escola 

e não voltou mais, ela saiu da escola com uns 14 anos, ai ela ficou parada, e logo 

começou a trabalhar, e só sabia pensar em trabalhar, já queria ter o dinheirinho dela 

né... Daí ela trabalhou e continua no mesmo serviço, até hoje ela esta lá. Só que ela 

é muito esforçada com o trabalho, eu gostaria que ela estudasse, fizesse uma 

faculdade, mas ela ficou desempolgada com a escola. 

Você sabe se ela tem amigos da época da escola? Você conhece os 

amigos dela da época da escola? 

Não. Ela convivia, mas agora ela esta no mundinho dela, do trabalho pra casa 

todos os dias. E ela esta mais caseira, não se envolve muito, todos os amigos dela 

casaram e tiveram filhos e cada um seguiu sua vida, só ela ficou no tempo. 
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Você se recorda de algum problema de aprendizagem? Se ela tinha 

dificuldades com alguma disciplina, por exemplo, português e matemática? 

Ah!!! Mais matemática mesmo que ela reclamava. Ela era sem atenção na 

matemática e depois ela foi pegando o jeito e aprendendo. 

Ela pedia ajuda pra alguém na sua casa? 

Eu ás vezes ajudava ela, mas o Jecino (Pai) ajudava mais, sabe por quê? Eu 

tenho menos estudo, e sei muito pouco, mas o pouco que eu sabia eu ensinava, 

mas eu também estudei pouco né. Então ele estava sempre ajudando ela, lendo 

livro, mostrando pra ela como que fazia tal coisa. E ela ficava lendo pra ele também.  

E quando ela decidiu não ir mais pra escola e comunicou vocês como 

que foi isso? 

A gente brigou com ela, porque achávamos que ela deveria continuar, mas 

ela começava a dizer que não iria mais pra escola, e aí perguntávamos mas porque 

xxxx que você não vai mais. Daí por conta dela disse que não iria de jeito nenhum. 

Então eu e meu marido dissemos que não adiantava insistir, quem sabe ela decide 

voltar lá na frente. Mas ai ela parou no tempo. Desempolgou mesmo e não quis 

mais. Teve uma época que ela falou de voltar a estudar, e a gente tenta incentivá-la 

E você e seu marido conversam entre vocês quando ela decidiu parar?  

Não achamos que estava tranqüilo, mas ela fazia pirraça dizendo que não ia 

mais pra escola. Ai chegou uma fase que ela começou a se juntar com as pessoas, 

ela dormia fora tudo... Tive uma fase difícil com ela viu, na adolescência ela 

conheceu umas coleguinhas, ai ela saia dormia fora não avisa ninguém, já 

aconteceu de ela ficar mais de três dias fora de casa, e a gente não fazia idéia de 

onde ela estava. Tinha um colega que ela ia pra casa dele e ficava, foi difícil essa 

fase dela, foi ai que ela se perdeu, nesse meio, ela parou os estudos nesse tempo. 

Ela entrou em más companhias, ai ela colocou a cabeça no lugar e percebeu que o 

que ela estava fazendo não estava certo. Começou a namorar e melhorou o 

comportamento dela, mas foi difícil teve dias que eu pensava que a xxxx não ia mais 

voltar pra casa. Eu achava que ela ia morrer por ai á fora. Não dava sinal de vida. E 
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começou a se envolver com pessoas ruins, do mundo do crime, roubavam. Ela 

começou a se envolver do nada com essas pessoas. Uns meninos que andavam 

com ela foram presos, e ela caiu na real. Mas eu nunca soube que ela fez nada, ou 

que tenha se envolvido com alguma coisa. E foi ai que ela se perdeu nos estudos. 

E quando isso aconteceu à escola falou alguma coisa? Ela entrou em 

contato pra saber o porquê a Safira não estava mais indo? 

Não a escola não procurou mais. Ela encerrou o tempo de escola e não quis 

mais fazer matrícula. 

Você se recorda de algum evento que tenha participado na escola, 

quando ela estudava? 

Sempre eu ia, tinha muitas festinhas na escola e eu sempre participava. Fora 

as reuniões que eram normais né.  

Entendi. E então você define a saída da escola á qual motivo? 

Naquelas escolas mesmo, tinha muita gente que estudava, que não era muito 

legal. Então na escola sempre tinha um grupinho que, sabe... ai foi né... Mas é isso. 

Porque eu queria tanto que ela voltasse a estudar, fiz de tudo pra ela conseguisse 

voltar, e ainda dou pra ela o exemplo do Sidney (irmão), que estudou né, fez até 

faculdade. A gente comenta sobre isso né. Ontem mesmo eu estava tentando 

colocar na cabeça dela, pra ver se ela empolgava  voltar a estudar. Disse que minha 

prima esta estudando, pra ver se anima né.  

E ela não tentou fazer supletivo, hoje chamado de EJA? 

Não fez, já disse que faria, mas não fez. Eu tinha esperança que ela voltasse 

a fazer alguma coisa. Mas sabe de uma coisa ela não condições de pagar pra 

estudar né, pagamos aluguel a vida da gente é muito difícil né, não sobra nada. 

Então é complicado né. A gente não tem uma casa própria, não temos nada é difícil 

né. Sidney já estudou com muito sacrifício. Então é isso que ela pensa. Às vezes eu 

falo pra ela tentar alguma coisa de graça, minha sobrinha conseguiu. Esta fazendo 
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faculdade e não esta pagando nada. Eu que sou eu queria tanto estudar pra ser 

alguém na vida, eu me sinto assim... (se emocionou) 

Mas a senhora é alguém, sabe sobre muitas coisas, me disse sobre as 

plantas e as folhas, tem conhecimento sobre muitos assuntos. Não pense que 

não é ninguém... 

Risos (emocionada) 

A escola só organiza esses conhecimentos que você já possui que 

aprendeu e aprende todos os dias com a vida.  

Choro... (emocionada) 

Você já ouviu falar daquela planta... Erva de macuco? Meu irmão trouxe um 

monte pra mim, pra infecção é uma beleza. Disse que é bom pra dor no corpo, dor 

nos ossos, só fazer um chá e tomar.  

Eu acho legal se a senhora se animar em voltar a estudar, vai conhecer 

novas pessoas, novas coisas e tudo isso ajuda... 

Eu penso em estudar, fazer alguma coisinha pra melhorar. Mas eu vou fazer 

59 anos, já não tenho mais habilidade pra essas coisas. Já encerrei no tempo.  

Entendo. Mas não deixe o medo paralisar. 

Pois é, e ele paralisa. Sabia que eu tenho depressão e ansiedade, essas 

coisas todas. Na época em que a xxxx estava na escola, eu vivia deprimida, muito 

mal. Eu sempre vivi com antidepressivos e calmantes, muito mal. Tinha época que 

eu me trancava no quarto e me isolava. Colocava a coberta por cima e me isolava, 

ficava eu e meu mundinho. Trancada no quarto. Hoje em dia estou mais eu, mas já 

estive ruim. Eles, o xxxx pode dizer que às vezes eu sou meio seca, mas porque eu 

sempre tive isso comigo. Eu acho que não dei atenção que eles mereciam de mim. 

Porque nessa época de escola eu sempre estive mal, só pensava em morrer, eu não 

queria viver mais. Mas agora estou melhor.  

A vida aqui em SP que trouxe isso? 
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Não. Eu acho que já tive isso na adolescência. Eu já tive dificuldade pra 

aprender e estudar. Não entrava na cabeça. Então eu acho que esses problemas de 

depressão vêm desde cedo. Eu lembro sempre de um acidente que eu vi quando eu 

era criança e devo ter ficado traumatizada. Ficou gravado na memória, demorou 

muito tempo pra sair disso. Eu vi muita gente morta. Acho que foi isso que fez com 

que eu ficasse mal. Eu era nova. Quando eu fui ficando mais velha foi piorando. Eu 

fico pensando, eu acho que queria fazer algo ainda, fico triste porque eu acho que 

perdi meu tempo todinho e não fiz nada. Parei no tempo (Emocionada)....  

Mas tem coisas positivas na sua vida também. Você não acha? 

Não tenho nada de bom, não tenho nada.... (emoção intensa) 

Você não acha que sua família é uma coisa boa? 

Acredito. Eu não tenho família que mexe com droga, não tenho família que 

mexe com nada, minha filha é trabalhadora, meu filho estudou se esforçou muito e 

agora ele esta procurando um serviço pra ele, coisa boa. Mas eu acho que parei no 

tempo não fiz nada de bom pra mim. (forte emoção). Por isso que eu falo pra eles, 

façam alguma coisa agora de bom, porque a vida vem e passa tão depressa e a 

gente não aproveita nada, não faz nada de diferente. A gente precisa aprender a 

fazer as coisas, pra ser alguém na vida.  

Com certeza, mas é importante reconhecer as coisas boas que 

acontecem na vida. 

Eu tenho muita tristeza. Eu fico assim porque eu poderia ter feito mais por 

mim, poderia ser alguém. Mas parei no tempo. (forte emoção) 

Eu poderia ser alguém mais interessante na vida, ter algum estudo, até 

pensar em fazer uma faculdade, alguma coisa assim, que rendesse alguma coisa 

pro meu futuro, mas o que rende... nada !!! O que eu faço é ser dona de casa, ando 

para um lado, ando pro outro e meu dia a dia é esse, eu não saio disso. Eu falo pro 

meu marido que sou uma formiguinha, que levo as folhas e volto todos os dias. Uma 

pessoa sem futuro.  
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Mas a formiguinha ela esta fazendo as coisas porque ela esta pensando 

no futuro dela... 

Sim é verdade, estou organizando minhas coisas, meu lar. Mas trabalhar no 

lar é cansativo, muito stress. É muito repetitivo. Uma vida monótona. Então a gente 

tem que estudar, temos que ser alguém. O importante na nossa vida é o estudo.  

Mas de qualquer forma, sempre seremos alguém independente do nosso 

trabalho. Porque temos estória e se temos é porque somos alguém... 

Verdade. Eu vivo hoje, mas tenho vontade de resgatar aquele passado lá do 

interior, era muito bom aquilo lá. Mas a gente tem que estudar né, ser alguém.  

Ok. Eu agradeço de coração a oportunidade dessa conversa. Obrigado 

pela atenção e por disponibilizar um pouco do seu tempo pra falarmos de 

assuntos difíceis.  

Desculpe, eu não falar mais, mas eu não tenho muito que falar. Foi como te 

disse a Sofia parou no tempo, e o tanto que eu queria que ela voltasse a estudar 

seria muito bom. Você tem que ver como ela é esforçada, adora trabalhar, olha ela 

não mede esforços. Ela comprou um carro agora, ela pega ele cedo e se manda pro 

trabalho. Trabalha de domingo tudo é direto ela não para. Ela me diz que se ficar 

dois dias em casa sem fazer nada ela não agüenta, fica impaciente e isso é bom né. 

