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“A árvore que não dá frutos, 

é xingada de estéril. 
Quem examina o solo? 

 
O galho que quebra 

é xingado de podre, mas não havia neve sobre ele? 
 

Do rio que tudo arrasta 
se diz que é violento. 

Ninguém diz violentas 
as margens que o cerceiam”. 

 
(Bertold Brecht). 
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RESUMO 

 
 
 
 
 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa cuja intenção é desvelar e 
compreender os mecanismos que sustentam o fracasso escolar e promovem a repetência 
na 1ª série do ensino fundamental da rede pública municipal da cidade de Timbó/SC, 
enfocando a relação que se estabelece entre a família e o universo escolar desses alunos. 
Os dados preliminares das pesquisas educacionais sugerem que a repetência é um 
fenômeno persistente e apresenta um caráter precoce, pois aparece de forma mais intensa 
no início da escolaridade formal. Com o intuito de promover avanços na compreensão desta 
realidade, propomo-nos a rever este tema, aparentemente conhecido, porém ainda capaz de 
suscitar dúvidas e inquietações. Considerando a influência das relações familiares nas 
aquisições escolares das crianças, pretendemos compreender de que forma, e com que 
intensidade, algumas variáveis familiares interferem no desempenho escolar. Para tanto, 
interessa-nos conhecer as estratégias desenvolvidas pelos agentes que fazem parte deste 
processo, com o propósito de entender quais os efeitos dessas práticas nos resultados 
obtidos por esses alunos em suas aquisições propriamente escolares. Baseados em Lahire 
(1997), entendemos que tais estratégias nem sempre são conscientes e revestidas de uma 
intenção explicitamente pedagógica. Também que não há causas isoladas que possam 
explicar o sucesso ou o fracasso escolar, mas um conjunto de fatores articulados que 
interfere nas ações desses sujeitos influenciando no seu rendimento escolar. Tais fatores, 
quando analisados de forma interdependente, podem ajudar a compreender os resultados 
educacionais. Para apreender as condições reais destes agentes e obter o material empírico 
para analisar este fenômeno, adotamos a modalidade de entrevista semi-estruturada e 
realizamos, no decorrer desta pesquisa, cinco entrevistas com os professores, pais e/ou 
responsáveis por estes alunos que vivenciaram a experiência da reprovação.  

 
Palavras Chave: Repetência. Estratégias escolares. Relação família–escola. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 

This dissertation shows the results of a research whose aim was to unveil and comprehend 
the mechanisms which sustain the failure at school and promote the repetition of the first 
grade of elementary schools in the municipal public educational system of Timbó City, in 
Santa Catarina State, focusing the relation that is established between the family and the 
school world of these students. The preliminary data of the educational research suggest that 
the repetition is a persistent phenomenon and carries a precocious aspect, in that it is 
noticeable in a more intense way in the beginning of the formal education. So as to promote 
advances in the comprehension of this reality, we commit ourselves to review this apparently 
well-known issue, but still able to arouse doubts and inquietudes. Considering the influence 
of the family relationships in the school acquisitions of children, we intend to comprehend in 
which way and how intensively some family variables interfere in the school performance. To 
do so, it concerns us to know the strategies developed by the agents, which are part of this 
process, so as to understand what the effects of these practices in the obtained results by 
these students in their proper school acquisitions are. Based on Lahire (1997), we 
understand that such strategies are not always conscious and covered by an explicitly 
pedagogical intention. We are also aware that there are no isolated causes that may explain 
the success or the failure at school, but a group of articulated factors that interfere in the 
actions of these subjects influencing in their school efficiency. Such factors, when analyzed 
in an independent way, can help understand the educational results. To get acquainted with 
the real conditions of these agents and obtain the empirical material to analyze this 
phenomenon, we adopted the semi-structured interview modality and we did, during this 
research, five interviews with the teachers and parents or the people responsible for these 
students which experienced reproving.  

Key- Words: Repetition. School strategies. Family-school relation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Modelados por esse mundo que contribuímos para modelar, não escapamos 
dele de forma alguma: conformistas ou marginais, dominantes ou dominados, 
todos fazemos (diferentemente) o que ele fez de nós e aquilo que podemos 
fazer em função das situações em que nos encontramos imersos. (LAHIRE, 
2004 - Prólogo XIII). 

O fenômeno da repetência é um tema que sempre despertou preocupações 

em nós, como profissionais da educação. Este estudo reflete as angústias e 

inquietações decorrentes da reiteração e até da banalização desse fenômeno, 

sentimentos compartilhados também com outros educadores, com os quais tivemos 

a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação da cidade de 

Timbó, Santa Catarina, a partir de 1997.  

Foi essa experiência de administração escolar municipal que suscitou em 

nós o desejo de investigar esse fenômeno, com o objetivo de compreender, e dar a 

compreender, os mecanismos que promovem a repetência na 1ª série do ensino 

fundamental da rede pública municipal de nossa cidade. Desenvolvemos este 

estudo focalizando as interferências da socialização primária nas aquisições 

propriamente escolares. Ou seja, buscamos identificar de que forma e com que 

intensidade as experiências vivenciadas na socialização primária contribuem na 

construção das disposições1 necessárias para fazer frente às exigências escolares. 

Para tanto, interessa-nos conhecer o perfil e as dinâmicas internas das famílias 

cujas crianças vivenciaram a experiência da reprovação, para descrever as 

estratégias mobilizadas pelos agentes envolvidos neste processo ou, melhor ainda, 

descrever a consonância e / ou dissonância entre as práticas cotidianas vivenciadas 

na socialização primária e as disposições exigidas pela escola.  

Este tema tem-se constituído, ao longo dos tempos, no objeto de estudo de 

muitos pesquisadores. Contudo, tudo sugere que as análises não foram 

incorporadas pela escola, pois o fenômeno da repetência continua fazendo parte do 

sistema educacional e, sobretudo, é mais evidente no início da trajetória escolar. 

Estudos como os de Leon e Menezes Filho (2002), Bonamigo et al (2002), abordam 

os efeitos da repetência no processo de escolarização e no aprendizado. Além de 
                                                           
1
 Conforme Lahire (2004), as disposições representam: atitudes, tendências para sentir, fazer e 

pensar. 
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significar conseqüências negativas para os alunos, pois engendra um sentimento de 

indignidade, a reprovação também representa desperdício de recursos públicos, em 

razão do fato de que esses alunos permanecem por mais tempo na escola. 

Nesse sentido, Lopes (1997, p. 47) ressalta que: 

Definitivamente, um ensino de qualidade não se avalia pelo índice de 
repetência, pois, se a repetência fosse boa, o Brasil seria um dos países 
mais educados do mundo, uma vez que está entre os que apresentam um 
dos maiores índices nessa “modalidade educativa”. Diante dessa 
constatação, cabe perguntar como a cultura educacional brasileira ainda 
investe na repetência acreditando que repetir o ano escolar é bom, porque 
o aluno tem oportunidade de rever os conteúdos e aprender melhor. 

Patto (1999) observa que, já na década de 1930, as pesquisas revelavam 

dados alarmantes com relação à reprovação, principalmente nos primeiros anos da 

escola pública primária, uma vez que era nas séries iniciais que se concentrava o 

maior índice de retenção. Segundo essa autora, conforme estudos do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, no ano de 

1938, 58,83% dos alunos reprovavam na passagem do 1º para o 2º ano primário. 

Dados do Censo Escolar (MEC/INEP) de 2004 revelam que a repetência na 

escola brasileira atinge 21,1% dos alunos e é na 1ª série do ensino fundamental que 

se concentra o maior índice, 30,5%. No estado de Santa Catarina, 97% da 

população de 7 a 14 anos está na escola; os índices de repetência no ensino 

fundamental apresentam-se abaixo da média nacional, 13,0%. Todavia, também são 

mais incidentes na 1ª série, 17%. 

Esses dados sugerem que, inegavelmente, houve avanços. No entanto, 

percebemos ainda altos índices de reprovação na escola pública e o ponto de 

estrangulamento permanece, de fato, sendo as séries iniciais do ensino 

fundamental. Diante disso, faz-se necessário esclarecer que, apesar da melhora 

com relação à ampliação do acesso das crianças ao ensino formal, os números 

relativos ao rendimento escolar ainda preocupam, o que justifica a realização desta 

pesquisa. 
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1.1 QUESTÃO E PROBLEMÁTICA 

Algumas pesquisas associam o fracasso escolar às classes2 populares, 

alegando a inadequação da escola e o despreparo dos professores para lidar com a 

escolarização de crianças originárias dessas classes, pois almejam um aluno ideal, 

com características que correspondam às da classe social dominante. Nessa 

perspectiva, o sucesso estaria garantido para os oriundos dos setores mais 

privilegiados da sociedade. No pólo oposto, todos aqueles provenientes das classes 

econômica e culturalmente menos favorecidas estariam predestinados a uma 

trajetória escolar pautada no fracasso. Contudo, essa situação não reflete 

inteiramente a realidade. 

A origem social não pode ser descartada como um dos fatores que 

interferem no sucesso ou no fracasso escolar, mas também não podemos imputar-

lhe a responsabilidade de causa única e definitiva. Para Lahire (1997), a origem 

social atua como um fator no interior de uma configuração mais ampla, que abrange 

outros aspectos da história dos indivíduos. O fracasso pode ser mais freqüente e 

assumir proporções maiores nas famílias provenientes das classes populares, uma 

vez que os recursos reduzidos dificultam a adoção de certas práticas para superar 

e/ou reverter essa situação. No entanto, dentro de uma mesma categoria social, 

apresentam-se resultados muito diferentes.  

Considerando estudos realizados sobre o tema, constatamos que não são 

somente as questões relativas às condições econômicas que determinam o sucesso 

ou o fracasso na escola (para um estudo recente) (ALVES e ORTIGÃO, 2006). Ou 

seja, não há uma relação estatística de causalidade linear entre condição econômica 

e o sucesso ou o fracasso escolar. Isso é tão mais importante de acentuar quanto 

mais se considera a autonomia relativa do fato educativo. Essa forma de 

abordagem, ou seja, a que estabelece o curto-circuito entre a posse ou não de 

capitais econômicos e um maior ou menor rendimento escolar, é restrita e não 

consegue explicar a complexidade do fenômeno da repetência, pois estudos 

mostram que famílias em situação econômica favorável também apresentam 

                                                           
2 Neste trabalho, os termos classe e categoria social serão utilizados como sinônimos e representam 
um conjunto de agentes que possuem características semelhantes com relação aos capitais 
econômico e cultural. Classe popular se caracteriza por baixo rendimento e pequena herança cultural 
escolar. 
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trajetórias escolares, às vezes, acidentadas, ou seja, percursos escolares 

caracterizados por um fluxo nem sempre contínuo, marcado por interrupções e 

retornos à escola. 

Para ilustrar o que vimos afirmando, citamos a pesquisa realizada por Maria 

Alice Nogueira (NOGUEIRA, 2004), nos anos de 2000 e 2001, com os filhos de 

famílias de grandes e médios empresários de Minas Gerais. Essa investigação 

desmistifica a crença segundo a qual o sucesso escolar é característica dos sujeitos 

provenientes dos meios sociais mais favorecidos economicamente. Sua pesquisa 

questionou o papel positivo do capital econômico no destino escolar dos alunos. 

Num grupo de 25 jovens investigados, 52% (13) registraram alguma reprovação ao 

longo do ensino fundamental e/ou médio. Dentre esses, quatro tiveram duas ou mais 

reprovações e recorreram aos cursos supletivos para concluir a escolaridade básica. 

Mais da metade, 57% do universo pesquisado, motivada pelas reprovações e 

tentativas mal sucedidas no vestibular, ingressou no ensino superior com atraso em 

relação à média de idade, ou seja, após os 18 anos. Outro destaque da sua 

pesquisa é relativo à escolha da instituição de ensino superior, que incide nas 

instituições privadas, pois estas são, na maior parte, menos seletivas e pouco 

exigentes.  

Além deste estudo, destacamos os trabalhos de Zago (2000), Romanelli 

(2000) e Lahire (1997), igualmente inclinados a sugerir que somente as condições 

econômicas do meio de origem não são suficientes para explicar os resultados 

escolares. Não há, portanto, uma causa única para justificar o fracasso ou, mesmo, 

o sucesso escolar. Em razão disso, pressupomos a existência de um conjunto de 

fatores que constitui as desigualdades dos agentes frente à escola, promovendo um 

distanciamento de interesses e provocando, em alguns casos, a repetência. Estes 

estudos, no campo da Sociologia da Educação, que enfocam a interdependência 

entre as condições sociais das famílias e as formas de relação estabelecidas com a 

escola, nortearão nosso trabalho. Nesse sentido, também as obras de Bourdieu 

(1999), Charlot (1996, 2000) e Bernstein (Apud DOMINGOS, 1985) conferem o 

respaldo teórico para desenvolver a pesquisa. 