E o que ela faz? 

Ela mexe com comércio, venda de cereais. É uma casa de cereais há nove 

anos ela faz isso. E ela pensa em investir pra se um dia ela sair de lá... Ela comprou 

o carrinho dela, e quem sabe consegue dar entrada em uma casinha pra ela né. Ela 

namora há 7 anos já. 

Ok. Mais uma vez agradeço a participação, foi muito interessante e 

importante conversar com você hoje.  

Você resgatou algumas coisas lá de trás, de uma época minha...  
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2º entrevistada: Mônica 

Boa tarde Mônica, Obrigado pela participação do trabalho. Esta pesquisa 

é sobre a escola e a trajetória escolar dos alunos, e vamos conversar um 

pouco sobre a vida escolar do seu filho (xxxx). Mas, peço que comece falando 

sobre você e sua família. 

Dá família? Bom. Sou eu, meu marido e atualmente dois filhos. E tenho uma 

filha casada. 

E como que é a organização da família, vocês moram em São Paulo há 

quanto tempo? 

Há quanto tempo? Todo mundo? 

Isso, conte como foi que vocês começaram a vida e por onde passaram 

pra chegar até aqui? 

Ah sim, é eles nasceram aqui em São Paulo. Aqui na Bela Vista. Depois 

mudei pra São Bernardo, fiquei lá durante doze ou treze anos.  

Todos eles (filhos) estudaram em São Bernardo? 

O xxxx começou a estudar lá, mas a Camila e o Diogo começaram a estudar 

aqui.  

Foi difícil quando vocês mudaram? Houve algum problema de 

adaptação, principalmente em relação á escola?  
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Não. A gente já conhecia algumas pessoas, tinha meu irmão que morava lá e 

minha cunhada arrumou escola pra eles, então eu cheguei lá e já praticamente com 

tudo pronto 

Então não houve problemas de adaptação na escola? 

Não, as escolas lá eram muito boas, principalmente a do Diogo e da Camila. 

Todos estudaram na mesma escola? 

Não. O Diogo e a Camila sim, mas o xxxx não, ele foi pra aquela escolinha... 

Aquela que só ia criancinha. EMEI Mario de Andrade eu acho.  

E quando ele começou a apresentar algum tipo de problema na escola? 

Como foi a vida escolar do xxxx? 

Ele nunca foi de... Assim, só brincava. Desde criancinha não fazia desenho 

nenhum, só queria brincar e jogar bola, desde sempre isso, acho que já no prézinho 

ou primeira série. Nesta época até que ele ia mais ou menos na escola; fazia lição 

de casa, eu ajudava ele a fazer. Ele se complicou mais depois que ele caiu. 

Lembra? Ele teve convulsão. 

Não eu não sabia disso...  

Foi, ficou internado Glauco. Ele tinha uns cinco anos, pisou na bola caiu pra 

trás e bateu a nuca.  

E você acha que isso influenciou em alguma coisa? 

Não. O médico falou que não, que não afetou em nada. Ele fez exames, foi 

convulsão, saí com ele espumando pela boca. Mas, ai na época fez exames tudo, 

veio hospital São Paulo, ai ele não teve nada. O xxxx pra falar á verdade, ele com 

um ano de idade queimou as duas mãos. Minha cunhada estava fazendo bolo, e 

sabe quando esta assando que fica quente. Ele saiu se arrastando e levantou bem 

no fogão, e era aquele vidro  quente, ai ele queimou uma mão, foi se segurar e 

queimou as duas. Já começou daí. Por isso que eu acho... 



105 

 

Mas quando ele bateu a cabeça, ele já estava na escola? 

Sim, ele já estava na escolinha.  Ele ficou alguns dias sem ir pra escola. 

E quando começaram os primeiros problemas na escola? 

Na terceira série. Eu não sei mais com fala hoje em dia, mas foi aí. Ele só 

brincava, não queria fazer lição, não aprendia. Eu acho que ele já tinha dificuldade 

aprender e não fazia. Aí ele tinha reforço. 

Ele levava lição pra casa?  

Então ele não fazia na sala de aula, em casa eu ainda estava lá pra ajudar, 

pra mandar ele fazer a lição.  

E na escola eles não chamavam á atenção dele ou de vocês? 

Chamava, na quarta série ou quinta eu acha que os professores já não 

estavam nem ligando, já não faziam questão. Quer aprender aprende, não quer...  

E você lembra alguma situação em que você teve que ir á escola pra 

falar sobre isso, como foi a conversa? 

Já, muitas vezes. Me receberam bem. Falaram que ele não se interessava em 

nada que ele só brincava. Ele não se interessava em fazer as lições, em prestar 

atenção na aula. Toda hora queria ir ao banheiro. 

E ele falava pra vocês o que acontecia na escola?  

Magina. Você acha que ele iria falar que só queria brincar, só queria... Não 

queria fazer lição nenhuma. Chegou uma hora que o xxxx não tinha nada escrito nos 

cadernos dele, de tanto que ele não fazia nada; não tinha lição nenhuma. Aí depois 

de um tempo levei ele na psicóloga, ele teve dois anos de psicoterapia, e até que ele 

estava indo bem. Mas ai só ficava mais caro. 

Ele estava indo bem na escola? 
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Estava indo, ela ajudava. Porque a psicoterapeuta ajuda na lição né. Mas é 

coisa dele, ele é adulto agora e ele é preguiçoso, ele não gosta de fazer nada, ele 

não faz nada, ele não gosta nem de fazer academia, pra ele mesmo. Não faz nada. 

Entendi... Mas e você, o que você acha da escola? Qual importância 

você atribui? 

Ué, da escola. A escola é fundamental Glauco, quem não estuda... Pra que 

você seja um adulto com uma carreira, se você quer ser alguém á escola é 

fundamental, você precisa aprender né. Totalmente fundamental pra qualquer 

pessoa. O estudo é uma coisa que ninguém tira de você, e é isso que eu falo pro 

xxxx. 

E ele deixava claro o que ele sentia sobre a escola, ele falava pra você? 

Deixava, ele não gostava, porque ele não entendia, e ás vezes ele entendia 

naquela hora e depois ele esquecia.  

E você se recorda o que ele não entendia? Qual matéria em especifico? 

Ah! Matemática. Ele não entendia muito. 

E ele pedia ajuda? 

O Eduardo é o seguinte, ele não pedia ajuda não, e quando eu tentava 

oferecer ajuda ele gritava: “Eu sei...”, mas ele não sabia. 

E a escola convidava vocês pra participar de reuniões, por exemplo? 

Sim, participávamos de todas. Teve uma época que ele fazia reforço, aliás, 

ele estava sempre no reforço. 

Em qual momento ele decidiu te falar que não queria mais ir pra escola? 

Ele já era grande, com uns 18 anos. Ele ia pra escola porque eu obrigava á ir, 

eu levantava ele. Havia dias que ele ia chorando. E o  
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Eduardo eu achava que ele sofria bullying, como até hoje ele sofre. Pode ver ele é 

sempre zuado, por alguma coisa ele é zuado. (levemente emocionada) 

E na escola isso acontecia também? 

Acontecia pelo fato dele ser grandão, ele estava sempre atrasado, sempre em 

alguma sala que ele era o maior da sala. 

Entendi. Ele reprovava e nos anos seguintes ele ficava com alunos 

menores e mais novos... 

Ele reprovava e ia ficando. Reprovou muito, umas três vezes. Começou na 

terceira série. Na quarta em diante ele começou a repetir.  

E você se recorda de algo bom que o Eduardo falava da escola?  Alguma 

coisa que o motiva á ir pra escola? 

Não, ele só se motivava em dias de educação física.  

Ele é muito ligado ao esporte... 

É.  

E nas reuniões vocês participavam? 

Eu sempre ia na reunião.  

E você conhecia os funcionários da escola, os professores e 

coordenação? 

Conhecia, eu sempre estava lá e eles falavam diretamente comigo, na 

entrada e na saída, e mesmo assim eu via os cadernos dele. E eles me falavam: 

“Mãe ele não quer fazer nada...”. Foi quando eu procurei ajuda da psicóloga. Ás 

vezes ele não copiava nem a lição de casa falava que não tinha. Entendeu.  

Mas ai ele chegava na escola e, provavelmente a professora cobrava a 

lição, como que era? 



108 

 

Chegou uma época que os professores não estavam nem ligando pro 

Eduardo, e isso que eu achava engraçado, já falavam em mudar ele de escola. 

E como você percebeu isso Joana? 

Eu sabia. Você percebe. Eles falavam: “Mãe ele não quer saber de nada, não 

tem o que fazer... não posso fazer nada”. E ele já era grandão. Porque quando estão 

lidando com criança, às vezes o professor obriga a fazer. Mas quando já tem certa 

idade, com dezesseis ou dezessete anos ninguém vai ficar na cola, pedindo pra 

sentar ou fazer assim ou assado. Ninguém tem que ficar obrigando. E ele também 

não se interessava. 

E ele já falou sobre isso? 

Imagina. Não falava nada. O Eduardo é problemático, ele mente, até hoje o 

Eduardo mente.  

E quando ele desistiu, ele falou pra vocês? 

Isso foi agora, quando eu vim pra São Paulo. Ele estudou na E.E. Maria José. 

Fez da sétima em diante, até parar de vez. Mas não era supletivo, era normal e ele 

já estava velho. Ele precisa fazer supletivo agora pra terminar o colegial, ele parou 

no segundo ano eu acho. Ele esta com vinte dois anos, já parou faz uns 3 ou 

quatros anos.  

E ele fala sobre isso? 

Fala, ele foi fazer uma matricula esses dias ai, mas eu não sei, parece que ele 

não foi. Ele mente... Essa semana ele falou pra mim que a mulher pediu pra ele ir na 

semana que vem, mas como se é a cada seis meses o supletivo. Ele não pode 

entrar agora porque já começou faz tempo. Como que pode entrar agora? Ou é 

Fevereiro ou é Julho né.  

E você acha que ele dá importância na conclusão da escola? 

Não. Nunca teve afinidade com a escola.  
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E você consegue pensar em um motivo maior por ele não ter concluído a 

escola? Seus outros filhos terminaram? 

Sim, os dois terminaram; não foram bons alunos, mas conseguiram e 

terminaram. Eu sei lá, eu falo que esse meu filho tem alguma coisa, eu acho que é 

da pessoa mesmo, esse negócio de querer estudar é da pessoa, cada um faz o seu, 

tem gente ai que não tem  nem condições nenhuma, vai e faz. O Eduardo é 

diferente, ele não é normal, assim, não é um moleque normal, ele tem problema. 

Agora só não consigo saber que tipo de problema ele tem. Porque ele pega no 

computador e faz tudo, entendeu. Ele é inteligente. (Alguns instantes em silêncio) 

 

Que problema você acha?  

Eu não sei se o problema dele é desde criança. Mas eu acho que até em 

serviço Glauco, você pode ver que até o tipo de serviço que o xxxx arruma é serviço 

que não precisa pensar, ele quer ser porteiro, ou trabalhar em estacionamento, ou 

no açougue. Tudo bem, eu sei que precisa de pessoas nesses lugares, mas pode 

ver que ele não arruma serviço, tipo um banco, ou fazer uma inscrição. Ele não faz 

inscrição nesses lugares, e esta pegando a gente vê ai que sempre estão pegando 

nesses lugares. Agora eu não sei se era vergonha, ou se ele não entende e não 

consegue se comunicar. Na verdade eu não sei. Por que as vezes vamos falar com 

ele, e ele fala umas coisas que surpreende, ele conversa bem sobre outras coisas, 

mas se chegar nele e falar 8x8 Eduardo ele não sabe. Ele pode até depois ir fazer 

conta. Eu acho que é isso o medo dele com relação a emprego. Insegurança.  

Você consegue lembrar em que momento desencadeou isso? As 

crianças são colocadas na escola pelos pais pelo fato de ser obrigatória, ou 

seja, algumas se adéquam outra não. Então estou querendo entender em que 

momento isso acontece, se os pais percebem esse momento.  

Eu também não sei se é porque eu sempre trabalhei, e não peguei no pé, 

pode ser isso também. 
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Pois é, e como era a relação dos irmãos e do pai com o Eduardo? Eles 

ajudavam quando ele apresentava alguma dificuldade? 

Não, pelo contrário. O Diogo só falava que ele era burro, Dizia: “você é burro, 

burro...”. 

E como ele reagia? 

Então ele não falava nada. 

E você percebia? 

Sim, lógico. A psicoterapeuta pediu para os irmãos irem lá, o pai. Pensa se 

alguém foi. Para aprenderem como lidar com ele. Mas eles falavam: “Esse moleque 

não tem nada...”. Eu sei até hoje que ele tem, eu sei que ele tem, eles falam ai, 

ficam dizendo muita coisa, mas eu sei que ele tem. Normal, normal ele não é não. 

Ele não se enquadra no padrão de normalidade. Ele não conclui nada, a gente 

coloca ele no curso, eu gasto com matrícula de curso, ai ele vai dois ou ter meses, e 

aquele dinheiro que eu paguei vai pro lixo. O xxxxficou três anos lá pra fazer... 

Faltou um mês pra ele terminar... Eu pagava inglês e computação, eu sei que deu 

um negócio nesse menino que ele não quis ir mais, sei que só faltava um mês pra 

ele pegar o certificado, e ele não foi mais. E os dois anos que eu paguei? Entendeu, 

ele não conclui. Um dia desses ele veio me falar que ia fazer coisa de desenho. Fiz 

a matrícula, inclusive mês passado tive que pagar uma conta que ele parou de ir e 

estava atrasado, ai falei seu nome esta sujo, mas só vi depois que veio a cartinha, 

sabe quando temos muita coisa e passa despercebida, eu perguntava esta devendo 

Eduardo e ele respondia que não. Ele mente as coisas.  

Desde criança ele se comporta assim? 

Sim, eu acho que o xxxx é assim desde pequeno.  

E essa aproximação dele com a arte, ele não conseguiu concluir ou se 

interessar, haja vista que ele tem talento? 
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Não adianta Glauco, as pessoas falam pra ele nossa xxxx você desenha 

muito, tem o dom, eu até acho, mas ele não se interessa. Ele queria fazer Designer 

gráfico, paguei, mas ele não foi. Nada que a gente faz pra ele, ele consegue 

concluir. Eu paguei pra ele, porque ele esta gordo e depois pra ele falar que 

ninguém fez nada por ele, eu matriculei na academia. Queria ver se pra saúde dele 

ele pensava, mas ele foi dois dias. Que rapaz hoje em dia não quer fazer academia 

sabe... Pelo menos pra vaidade, mas ele não esta nem ligando se o pé dele esta 

grande ou a bunda dele esta enorme.  

E você consegue pensar em algum motivo que encanta ele, que dê 

algum prazer? 

Ir pra rua e ficar bebendo, acho que a alegria dele agora é essa. O prazer que 

ele tem é esse. Se é prazer eu não sei, mas é a única coisa que ele gosta e faz.  

Mas e na época da escola, existia algum prazer? 

Ele jogava bola, a única coisa que dava prazer pra ele era a bola, que eu até 

brigava com ele de tanto que ele queria, de manhã, à tarde e a noite.  

E pra isso ele tinha bom relacionamento? Não existia bullying? 

Tinha, fora da escola era tranqüilo. Na escola eu nunca fui chamada por um 

problema de relação.  

Mesmo ele estando atrasado com relação à idade não era motivo para 

mau relacionamento? 

Não, ele nunca foi de brigar. Nunca respondeu ninguém, nem professores e 

nem a coordenação falavam sobre problemas de indisciplina. Ele era ruim de 

relacionamento porque ele era na dele, ele não tinha muitos amigos. Ele tinha 

amigos no futebol, na escola ele não tinha.  

Ele não participava de reuniões com os amigos da escola, pra fazer 

trabalho na casa deles?  

Não, e ninguém vinha em casa também.  
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Joana quando ele decidiu parar a escola, como vocês reagiram? 

Pra mim é o fim. Eu gritava com ele: “Você esta errado...”, e ele falava: “eu 

não quero ir”, é o que ele falava. Não gosto e não vou, ele dizia. E ficou por isso 

mesmo. Mas ele vai voltar, porque todo dia eu falo pra ele que ninguém arruma bom 

emprego, e isso aí vai ser bom pra você, eu não vou existir pra sempre, essas coisas 

que qualquer mãe fala.  

E como ele reage? 

Ele não se preocupa, ele diz que precisa trabalhar e não estudar olha a 

cabeça dele. Ele não precisa trabalhar, ele precisa estudar, para depois ter um bom 

trabalho, bom emprego. Sabe por que ele quer trabalhar, pra ter um dinheiro pra ir 

pra rua, pra ir pra balada. O xxxxx sempre foi muito infantil pra idade dele, até os 

amigos que ele tinha, eram amigos com idade menor que a dele, dois ou três anos 

menos. Tem grupos hoje em dia, tipo na minha mãe. Ai estão todos os amigos e 

primos lá, aquela turma toda, se ele chega, ele não fica e sai, ele não participa da 

conversa. 

E ninguém fala sobre isso? 

Não, quem percebe sou eu, eu não sei se ele acha que alguém vai zoar ele 

em alguma coisa, entendeu...  

Mas você consegue pensar em coisas boas que ele faz?Tinha 

qualidades que você se recorda na escoa? 

Olha Glauco pra falar a verdade... Hum... Eu acho que só em desenho. Isso 

só em desenho. Nas outras ele era muito ruim, em português ele era mais ou 

menos. O ruim dele mesmo era a matemática, até hoje é assim.  

Obrigado Joana, eu quero agradecer essa conversa, creio que já dei 

conta do roteiro. Muito obrigado pela participação, desculpe por tomar o seu 

tempo nesta tarde de sábado.  

Que isso, é isso aí, não sei se consegui falar tudo... mas, foi o que eu lembrava. 
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Entrevistas 3 - Maria Roseli 50 anos   

Bom dia. Vou iniciar oficialmente a entrevista. Obrigado Roseli pela 

presença. Este trabalho é para conhecer um pouco da vida escolar do seu 

filho. Como é o nome dele? 

Bom dia, o nome dele é Pedro,  

Fale um pouco sobre sua vida, nome, profissão, a composição da sua 

família, enfim conte-me um pouco sobre você. 

Meu nome é xxxx, sou viúva. Tenho três filhos e três netos. E assim, minha 

vida... Eu nasci no interior, em Franca, perto de Ribeirão Preto-SP. Conheci o pai 

dos meus filhos nos anos 80, aí nós chegamos a casar. Ele morava lá, mas veio 

procurar uma melhora, e vai parar aqui com quinze anos de idade. Começamos a 

namorar, e logo casamos e eu vim pra cá. Casei em 1983 e moro aqui desde então. 

Tive três filhos com ele, quando o Pedro tinha quatro anos ele veio a falecer. Ele 

tinha muitos problemas com bebidas essas coisas... Ele caiu de uma escada de 

dezessete degraus e deu coágulo no cérebro, e ele mesmo assim bebia muito, 

misturava bebida com remédio. Daí ele ficou dois anos desempregado, pediram pra 

eu levar ele no neurologista que conseguiríamos a aposentadoria dele. Consegui o 

médico, mas é tudo como você esta vendo, tudo é burocracia. Eu demorei pra 

conseguir médico pra ele seis meses. Aí depois o INSS entrou de greve e fiquei 

mais três meses pra conseguir. Aí até que conseguimos, demorou quase um ano e 

os médicos o aposentaram. Ele aposentou com quarenta e um anos, e de fato, ele 

bebia e caía, batia a cabeça sempre. Depois que ele aposentou com sete meses ele 

veio a falecer, e o Pedro nessa época, com quatro anos de idade, já tinham me 

falado pra passar ele no psicólogo. Mas achei que não era necessário, porque em 
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casa mesmo nós podíamos conversar, porque tinha os irmãos maiores, e ele sendo 

o irmão caçula, mas não conseguimos. Ele entrou na escola com sete anos e já 

começou a dar trabalho, ou melhor, com seis anos e pouco não gostava de estudar. 

Daí começaram a ter mudanças na escola tudo... No final do ano ele se adaptou e 

foi bem, foi indo, foi indo e foi bem. Mas quando ele tinha nove anos, estava na 

terceira série, minha filha começou a trabalhar, e ela era que ficava com ele, aí ela 

começou a trabalhar, e ela só estudava. Mas ela começou a trabalhar, fazer 

faculdade e namorar tudo ao mesmo tempo, e isso mexeu muito com ele, mexeu 

muito com a cabeça do Pedro. Eu imagino que ele pensava “agora vou perder minha 

irmã também, já perdi o pai e agora vai ser a irmã”. Não sei viu, e eu trabalhando, 

como eu trabalhava ela cuidava dele, o Pedro foi ficando muito sozinho, a gente 

conversava, sempre deixava alguém pra olhar, brincava com um e com outro, 

deixava ele brincar nas quadras, e o Pedro como ficava ali já começou a andar com 

pessoas erradas, essas coisas entendeu, com nove anos. Aos dez anos eu comecei 

a passar ele no psicólogo, mas eu continuava a trabalhar, porque eu não tinha 

condições de ficar com ele em casa, aí nesse momento, ele com onze ou doze anos 

ele começou a melhorar. Outra coisa com sete anos ele começou a jogar futebol, ele 

gosta muito de futebol, jogou na associação depois ele foi para o time do São 

Bernardo, jogou quatro anos no São Bernardo, novinho. Com dez anos ele foi para o 

time, ai ele começou a andar com essas pessoas, com meninos errados. Lá no São 

Bernardo eles falavam olha ele não vai sair daqui, porque o menino joga muito, ele é 

da gente. Mas, eu trabalhando e não podendo acompanhar nada. Coloquei ele em 

uma escola aqui, para ficar mais perto do treino, e ao invés dele ir para o treino, ele 

ia para a pista de Skate. 