As investigações acima mencionadas têm enfocado o papel fundamental da 

família na escolarização, haja vista o compromisso de transmitir aos seus filhos 

valores implícitos e incorporados que orientam suas ações frente à escola. Conforme 

Bourdieu (1999, p. 42), a herança cultural transmitida pela família, mais de forma 
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indireta do que direta, é “responsável pela diferença inicial das crianças diante da 

experiência escolar e, conseqüentemente, pelas taxas de êxito”. Alertamos, porém, 

para a necessidade de serem observadas as condições sociais de transmissão 

deste capital, que depende das relações entre os membros da família. Para Charlot 

(1996, p. 49) “o indivíduo não é simples encarnação do grupo social ao qual 

pertence” e por este motivo a criança não irá, necessariamente, reproduzir os 

resultados obtidos pelos demais membros daquele grupo. Em outras palavras, os 

capitais presentes num determinado grupo familiar precisam ser mobilizados para 

que produzam os efeitos esperados. Caso contrário, eles permanecem como se 

estivessem em estado de dormência. 

1.2 HABITUS E ESTRATÉGIAS 

Quando se aborda a questão das relações entre a família e a escola, as 

condições da transmissão dos diferentes capitais da família, a preparação familiar 

para os estudos, assim como os mecanismos que as famílias acionam para 

aumentar o rendimento escolar dos filhos, surge o tema do habitus. Neste estudo, 

referimo-nos ao habitus como um sistema de disposições (atitudes, tendências para 

sentir, fazer e pensar) duradouras, incorporado pelos indivíduos durante o processo 

de socialização, o qual atua como um guia (princípio gerador) orientando a ação, a 

percepção e a reflexão, visando à adaptação desses indivíduos ao meio em que 

vivem (BOURDIEU, 1996, 2004).  

Os processos de transmissão e formação do habitus familiar não ocorrem 

de forma automática. São necessárias condições favoráveis para que ocorram. 

Vários aspectos influenciam nesse contexto. O contato com outros grupos, por 

exemplo, pode interferir no estilo de vida dessas famílias, criando novos costumes, 

gerando outras necessidades e provocando mudanças com relação a sua origem. 

Em vista disso, é necessário estudar cada caso para compreender a intensidade e a 

maneira com que os capitais e o habitus dos pais são transferidos aos filhos. Esse 

processo de transmissão não é passivo e depende do envolvimento dos agentes, o 

que pode promover uma aproximação ou distanciamento com relação ao universo 

escolar. 
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O habitus de classe consiste numa base mais genérica, mais ampla, 

implementada no convívio social. Nessa perspectiva, ressaltamos que a família não 

reproduz, necessariamente, o habitus de classe. Caso contrário, os membros 

pertencentes às famílias que integram uma mesma classe social seguiriam, a priori, 

as mesmas orientações e obteriam resultados semelhantes. Não há, repetimos, 

fatores isolados que possam explicar o sucesso ou o fracasso escolar, mas um 

conjunto de fatores articulados que interfere nas ações desses sujeitos, 

influenciando o seu rendimento escolar e, quando analisados de forma 

interdependente, podem ajudar a compreender os resultados educacionais. 

Segundo Lahire (1997, p. 39), os indivíduos são “seres sociais que vivem 

em relações de interdependência, ocupando lugares em redes de relações de 

interdependência e, com isso, possuindo capitais ou recursos ligados a esses 

lugares, bem como à sua socialização anterior ao seio de outras configurações 

sociais”. Desta forma, torna-se necessário especificar que não é possível analisar os 

agentes desta pesquisa dissociados de seus contextos familiar e escolar, pois estes 

possuem configurações específicas que exercem influência em suas estratégias.  

Neste estudo, consideramos estratégia: 

Não como o produto inevitável de um cálculo custo-benefício mas, 
tampouco, um mero resultado do acaso. Se certas ações podem ser fruto 
de decisões explícitas e racionais, outras decorrem do processo de 
interiorização das regras do jogo social e, desse modo, revelam a intuição 
prática que marca o bom jogador, o estrategista. (NOGUEIRA, 2000,         
p. 128). 

Especificamente nesta pesquisa, as estratégias referem-se às ações 

mobilizadas pelos agentes envolvidos no processo de escolarização dos alunos da 

1ª série do ensino fundamental das escolas públicas municipais de Timbó SC, que 

tenham vivenciado a experiência da reprovação no início da sua trajetória escolar. 

Estas estratégias consistem em ações conscientes (explícitas e intencionais), ou 

inconscientes (implícitas e não intencionais), que visam à adaptação do indivíduo a 

situações concretas.  

Baseados nisso, e considerando nossa intenção de identificar e 

compreender as razões que sustentam o fracasso escolar e promovem a repetência, 

pretendemos explicitar de que forma, e com que intensidade, algumas variáveis 

familiares interferem no desempenho escolar. Para tanto, interessa-nos conhecer as 
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estratégias desenvolvidas pelos agentes que fazem parte deste processo, com o 

propósito de entender quais os efeitos das práticas familiares nos resultados obtidos 

por esses alunos em suas aquisições propriamente escolares. Tais estratégias, 

numa espécie de duplo movimento, tanto podem conduzir ao sucesso quanto ao 

fracasso da criança na escola. Em resumo, para desvelar os mecanismos que 

promovem a repetência na 1ª série do ensino fundamental, faz-se mister identificar 

em que consistem e como se traduzem as estratégias empreendidas pelas famílias e 

pela escola que, por sua vez, incidem no rendimento escolar.  

1.3 O FRACASSO ESCOLAR 

Como já mencionado, esta pesquisa, é truísmo informar, não é pioneira no 

estudo do fracasso escolar. Não pretendemos (nem poderíamos) esgotar o tema, 

mas compreender como ele ocorre e quais são suas razões, a partir, segundo a 

expressão de Gaston Bachelard, de um “caso particular do possível”. Uma análise 

macrossociológica desse fenômeno não conseguiria explicá-lo em sua totalidade, 

pois, como construção social, ele é constituído com base numa realidade específica, 

dentro de um contexto sócio-histórico particular e, portanto, assume características 

próprias daquela realidade. A presente investigação está voltada, portanto, a 

produzir conhecimento local, a partir de um caso particular, sobre um fenômeno de 

abrangência universal, (pelo menos ao que tudo indica) e considerando o atual 

momento histórico. 

Segundo Charlot (2000), o fracasso escolar é uma expressão muito 

abrangente e abarca um conjunto de fenômenos que se assemelham, nos quais as 

vítimas são os alunos que, supostamente, não adquiriram os saberes que deveriam 

adquirir e, além disso, apresentam comportamentos não correspondentes aos 

padrões esperados pela escola. Ao escrever sobre este assunto, Charlot (2000,      

p. 16) afirma que o fracasso escolar: 

[...] não é um monstro escondido no fundo das escolas e que se joga sobre 
as crianças mais frágeis, um monstro que a pesquisa deveria 
desemboscar, domesticar e abater. O fracasso escolar não existe; o que 
existe são alunos fracassados, situações de fracasso, histórias escolares 
que terminam mal. Esses alunos, essas situações, essas histórias é que 
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devem ser analisados, e não algum objeto misterioso, ou algum vírus 
resistente, chamado fracasso escolar. 

Ou seja, o fracasso, aqui, não será tomado como algo substantivo, uma 

substância social à qual todos, de forma indistinta, estariam mais ou menos 

predispostos. O fracasso escolar é uma construção social expressa por trajetórias 

escolares fracassadas, ou melhor, expressa por situações de fracasso na escola. 

Nessa perspectiva, entendemos que nem a aprovação, nem a repetência são 

naturais. Portanto, pretendemos, a partir de histórias concretas, identificar possíveis 

variáveis que nos possibilitem destrinçar a teia de cumplicidade que envolve a 

repetência na 1ª série do ensino fundamental, para compreender e dar a 

compreender os mecanismos que promovem esta repetência, enfocando-a como 

uma sanção simbólica negativa, juridicamente garantida e socialmente construída.  

Sanção negativa, pois o repetente é “aureolado” com todos os signos que 

sugerem a marca do fracasso, da punição, do insucesso, enfim, da incompetência. 

Com a reiteração, essa marca é incorporada pelo aluno na forma do desprezo por si, 

da baixa estima e da apreciação pouco favorável de suas potencialidades. Além 

disso, essa sanção é juridicamente garantida, pois é legal, de direito, embora a 

escola atualmente sofra fortes pressões para, de algum modo, ou abdicar desse 

direito ou atenuar a sua aplicação. E, finalmente, essa sanção é socialmente 

construída, pois a repetência, como se sabe, não dá em árvores. 

O insucesso não é uma realidade evidente para a qual precisamos procurar 

soluções, da mesma forma que também não é uma fatalidade predestinada a alguns 

alunos. É um fenômeno que pode cobrir realidades diferentes e ser condicionado por 

contextos históricos específicos. Tanto o sucesso quanto o fracasso escolar são 

representações construídas pela escola como produto de uma avaliação que tem, 

por base, procedimentos e valores institucionalmente definidos, pois são os sistemas 

educacionais que determinam o nível de exigência para a passagem de uma série 

para outra.  
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1.4 PASSOS E DELIMITAÇÕES  

Mediante o direito constitucional da garantia do acesso à educação básica 

pública e gratuita e os programas de universalização de vagas, criou-se a 

expectativa de que todos teriam as mesmas oportunidades. Contudo, constatamos 

que na prática os resultados são outros. Nem todos entram na escola e, dos que 

entram, muitos não conseguem concluir nem mesmo as séries iniciais do ensino 

fundamental.  

Os dados do censo escolar, citados anteriormente, sugerem que a 

repetência é um fenômeno constante e apresenta um caráter precoce, pois aparece 

de forma mais intensa no início da escolaridade formal. Nesse sentido, Vianna 

(2000, p. 51) observa que os resultados obtidos pela criança nessa fase podem 

interferir na sua trajetória escolar. Por esse motivo, esta pesquisa tem como foco os 

alunos da 1ª série da rede pública municipal de ensino de Timbó, SC, que 

vivenciaram a experiência da reprovação. 

Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação de Timbó 

ratifica os dados das pesquisas educacionais de abrangência nacional. Conforme 

esse levantamento, o índice de repetência da rede municipal na 1ª série do ensino 

fundamental, no ano letivo de 2004, foi de 16,16%. Das sete escolas de ensino 

fundamental que compõem a rede, quatro apresentam índices acima desta média.  

Considerando a intenção desta pesquisa, atualizamos o levantamento feito 

pela Secretaria Municipal de Educação para verificar a quantidade de alunos 

reprovados nessa série no início do ano letivo de 2005. Verificamos, nas sete 

escolas pertencentes à rede, que num universo de 273 alunos matriculados na 1ª 

série, 50 já repetiram pelo menos uma vez, o que representa 18,31%. 

Partindo dos dados da Secretaria Municipal de Educação, contatamos a 

direção de cada educandário para apresentar o projeto, explicitar os objetivos e 

convidá-los a participar da pesquisa. Posteriormente, solicitamos uma lista com os 

nomes dos alunos repetentes nas 1ª séries do ensino fundamental. Considerando a 

problemática desta pesquisa, extraímos deste grupo de 50 alunos, três que, 

segundo diagnóstico médico, apresentava algum problema mental ou neurológico 

que poderia justificar as dificuldades escolares resultando, dessa seleção prévia, 47 

agentes. Na posse dessas informações, e diante do tempo previsto para conclusão 
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da pesquisa, das coerções institucionais que delimitam o prazo de execução do 

trabalho, era necessário restringir este universo e delimitar a população.  

Na situação acima exposta, como não conhecíamos o perfil de todos esses 

sujeitos e respectivas famílias, e não sendo a intenção desta pesquisa explicar o 

fracasso escolar baseado somente nas características da origem social e 

econômica, nem tampouco absolutizar os fatores explicativos, mas a partir de casos 

particulares do possível compreender o fenômeno da repetência enfocando as 

dinâmicas internas das famílias e sua relação com o meio escolar, para delimitar a 

população pesquisada aplicamos uma técnica de amostragem aleatória.  

Para desenvolver essa técnica, seguimos as orientações de Barbetta 

(1994). Relacionamos o nome dos 47 alunos em ordem alfabética, distribuindo-os 

em cinco colunas e associamos cada elemento da população a um número inteiro 

sucessivo, com a mesma quantidade de algarismos, iniciando-se por 01 (um). Para 

extrairmos uma amostra aleatória simples de tamanho n=10, que corresponde a 

18,31% do total de alunos repetentes (50) no início do ano letivo de 2005, 

representando, conforme citado anteriormente, o índice de repetência na 1ª série do 

ensino fundamental, tomamos 10 números aleatórios do conjunto {01, 02, ..., 47}. 

Esses números provêm de uma tabela de números aleatórios pré-estabelecida, a 

qual pode ser encontrada em Barbetta (1994, p. 267). 

Selecionados os sujeitos, contatamos a direção das unidades escolares nas 

quais esses alunos estavam matriculados, para informá-los sobre quem seriam, a 

priori, os agentes envolvidos nessa pesquisa. Solicitamos sua cooperação no 

sentido viabilizar os contatos com professores, alunos e familiares e também de 

fornecer informações complementares sobre esses alunos, tais como: endereço, 

filiação e horário de trabalho dos pais para podermos agendar a primeira conversa 

com o intuito de conhecê-los, expor os objetivos desse estudo e convidá-los a 

participar do trabalho.  

Conforme acima mencionado, nossa amostra resultou da aplicação de uma 

técnica de amostragem aleatória e constituiu-se inicialmente de 10 crianças. Porém, 

à medida que fomos contatando e conversando com as famílias desses sujeitos, 

observamos que se delineava um quadro diversificado e representativo da 

população a ser pesquisada concernente ao capital cultural3 e às condições 

                                                           
3 Bourdieu (1998, p. 74)  define três estados do capital cultural. Capital cultural incorporado, sob a 
forma de disposições duráveis do organismo; capital cultural objetivado, sob a forma de bens culturais 
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materiais vividas pelas famílias, mais especificamente, com relação ao capital 

escolar, à renda mensal, ao tamanho da constelação familiar, às formas jurídicas de 

constituição familiar e à ocupação dos pais, conforme poderemos observar mais 

adiante na descrição do Perfil Familiar, no segundo capítulo.  

Segundo Lahire (1997, p. 32),  

quando mudamos o foco da objetiva e pretendemos considerar as 
diferenças entre as famílias que normalmente se tornam equivalentes nas 
pesquisas estatísticas (concretamente as encontramos nas mesmas linhas 
ou nas mesmas colunas dos quadros estatísticos) por sua semelhança do 
ponto de vista de propriedades sociais gerais [...], então nos damos conta 
de que não há nada mecânico (como poderiam fazer crer os modelos 
deterministas e causalistas um tanto abstratos), e, com isso, nada simples 
nos processos que conduzem às facilidades ou às dificuldades escolares. 

Em outras palavras, isso significa que os métodos estatísticos aglutinam 

numa mesma categoria realidades diferentes, sacrificando, com isto, a sua 

singularidade. Por esse motivo, como nosso propósito não é adotar concepções 

universalistas ou promover generalizações para explicar as causas da repetência 

escolar, nem tampouco esgotar esse assunto, circunscrevemos o estudo a cinco 

crianças repetentes, cinco casos expressivos e qualitativamente representativos, 

considerando as características objetivas dessas famílias, entrevistando, para isso, 

seus pais e professores.  

1.5 AS ENTREVISTAS: REFLEXÕES EPISTEMOLÓGICAS 

A seleção dos instrumentos e procedimentos para coleta de dados não é 

independente do objeto de pesquisa e da problemática a ser investigada. É uma 

escolha que acontece no decorrer do processo, durante o mergulho teórico. Ou 

melhor, não é uma questão de escolha, mas de identidade e compatibilidade entre 

os instrumentos de pesquisa e o fenômeno que se pretende investigar. Dessa forma, 

diante do que nos propusemos pesquisar, e considerando a existência de uma 

relação dinâmica entre o sujeito e o meio, previmos instrumentos e procedimentos 

que considerassem as experiências dos sujeitos investigados. Em vista disso, 

                                                                                                                                                                                     

materiais; e o capital cultural institucionalizado (escolar), sob a forma de diploma e titulação 
acadêmica. 
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entendemos que a observação direta e a entrevista iriam contribuir mais 

efetivamente na produção dos dados necessários para esta pesquisa, haja vista que 

elas proporcionariam uma aproximação da realidade destes sujeitos, possibilitando o 

estudo em situações concretas. A modalidade de entrevista adotada não possui uma 

seqüência rígida de questionamentos. Portanto, a entrevista é considerada semi-

estruturada, o que exigiu uma escuta ativa e necessária ao diálogo entre os 

interlocutores na busca de dados pertinentes com o propósito de elucidar o 

fenômeno.  

Por não possuir uma seqüência rígida de questionamentos, não significa 

que seja uma conversa livre e desprovida de objetivos, pois, com base nos 

pressupostos teóricos e nas hipóteses construídas no decorrer do trabalho, 

elaboramos um roteiro, o qual serviu de itinerário, oferecendo o suporte para a 

condução da entrevista, evitando a dispersão do assunto e oferecendo princípios 

norteadores para análise posterior.  

Nesse sentido, Brandão (2000, p.181) alerta que: 

Definitivamente, a flexibilidade sempre reclamada para as entrevistas (não 
estruturadas) não tem nada a ver com uma conversa. A entrevista é 
trabalho, reclamando uma atenção permanente do pesquisador aos seus 
objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a 
refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado, os 
encadeamentos, as decisões, as contradições, as expressões e gestos. 

Mediante autorização prévia dos agentes que participaram desta pesquisa, 

as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra. Durante a 

execução do trabalho, por diversas vezes retomamos a escuta deste material para, 

por assim dizer, revivermos o momento da conversa com as famílias a fim de 

obtermos melhor apreensão das informações registradas e captarmos os detalhes 

mais sutis que vão além das palavras empregadas, como, por exemplo: a entonação 

de voz, as repetições e os silêncios. 

Com relação à importância da escolha do local da pesquisa, reportamo-nos 

a Zago (2003) e, inspirados em seu trabalho, também optamos por entrevistar as 

famílias em suas residências, pois os sujeitos pesquisados sentem-se mais à 

vontade, facilitando a interlocução. Outrossim, ressaltamos que as informações 

obtidas, com a observação dos comportamentos e do meio familiar, durante as 

entrevistas, também são recursos indispensáveis, capazes de auxiliar o pesquisador 
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na compreensão do contexto no qual os sujeitos vivem. Segundo essa mesma 

autora, existe uma relação inseparável entre entrevista e observação, pois muitas 

informações são reveladas pela observação. De modo que o uso simultâneo desses 

dois recursos garante a complementaridade dos dados, uma vez que fornecem ricas 

informações no seu estado real.  

Muitas dúvidas surgiram nesta fase inicial do trabalho. A preocupação e o 

medo da rejeição. A possibilidade de alguém não aceitar participar da pesquisa e, 

conseqüentemente, a necessidade de mudança nos planos, tudo isso gerou 

ansiedade. Além disso, o nervosismo provocado pela inexperiência e a insegurança 

de não perder detalhes importantes ou de esquecer alguma pergunta, associados à 

preocupação de não invadir a privacidade das pessoas que se dispuseram a 

participar da pesquisa, fez com que a primeira entrevista parecesse um 

interrogatório, aspecto que foi superado no decorrer das demais. No entanto, 

relendo outros trabalhos, percebemos que essas angústias não são exclusividade 

nossa e que todo pesquisador, até o mais experiente, vivencia esse suspense inicial. 

A esse respeito, Zago (2003, p. 293) faz notar que “o trabalho de campo dificilmente 

vai se desenrolar conforme planejado e desse modo está sujeito a sofrer um 

processo constante de construção. [...] Dificuldades, em maior ou menor grau, 

inevitavelmente existem”. 

Contudo, percebemos o quanto os sujeitos pesquisados sentem 

necessidade de falar e surpreendeu-nos a receptividade e a confiança com as quais 

elas, apesar de não nos conhecerem, abriram as portas da suas casas para falar 

sobre a sua vida. Por isso, estabelecemos, conforme Bourdieu (1997, p. 9), um 

“contrato de confiança” entre entrevistador e entrevistado e, observando as questões 

éticas, para preservar a identidade e resguardar a privacidade dos entrevistados 

(alunos, familiares e professores), omitiremos seus nomes e o das escolas nas quais 

estudam. Assim, os nomes que serão utilizados no decorrer deste trabalho são 

fictícios. 

Neste trabalho, não intentamos fazer projeções do ponto de vista do 

analista, nem tampouco estabelecer juízos de valor com relação às formas de 

socialização familiar e escolar, negando ou afirmando alguma prática, ou julgar seus 

agentes e as estratégias mobilizadas pelos mesmos. Pretendemos resistir à sedução 

do normativo e ao sentimento de missão e de mandato do intelectual, que Bourdieu 

chama de “pequeno profeta credenciado pelo estado” e, à luz da análise dos 
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teóricos que orientam nossa pesquisa, compreender um fenômeno social partindo, 

conforme mencionado, de “casos particulares do possível”. 

Este trabalho versa sobre um tema cujo contexto nos é familiar e esta 

familiaridade constitui-se num “obstáculo epistemológico”, uma vez que, como se 

sabe, as evidências proporcionam a ilusão do saber imediato. Inicialmente, pode 

parecer simples interpretar os sinais que justificam o fenômeno da repetência, mas 

isso requer um exercício de vigilância permanente para romper com as pré-noções 

e, assim como o médico, ir além das aparências, para desvelar e compreender a 

lógica dos mecanismos que produzem a repetência, considerando a existência de 

um conjunto de fatores articulados. Fundamentados nos estudos de Lahire (1997), 

reconhecemos que não há um estilo único de família que leva a vencer na escola 

elementar e nem um fator que pode explicar sozinho o sucesso ou o fracasso 

escolar. Ao desvelarmos esses mecanismos, é possível fornecer informações e 

argumentos para pensar a prática pedagógica e estabelecer uma política pública 

capaz de introduzir elementos modificadores para este quadro da repetência escolar.  

1.6 A ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro aborda as 

formas de socialização: primária e escolar e a transição família/escola.  A 

socialização é o processo pelo qual o sujeito constrói e interioriza valores e normas 

de comportamento. Este processo que se inicia geralmente na família, agência 

responsável pela socialização primária, é também compartilhado com a escola. O 

ingresso da criança na escolaridade formal implica a transição entre essas duas 

agências socializadoras, que pode se configurar como uma experiência de ruptura 

ou de identidade social, produzindo, conseqüentemente, resultados distintos. No 

segundo capítulo, apresentamos o perfil das famílias, resgatamos dados sobre suas 

trajetórias escolares e os sentidos conferidos por eles à escola. No terceiro capítulo, 

descrevemos as formas familiares da cultura escrita, a ordem moral doméstica, as 

formas de autoridade familiar. Estes aspectos, abordados no segundo e terceiro 

capítulos, subsidiaram a análise das configurações familiares e contribuíram para a 
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compreensão das variáveis interdependentes que produziram situações singulares 

nesses casos particulares. 
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2 FORMAS DE SOCIALIZAÇÃO 

Neste capítulo abordaremos as formas de socialização primária e escolar, 

mobilizadas respectivamente e, preponderantemente, pela família e pela escola. 

Também faremos alusão às implicações da transição entre essas duas agências 

socializadoras no desempenho escolar das crianças. Este capítulo é a ribalta 

conceitual do, por assim dizer, drama que virá a seguir. 

Nossos esquemas de percepção, apreciação e ação são uma síntese das 

experiências que foram vivenciadas e incorporadas em socializações anteriores, as 

quais se constituem na relação de interdependência com outras pessoas, em 

diferentes contextos, que possuem configurações específicas. Somos, portanto, 

socialmente constituídos e, nessa perspectiva, a bagagem de experiências 

adquiridas nas relações anteriores ao ingresso na escola pode contribuir, mais ou 

menos, com a socialização na esfera escolar, produzindo, conseqüentemente, 

resultados distintos (trajetórias bem ou mal sucedidas).  

A escola, ao tratar de forma igual os desiguais, ignora essa diversidade de 

experiências e reforça as desigualdades iniciais do aluno. Partindo de um ponto 

predeterminado, pressupõe que todos possuem as mesmas condições e, cumprindo 

com os princípios de igualdade e universalidade, acaba beneficiando aqueles que 

correspondem às exigências culturais da escola. Nessa perspectiva, o fracasso 

escolar pode ser considerado um caso de solidão do aluno no universo escolar, pois 

as disposições interiorizadas através da estrutura de coexistência familiar pouco 

contribuem para "enfrentar as regras do jogo" escolar (LAHIRE, 1997).  

2.1 SOCIALIZAÇÃO PRIMÁRIA 

Somos seres sociais e, como tais, nossas ações são reações às 

circunstâncias do meio no qual estamos inseridos, e somente serão compreendidas 

dentro do contexto das relações sociais que se estabelecem no convívio com os 

outros. O meio e as relações não determinam o indivíduo, mas criam possibilidades 

para que ele se constitua segundo as condições às quais ele está exposto. Para 

Lahire, os traços de caráter e personalidade da criança não surgem num vazio de 
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relações sociais e são frutos de uma socialização anterior. Assim, "cada traço que 

atribuímos ao indivíduo não é seu, mas corresponde mais ao que acontece entre ele 

e alguma outra coisa (ou alguma outra pessoa)" (LAHIRE, 1997, p. 18). Nesse 

sentido, descartamos a idéia da evolução cognitiva natural e universal, uma vez que 

os nossos capitais se constituem por meio da nossa existência através da 

coexistência com as pessoas que nos cercam, processo que se dá inicialmente na 

esfera familiar, salvo nos casos de crianças órfãs ou abandonadas.  