Durante essa fase ele tinha quantos anos? 

Quatorze ou treze, aí ele começou a ir na pista de skate, começou a fumar 

cigarro, depois na maconha, essas coisas né. Aí eu pensei “Meu Deus” preciso sair 

do serviço. Não, nisso eu já tinha saído do serviço pra ficar com ele né. Mas a 

necessidade estava tão grande que não deu pra ficar sem trabalho. Então eu fui 

cuidar da minha sogra, porque hoje eu estou com outro marido, aí fui cuidar da 

minha sogra e do meu sogro e o Pedro começou a ficar sozinho de novo. Por dois 

anos eu cuidei dela e do meu sogro, e pensei não tem condições. Foi quando eu 
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resolvi sair e ficar com ele em casa. Hoje estou a dois anos e meio em casa, ele já 

vai fazer dezessete. Mas, ele é um menino assim, parece que ele é... Não sei se ele 

é carente de pai, ou se ele carente de um homem presente, porque ele tem um 

irmão, que tem vinte e nove anos, e o irmão não dá muita atenção, acho que ele 

queria que o irmão desse atenção, mas ele não dá o suficiente.  

E como é o bairro que vocês moram, como é a vivencia dele no bairro? 

Então, ele é fácil de fazer amizade, ele conhece todo mundo, tem amizade 

com todo mundo. Ele esta participando do programa turma cidadã porque ele foi 

pego pela polícia, mas eu sei que armaram pra ele. Aconteceu assim: ele estava 

com uns amigos na quadra de futebol, aí a polícia parou ele e encontraram uma 

porção pequena de maconha, levaram ele na minha casa e pediram pra eu 

conversar com ele, que se eles encontrassem ele novamente iria ser pior. Nós 

falamos pra ele tomar cuidado, que as pessoas querem sempre prejudicar né, mas 

não tem jeito. Ele escuta, não reclama, aceita, mas ... Três semanas depois 

pegaram ele novamente fumando na rua, aí encheram os bolsos dele de drogas e 

prenderam. Eu sei que ele não mexe com tráfico, todos os meninos aqui me falaram, 

mas a polícia você sabe como é né. Aí ele ficou preso na Fundação Casa. Uns 

meninos o chamaram  pra fugir, mas lá no Brás é bem fechado, não tem como fugir 

né. Aí o diretor veio e chamou as mãe pra conversar com eles para não fazer isso, e 

o Pedro disse que não queria fazer mesmo né. Aí ele saiu de lá, falou que iria mudar 

que não sei o que. Ele esta mudado, não sei se ele está aprontando, isso já tem um 

ano e oito meses que ele saiu, mas continua saindo, melhorou bem depois que ele 

entrou na juventude cidadão, melhorou muito. Fez um outro curso de lanchonete 

escola, também que ajudou muito ele, mas se ele esta mexendo com... fumando ele 

está lógico, agora eu não sei se ele está mexendo com outras coisas, tráfico essas 

coisas. 

Não daria pra senhora saber... 

Mas ele vai em shows de funk essas coisas, isso que ele vai fazer dezessete 

anos ainda. Não adianta falar, a gente senta e conversa, ele fica quieto, escuta, 

sabe, mas não tem jeito. 
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Nesse momento da vida (adolescência) o “mundo” influencia muito né 

mãe... 

Muito, demais. E na escola ele não consegue se adaptar. (momento de 

silêncio, e emoção) 

Certo... Vamos então falar da escola, me conte como foi a trajetória dele. 

Ta bem. A vida escolar dele é assim: ele entrou na escola com dois aninhos 

na creche. Chegando lá, com muita gente diferente, ele nunca tinha tido esse 

contato. Mas aí ele aprendeu a morder, e sabe por quê? Uma menina mordeu ele 

antes, e ele revidou. E ele é assim desde pequenininho, ele não sabe guardar 

rancor, vamos supor, se uma pessoa faz alguma coisa com ele, e ele ta certo, ele 

vai até o fim, se ele está errado, ele até fica quieto, entendeu? O Pedro é assim, 

desse jeito. E quando ele foi para a pré escola, ele sempre foi elétrico, ele não 

dormia de jeito nenhum, e todas as crianças dormiam, porque tem um tempo pra 

dormir na escolinha né, imagina com cinco anos ele não dormia, e a professora 

ficava doida com ele né. Então ele sempre foi uma criança que dava um pouco de 

trabalho, mas quando ele foi para a escola mesmo a coisa ficou grande. Ele não 

consegue se adaptar, quando ele estava com a irmã dele, ela levava pra escola, os 

dois mais velhos estudavam em outra escola, mas era perto e aí minha filha levava 

ele. Ela estudava no Damolin e ele estudava no José Avelez, era do lado. Ai até a 

terceira série foi isso, ela levando. Depois ela foi pro terceiro colegial, e como são 

dez anos de diferença ela parou de levar. Hoje ela vai fazer vinte e sete, e ele 

dezessete. Então é diferente a idade. Aí ela terminou e ele ficou na escola. Então eu  

comecei a pagar perua, ela começou a trabalhar, a fazer faculdade e namorar, tudo 

ao mesmo tempo. E isso foi uma pancada, e quando ele chegava da escola ele 

ficava com minha vizinha, ela ensinava ele, pedia pra ele fazer algumas coisas, tipo 

“Pedro vai na padaria, vai fazer não sei o que...” E quando isso acontecia ele se 

dispersava para a quadra, ele ia atrás de bola, e ela brigava com ele. Mas depois ele 

me contava... Mas na escola ele não consegue se adaptar, terceira série, quarta 

série. E até a terceira ele foi bem. Nós começamos a passa ele na psicóloga, mas 

não estávamos com condições de pagar na época e tivemos que parar. Aí ele 
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começou a fazer tratamento no CAPES com nove anos, no Capes infantil, ele fez 

tratamento lá.  

E quem o encaminhou para o CAPES? 

Foi a escola, a professora.  

E qual foi a alegação? 

Ela disse pra passar no psicólogo e ver com o médico se dá pra ele fazer um 

acompanhamento, alguma coisa. Aí no posto encaminharam ele.  

Mas ele estava dando algum problema na escola, para a professora 

tomar essa atitude? 

Ele era muito peralta, ele saía da sala. Quer dizer até a terceira e quarta série 

ele não saía muito. Mas elas disseram: levam ele pra psicóloga. Passei com ela e 

depois com o pediatra, e aí mandaram ele para lá. Porque ele começou a fumar com 

dez anos de idade, aí eles passaram pra CAPES por isso, entendeu. Aí ele começou 

a tomar um remédio por isso, não lembro bem... Depois que ele começou a tomar o 

remédio ele parou. Aí eu cheguei na médica psiquiátrica, ele tinha onze anos. Eu 

disse: “Acho que o Pedro esta bem, não precisa mais, não está fazendo mais as 

coisas assim...”. Não sei por que eu fui fazer isso, deveria ter deixado o tratamento, 

aí ele parou, mas quando fez quatorze anos, ele voltou de novo. Mas, a escola ele 

não conseguiu mais acompanhar, foi até a quarta série mesmo que ele foi bem.  

E não houve reprovação durante esse período? 

Não, até a oitava não foi reprovado, mas ele não conseguiu acompanhar. Ele 

não conseguia acompanhar a escola, e eu não tinha como acompanhar a escola. Eu 

ia à reunião, a gente conversava, a coordenadora falava, eu chegava ajudava, a 

irmã ajudava.  

 

 



118 

 

E qual era a principal dificuldade dele?  

Atenção. Ele não tinha atenção nenhuma. O Pedro eu não sei o que ele tem 

com o professor, eu não sei. Ele não gosta de escrever, ele não gosta de ler, você 

entende? Nesse caminho são os dois, ele não consegue compreender a fala do 

professor, e ele, também, não consegue fazer o resto. Igual eu te falei, ele não 

consegue levar desaforo pra casa então vem o desentendimento com o professor. É 

assim. Então na época eu estava trabalhando e recebendo pensão, eu tentei colocar 

ele em uma escola que daria pra pagar, entendeu; coloquei ele em uma escola 

particular, ele não conseguiu. Ele ficou seis meses só.  

Em qual série isso aconteceu? 

Na sexta ou sétima série, não me perdoe ele já estava na oitava. Ele não 

conseguiu acompanhar, e a mesma coisa que acontecia na escola estadual, ele 

também faia na particular. Ele não conseguia administrar o professor. O foco dele é 

o professor, inclusive até aqui na juventude cidadã, eu falei pro professor: “o senhor 

vai ter que ter paciência com o Pedro, porque ele é difícil. Não sei, ele não 

consegue. Mas até que com esse professor está se entendendo, no começo ele 

ficou meio assim, mas está tranquilo por enquanto. E a mesma coisa no curso que 

ele fez lá de lanchonete escola, ele também no começo balanceou com o professor, 

mas depois ele foi bem. Eu não sei o que ele tem com o professor, não sei, é difícil, 

não é fácil não. 

E por exemplo havia alguma disciplina que demonstrava mais 

dificuldade? 

Todas  

A escola nunca trouxe uma devolutiva. Por exemplo, em matemática ele 

vai mal, mas em português ele esta bem... 

Só educação física. (risos). Só nisso ele ia bem. Agora o resto ele não gosta. 

Artes e Inglês ele detesta, não se adapta. Matemática mais ou menos, matemática e 

português ele vai mais ou menos.  
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Que interessante... Português e matemática são os grandes problemas 

dos alunos.  

Mas o que ele se identifica mesmo é educação física. Então e ele se adaptava 

com essas matérias, mas claro ele não tirava boas notas, mas ele conseguia 

aprender um pouquinho. Mas nas outras não tinha como.  

Entendi. Depois que saiu da escola particular ele retornou para a pública 

e fechou o oitavo ano lá? 

Não. Ele esta na oitava até hoje.  

Quanto tempo ele está na oitava? 

Deixe eu pensar... Terceira vez que já está.  

E ele é assíduo? Continua freqüentando normalmente? 

Está indo, A diretora esses dias até falou pra mim que ele não tinha condições 

de continuar na escola. Igual eu te falo, ele não leva desaforo pra casa. Ele não 

aceita ninguém falar. Na quinta feira agora ele estava errado, disseram que ele 

estava fumando dentro da sala de aula. Mas ele me disse que não estava fumando 

dentro da sala de aula, ele apenas emprestou o fósforo para o amigo. Mas isso 

também não pode fazer dentro da escola. Então ele pediu para ir embora da escola 

porque não estava agüentando ficar dentro da sala de aula. Já era cinco e quinze da 

tarde, eu disse pra eles dispensarem. Eu não podia ir buscar, pois estava com duas 

meninas em casa, eu olho minhas duas netas, aí pronto. Ele chegou em casa e eu 

perguntei o que aconteceu. Pedro porque você ascendeu cigarro, poxa vida. Ele 

respondeu: “Mãe eu não ascendi, só emprestei o fósforo”. Mas Pedro nós já 

conversamos, toda semana eu tenho que ir na escola porque você apronta alguma 

coisa.  

Então a escola te chama sempre. Você tem contato com eles? 

Sim. 

Tem boa relação com a escola? Eles te respeitam, conversam com você? 
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Conversam. Tenho sim uma boa relação com a escola. Não tenho nenhum 

problema. Mas como ele entrou agora nessa escola, os professores eu não 

conheço. Tem um mês e pouco que ele está nesta escola. Ele esta estudando aqui 

no Vladimir Herzog. Então tem um mês só que ele está na escola. Eu como mãe, eu 

tenho um bom relacionamento como todas as escolas que ele freqüenta, até os 

diretores e coordenadores falam: mãe não é possível o Pedro ter uma mãe e ele ser 

do jeito que ele é. Ele se mostra muito diferente. Elas falam que ele tem um lado 

muito bom, mas que ele se deixa levar pelos outros também. É vamos supor, a 

amizade influencia, ele se deixa levar pelos outros, e olha que eu canso de falar pra 

ele isso em casa, eu falo, minha filha fala, meu filho fala, mas não sei o que ele tem 

na cabeça. 

E o que você acha que ele entende da escola, o que representa pra ele e 

para você? 

Ele não fala.  

Seus outros filhos tiveram boa relação com a escola? 

O mais velho tive um pouco de problema também. Quando ele estava no 

primeiro ano, ele jogava. Ele treinava pela manhã e estudava a noite. Mas, quando 

ele estava na quarta série ele estudava no SESI, eu pagava a perua e depois eu 

disse que eles tinham que ir sozinho, se virar né. Aí a menina estava na segunda 

série e ele na quarta, eles iam, com dez anos eles saíam de São Bernardo e iam até 

o SESI Diadema, é longe, mas eles iam porque eu ensinei o caminho, ás vezes o 

mais velho entrava dentro do trólebus e ficava rodando pra lá e pra cá pra não ir pra 

escola. Minha filha diz que repetiu o ano por causa do Igor, ela ficou muito brava e 

nunca mais fez isso. Depois ele parou de dar trabalho, ele saía da escola e ia para o 

treino, e sabe onde ele treinava? No Morumbi.  

 

No São Paulo? 

Com onze anos ele saía do Sesi e ia para o Morumbi, no começo eu levava, 

mas depois eu disse pra ele ir. Eu tinha o Pedro pequeno. Mas ele ia e voltava com 
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um amiguinho. Ele ficou quatro anos no São Paulo. Lá eles foram campeões 

brasileiro e mundial em Portugal, tudo isso com quinze anos. Aí com dezessete 

mudou a diretoria e mandaram embora. Aí até arrumar outra coisa... Eu consegui um 

empresário que colocou ele no Palmeiras, ficou dois anos no Palmeiras. Nessa 

época ele ficou cansado, estava no primeiro colegial e não tinha força. Ele treinava 

de manhã e a tarde, saía do treino lá na barra funda pra vir para escola, chegava 

cansado e não queria estudar. Ele dizia: “mamãe eu quero estudar, mas estou 

cansado, eu entro na sala e fico com sono”. Mas você tem que estudar Igor eu dizia. 

Mas aos trancos e barrancos ele terminou o terceiro. Hoje ele me fala: “É mãe o 

futebol não deu nada, se a senhora não tivesse insistido, o que eu faria hoje”. Hoje 

ele trabalha na Proseg, rastreando caminhão, fica dentro da Transzero. E hoje ele 

fala: “Não poderia fazer nem isso hoje mãe”. Trabalhou quatro anos na Bombril. 

Agora o Pedro não tem como ele não adapta a escola.  

E o Pedro tem alguma expectativa quanto à profissão? Ele fala sobre 

isso? 

Fala. Quando ele começou a fazer mecânica ele se interessou, mas não 

entendia. Eu não sei se é devido ao... acho que é porque ele fuma aí mente fica 

pequena. Ele diz “mãe eu queria concluir a mecânica, pra eu ter um curso” , ele é 

louco pra trabalhar, desde pequeno ele fala que quer fazer alguma coisa, ele não 

gosta de ficar parado. Agora que ele está meio disperso, mas ele foi sempre um 

menino que queria fazer tudo. Outro dia minha filha estava comentando com o 

marido dela lá em casa, que se o Pedro não tivesse ido pelo outro caminho, ele ia 

ser igual o pai. Ele seria um trabalhador. O pai dela era serralheiro, ele poderia ser 

também, ou outra coisa. Já o irmão mais velho nunca foi assim, ele gosta da bola 

mesmo. Mas o Pedro também gosta de bola, mas não ficou porque assim, eles dão 

uma chance, até que pra ele deram outra chance, com quinze anos eles disseram: 

Pedro nós vamos te dar uma chance. Fazia uma semana que ele estava no São 

Bernardo FC, ele apronta. Eles disseram que acabou. Agora eu estou pensando, se 

eu mando ele pro futebol de novo, porque o irmão mais velho tem muito contato o 

mais velho. Só que ele tem que ir para o povo ajudar ele, explicar a situação dele e 

ajudar. Poderia ser um time pequeno, igual tem um time aqui em Diadema que 
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estava no paulista, o Água Santa FC, meu filho mais velho conhece o pessoal de lá, 

dá pra colocar ele, pra eles ajudarem ele. Estávamos pensando nisso anteontem.  

E ele tem vontade de jogar novamente? 

Tem muita. Então preciso colocar ele pra fazer alguma coisa, não posso 

deixar ele de qualquer jeito.  

E mãe voltando pra escola. Essa relação conflituosa com o professor, 

como a escola se comportou quando os conflitos aconteciam? 

Sabe que... Eu acho que eles deveriam fazer mais, assim, eles sempre dizem 

que tem no posto o psicólogo, mas no posto não é igual a ter uma ajuda a mais na 

escola, ter mais conversa, ajudar mais entendeu. Mas quando acontece alguma 

coisa eles já querem mudar o foco, passar para outras pessoas resolverem ou até 

mudar ele de escola.  

Não assumem a responsabilidade? 

Isso, eles não querem problemas. Outro dia elas falaram: “Se o Pedro não se 

adaptar aqui na escola, nós vamos passar ele pra outra escola”. Entendeu ele não 

vai conseguir ficar em uma escola, e a gente fica sem saber, eles jogam pro 

conselho tutelar, entendeu como que é? 

Mas o conselho já lhe procurou? 

Não. Eu que sempre vou lá procurá-los. Eu já estou cansada de ir lá, tinha um 

rapaz lá que era mesário de futebol, e ele conversava tanto com o Pedro. Dizia: 

“você tem que estudar se não como você vai chegar a ser um bom profissional?”. 

Ele sempre escutou, respeitava, mas ficava quieto. Pensei agora, quando ele ficou 

preso na fundação casa ele ia pra escola todos os dias lá dentro. Eles eram muito 

rígidos então tinha que acordar pra ir, e ele não reclamava, pelo menos nunca me 

disse nada sobre problemas com os professores lá. Olha só na semana passada ele 

foi suspenso da escola. Ele toma Sentralina (remédio) para abaixar ansiedade, e eu 

um dia dei um a mais e ele ficou mal; foi para a escola e teve uma briga entre os 

alunos, ele foi responsabilizado e brigou com todos as pessoas da escola, até a 
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polícia militar apareceu. Meu marido foi buscá-lo e teve que conversar com os 

policiais, porque ele ficou muito agressivo nesse dia, com certeza foi o remédio. Eu 

estou pensando em tirar ele da escola, hoje à tarde vamos passar no psiquiatra, eu 

vou conversar com ele, não adianta ele fazer o que não gosta. Daqui a pouco ele 

completa dezoito anos e ele pode fazer a EJA. Sabe Glauco, minha filha fez 

faculdade de jornalismo, apesar que ela hoje exerce a função de auxiliar de 

desenvolvimento infantil em uma creche de São Bernardo, ela adorou essa profissão 

e resolveu fazer outra faculdade de Artes, quer ser professora titular. Eu queria tanto 

que o Pedro se espelhasse nela.  

Eu sei que ele não consegue aprender, nesse curso do turma cidadã, quem 

organiza é o SENAI, e ele não conseguiu tirar a nota mínima, porque não entende, 

mas ele gosta, e o SENAI quer dispensá-lo. O Brasil é um problema, olha o que está 

acontecendo agora, eles sempre querem prejudicar ainda mais os pobres vão piorar 

tudo. O ENEM, por exemplo, só um em mil que passa entre os pobres, é muito difícil 

pra nós. Se não tivermos Deus no coração não temos chances. Eu não sei... A 

educação que eu dei foi a mesma, tratei todos do mesmo jeito, mas não sei se já 

nascem assim; ela puxou pra mim, eles eu não sei, o pai trabalhava só que bebia 

muito. Eu escuto muito a rádio canção nova, e digo: “Senhor está em suas mãos”. 

Orar e vigiar sempre, eles escutam isso, quem sabe entra na cabeça, tem muitos 

testemunhos de ex-drogados, deve entrar algo. (emoção) 

Está certo. Eu agradeço a participação da senhora. Creio que já demos conta 

do necessário para o trabalho, fico muito feliz pela disponibilidade de me encontrar, 

e espero que você tenha sorte com o Pedro, e ele consiga reverter esse quadro de 

algum jeito. Muito obrigado. 

Que isso Glauco, foi um prazer falar com você. Eu só esqueci de dizer uma 

coisa que pode influenciar até hoje no desempenho dele na escola. O nascimento 

dele. Quando eu engravidei, eu estava com DIU. Durante a gestação dele eu passei 

um nervoso muito grande com meu ex-marido. Fomos buscar minha filha na escola, 

mas meu marido estava dirigindo bêbado e eu comecei a reclamar que ele bebia 

muito, eu estava de aproximadamente seis meses. Comecei a passar mal de 

nervoso e fiquei internada. Daí resolveram tirar o Pedro e ele não tinha sete meses 
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ainda, acho que vinte e nove semanas, nasceu com um quilo e meio. Ele ficou na 

incubadora um mês e pouco internado, eu ia todos os dias; acho que isso foi um 

problema pra ele, eu devia ter passado na psicóloga na época. E logo depois, ele 

perdeu o pai, tinha quatro anos quando o pai faleceu. Acho que isso tem muito a ver. 