A escola, além da transmissão dos saberes objetivados, também influencia 

nos processos de socialização da criança. Apesar de predominante, esse modo de 

socialização não é o primeiro que ocorre com a criança, pois, ao ingressar no 

universo escolar, ela conta com uma história de experiências anteriores que 

vivenciou no interior da família, no grupo de amigos ou em outras instituições as 

quais lhe possibilitaram a construção da sua identidade, ou seja, a criança é 

portadora de um habitus constituído na socialização familiar. Nesse sentido, Lahire 

(1997, p. 17) observa que os esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação 

da criança se constituem nas relações sociais, mais precisamente, na socialização 

primária, aquela que, segundo Bernstein (Apud DOMINGOS et al, 1985), ocorre com 

a criança na esfera familiar e que, posteriormente, será sucedida pela escola e pelo 

trabalho. 

Diferente da escola, a família é um espaço de convívio privado cujas 

relações possuem uma dimensão afetiva. É uma instituição universal, pois, embora 

organizada de forma distinta em cada sociedade, ela sempre existiu e todos, com 

exceção dos órfãos e abandonados, são socializados inicialmente no seio da família. 

A socialização primária é um processo segundo o qual a criança, através do convívio 

social, constrói um conjunto de disposições que irão orientar suas ações futuras. 

Nesse processo de socialização, distinto da forma escolar, no qual a escrita se torna 

indispensável, prevalecem a oralidade e os exemplos práticos como forma de 

transmissão e reprodução cultural. 

Esse processo de socialização, que se inicia geralmente na família, é 

contínuo e abrange toda a vida, podendo em algumas instâncias ser mais ou menos 

harmônico ou contraditório. O contato com outros agentes e/ou agências 

socializadoras faz com que as crianças incorporem outros elementos culturais que 

ampliarão sua experiência e lhe possibilitarão novas formas de percepção do mundo 

social. Na abordagem de Bernstein (Apud DOMINGOS et al, 1985), essa 
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incorporação de outros elementos culturais, que ocorre por intermédio da vivência de 

experiências educativas formais, implica um processo de descontextualização e 

recontextualização da socialização da criança na família.  

Por conseguinte, ao ingressar na escola, a criança poderá vivenciar um 

"duplo conflito cultural" (LAHIRE, 1997, p. 171), pois, da mesma forma que o 

conjunto de disposições construídas na socialização familiar pode criar uma 

resistência com relação à educação formal, os novos elementos culturais 

apreendidos no contexto escolar, transportados para o universo familiar, também 

poderão distanciá-la da sua origem. Nesse sentido, o sentimento (positivo/negativo) 

que a família possui relativamente à escola e a maneira (importância) conforme trata 

as experiências vivenciadas pela criança, nesse contexto, agravarão ou amenizarão 

esses conflitos. 

Bernstein (Apud DOMINGOS et al, 1985) descreve a socialização primária, 

os diferentes modo e uso da língua e suas implicações na aprendizagem. Para esse 

autor, a comunicação realizada no interior da família e do grupo de amigos, 

orientada pela classe social, cria procedimentos e realizações fundamentais que 

determinam as predisposições e a resistência à escola/educação formal. Assim, as 

dificuldades que algumas crianças enfrentam ao ingressar na escola podem ser 

vistas como a confrontação entre as ordens de significação, relação social e valores 

diferentes. 

Nesse sentido, também observa Lahire (1997, p. 19): 

De certo modo, podemos dizer que os casos de "fracassos" escolares são 
casos de solidão dos alunos no universo escolar: Muito pouco daquilo que 
interiorizam através da estrutura de coexistência familiar lhes possibilita 
enfrentar as regras do jogo escolar (os tipos de orientação cognitiva, os 
tipos de prática de linguagem, os tipos de comportamentos próprios à 
escola), as formas escolares de relações sociais.  

Segundo Bernstein (Apud DOMINGOS et al, 1985), ao analisarmos as 

características da socialização familiar, podemos distinguir duas formas diferentes 

de uso da língua, a linguagem pública (ou código restrito) e a linguagem formal (ou 

código elaborado). A essas duas formas de uso da língua se associam distintos 

modos, tanto de percepção como de relação com as pessoas e com os objetos. A 

linguagem pública dispõe de um conjunto de elementos sintáticos próprios. É mais 

abreviada e utiliza-se de sinais extraverbais para complementar a fala (entonação de 
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voz, olhares, gestos etc). Representa a forma de comunicação de um grupo 

particular e pressupõe uma herança cultural compartilhada, subentendendo que haja 

uma cumplicidade maior entre seus membros, uma identidade cultural, dispensando 

uma elaboração lingüística mais detalhada e reduzindo a necessidade de verbalizar 

a intenção de forma explícita. A linguagem pública enfatiza as questões práticas, é 

descritiva e não exige muito do interlocutor no que tange a estabelecer 

generalizações, pois se refere ao conteúdo dos objetos.  

A linguagem formal, ou código elaborado, por sua vez, dispõe de um 

conjunto maior de elementos sintáticos, resultando numa construção gramatical 

elaborada. Para comunicar-se, o indivíduo que utiliza a linguagem formal possui um 

vocabulário mais amplo, possibilitando-lhe uma organização mais complexa para 

expressar seus pensamentos e, portanto, tende a ser mais longa, menos objetiva. 

Além disso, o código elaborado acentua o eu sobre o nós e encoraja a elaboração 

verbal da intenção subjetiva. Nenhum desses códigos é, necessariamente, melhor 

do que o outro. Cada um possui características específicas que unem o falante ao 

seu contexto. Contudo, a sociedade pode atribuir-lhe valores diferentes.  

Ainda conforme Bernstein (Apud DOMINGOS et al, 1985, p. 55), "o código 

que a criança traz para a escola simboliza sua identidade social", e a diferenciação 

na comunicação (prática de um código diferenciado) entre a família e a escola pode 

gerar um distanciamento entre a socialização primária e a escolar, haja vista que 

cada extrato da sociedade cria suas próprias formas de comunicação e estas são 

responsáveis pela transmissão das características culturais daquele grupo. Assim, 

se uma criança vive em um ambiente restrito que lhe oferece poucos estímulos 

intelectuais, se está limitada apenas às pessoas que fazem parte daquele contexto, 

as suas ações afetivas, intelectuais e sociais são orientadas por uma forma de 

comunicação particular criada neste ambiente particular.  

Dessa forma, ao ingressar na escola, se o código de comunicação 

construído e praticado na família não for compatível com o código da escola, ou 

seja, se essa criança não estiver familiarizada ou sensibilizada com o sistema de 

comunicação escolar, então a experiência vivenciada será de mudança e não de 

identidade social. A escola tem, portanto, a diversidade como desafio, pois cada 

criança provém de um universo familiar distinto, com características, valores, normas 

de comportamento e códigos de comunicação diferenciados. Dessa forma, os 

usuários da escola nem sempre são aqueles cujo perfil cultural, de autoridade e 
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disciplina é aguardado pela instituição, não correspondendo com a forma de 

socialização praticada na escola. 

A família não é uma organização fechada. Assim como interfere, também 

sofre interferências da sociedade. Ao longo da história, a instituição familiar vem 

passando por transformações que estão associadas ao contexto social, político e 

econômico. Surgem novas configurações familiares e o modelo de família nuclear, 

por exemplo, cede espaço a outras formas de constituição (coabitações e lares 

chefiados por uma só pessoa, principalmente mulheres, conforme percebemos em 

nossa pesquisa) e esta situação, conseqüentemente, reflete-se nas relações 

internas entre seus integrantes, produzindo efeitos variados no comportamento e 

nas atitudes dos mesmos.  

Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, ocorre 

uma redefinição de papéis no interior da família, gerando a necessidade da divisão 

das tarefas domésticas, anteriormente relegadas à mulher pela dedicação exclusiva 

ao lar. O pai deixou de ser o único provedor da casa e a educação dos filhos passou 

a não ser tarefa exclusiva da mãe. Isso implica, também, o ingresso da criança, cada 

vez mais cedo, em instituições educativas, como as creches, reduzindo o tempo de 

convivência entre pais e filhos. Com isso, as instituições de educação formal e a 

família partilham a divisão social do trabalho de educar, de disciplinar / inculcar 

disposições morais e éticas.  

2.2 FORMA ESCOLAR 

A escola é uma instituição recente e que não existiu em todas as 

sociedades. Segundo Lahire (2001), quando ela surge, ocorre uma redefinição dos 

poderes civis e religiosos, desapossando a igreja e as famílias do seu poder de 

dominação, criando uma nova forma de sujeição, a escolar. Ela assume uma função 

que anteriormente era responsabilidade da família e se estabelece uma nova forma 

de relação social entre mestre e aluno, a relação pedagógica. O que fora papel da 

família, a transmissão dos mais experientes aos demais membros, através de 

atividades práticas, passa a ser função da escola.  
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Num espaço específico, distinto do ambiente familiar, profissional e 

religioso, a escola assume a função da transmissão dos saberes objetivados. É uma 

instituição da esfera pública e a relação estabelecida entre os agentes, a relação 

pedagógica, é impessoal e regida por regras externas e formais. Através de seus 

manuais, repassa as regras e ensina a todos como se portar de maneira uniforme e 

indiscriminada. 

A instituição escolar possui uma ordem social específica e procura, através 

de processos de ritualização, manter essa ordem para garantir sua continuidade. 

Conforme Bernstein (Apud DOMINGOS et al, 1985, p. 117), ela é a principal fonte de 

alteração social, profissional e cultural, pois através da inculcação da sua cultura ela 

"modifica a identidade de muitas crianças, transforma a natureza de suas relações 

com a família e com a comunidade e possibilita-lhes o acesso a outros estilos de 

vida e a outros modos de relação social". Desta forma, o processo de adaptação da 

criança a esse novo modo de relação social será tão menos conflitante quanto maior 

for a identificação da forma escolar com a forma familiar de socialização. 

Para Lahire (2001), a forma escolar de socialização não se restringe apenas 

à escola, mas é na escola que assume um papel preponderante. Essa forma possui 

características específicas que a distinguem das demais, mas, à medida que se 

constitui, vai se impondo e influenciando outras formas de relação social. Ela 

ultrapassa as fronteiras da instituição escolar e afeta outras instituições e grupos 

sociais. Alguns elementos da forma escolar estão presentes nas práticas familiares. 

Por exemplo, basta observar como os pais programam e administram o tempo e as 

atividades extra-escolares para seus filhos. Percebemos, com isso, que a forma 

escolar de socialização se expande e está presente em várias outras formas, 

inclusive na familiar. É, portanto, reconhecida por todos, legítima e dominante 

(LAHIRE, 2001, p. 42). 

Isso se dá em razão do fato de a maioria dos pais já terem passado por 

períodos de escolarização e, portanto, suas práticas estão impregnadas dos 

princípios e valores difundidos pela forma escolar. Ao abrir a escola para as famílias, 

o que se observa é que as mais presentes são aquelas com maior capital escolar e 

que, por este motivo, identificam-se mais com esse modo de socialização. A relação 

entre pais e filhos pode ser comparada com a relação pedagógica, principalmente 

nas classes superiores e médias. Nas famílias pertencentes à classe popular, 

geralmente as suas práticas não se identificam com a forma escolar de socialização, 
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ou melhor, a escola não as reconhece por estarem distantes do universo escolar. 

Nesse caso, verifica-se a tendência da escola de tentar transformar essas práticas, a 

fim de que se adaptem às práticas escolares para serem reconhecidas. 

Apesar das críticas que suscita, a forma escolar de socialização tem se 

tornado mais importante nos últimos tempos e vem sendo reforçada pelos 

movimentos de universalização de vagas e de ampliação da obrigatoriedade, cada 

vez mais cedo, para o ingresso na escola formal. A escola e a escolarização 

tornaram-se passagem obrigatória para a inserção no mercado de trabalho e o 

reconhecimento social.  

O crescimento econômico e tecnológico requer profissionais cada vez mais 

qualificados para o mercado de trabalho, o que contribui para se atribuir à escola um 

papel predominante, haja vista que a qualificação profissional passa pelos critérios 

escolares de classificação. Nessa perspectiva, existe uma estreita relação entre a 

trajetória social e profissional e a trajetória escolar. Os efeitos da classificação 

escolar se fazem sentir para além da escolaridade, intervindo no conjunto das 

relações e práticas sociais na vida dos indivíduos mesmo fora da escola. O sucesso 

escolar é reconhecido universalmente e reflete na vida dos indivíduos.  

Com isso, entendemos que vários problemas sociais são constituídos como 

decorrência da aplicação dos critérios escolares de julgamento. O insucesso escolar 

torna-se um problema social quando um determinado nível de qualificações, 

consideradas necessárias para participar da vida social ou profissional, não é 

atingido dentro de um tempo pré-estabelecido. É o caso do analfabetismo, que é 

uma categoria construída a partir dos critérios e interpretações da escola.  

2.3 TRANSIÇÃO FAMÍLIA – ESCOLA 

No Brasil, vários pesquisadores estudaram a interdependência entre as 

condições sociais das famílias e as formas de relação que elas estabelecem com a 

escola e com a escolarização de seus filhos (NOGUEIRA, 2000; ROMANELLI, 2000; 

VIANNA, 2000; ZAGO, 2000, 2003). Esses estudos nos permitem perceber que o 

envolvimento da família pode resultar em melhor desempenho escolar dos filhos. 

Isso dependerá do papel que a criança assume relativamente à escola, que, por sua 



 38 

vez, está relacionado à posição da família com relação à cultura escolar. "Ela não 

‘reproduz’, necessariamente e de maneira direta, as formas de agir de sua família, 

mas encontra sua própria modalidade de comportamento em função da configuração 

das relações de interdependência no seio da qual está inserida" (LAHIRE, 1997,     

p. 17).  

Portanto, a família é um referencial na vida dos indivíduos, e é por esse 

motivo que, no processo de transição família e escola, as experiências anteriores ao 

ingresso na escola formal, vivenciadas no ambiente familiar, podem servir de 

facilitadoras ou de obstáculos, contribuindo ou não para suas aquisições escolares. 

Neste caso, poderá promover uma descontinuidade entre o lar e a escola. Isso 

dependerá do reconhecimento e do grau de identificação e de familiaridade entre os 

procedimentos e valores, estratégias, linguagem e as exigências vividas no ambiente 

familiar com relação àquelas vivenciadas no universo escolar. 

Incorporamos, a partir da inserção no contexto social e familiar, um conjunto 

de disposições que orientam nossas ações, nossas preferências, nosso modo de 

perceber e pensar, chamado por Bourdieu (1998), de habitus. Para esse mesmo 

autor, as atitudes dos membros da família frente à escola revelam o sistema de 

valores implícito da categoria social à qual pertencem e isso, por sua vez, orienta as 

ações das crianças. No entanto, se compararmos algumas famílias com base em 

aspectos objetivos, tais como a categoria social, deparamo-nos com situações 

conflitantes, pois crianças pertencentes a uma mesma categoria podem apresentar 

dificuldades na escola, enquanto outras possuem uma trajetória exitosa. Estudos 

como os de Lahire (1997), Nogueira (2004) e Zago (2000) superam esse 

determinismo da relação entre a condição social e o sucesso ou o fracasso escolar.  

As disposições são, conforme Lahire (2004, p. 28), "o produto incorporado 

de uma socialização" e consistem numa realidade reconstruída, a qual não pode ser 

observada diretamente, ou seja, requer a realização de um trabalho interpretativo. 

Todavia, não é possível deduzir uma disposição de apenas um acontecimento, pois 

a noção de disposição nos dá a idéia da observação de uma série de 

comportamentos recorrentes que se repetem. Essas disposições, por sua vez, não 

são permanentes, nem genéricas. Diferente das disposições físicas ou químicas 

(solubilidade do açúcar na água) que se reproduzem, as disposições sociais podem 

ser atualizadas e, nessa perspectiva, só será possível percebê-las e compreendê-las 

dentro de um contexto com base em situações empíricas. 
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Neste sentido, observa esse mesmo autor (2004, p. 30): 

Uma disposição não é uma resposta simples e mecânica a um estímulo, 
mas uma maneira de ver, sentir ou agir que se ajusta com flexibilidade às 
diferentes situações encontradas. No entanto, nem sempre a disposição 
consegue se ajustar ou se adaptar, e o processo de ajuste não é o único 
possível na vida de uma disposição. Dessa forma, ela pode ser inibida 
(estado de vigília) ou transformada (devido a sucessivos reajustes 
congruentes). 

Famílias pertencentes a uma mesma categoria social, com configurações 

objetivas semelhantes, apresentam estratégias específicas na relação com o 

contexto escolar. Independente da categoria social, algumas famílias adotam 

elementos semelhantes àqueles da forma escolar de socialização na administração 

das atividades domésticas, e a escola passa a ser uma extensão do lar. Conforme 

Lahire (1997), mesmo nas famílias cujos pais são analfabetos, desprovidos de 

capital escolar, a escola pode ganhar reconhecimento e legitimidade e os pais, 

através da reorganização de papéis domésticos e da distribuição de tarefas, podem 

empreender ações para auxiliar os filhos nas suas tarefas escolares.  

Os alunos não são seres abstratos, dissociados de suas condições sociais, 

históricas e culturais e, portanto, não competem entre si, no sistema escolar, sob as 

mesmas condições, pois dependem das configurações familiares constituídas a 

partir de uma multiplicidade de fatores, os quais geram situações singulares. Os 

princípios de igualdade e universalidade favorecem aqueles que correspondem às 

exigências da escola, pois estes possuem um conjunto maior de habilidades para 

compreender o código e a organização da instituição escolar. Nessa perspectiva, ao 

tratar em seu interior todos os alunos como se tivessem as mesmas disposições, a 

escola desconsidera essas diferenças entre os indivíduos, privilegiando aqueles cuja 

cultura familiar se identifica com a cultura escolar. 

Nesta pesquisa, pretendemos identificar e compreender essas diferenças 

secundárias entre algumas famílias cujas características objetivas são 

aparentemente semelhantes. No entanto, apresentam resultados escolares distintos. 

Para isso, lançamos um olhar mais atento para o modo de socialização primária, 

para as práticas educativas domésticas e para as estratégias utilizadas pela família 

visando às aquisições propriamente escolares neste processo de ingresso da 

criança no ensino formal. 



 40 

Destacaremos, nos próximos capítulos, os aspectos que nos orientaram na 

análise das configurações familiares, os quais possibilitaram comparar e estabelecer 

uma relação entre os casos estudados. Isso tudo contribuiu para a compreensão das 

variáveis interdependentes que produziram situações singulares nesses casos 

particulares.  
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3 CONHECENDO OS AGENTES DA PESQUISA 

 

 

 

Neste capítulo descreveremos o perfil das famílias envolvidas 

nesta pesquisa, resgataremos dados sobre suas trajetórias 

escolares e os sentidos conferidos por eles à escola. Também 

analisaremos as dinâmicas internas dessas famílias para 

compreender de que forma ocorre a transmissão do patrimônio 

familiar. Este capítulo, no qual não falta a minudência do 

“infinitamente pequeno”, expõe o cenário do campo de 

investigação sistemática.  

Segundo Lahire (1997), a constituição dos esquemas comportamentais, 

cognitivos e de avaliação da criança não ocorre num vazio de relações sociais, mas 

é resultante de um processo de socialização que se dá, inicialmente, no universo 

familiar. Nossos capitais e disposições são, portanto, ligados a esta rede de relações 

de interdependência mantidas com os outros ao longo de nossa vida.  

Nessa perspectiva, consideramos que a repetência escolar não é uma 

fatalidade; tampouco é resultado de um processo natural ao qual algumas crianças 

estão submetidas, mas o produto de uma construção social que somente será 

compreendida se analisada dentro do contexto de relações sociais mantidas no 

universo do qual faz parte. Várias pessoas podem fazer parte desse contexto, 

porém, nesta pesquisa destacamos os pais como referências primeiras para sua 

vida. Assim, para compreender a realidade desses alunos em situação de fracasso 

escolar, e que integram as fontes da presente pesquisa, procuramos conhecer 

também a trajetória escolar de seus pais, suas vivências e os sentidos conferidos 

por eles à escola, pois entendemos que a criança constrói sua identidade inspirada 

em modelos que admira e com os quais convive no meio social e cultural no qual 

está inserida.  

A trajetória escolar dos pais, a presença objetiva de um capital cultural 

familiar, entre outros aspectos do perfil descritos a seguir, são fatores que podem 

interferir nos resultados escolares das crianças, pois fazem com que esses agentes 

ocupem e falem de um lugar social diferente e, dependendo de como esses 
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elementos são mobilizados dentro do ambiente familiar, estes se refletem nas 

atitudes e na postura de seus membros e, por conseguinte, interferem nas relações 

sociais entre a família e a escola (orientam suas ações e estratégias com relação à 

escolarização dos filhos). Contudo, apesar de seu reconhecido valor, não são 

fatores determinantes e tampouco poderão ser analisados isolados do contexto mais 

amplo que envolve outros aspectos da história dessas crianças. Ou seja, nenhum 

elemento tomado individualmente tem status de causa, e só fará sentido em 

configurações familiares distintas (LAHIRE, 1997, p.180). 

Outrossim, ressaltamos que essas estratégias de mobilização das famílias 

nem sempre são explícitas e intencionalmente dirigidas à escolarização de seus 

filhos, mas podem representar a interiorização das regras do jogo social e revelar a 

intuição prática do "bom jogador" e, assim como ocorre numa competição esportiva, 

poderão antecipar o futuro do jogo e adequar as estratégias para garantir um 

resultado positivo. Ademais, a transmissão desse patrimônio familiar também pode 

assumir diferentes formas, inclusive dentro de um mesmo grupo e, 

conseqüentemente, produzirá resultados distintos. Por esse motivo, Lahire (1997,   

p. 32) alerta para que estejamos atentos às dinâmicas internas das famílias, a fim de 

apreendermos as condições sociais de transmissão desses capitais: 

Não se trata de capitais que circulam, mas de seres sociais que, nas 
relações de interdependência e em situações singulares, fazem circular ou 
não, podem "transmitir" ou não, as suas propriedades sociais. Desta forma, 
nunca devemos esquecer que estamos diante de seres sociais concretos 
que entram em relações de interdependência específicas, e não "variáveis" 
ou "fatores" que agem na realidade social. 

Ou seja, no interior de um mesmo universo familiar é possível encontrar 

resultados distintos relativamente à escolaridade das crianças. Características 

objetivas de uma família, como, por exemplo, renda, escolaridade dos pais, 

condições de moradia, não conseguem explicar sozinhas nem o sucesso, nem o 

fracasso escolar. Assim, aspectos como a posição que a criança ocupa no seio da 

família, seja ela, entre outras possibilidades, caçula, primogênito, ou mesmo o fato 

de pertencer ao gênero masculino ou feminino, poderão alterar as relações 

familiares e interferir no processo de transmissão do patrimônio familiar. 
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3.1 PERFIS E DINÂMICAS FAMILIARES 

Somente poderemos compreender as ações e reações da criança dentro do 

contexto de relações sociais que elas mantêm, inicialmente, com os outros membros 

da constelação familiar (LAHIRE, 1997). Desse modo, com o intuito de apreender as 

condições reais dos agentes que integram as fontes desta pesquisa, 

apresentaremos o perfil das cinco famílias entrevistadas cujos filhos reprovaram na 

1ª série do ensino fundamental da rede pública municipal de Timbó, no ano letivo de 

2004. Os dados que compõem esses perfis resultam das entrevistas realizadas com 

os pais e/ou responsáveis destas crianças, em suas residências, bem como das 

observações dos contextos familiares que complementaram as informações 

provenientes das falas e auxiliaram na compreensão desses casos singulares. Além 

disso, acrescentamos o relato dos professores, os quais revelam suas percepções a 

respeito desses alunos na sala de aula. 

• Ana 

A "Popinha" - Superproteção da filha mais nova 

Ana reside numa casa que se localiza num bairro periférico da cidade 

(distante do centro), no final de uma rua sem saída, na qual se concentram 

mais quatro casas próximas umas das outras. Seus pais vivem maritalmente 

há 12 anos e a família reside nesse mesmo lugar há aproximadamente nove 

anos. A residência é alugada, construída em madeira. Embora a casa tenha 

sete cômodos, incluindo a varanda, é pequena. A pintura, tanto externa, 

quanto interna, está desgastada e o pátio é reduzido.  

No dia marcado para a entrevista chegamos pontualmente às 19 horas e 

fomos recebidos pela mãe de Ana, que nos conduziu pela porta da frente 

para a sala de estar. A televisão estava ligada e um rapaz que foi 

apresentado como filho da Sra. Maria (mãe de Ana) estava assistindo a um 

programa jornalístico. 

Logo, surge na sala o Sr. Antônio (pai de Ana) acompanhado de três 

crianças: (Rubens, Jaques e Ana), os quais permaneceram conosco durante 

toda a entrevista. Rubens e Jaques (irmãos de Ana) sentaram-se no sofá, 
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próximos à mãe e Ana movimentava-se pelo ambiente, mexendo nos 

objetos que estavam sobre a estante. Não tivemos oportunidade de 

conhecer outras dependências da casa, mas o local onde fomos recebidos 

estava organizado. A sala era pequena, pouca luminosidade, com uma 

mesa ao centro, sofás e cadeiras dispostas nas laterais e uma estante com 

algumas estatuetas, televisão, vídeo (que "pegaram num negócio", 

conforme nos disse o Sr. Antônio), aparelho de som e, na última prateleira 

de cima, algumas revistas (único material de leitura percebido no local). A 

casa não possui portas internas, apenas cortinas de tecido separam os 

ambientes. Chamaram-nos atenção as paredes da sala rabiscadas com 

números e letras, o que, posteriormente, foi explicado pela mãe. Segundo 

ela, o Jaques (filho do meio) costuma fazer contas e escrever palavras e 

frases na parede. 