É isso. 

 

Entrevista 4 - Edvania  

Boa tarde, Edvania obrigado por me receber em sua casa, fico muito 

grato pela colaboração e disponibilidade em me conceder essa entrevistas. 

Fale um pouco de você, sua história, sua família, onde você mora... 

Meu nome é Edvania, e eu moro aqui com meus seis filhos. Eu sou catadora 

de reciclagem, ultimamente. Mas, a minha profissão mesmo é auxiliar de limpeza, e 

está difícil arrumar emprego, mas estou procurando. Quero arrumar alguma coisa 

melhor, mas com essa crise da Dilma aí, está tudo atrapalhado, e cuido dos meninos 

através da reciclagem e do bolsa família, que inclusive estava bloqueado desde o 

mês de Outubro do ano passado, eu estou desde Fevereiro correndo atrás e parece 

que a partir de amanhã já estrá desbloqueado. Tomara que não bloqueie de novo 

por causa da Erika (uma das filhas). 

Como são os nomes dos seus filhos? 

Então, tem o Edson de vinte e um anos, eu tenho sete na realidade, tenho a 

Eduarda de vinte e cinco, que já é casada eu tenho uma netinha de sete anos, tenho 

o Edson de vinte e um, o Erisson de dezoito anos de idade, tenho a Edilaine que é 

essa que ia saindo quando você chegou, de quinze anos; tenho a Erika de 

dezesseis anos; tenho a Evlyn de dez anos, e o Pablo de seis anos.  

E como é o bairro que vocês moram?  

É sossegado. 

Sempre moraram aqui? 
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Eu nasci na Bahia, em Salvador. Vim pra cá com três aninhos, eu tenho 

quarenta e um anos, tem trinta e oito anos que estou aqui.  

E nunca mais a senhora voltou pra Bahia? 

Nunca mais, sou doida pra voltar pra lá, mas eu falo que quando eu for eu vou 

de vez. Não volto mais pra São Paulo. Aqui tem muito desgosto. (silêncio) 

E como foi a vida da senhora aqui em São Paulo? 

Não foi muito boa, sempre me criei em São Bernardo e desde novinha eu falo 

que minha vida é muito sofrida. Eu tive uns problemas com meu padrasto, com 

minha mãe, tanto que ela mora aqui ao lado, é aquela senhora que estava na janela 

quando você chegou. Tenho uma mágoa muito grande dela, tenho uma irmã aqui 

em cima e meu irmão mora nos fundos. Ele não fala comigo, por causa do meu 

padrasto, minha irmã eu estou meio assim com ela porque ela gosta de pisar em 

cima dos outros. Então, como eu sou evangélica eu não gosto que as pessoas 

fiquem me humilhando, por qualquer coisa. Eles ficam me alimentando mágoas. O 

pastor falou que tenho que perdoar, tem que aprender perdoar, eu estou tentando 

perdoar essas pessoas. Mas o meu irmão eu não tenho mágoa, porque eu não fiz 

nada pra ele e nem ele fez nada pra mim. Eu estou orando, coloco o nome de todo 

mundo na oração do monte, e principalmente o dele, para Jesus “aquebrantar” o 

coração dele, e ele voltar a falar comigo, porque eu não fiz nada de errado foram os 

outros que fizeram comigo. E acabou virando tudo pra mim, então eu moro aqui só 

pela misericórdia. Eu não tenho pra onde ir, se não eu já teria saído daqui a muito 

tempo. 

Você quando veio para São Paulo estudou?  

Eu tenho a sétima série, inclusive eu estava falando essa semana que vou ver 

aqui na escola se tem a EJA, pra eu continuar meus estudos, porque o meu sonho 

era, e não é mais, ser pediatra. Eu desisti do meu sonho por que... não é por 

desanimo ou qualquer coisa, é que eu não tenho coração, eu não tenho estômago 

para ver alguém morto na minha frente, se eu ver alguém morto, por exemplo, 

criança mesmo, que meu sonho era ser pediatra eu não tenho coragem, eu fico um 
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bom tempo sem dormir, eu entro praticamente em depressão porque eu não consigo 

exercer aquela profissão porque eu não tenho coração. Eu desisti no dia que eu 

estava com minha menina de dez anos internada no pronto socorro central, na 

emergência, e ela teve aquela virose de vômito e diarréia, e eu entrei com ela na 

UTI, ela quase morreu nos meus braços. E eu vi uma menina entrando na 

emergência que foi esmagada por um tanque de cimento, ela já entrou morta. Pronto 

aquilo ficou na minha cabeça, o pediatra olhou pra mim e disse: o que foi mãe? Eu 

disse pra ele que estava desistindo dos meus sonhos agora, ele perguntou qual era 

esse sonho, e eu expliquei pra ele que era ser pediatra, eu não tenho coração e nem 

estômago para ver uma coisa desta. Eu tenho curso de limpeza hospitalar, mas eu 

não sei se eu agüento trabalhar em hospital. Uma vida muito dura, precisa ser muito 

frio. Eu quando vou ao cemitério, no enterro de alguém, eu fico na portinha de ponta 

de pé olhando, olho e saio, só entro na hora do enterro depois que já fechou o 

caixão. Eu fico com aquilo na minha cabeça, não vai.  

Você disse que fez até a sétima série, então qual a importância que você 

vê na escola hoje? 

Dou muita importância, sabe por quê? Hoje está fazendo falta.  

E falta em que sentido? 

Pra trabalhar, pra eu poder me aperfeiçoar mais em outras profissões. Eu sou 

auxiliar de limpeza, mas eu poderia ser administradora de empresa, crescer na 

minha vida.  

E você fala dessa importância para os seus filhos? 

Tanto eu como o Edson (filho mais velho), ele parou na oitava série, falamos. 

E ele fala para os outros que não é para faltar na escola, ele fala as coisas. Ele fez 

um monte de coisa errada, mas não quer que os irmãos façam. E eu também 

incentivo ir pra escola, porque com o estudo a gente já não é nada, imagina sem ele. 

Não dá. 

Então seus dois filhos mais velhos desistiram na escola. Os outros 

freqüentam a escola? 
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Sim, eles estão na escola. Na realidade a Edilaine não gosta, não é nem da 

escola é dos professores. Na sexta-feira teve reunião na escola, e minha filha já 

tinha falado que não gosta da professora de inglês, e eu também não fui com a cara 

dela. Sinceramente. Ela não gosta da professora de inglês, não gosta da professora 

de ciências, o único que ela gosta é o professor de geografia que é o tutor dela, 

porque agora nas escolas do governo tem o professor tutor, todos os problemas que 

ela tiver, pode conversar com ele, e ele da auxílio, da tudo. Ela é evangélica 

também, ela é batizada só que ela esta desviada, e na escola tem um tal de um 

grupo de whatsapp, e ela fez um pacto com os meninos na escola, se alguém tem 

coragem de cortar os braços com a gilete. Essa menina saiu pra dar uma volta e 

chegou com os braços todos cortados de gilete. Eu perguntei: Edilaine porque você 

fez isso? Ela respondeu: por nada. Depois ela me falou que foi um pacto que ela fez 

num grupo entre amigos, e todos os amigos iriam cortar o braço com gilete. Eu 

chamei ela de louca, que evangélica é você, isso é coisa do inimigo eu disse pra 

ela,. Vai que corta o braço e fura a veia arterial, o que poderia acontecer. Ela iria 

para o inferno. Eu deveria passar ela no psiquiatra. 

Está certo. E como foi a vida escolar do Erisson? 

Foi tranqüila. Ele nunca brigou na escola. Ele começou na pré-escola, depois 

ele estudou em uma escola aqui municipal e agora estava no Marco Antonio (rede 

estadual). 

Ele cursou até qual ano? 

Ele parou no primeiro. Ele repetiu dois anos o primeiro. Hoje ele tem dezoito 

anos, mas parou o ano passado. 

E o que ele falava da escola? 

Ele era tranqüilo, não dizia nada.  

Nunca falou nada? Não se lembra de problemas que ele passou na 

escola? Nas disciplinas de matemática e português como era o desempenho? 
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Mais ou menos, duas ou três vezes que ele tirou nota vermelha, mas ele 

sempre foi bem. Nunca brigou nunca me deu trabalho na escola, agora a Edilaine 

esta sempre causando problema. Ela não fica na sala de aula, ela sai em todas as 

aulas dos professores, a Edilaine está com quinze faltas, mas ela vai pra escola 

todos os dias, mas ela sai da sala de aula.  

E por causa do Erisson você nunca foi chamada para comparecer na 

escola?  

Não. Ele nunca me deu trabalho disso.  

E quando ele desistiu da escola, o que ele falou pra você?  

Ele disse que queria parar naquele ano, e desistiu. Ele repetiu dois anos aí a 

escola não quis mais aceita-lo. E eu estou procurando vaga pra ele estudar, eu 

consegui pra Erika, porque estavam os dois sem escola. A conselheira tutelar 

conseguiu lá no Maria Rosa Barbosa (rede estadual) pra ela, mas pra ele não. Ele 

completou dezoito anos, eu vou ver se eu consigo pra ele. 

E ele está disposto? 

Está. Ele já me falou essa semana pra eu procurar escola pra ele.  

E como ele foi participar da turma cidadã (projeto administrado pela 

secretaria municipal de segurança pública de São Bernardo do Campo)? 

Eu passo no CREAS, aí eu conversei com a assistente social para arrumar 

cursos para eles. Então elas o encaminharam para o projeto turma cidadã para fazer 

o curso de mecânica.  

E ele está gostando? 

Sim, esse carro aí na garagem é dele, ele mesmo esta mexendo, e trocando 

as peças.  

Ele parou a escola, mas está trabalhando? 
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Não ele está procurando, ele faz o curso lá no SEDESC de terça, quarta e 

quinta-feira.  

Durante a época de escola, você participava das reuniões? 

Nunca faltei em reunião de nenhum filho.  

E o que os professores falavam dele? 

Só que ele era um menino tranqüilo e sossegado, mas conversava muito. Ele 

gosta de falar.  

Então ele sempre se relacionou bem, com os colegas e os professores? 

Nunca tomou nenhuma punição, nenhuma briga, nada. Olha pra falar a 

verdade ele é a benção de casa, nunca tive nenhum problema. 

Entendi. Geralmente matemática e português são consideradas as disciplinas 

mais difíceis, como era o desempenho dele? 

Mais ou menos. 

Existia lição de casa? 

Só trabalho em grupo. 

E eles pediam ajuda para você? 