Antes de iniciarmos a entrevista, Sra. Maria (mãe de Ana) solicitou ao rapaz 

que estava assistindo que desligasse a televisão. Imediatamente, ele o fez e 

retirou-se do ambiente. Agradecemos a disponibilidade da família para 

participar deste estudo e pedimos autorização para gravar nossa conversa. 

O casal entreolhou-se e concordou, mas percebemos que o gravador os 

inibiu, principalmente ao pai. Ligamos o gravador e o colocamos sobre a 

mesa de centro e isso chamou atenção de Ana que, por diversas vezes, 

aproximou-se para observar a fita girando. 

O pai de Ana tem 48 anos, trabalha em período integral, é pedreiro 

autônomo e não possui registro em carteira. Considerando que ele é a única 

fonte de renda na família e recebe em média 2,5 salários por mês, isto 

provoca uma certa instabilidade financeira, pois conforme relata em sua 

fala: "às vezes tem serviço, às vezes não tem. Se ficar doente, não ganha 

nada. Se chover, também não ganha nada". Ele iniciou os estudos no 

ensino regular e concluiu a 4ª série do ensino fundamental, quando adulto, 

no supletivo. Em seus relatos, reconhece que a baixa escolaridade tem 

causado alguns problemas no seu trabalho, pois algumas plantas de casa 

são feitas no computador e ele tem dificuldade para entendê-las. 

A mãe de Ana tem 38 anos, já trabalhou de empregada doméstica, mas há 

mais de um ano está desempregada devido a problemas de saúde. Estudou 

até a 2ª série do ensino fundamental e, assim como seu esposo, 
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proveniente de "família pobre" do meio rural, precisou abandonar a escola 

ainda criança (antes dos 12 anos), para ajudar os pais na subsistência da 

casa.  

Ana, oito anos, a mais nova da família (a "popinha", como é chamada pelos 

pais), tem quatro irmãos. Destes, dois são apenas meio-irmãos (irmão 

unilateral), filhos do 1º casamento de cada um dos pais. Uma, meio-irmã de 

22 anos, que estudou até a 2ª série do ensino fundamental e trabalha numa 

empresa de gêneros alimentícios como Auxiliar de Serviços Gerais; outro, 

meio irmão, de 20 anos, que fez até a 6ª série do ensino fundamental e está 

desempregado; um de 11 anos (Rubens), que estuda na 3ª série e reprovou 

duas vezes, na 1ª e 3ª série, e um irmão de nove anos (Jaques), que estuda 

na 3ª série (aquele que costuma escrever e fazer a tabuada na parede da 

casa). Além destes, também mora na mesma casa o irmão da mãe de Ana, 

que tem 33 anos, estudou até a 2ª série do ensino fundamental e trabalha 

como ajudante de marceneiro, totalizando oito pessoas. 

Ana e os irmãos mais novos (Rubens e Jaques) estudam no período 

vespertino e o tempo destinado para as tarefas escolares "deveria" ser de 

manhã. No entanto, a mãe nos conta que não adianta chamar, pois ela 

costuma dormir até tarde e, normalmente, vai para a escola sem fazer os 

deveres. Quanto ao espaço destinado para estudo, não há um local fixo: "às 

vezes na sala, às vezes no quarto, às vezes na cozinha". Além disso, a mãe 

diz que não consegue acompanhar regularmente as tarefas escolares, 

porque tem dificuldade para entender os exercícios, e o pai, quando chega à 

noite, devido ao problema de visão, também não pode orientá-los. A escola 

oferece reforço escolar no contra-turno de estudo, mas somente o Rubens 

freqüenta, pois segundo a mãe, Ana é muito "novinha". Percebemos que, 

por ser filha caçula, ela é protegida, tratada com paparico pelos pais e 

poupada, inclusive, de ajudar nas pequenas tarefas domésticas (arrumar 

seus pertences, secar ou lavar alguma louça). A maior parte do tempo que 

passa em casa fica brincando ou assistindo à televisão. 

A família não participa de nenhum clube, associação ou sindicato. As 

atividades de que costumam partilhar são o almoço de domingo e a missa 

no sábado à noite, pois, durante a semana, "ninguém tem horário pra nada". 

As práticas de escrita da família são bastante restritas e ficam sob 
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responsabilidade da mãe (apesar do baixo capital escolar). Resumem-se à 

lista de compras e recados para informar seu destino, por exemplo: "estou 

no postinho de saúde e logo volto". A leitura de livros, revistas ou jornais 

também não faz parte das atividades cotidianas. Quanto às revistas que 

vimos sobre a estante, a mãe recolheu do material de reciclagem de uma 

casa onde trabalhava como doméstica e são utilizadas para recorte e 

colagem pelas crianças. 

A professora de Ana a descreve como uma aluna que apresenta dificuldade 

para organizar seus materiais, é insegura, tem pouca iniciativa para fazer as 

atividades propostas em sala. "Fica sempre aguardando os outros 

começarem para poder copiar". Inclusive os deveres de casa, quando os 

apresenta, geralmente, são feitos pela mãe ou pelos irmãos. Além disso, ela 

tem uma freqüência escolar irregular, não é assídua. A professora conhece 

os pais, lecionou para os dois irmãos de Ana e associa este comportamento 

dela ao fato de ser a única filha menina e, também, a caçula da família. 

Assim, como em casa todas as atenções são voltadas para ela, fica 

aguardando na escola o mesmo tratamento. Até o início do segundo 

semestre de 2005, ela ainda levava a chupeta para a aula. O contato com 

os pais, no ano de 2005, foi mais freqüente comparado ao ano anterior. 

Quando a professora mandava bilhete para casa, somente após alguns dias 

a mãe comparecia para conversar. Para conseguir aproximar também o pai 

da escola, quando estudaram o tema moradias, a professora convidou-o 

para palestrar aos alunos sobre sua profissão (pedreiro). A professora 

observa que, após várias conversas com os pais, Ana passou a ser mais 

assídua e a fazer, sozinha, as atividades, melhorando seu rendimento 

escolar. 

• Paula 

Uma esfera familiar conturbada 

Esta entrevista foi marcada dia 09/07/05 (sábado), para o dia 15/07/05, às 

14 horas. No dia em que visitamos a família para apresentar a pesquisa, 

esclarecer os objetivos e convidá-los a participar, fomos recebidos pelos 

avós de Paula. Ouviram atentamente nossa exposição e já foram falando 
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sobre a preocupação deles com relação ao desempenho escolar da neta. 

Nesse momento, senti que esperavam alguém para ajudá-los a solucionar o 

problema. Ficamos preocupados, pois não tínhamos intenção de criar falsas 

expectativas. 

No dia marcado para a entrevista, 17/07/05, chegamos à residência dos 

avós de Paula no horário combinado. Propositadamente, marcamos a 

entrevista para um dia letivo com o intuito de conversar somente com os 

avós, sem a presença dos netos, porém não foi possível, pois nessa data a 

escola realizava o conselho de classe e as crianças estavam em casa. 

Percebemos que Paula e seu irmão Pedro estavam nos aguardando, pois, 

assim que estacionamos o carro próximo à residência, eles anunciaram a 

chegada. 

No mesmo terreno existem duas casas: uma de madeira, mais antiga, com 

a pintura já desbotada, na qual reside a família, e outra de alvenaria, sem 

acabamento, descuidada, com os vidros quebrados, portas riscadas, 

paredes sujas com marcas de pés e sapatos. A casa de alvenaria, segundo 

a avó, pertencia aos pais de Paula quando ainda viviam juntos, mas 

atualmente é um espaço no qual as crianças (Pedro e Paula) brincam.  

Alguns móveis como: sofá, estante e cama, ainda estão na casa, mas num 

estado de total abandono. Anexo à casa de alvenaria há um rancho que 

serve de garagem, depósito de ferramentas e de lixo reciclável que a família 

recolhe para vender. Em resumo, desordem aparente. 

Quando chegamos, a avó estava passando o pano no chão da cozinha (da 

casa de madeira) e pediu ao Pedro (irmão de Paula) para acordar o avô, 

que estava descansando. Em seguida, a avó nos conduziu para a outra 

casa, de alvenaria, e sentamos num cômodo que corresponde à sala. 

Solicitamos autorização para gravar a entrevista e, inicialmente, 

percebemos que a avó ficou constrangida, mas no decorrer da conversa o 

gravador foi esquecido. Por parte das crianças, ele causou muita 

curiosidade, pois se aproximavam com freqüência para ver se a fita estava 

acabando e, também, queriam ouvir o que havia sido gravado.  

Aproximadamente 20 minutos após o início da entrevista, o avô acordou e 

juntou-se a nós, sentando numa poltrona próxima. As crianças ficaram entre 

nós e, com freqüência, levantavam e se intrometiam na conversa, 
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antecipando as respostas dos questionamentos direcionados aos avós. 

Faziam barulho com os pés, cantarolavam e batucavam no sofá. O avô 

interrompia a conversa e alterava o tom de voz solicitando silêncio, porém 

não obtinha êxito porque continuavam fazendo barulho. Isso, inclusive, 

dificultou a transcrição da entrevista. 

A família reside em casa própria, com seis cômodos, e possui: geladeira, 

aparelho de som, fogão a gás, 02 televisores e computador, o qual é de uso 

exclusivo de Pedro, fazem questão de alertar. No local em que fomos 

recebidos, não observamos a existência de materiais de leitura (revistas, 

livros ou jornais). Quando inquirida sobre esse assunto, a avó diz que não 

assinam jornal, nem revista, mas costumam comprar livros para as crianças. 

Nesse momento, ela é interrompida pela neta que confirma a existência de 

uma caixa "cheinha" de livros, porém Paula relata que só consegue alcançá-

los subindo na janela, pois os livros estão guardados em cima do armário no 

quarto da avó. 

Paula tinha, na época da entrevista, sete anos e residia com os avós, 

definitivamente, há quatro anos. Seus pais são separados e, desde que 

nasceu, ela conviveu com a disputa entre a mãe, o pai e os avós pela sua 

tutela e a de seu irmão. Há muito tempo não tem mais notícias da mãe e, 

conforme seu depoimento, não faz questão de vê-la, pois o período em que 

viveu com ela não foi bom. Relata que chegou até a passar fome. Além de 

Paula, seus avós e do irmão mais velho, também reside na casa o seu pai. 

No entanto, devido ao horário de trabalho, ela quase não tem contato com o 

pai e, nos finais de semana, geralmente, ele está alcoolizado. Neste caso, a 

constelação familiar se constitui de cinco pessoas. 

O avô tem 64 anos e a avó, 74; ambos são aposentados e a renda familiar é 

de quatro salários mínimos/mês (o pai não contribui). Freqüentaram até 4ª e 

5ª série do ensino fundamental, respectivamente, mas desabafam que o 

ensino de hoje em dia é muito diferente daquele de sua época. O pai de 

Paula tem 38 anos e concluiu a 8ª série no ensino supletivo. Seu irmão 

Pedro tem 11 anos e está cursando a 5ª série. Até o momento, ele nunca 

reprovou, no entanto, freqüentou o reforço escolar e ficou em exame da 1ª 

até a 4ª série.  
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Os avós demonstram-se mais severos com relação aos resultados 

escolares de Pedro, ameaçando, inclusive, bater nele e matriculá-lo num 

colégio interno, caso reprove. Quanto à Paula, eles reconhecem suas 

dificuldades, mas alegam que ainda é muito nova e irá melhorar após 

completar oito anos de idade. 

No período em que Paula não está na escola, passa a maior parte do tempo 

brincando com o irmão e assistindo à televisão. Inclusive as tarefas 

escolares são feitas diante da televisão. Quando ela sente dificuldade para 

fazer os deveres, apela para o irmão que, ao invés de orientá-la, faz por ela.  

Segundo sua professora, Paula tem muitos problemas em sala. Ela brinca 

durante a aula, levanta constantemente da carteira, fica conversando, 

distraindo os colegas e tem dificuldade para organizar-se. Esquece com 

freqüência o material em casa, não segue uma seqüência para escrever no 

caderno e geralmente não apresenta as tarefas. Além disso, relata que ela 

vem para a escola suja e está "carregada" de piolhos. Devido ao fato de 

residirem em frente à escola, a avó está sempre em contato com a 

professora, mas o pai e o avô nunca apareceram para conversar. Segundo 

a professora, Paula alimentava a expectativa de passar para a 2ª série, mas 

"não tinha jeito", ela iria repetir novamente a 1ª série. Para poder oferecer 

um atendimento individualizado à Paula, sua carteira está localizada ao lado 

da escrivaninha da professora. 