Não, eles faziam entre eles, sempre tinha algum grupo. Eles faziam entre 

amigos. Ele fazia tudo. O Erisson nunca deu problema.  

E qual o motivo que você acha que levou ele a desistir da escola? 

Não sei.  

A escola não entrou em contato com você quando ele desistiu ? 

Não, simplesmente ele saiu. Eu assinei o papel que ele estava desistindo no 

conselho tutelar, dele e da Erika. Como eu já tenho problema com a assistente 
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social, eu fui até o conselho e conversei direitinho. Ele fez um papel pra eu assinar 

dizendo que eles estavam desistindo de ir para escola no ano passado. E esse ano 

eles iam voltar para escola, aí eu fui pra escola e já assinei o papel com a diretora. A 

Edilaine, ela repetiu o ano passado, aí eu fui assinar a rematrícula dela e a diretora 

falou que eu não poderia assinar, porque ela repetiu o ano passado, e portanto 

perdeu a vaga na escola também. Eu fui  no mesmo dia no conselho tutelar, 

conversei e aí a conselheira ligou na escola dizendo que era pra renovar a matricula 

dela, por causa de um ano. Se eles não voltassem atrás, ela iria ligar na diretoria de 

ensino, aí rapidinho eles teriam que aceita-la, pois eles são obrigados a arrumar 

uma vaga. 

E no caso dele a escola não fez nada? 

Não fez nada. Foi assim ele me disse que estava desistindo esse ano, mas no 

ano que vem eu volto a estudar em outra escola, mas até agora eu não consegui 

vaga para ele. Eu fui até o conselho tutelar, e ela está me ajudando a arrumar vaga 

pra ele. Já arrumou pra Erika. Mas pra ele eu não consegui vaga ainda.  

Entendi. Ele disse que não queria ir mais, mas nunca relatou nenhum 

problema com a escola?  

Só falou que não queria mais e pronto.  

E o curso que ele faz hoje em dia, como que está? 

Está bem, tanto que o carro ele está desmontando. Ele ia vender esse carro 

por R$ 500 reais semana passada, mas ele desistiu e vai arrumar, ele recebe R$ 

170 reais para fazer o curso e vai comprando as peças devagarzinho. Ele ganha 

bolsa, vai compra as peças e ele mesmo troca. Ele disse que vai montar a oficina 

dele. Vai trabalhar pra ele, não quer trabalhar pra ninguém. Força de vontade né. 

Quando ele desistiu da escola você falou algo pra ele? 

Eu que resolvi ir lá e conversar com a conselheira porque como eu já tenho 

problema com a assistência social e o conselho tutelar por causa do pai deles, então 

eu fui lá expliquei a situação pra ela. Daí ela me deu o papel pra eu assinar. E desde 
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o começo do ano estou procurando vaga pra ele, mas pra Erika eu já consegui. Ela 

voltou e está estudando, ela estuda das 19h ás 22h. Se dependesse desta escola, 

eu não gosto nem da escola e nem da diretora.  

Nenhum professor conversou com você sobre o Erisson? 

Para reclamar não, só para falar bem. Ao contrário da Edilaine que dá um 

trabalho. Ela está em recuperação em inglês, porque ela não gosta da professora e 

sai da sala. Ela gosta de geografia. Tem a professora de matemática que deixou ela 

de recuperação. Ela ficou com vermelha em português também. Eu fui na reunião e 

eles falaram. Falei pra Edilaine que eu também não gostava de matemática, eu 

odeio matemática, mas eu ficava na sala de aula fazendo as lições dos professores, 

eu nunca sai da sala de aula. Eu falei na frente da minha mãe, e minha mãe 

concordava, até hoje os professores que encontram minha mãe falam bem de mim. 

Eu nunca dei trabalho, mas a Edilaine eu vou te contar. Eu parei porque engravidei, 

eu tinha dezesseis anos e parei de estudar.  

Mas hoje você pretende retornar? 

Hoje eu vou voltar a estudar porque está complicada essa crise aí. Com esse 

negócio tem que ter estudo pelo menos, eu não vou fazer mais fazer medicina, eu 

estou planejando fazer direito, eu acho que vou ser uma boa advogada, porque eu 

adoro defender as pessoas. Defendo, principalmente meus filhos eu mato e morro 

por eles. Se alguém fizer alguma coisa... 

E como é a relação entre seus filhos? 

Aqui na minha casa? Um ajuda o outro. Quando o Erisson parou de estudar o 

irmão mais velho ficou bravo, mas mesmo assim ele parou. Mas ele quer voltar, ele 

fala que o sonho dele é ser bombeiro ou policial. Mas um dia eu fui em um lugar que 

tinha um monte de caminhão cegonha, ele simplesmente virou pra mim e disse: 

mudei meu sonho eu quero ser motorista de caminhão e cair nesse mundo, e 

ninguém vai saber onde estou. Eu fiquei assustada. Você esqueceu que sou sua 

mãe. Mas para ser cegonheiro precisa ter a profissão e o estudo, ele quer tirar a 
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carta dele, ele tem dezoito anos. Ele vai estudar a noite pra trabalhar durante o dia, 

ele está querendo um emprego em oficina mecânica.  

Ta certo, pra encerrar, fala o que você acha da importância da escola na 

vida dos seus filhos° 

Sem o estudo a gente não consegue nada. Então tem que estudar pra vencer 

e conquistar alguma coisa, se você quer conquistar precisa estudar.  Precisa saber 

ler e escrever, pra amanhã ir em uma entrevista de emprego e saber falar direito 

com o entrevistador. 

Você acha que o estudo permite isso? 

Sim, com o estudo você aprende a se comunicar com as pessoas, 

precisamos saber ler e escrever. Não dá nem pra preencher uma ficha. O estudo 

permite conquistar uma empresa, como você vai administrar sem estudar. Como 

eles vão fazer faculdade se não tem o estudo normal. 

E você já disse isso pra eles?  

Não. Com o Erisson eu ainda comunico ainda. Os meus planos é fazer uma 

casa de reciclagem, e eu quero que ele tome conta pra mim, ser o administrador da 

minha empresa, porque nos outros eu não confio, os outros o que puderem arrancar 

de mim eles tiram. Mas ele é tranqüilo, ele me ajuda. Eu falo isso pra todo mundo, 

ele é um menino ótimo é o único que me ajuda em casa.  

Obrigado por me receber na sua casa e conceder essa entrevista, tenho 

certeza que vai ajudar muito a elaboração do meu trabalho.  

Foi um prazer Glauco, desculpe não te oferecer um café.  

 

OBS:  

Ao final da entrevista a mãe pediu para o filho (Erisson) descer e conversar 

conosco um pouco. Quando o menino chegou expliquei o motivo que me levava até 
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a casa deles. O garoto se apresentou e foi muito atencioso. Perguntei o motivo que 

o levou a desistir da escola, e de imediato ele disse que a escola parecia uma 

prisão, que não agüentava ficar naquele lugar. Se sentia preso; sem motivação para 

estudar.  

Conversamos aproximadamente quinze minutos, e todo o diálogo girou em 

torno do caráter repressivo do aparelho escolar. Ele trouxe considerações 

importantes, também, sobre os professores. Apontou que alguns tentavam explicar a 

matéria e conseguiam. Alguns docentes falavam na linguagem deles usando gírias e 

pronúncias menos formais, e, portanto, eram valorizados pelos alunos. A questão 

das três reprovações seguidas surgiu como uma falha dele em não conseguir 

compreender o que os professores diziam.  

Sendo assim, com as reprovações consecutivas e a rejeição a estrutura física da 

escola, ele resolveu desistir de estudar.    

 

 

Entrevista 5 – Ivana  

Bom dia! Vou abrir oficialmente a entrevista. Obrigado por aceitar o 

convite, fico muito feliz em me receber em sua casa. Fale um pouco de você, 

seu nome, sua família, quem mora com você... 

Meu nome é Ivana, eu sou a mãe do Ronaldo, da Eshiley e do Maicom, eu 

moro em aqui em São Bernardo desde que eu me conheço por gente, vamos dizer 

assim, e o que eu tenho a dizer sobre as escolas... eu não tenho o que me queixar. 

Eu sempre fui acolhida, meus filhos sempre foram bem vindos. Mas o meu filho 

Ronaldo que é o mais velho sempre me deu uns probleminhas sabe... Sempre indo 

pela cabeça dos outros, mas eu sempre conversando com eles, mas acho que ele 

não queria muito entender nós de casa, sempre ouvindo mais a rua e foi aí que ele 

saiu da escola e não quis mais estudar. 

E quando ele saiu da escola? 

Ele saiu com quinze anos. 
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E quantos anos ele tem agora? 

Ele está com 18. Aí foi teve uns problemas passou pela Fundação Casa 

depois voltou pra escola, mas assim, ele ia pra escola e não deixava ninguém 

estudar. Aí eu falei assim: Se você não vai deixar ninguém estudar então sai da 

escola. Eu disse pra ele que quando ele fizesse dezoito anos ele poderia fazer o que 

ele quiser que essa responsabilidade seria dele. Aí ele continuou indo pra escola, 

mas sempre eu tinha que ficar indo lá resolver problemas, aí chegou esse ano e ele 

desistiu de vez.  

Entendi, e como foi a sua vida na escola? 

Eu estudei sempre aqui em São Bernardo, mas eu era bem bagunceirinha 

(risos), mas nada de mais, minha mãe não precisava ir à escola, era mais conversa 

mesmo. Eu era bem conversadeira, bagunçava um pouco, mas eu gostei muito de 

estudar aqui em São Bernardo. Até voltei a estudar, mas devido ter que cuidar dos 

meus filhos pequenos, não tenho com quem deixar, eu tenho uma menina de nove, 

e um menino de onze anos, aí tive que desistir.  

Você engravidou do Ronaldo quando estava na escola? 

Isso. Eu estava com dezesseis anos.  

E você chegou a concluir o ensino médio? 

Não. Eu voltei a estudar porque eu tive que desistir, eu voltei pra terminar, 

mas não consegui ainda. Eu parei no primeiro ano.  

Seus outros filhos estão na escola? 

Sim, estão na escola.  

Entendi. E quem mora aqui com você? 

Eu, meus três filhos e meu marido.  
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Comente um pouco do bairro, todos os seus filhos cresceram aqui? 

Como que é a vida aqui no Jd.Calux? 

Foram todos criados aqui, a vida aqui é tranqüila, se ninguém mexer com 

ninguém é tranqüilo. Tem melhorado, não está 100%, mas está indo... 

E o que você acha da escola, e qual importância dela na vida das pessoas? 

Muito importante.  

Entendi. E com seus filhos vocês conversam sobre a escola? Você 

conversa sobre a importância dela com eles? 