• Diogo 

Tudo é ordem e regularidade 

A casa na qual residem Diogo e sua mãe é própria, de alvenaria, com 

aproximadamente 30m² e ainda não está totalmente concluída. Ela foi 

construída nos fundos do terreno deixando, na parte da frente, uma ampla 

área com grama. As paredes externas não estão rebocadas, as janelas e 

portas são provisórias, de madeira. A casa não possui forro, nem portas 

internas, apenas cortinas separam os ambientes e a instalação elétrica foi 

improvisada com extensão e rabichos. A residência é composta por quatro 

cômodos pequenos: cozinha, dois quartos e banheiro. A porta de entrada dá 

para a cozinha, local onde fomos recebidos e realizamos a entrevista. O 
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pequeno ambiente estava bem organizado, tapetes na frente da porta, 

geladeira e balcão; a mesa possuía uma toalha de centro com um vaso de 

flores artificiais e na parede alguns quadros pendurados; a pia também 

estava limpa. Naquele espaço não percebemos a presença de revistas, 

jornais ou livros. 

A mãe de Diogo tem 29 anos, estudou no ensino regular até a 6ª série e 

depois de permanecer um período afastada da escola, retornou, já adulta, 

para concluir o ensino fundamental no supletivo. Durante esse percurso, 

lembra que enfrentou dificuldades e também reprovou na 1ª série. Cita 

alguns fatores, que, na sua opinião, interferiram de forma negativa em sua 

trajetória escolar: origem familiar rural e economicamente desfavorecida, 

timidez e os pais com baixa escolaridade que não a incentivaram para 

continuar os estudos. Trabalha como costureira numa facção localizada 

próximo de sua casa e a renda mensal é de 1,5 salário mínimo, 

aproximadamente. Porém, desde o início do ano (2005) estava afastada das 

suas atividades profissionais para tratamento de saúde, fator que reduz 

ainda mais a renda familiar. Relata que, para conseguir manter a casa e 

pagar o financiamento do material de construção utilizado na edificação da 

casa própria, está aprendendo a fazer trabalhos manuais como bolsas com 

retalhos de pano (fuxico) e bijuterias. 

Diogo (oito anos) reside com a mãe e não chegou a conhecer o pai, pois ele 

os abandonou antes do seu nascimento. Tem uma meio-irmã (11 anos), 

fruto do 1º casamento de sua mãe, com a qual tem pouco contato, pois ela 

sempre residiu com os avós paternos numa cidade vizinha. Sua mãe o 

descreve como um menino calmo e obediente. Além de ser responsável 

pela arrumação dos brinquedos, ele auxilia nas atividades domésticas: lava 

e seca a louça do café da manhã e arruma a cama. No tempo livre, costuma 

andar de bicicleta, brincar com o cachorro e assistir a desenho animado na 

televisão, porém a mãe não o deixa à vontade, delimita os horários para 

evitar exageros. Outrossim, para garantir a disciplina, sua mãe controla 

inclusive as companhias com as quais brinca na vizinhança e no trajeto de 

ida e volta da escola. 

Diogo estuda no período vespertino e sempre faz as lições de casa assim 

que retorna da escola. Conforme relata sua mãe: "ele chega da escola, só 
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come uma coisinha e se manda para o quarto fazer a tarefa". Quando tem 

alguma dúvida solicita auxílio, caso contrário, somente ao final, sua mãe 

confere se os exercícios foram respondidos corretamente e assina o 

caderno. Porém, nem sempre foi assim. No ano em que Diogo reprovou 

(2004), ele não demonstrava interesse em fazer as tarefas e também não 

gostava de ir à escola. Transferido no mês de maio de um educandário que 

adotava a letra script, sua mãe descreve que ele era como um "peixe fora 

d’água", porque não entendia o que a professora escrevia no quadro em 

letra cursiva e, conseqüentemente, não conseguia acompanhar a turma. Foi 

matriculado nas aulas de reforço escolar, o que, na opinião da mãe, não 

ajudou, pois a professora reproduzia o que havia sido trabalhado em sala, 

aumentando ainda mais a dificuldade. Para tentar reverter a situação, a mãe 

adquiriu um caderno e organizou uma rotina de atividades para Diogo 

desenvolver em casa. Diariamente, antes de sair para o trabalho, definia os 

exercícios a serem feitos e quando retornava, à noite, cobrava a lição. Essa 

prática teve continuidade, inclusive, durante o período das férias de final do 

ano. Revela, também, que eventualmente prometia um presente como 

forma de encorajá-lo a estudar. Próximo ao término do ano letivo, Diogo já 

reconhecia a letra cursiva e começara a ler e escrever, no entanto, reprovou 

porque não obteve média suficiente nos demais bimestres. 

Em seu depoimento, a mãe assume que não tem uma prática pessoal de 

leitura (não assina jornal, nem revista), mas procura desenvolver esse 

hábito no Diogo, adquirindo livros de literatura infantil e incentivando-o a ler. 

Diogo, que acompanhou a entrevista sentado ao lado da mãe, levanta-se, 

neste momento, vai até o quarto e retorna orgulhoso com os livros 

mencionados. 

Terminada a entrevista, D. Clara (mãe de Diogo) convidou-nos para ir até o 

quarto ver seus trabalhos manuais (bijuterias e bolsas de fuxico) e 

percebemos, pela forma como havia separado os retalhos: por cores e 

tamanhos, dentro de sacolas e pela disposição dos brinquedos do Diogo na 

estante e sobre a cama, que todos os ambientes  da casa estavam 

organizados, não somente o espaço no qual fomos recebidos. 

Na escola, Diogo é descrito como um aluno caprichoso, organizado e 

sempre realiza as atividades propostas tanto em classe, quanto extra-
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classe. Um dos melhores alunos da turma. "Este ano (2005), foi o primeiro 

aluno que despertou. Em meados de março já estava lendo e escrevendo 

muito bem. Ele está ótimo, excelente", afirma sua professora. O único 

contato feito com a mãe foi no início do ano, quando ela procurou, 

espontaneamente, a professora para conversar.  

• Yago 

O efeito das atitudes e disposições paternas 

A casa na qual residem Yago e sua família localiza-se num bairro de classe 

média, é própria, construída em alvenaria, possui aproximadamente 250m² 

e não tem muro. O jardim é bem cuidado, com canteiros planejados e bem 

distribuídos, os quais são evidenciados à noite pela iluminação decorativa. 

Os pais de Yago são proprietários de uma loja de produtos e materiais 

utilizados para jardinagem e possuem uma equipe de trabalho para projeção 

e manutenção de ambientes externos. Na lateral da casa há uma área com 

grama onde Yago gosta de jogar bola com seu pai e amigos (Yago é filho 

único). A porta de entrada lateral, pela qual fomos recebidos, dá para a sala 

de TV, local onde realizamos a entrevista. Esse ambiente possui um sofá, 

suporte para TV com um aparelho de 29' e é integrado com a sala de jantar, 

onde havia uma mesa com vários objetos sobre ela, inclusive, louças que 

restaram de alguma refeição. A renda mensal da família é superior a 15 

salários mínimos e seus pais possuem: geladeira, fogão a gás, microondas, 

televisor (02), vídeo cassete, DVD, computador e internet. Naquele espaço 

não percebemos a presença de revistas, jornais ou livros. Apesar de 

havermos dito, quando marcamos a entrevista, que gostaríamos de 

conversar com os pais de Yago, o Sr. Marcos (pai) não estava em casa, 

pois ele joga futebol todas as quintas-feiras. Solicitamos autorização para 

gravar a entrevista e não houve objeção. A Sra. Mariana ficou à vontade e 

percebemos que o gravador não a inibiu.  

A mãe de Yago tem 35 anos, concluiu o ensino médio e atualmente está 

fazendo um curso profissionalizante em Administração de Empresas. Há 

três anos, prestou vestibular e não passou, mas ainda pretende fazer 
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faculdade de Administração, pois avalia que é importante e irá contribuir 

para o seu trabalho. Durante sua trajetória escolar, reprovou uma vez no 

ensino médio, quando precisou conciliar trabalho e escola.  

O Sr. Marcos, pai de Yago, também tem 35 anos e estudou somente até a 

6ª série. Segundo informação de sua esposa, ele até tentou retomar os 

estudos e fazer o supletivo para concluir o ensino fundamental, mas não 

obteve êxito. "Quando estudava nunca foi bom aluno, sempre foi empurrado 

de uma série para outra. Ia para a escola, mas não gostava de estudar" 

(enfatiza). Recentemente havia feito um curso de técnicas de jardinagem, 

cujo aprendizado se aplica diretamente ao seu trabalho, caso contrário, não 

lhe interessa.  

Yago é filho único, tem oito anos e não freqüentou desde o início a escola 

pública. Começou a 1ª série numa escola particular e após o primeiro 

bimestre letivo, devido às dificuldades de aprendizagem e por sugestão da 

direção desta escola, foi transferido para a escola pública, sob a 

argumentação de que seria mais fácil para passar no final do ano. A partir 

do ingresso na escola pública, Yago passou a freqüentar as aulas de 

reforço, oferecidas pelo educandário, e ter o acompanhamento de uma 

psicopedagoga, contratada pelos pais. Sua mãe o descreve como um 

menino ativo e interessado pelas atividades do pai. Conforme relata, ele é 

muito apegado ao pai e, sempre que possível, o acompanha para visitar os 

clientes e ajudá-lo nos serviços da empresa. Em casa, ajuda nas tarefas 

domésticas "só brigando", pois desde pequeno a mãe o acostumou a fazer 

tudo por ele.  

A rotina diária da família é bastante agitada, os horários são variados e não 

possuem uma constante, pois são regidos, principalmente, pela atividade 

profissional dos pais. O único horário seguido com rigor é o início do 

expediente, de manhã. Nem mesmo as refeições seguem uma regularidade, 

pois dependendo do movimento no comércio, Yago almoça sozinho numa 

lanchonete próxima da loja. Estuda no período vespertino, vai para a escola 

de carro, às vezes com a mãe, outras com um empregado da loja, e retorna 

com um amigo. Depois do expediente, alguém vai buscá-lo na casa desse 

amigo. Como Yago estuda à tarde, de manhã ele não tem lugar fixo para 

ficar: um dia fica na loja, outro na casa da avó ou na casa da tia. Duas 
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vezes por semana ele freqüenta a escolinha de futebol, atividade que ocupa 

todo período matutino. Nos finais de semana, a família vai para o sítio. Lá 

Yago e seu pai costumam jogar futebol, pescar, caçar e fazer trilha de moto. 

Quando está em casa, brinca de bicicleta e joga futebol com os vizinhos.  

As tarefas, na maioria das vezes, são feitas à noite, pois de manhã ninguém 

tem tempo para ajudá-lo. Quanto ao local, não há um espaço definido, mas 

segundo sua mãe, Yago prefere fazer os deveres na sala, deitado de bruços 

em frente à televisão. Geralmente é a mãe quem corrige os exercícios e 

cobra para que ele não esqueça de levar o caderno para a aula, o que, 

segundo ela, acontece com freqüência. 

Apesar de assinarem o JMV (jornal local de periodicidade semanal), a mãe 

afirma que a família não tem o hábito da leitura. Preferem assistir ao jornal 

na TV e lêem somente quando "sobra tempo". No trabalho, o pai recebe e lê 

apenas as revistas relacionadas à sua atividade profissional. Não costumam 

escrever cartas, bilhetes, nem fazer lista de compras. 

No início do ano, Yago tentou medir forças com a professora. "Ele achava 

que era o dono da festa". Costumava ir para a aula sem fazer a tarefa, 

esquecia o material em casa e retrucava quando era advertido. Para corrigi-

lo, a professora declara que precisou ser enérgica. A cada tarefa não 

cumprida ele tinha que apresentar uma atividade a mais. Relata também 

sobre a dificuldade de conversar com os pais, pois eles alegam falta de 

tempo para ir até a escola. Além disso, percebe que eles não lêem os 

recados enviados para casa, pois dificilmente dão algum retorno. Durante 

todo o ano, a professora conseguiu fazer apenas um contato com a mãe. 

Yago ficou em recuperação, mas conseguiu passar para a 2ª série. 

• Gabriel 

Uma relação altaneira com a escola 

A casa na qual residem Gabriel e sua família é própria, de alvenaria e está 

inacabada (na parte externa falta rebocar e pintar). Ela possui seis 

cômodos, mede aproximadamente 80m² e foi edificada nos fundos do 

terreno. A área livre do terreno é de chão batido, não há grama nem 
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árvores, apenas restos de material de construção (palanque de varal, 

pedaços de tijolos, madeira e telhas) espalhados.  

No dia marcado, chegamos pontualmente às 19 horas e, apesar de estar 

escurecendo, foi possível observar que o pátio estava mais organizado, com 

sinais de que havia sido recentemente varrido. O pai de Gabriel fez menção 

da pontualidade e disse que em 30 anos em que exerce a profissão de 

fotógrafo nunca chegou atrasado para nenhum evento. 