Ah! Eu sempre pergunto como que foi hoje, e eles falam que os professores 

são legais, assim, geralmente eles falam que têm algumas pessoas que vai só por ir, 

não querem nada da vida. Mas eu falo pra eles que temos que nos grudar no que é 

da gente, não olharem para os outros, mas sim no que a gente quer pro nosso 

futuro. E assim, a escola ensina muito, muitas coisas boas com certeza, mas tem 

umas pessoas lá pra ensinar as coisas erradas, infelizmente existe isso, mas mal da 

escola eu não tenho o que falar. As escolas aqui são boas, os professores, os 

diretores são todos bons. 

Você acha que eles ensinam bem? No geral é muito boa a escola? 

Sim, só não aprende quem não quer.  

Você acha que é uma questão do individuo? 

Sim, aqueles que querem mesmo, aprendem. 

E como foi a vida escolar do Ronaldo? Desde o inicio quando ele iniciou 

na escola, conte um pouco... 

Então desde que ele está no parquinho já tinha reclamações, e eles 

reclamavam muito. Eu ia lá conversava, mas não sei... Quando ele foi pra primeira 

série, ele entrava na sala jogando a mochila no chão e saía deslizando fazendo 

bagunça mesmo... E assim foi... Eu ia lá conversava depois conversava em casa, 
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porque eu acho que bater não resolve deixava ele de castigo tirava o que ele 

gostava aí na quarta série a professora me chamou e disse: “Mãe, se ele não 

melhorar na quinta série vai ser pior, ele não vai conseguir”. E foi isso mesmo, ele 

ficou pior na quinta série, foi quando eu tive que ir à delegacia, ele já tinha treze 

anos, ele ameaçou a professora dizendo que ia jogar uma bomba, que iria cortá-la 

em pedaços e mandar para a família pelo correio. Depois disso ele nunca mais 

melhorou mesmo conversando ele só me deu trabalho.  

E você acha que esses problemas de relacionamento com a escola e os 

professores se deram por qual motivo? 

Ele se queixa muito da falta do pai, mas isso não vem ao caso, porque o pai 

dele morreu, e ele tinha um ano e quatro meses. Mas, eu nunca menti, ele foi 

crescendo e eu fui falando que o pai dele tinha morrido por ter feito besteiras e tal, 

teve várias atitudes erradas, e eu não quero a mesma coisa pra ele, mas não sei se 

foram as influências.  

E você percebeu isso cedo? Esses problemas de relacionamento só 

aconteciam na escola? 

Aqui ele é tranqüilo. Eu perguntava pra ele se tinha acontecido alguma coisa 

na escola, e ele sempre dizia que não. Nunca ele chegou e disse que alguém fez 

algo pra ele, ou algum amigo brigou, ele sempre dizia que estava tudo bem. E eu 

dizia pra ele me falar, porque quando ele precisar não teria como eu defender ele. 

Mas ele dizia não mãe ninguém fez nada comigo, e então porque essa reação 

Pedro? Sabe o que ele me respondia, que ele fazia porque gostava de bagunçar. 

Falava isso.  

E ele falava da escola? Em algum momento ele falava bem da escola? 

Ele gostava de ir, e gostava de participar das atividades. 

Como eram as atividades que ele fazia, os professores falavam com 

você? 
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Então ele não gostava de matemática e história, ele era muito inteligente, mas 

não gostava, e não fazia nada nessas matérias mesmo. Aí era a parte que ele já 

estava maior, ele saía muito da sala, conversava muito e não deixava os amigos 

fazerem as atividades.  

Você se recorda de algum problema de aprendizagem? Ou se ele tinha 

problemas com notas, etc.? 

Não, ele sempre foi bem. Mas, ele reprovou a sexta e sétima série. Depois 

eles o passaram para o primeiro ano, e ele não mudou mais, ficou no primeiro até 

desistir. Mas eu o fizele ir até ele completar os dezoito anos e poder decidir o que 

ele quer pra vida dele.  

Você acha que ele sente falta da escola? Ou ao menos sente a 

necessidade da escola pra alguma coisa? 

Ele nunca fala nada.  

E seus outros dois filhos estão na escola? 

Estão e gostam da escola, participam de tudo. O de onze anos estava dando 

uns probleminhas por conversar muito, mas eu já resolvi, tirei algumas coisas dele, 

conversei com ele, e disse pra ele não ser como o Ronaldo, pra ele terminar os 

estudos, porque está difícil de arrumar emprego até pra quem tem estudo, imagina 

pra quem não tem. Eu falo pra eles que vou lá assistir aula na escola, pra ver se eles 

se comportam. (risos) 

E como foi a sua relação com a escola, os coordenadores e diretores? 

Sempre me receberam bem, o Ronaldo estudou no Pedra e os outros dois no 

Getúlio e no Prestes Maia.  

E você sentiu alguma diferença entre as escolas? 

Ah! Parece que é diferente, mas acho que só por causa das idades, cada 

escola é para uma idade diferente.  
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Mas com relação ao tratamento, você sentiu diferenças? 

Não, nunca percebi diferença não. Tudo o mesmo padrão.  

Ta bem. E a família, todas as pessoas participavam da vida escolar do 

Ronaldo? Vocês iam às festas e atividades dele na escola.  

Sim. Sempre fomos às festas juninas dele, até minha mãe vai com a gente. 

Só que ele nunca gostou de participar, nem pra ir a festinha ele gostava. Ele 

chorava, batia o pé para não ir.  

E como que foi o encontro dele com o programa Turma cidadã da 

prefeitura? 

Então, quando ele foi eu não fui com ele. Só fui quando me chamaram pra 

acertar as coisas, mas nunca fui junto com ele. Ele foi encaminhado pelas medidas 

sócio-educativas, para fazer o curso de mecânica lá.  

E quando ele ficou recluso na Fundação Casa, ele chegou a freqüentar a 

escola? Comentou com você algo neste sentido? 

Sim, lá ele participava. Ele falou que era obrigado, não dava pra falar que não 

queria ir. Mas lá é uma coisa quando sai é outra. Eu não sei, não é nem por causa 

da matéria, mas sim os professores. Ele não se dava com os professores e aí ele 

deixava de gostar das matérias. Porque a professora que aconteceu o problema, e 

ele chegou a ameaçar era de história, parece que ela Falou mal dele, porque ele não 

quis fazer a matéria, aí foi todo o rolo na delegacia, porque ela fez o B.O, e eu dizia 

não é assim que se resolve ás coisas, era pra eu fazer um B.O contra a professora. 

Até então ele falou pra mim que foi ela que começou, acontece que a corda 

arrebenta pro lado mais fraco, ela é professora e ele o aluno, mas ele não pensou 

né. Ele vai sentir lá na frente, não agora.  

 

E o que ele esta fazendo agora? 

No momento ele não está fazendo nada. Tem uma filha agora... 
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Nossa você já é avó, tão jovem... 

Obrigada. Ela está fazendo quatro meses, ele nem registrou. 

Ele não está cuidando dela? 

Não. Ás vezes a mãe dela trás ela aqui, mas pra registrar mesmo... Não tem 

responsabilidade nenhuma. Ele fala que eu julgo muito o pai dele, mas eu falo a 

verdade. Olha só, o pai dele foi preso porque roubou uma camiseta e um celular, e 

eu vou dizer que ele roubou um banco? Não mesmo. Aí ele fala que eu fico 

julgando, mas eu falo a verdade pra ele, não posso mentir. E se lá na frente ele 

descobre a verdade e me pergunta por que eu menti, então sempre achei melhor 

falar a verdade.  

Entendi, e porque ele foi para a Fundação Casa? 

Por que ele roubou um carro. Pegaram em flagrante parece, mas foram duas 

vezes, e ele disse que não fez nada. Mas lá é cheio de inocentes né.  

Quanto tempo ele ficou? 

A primeira vez foi quarenta e cinco dias, e a segunda vez ele ficou oito meses.  

E como foi isso pra você? 

Ah! Meu mundo caiu.  

Ele já tinha saído da escola?  

Então ele ia porque eu ficava pegando no pé, mas assim, ele ia e ficava fora 

da sala, mas estava matriculado. Aí eu disse até você fazer dezoito anos eu vou 

segurar, mas depois eu não posso fazer mais nada. Aí ele foi pra Fundação estudou 

lá dentro, e passou de ano dentro da Fundação Casa. Então lá ele passou da sétima 

pra oitava série. Como estava respondendo L.A (liberdade assistida), ele tinha que 

ficar matriculado, mas ele ía uma semana, ficava outra em casa, e assim foi. Ele 

tinha que comprovar que estava estudando, então precisava de presença, mas 

depois já não quis mais ir. E quando acabou o L.A ele já não quis mais ir, mesmo 
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assim passaram ele pro primeiro ano. Aí eu fui lá à escola e matriculei ele, mas 

quando começou a chegar o aniversário dele de dezoito anos, ele não quis ir mais.  

Quando ele fez dezoito anos? 

Em maio desse ano. 

Ah! Ele acabou de fazer aniversário, e isso mudou algo pra ele? 

Nada, acho que não. Ele acha que têm dezesseis ou dezessete ainda. Um 

moleque.  

Mãe, eu me esqueci de fazer uma pergunta, vou retomar alguns pontos, 

mas já estamos encerrando. A lição de casa na época que ele estava na 

escola, ele fazia? Como era isso? 

Fazia sim, e eu o ajudava, sempre que tinha alguma dificuldade eu o ajudava, 

igual com os pequenos. Eu gosto que tenha bastante lição de casa, porque aí evita 

de ficar na televisão, de ficar na rua ou na casa dos outros. Dá uma segurada.  

E quando ele desistiu de estudar, quem participou e ouviu essa 

decisão? 

Minha mãe também, ela conversa muito com ele. Ah! Ele leva tudo na 

brincadeira, sempre que alguém vai falar, ele sai acha que é brincadeira, deixa a 

gente falando sozinha.  

E pra finalizar, o que você acha que acontece com ele? 

Eu acho que ele vai muito pela cabeça dos outros, eu percebo e todo mundo 

fala isso, que ele vai muito pelo o que os outros falam. Alguém diz pra ele não ir pra 

escola, ele pensa e fala é mesmo pra que eu devo ir melhor fazer outras coisas. 

Então ele não faz por ele, só pela cabeça dos outros. E eu falo pra ele, se você for 

pela cabeça dos outros vai só se ferrar, não é assim.  

Você acha que esse é o problema central da relação dele com a escola? 
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Sim. Ele faz tudo o que os outros pensam.  

Está certo. Muito obrigado por receber aqui, foi muito importante pra 

mim esse papo, espero de coração que o Ronaldo consiga construir novas 

possibilidades, que ele consiga encontrar um sentido nas atividades que ele 

realiza e transformar essas dificuldades dele, em possibilidades. Mãe, mais 

uma vez, obrigado.  

Que isso, foi um prazer, eu que agradeço, espero que tenha lhe ajudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