Fomos recebidos na sala, local onde transcorreu toda a entrevista. Esse 

ambiente, conjugado com a cozinha, possui pouca luminosidade, estava 

limpo e organizado. Internamente a casa também não está concluída, o piso 

foi coberto, provisoriamente, por carpete, as paredes salpicadas e 

revestidas com uma camada de tinta branca. Os pais de Gabriel vivem 

maritalmente há nove anos, residem nessa casa há dois anos e possuem: 

geladeira, freezer, televisão, aparelho de som, fogão a gás, vídeo, filmadora, 

computador e internet. Os quatro últimos itens citados servem como 

ferramentas de trabalho para o pai de Gabriel. Antes de iniciarmos a 

entrevista, a mãe preparou um lanche para as três crianças (Gabriel e seus 

dois irmãos) e os encaminhou ao quarto para assistir à TV. Era possível 

ouvi-los brincando, pois os ambientes são separados apenas por uma 

cortina. Ao final, eles se juntaram a nós e sentaram no sofá, ao lado da 

mãe. O pai de Gabriel monopolizou a entrevista, e por várias vezes 

antecipou e respondeu às questões dirigidas à mãe. 

O pai de Gabriel tem 44 anos, trabalha como fotógrafo autônomo há 30 

anos. O estúdio funciona na própria casa, mas confessa que todo seu 

tempo é direcionado para o trabalho. Durante a semana confecciona cartões 

de visita, edita fitas VHS e DVD, visita clientes e, nos finais de semana, 

fotografa festas de casamento, entre outras. Concluiu o ensino médio, no 

entanto, por diversas vezes fez questão de dizer que não gosta de estudar. 

Durante sua trajetória escolar reprovou três vezes, duas no ensino 

fundamental e uma no ensino médio. Lembra (parece até com um certo 

orgulho) que constantemente ficava de castigo, levava puxão de orelha e de 

cabelo porque era malandro e não ia para a aula. Prefere cursos cujo 

aprendizado aplica diretamente na prática, como informática, por exemplo. 

É bastante enfático quando diz que aprendeu o ofício de fotógrafo com seu 
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pai e não precisou da escola para isso. Formado técnico em contabilidade, 

revela que nunca aproveitou o que aprendeu nesta área. 

A mãe tem 26 anos, concluiu a 8ª série e diz que, apesar de não ter dado 

continuidade a sua escolaridade, gosta muito de estudar e tem um sonho: 

"fazer faculdade de direito". Durante sua trajetória escolar, não teve 

nenhuma reprovação, no entanto, de 5ª a 8ª série sempre ficou em exame 

nas disciplinas de Português e Matemática. Revela que sua mãe (avó de 

Gabriel) era muito exigente, esforçava-se para comprar livros e cobrava dos 

filhos capricho na letra. Nesse sentido, ela também procura estar atenta 

com relação ao Gabriel. Trabalha como costureira, mas naquele ano, 2005, 

estava desempregada, pois optou por ficar em casa para melhor 

acompanhar os filhos. Nos finais de semana, ajuda o marido e desempenha 

a função de fotógrafa e cinegrafista.    

Gabriel é o filho mais velho, sete anos, Henrique tem seis e Gustavo, cinco 

anos de idade. Gabriel estuda no período matutino e, quando está em casa, 

ajuda a mãe nas tarefas domésticas e anda de bicicleta com os irmãos, pois 

os pais não permitem que eles brinquem na rua com outras crianças. É 

descrito como um menino calmo, obediente e que prefere atividades menos 

agitadas (não gosta de futebol, por exemplo). Após o almoço, descansa e 

depois vai fazer as tarefas. Não tem um local específico para essa atividade, 

mas costuma fazer os deveres na mesa de jantar ou no quarto. Segundo 

seus pais, quando Gabriel estiver mais avançado nos estudos (8ª série), 

eles pretendem comprar uma escrivaninha e um computador para que ele 

possa fazer os trabalhos da escola.  

As práticas domésticas de escrita e leitura são restritas. Assinam um jornal 

local de periodicidade semanal (JMV), mas raramente lêem, não costumam 

comprar livros ou revistas. O pai disse que se interessa apenas por revistas 

de informática que possuem ilustrações, caso contrário, "livro que só tem 

letras pra mim não vai", afirma. Quanto ao Gabriel, neste ano, depois que 

aprendeu a ler, a mãe disse que costuma trazer os livros da biblioteca da 

escola. Para confirmar, ele vai até o quarto e retorna com dois livros de 

literatura infantil e tenta ler o título.  

Quando a direção da escola informou aos pais de Gabriel, em maio de 

2004, que ele estava com dificuldade e provavelmente iria reprovar, eles 
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preferiram não matriculá-lo nas aulas de reforço, porque ele era muito novo. 

A partir dessa data, por opção dos pais, ele passou a freqüentar a escola 

esporadicamente, ou seja, apenas duas ou três vezes por semana, só para 

não perder o vínculo com os colegas. Inclusive eles assumiram que, no 

restante daquele ano, deixaram de participar das reuniões pedagógicas e 

demais atividades promovidas pela escola. 

A professora relata que, no início do ano letivo (2005), os pais de Gabriel 

aparentavam não estar muito preocupados com sua vida escolar, pois 

geralmente às segundas-feiras ele costumava faltar. Incomodada com a 

situação, chamou-os para conversar, a fim de evitar a repetição da história 

do ano anterior ("ele largou o barco no meio do caminho"). A partir daquele 

momento, houve uma mudança, Gabriel não faltou mais às aulas e a mãe 

passou a manter contato freqüente com a professora para acompanhar o 

seu desenvolvimento. É descrito como um aluno organizado e caprichoso. 

Tem vontade de aprender e cumpre com as atividades propostas em classe 

e também extraclasse. No início do segundo bimestre já sabia ler e 

escrever. 

3.2 ESTABELECENDO RELAÇÕES 

 
Das cinco crianças selecionadas – Ana, Gabriel, Yago, Paula e Diogo – 

cujas famílias foram entrevistadas, três residem com os pais (Ana, Gabriel e Yago). 

Destes, os pais de Ana e de Gabriel, apesar de apresentarem uma relação estável 

(vivem maritalmente há mais de nove anos), não são casados legalmente. No caso 

de Paula, os pais são separados e, apesar de viver sob o mesmo teto com o pai, ela 

é criada pelos avós paternos, pois, segundo eles, o horário de trabalho do pai o 

impede de assisti-la e, como agravante, quando retorna para casa está sempre 

bêbado. Diogo mora apenas com a mãe e não conhece o pai.  

A constelação familiar varia de duas a oito pessoas, sendo que apenas duas 

famílias têm menos de cinco integrantes. No caso da família de Ana, além dos pais e 

irmãos (02), residem também o tio e dois meio-irmãos, filhos do primeiro casamento 

de cada um dos pais. A idade predominante dos pais/responsáveis situa-se entre 35 
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e 65 anos (seis pessoas), a menor é 26 e a maior é 74 anos (avó de Paula). Nas 

cinco famílias que fizeram parte da casuística, a renda mensal varia de 1,5 a 15 

salários. Destes, um não declarou, três recebem menos de cinco e apenas um acima 

de 15 salários.  

Nessas formas de configuração familiar distintas, descritas acima, subjazem 

modelos de relações afetivas e de autoridade específicas entre seus integrantes, 

que regulam o comportamento da criança nos diferentes contextos de socialização, 

inclusive o escolar. Ou seja, essa diversidade em relação aos arranjos familiares, ao 

número de pessoas que compõem a constelação familiar, à idade dos progenitores, 

entre outros, criam diferentes formas de sociabilidade que resultam em modos 

distintos de relacionamento entre pais, filhos e agregados (caso de Ana), 

contribuindo, desse modo, para a constituição das dinâmicas internas destas 

famílias e refletindo nas atitudes, ações e reações de seus integrantes. 

Somente uma família (Ana) não reside em casa própria e, segundo Portes 

(2000, p. 64), esse aspecto representa "um fator importante de estabilidade na 

trajetória social (e escolar)", pois as dificuldades enfrentadas para suprir as 

necessidades básicas, apesar de não serem determinantes, geram instabilidade, 

interferindo na dinâmica familiar e, conseqüentemente, nas formas de investimento 

escolar. Para exemplificar, citamos o caso desta família cuja situação vivenciada 

representa um quadro de vulnerabilidade material, pois, além de residir em casa 

alugada, a mãe é doente e está desempregada, a constelação familiar é a mais 

extensa (oito pessoas) e o pai é pedreiro autônomo e trabalha na informalidade. Os 

depoimentos a seguir ilustram o caso:  

“[...] o pedreiro nunca tem renda fixa, né? Principalmente o autônomo, 

porque às vezes tem serviço, às vezes não tem [...] se ficar doente não ganha nada. 

Se chover, não ganha nada (pai de Ana). 

O custo de vida é caro. É só ele. Ou tu deixa de comer e paga aluguel, ou tu 

paga aluguel e deixa de comer, entende? Eu uso muito remédio [...] esse ano nem 

comprei uniforme pra eles na escola. Material no começo do ano eu comprei, mas 

agora pra julho eu não vou consegui comprar (mãe de Ana). 
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Idade dos 
Tutores 

 
 

Nome 

 
 

Situação 
dos cônjuges 

 
 

Tutores Pai Mãe 

 
Constelação 
Familiar – nº 

de integrantes 

 
Renda 

Familiar (em 
salário 

mínimo) 

 
 

Moradia 

Ana União estável Pais 48 38 08 2,5 Alugada 

Paula Separados Avós 64 74 05 4 Própria 

 

Diogo 

 

Separados 

Mãe 

(desconhece o pai) 

 

--- 

 

29 

02  

1,5 

 

Própria 

Yago Casados Pais 35 35 03 15 Própria 

Gabriel União estável Pais 44 26 05 Ñ declarou Própria 

Quadro 01 - Perfil I 

Fonte: Informações obtidas nas entrevistas com os pais 

Quanto à escolaridade dos pais, observamos um quadro diversificado que 

pode ser caracterizado de baixo capital cultural, pois dos nove adultos somente dois 

(pai de Gabriel e mãe de Yago) concluíram o ensino médio, dois terminaram o 

ensino fundamental e cinco tinham entre dois a seis anos de estudo. Essa situação, 

se não for associada a outras práticas ou atitudes para compensar o modesto capital 

escolar, refletirá no acompanhamento das atividades escolares, pois, segundo 

Carvalho e Burity (2006), ao requerer a colaboração da família nestas atividades, a 

escola pressupõe uma estrutura doméstica habilitada a fazer frente às suas 

exigências. Ou seja, um modelo de família cujas propriedades em termos de capital 

econômico, cultural e escolar sejam capazes de complementar o trabalho realizado 

na escola. No relato da mãe de Ana, que estudou até a 2ª série do ensino 

fundamental, é possível perceber a dificuldade encontrada por algumas famílias para 

dar assistência aos filhos nos deveres de casa ou em outras atividades escolares: 

[...] eu sei ler, sei escrever. Não é tudo aquilo, mas sei. Só matemática daí 

não [balança a cabeça negativamente]. Tudo não sei [...] meu problema é ajudar 

eles, que o que vem hoje em dia eu não sei. Por causa disso muitas vezes eles vão 

sem fazer as tarefas. Ele também muito não sabe [referindo-se ao marido]. Tem 

coisa que nós não conhecemos, eu pelo menos. 

Ao serem questionados sobre suas experiências com relação à escola, os 

depoimentos dos pais revelam que a maioria teve uma trajetória escolar acidentada 

caracterizada por rupturas, desistências e reprovações. A noção de trajetória escolar 

utilizada neste trabalho refere-se ao percurso biográfico escolar, representando o 
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itinerário percorrido pelos pais dessas crianças que vivenciaram a experiência da 

reprovação para alcançar um determinado nível de escolaridade (capital cultural 

institucionalizado). 

Segundo Lahire (1997, p. 172), a forma como os membros da família vivem 

e tratam a experiência escolar da criança, associando-a, às vezes, à própria 

trajetória escolar, pode auxiliar na compreensão de certas situações escolares. Por 

esse motivo, destacamos alguns relatos que representam as dificuldades 

enfrentadas pelos progenitores em suas trajetórias escolares. Esses depoimentos 

evocam lembranças negativas e revelam também um sentimento de indignidade e 

de não pertencimento quando associam essas dificuldades, sobretudo, à situação 

sócio-econômica de suas famílias. É como se os alunos provenientes das classes 

menos favorecidas financeiramente não tivessem o direito de freqüentar a escola e o 

fato de pertencer a uma família pobre fosse impedimento para a continuidade dos 

estudos: 

“Meu pai nos tirou da escola pra roçar pasto e derrubar mato, né? Pra 

ajudar na comida em casa. Daí nós não pudemos mais estudar, né? Ah... Eu assim 

estudei digamos até uns dez anos. Aí meu pai nos tirou do colégio, né? Primeiro que 

eu fui praticamente expulsa da escola por não freqüentar, né?” (mãe de Ana). 

“A gente parou o estudo porque vinha de família pobre, né? E com 12 anos 

estava ajudando os pais em casa, né? Tinha que trabalhar pra engraxate, de tudo 

um pouco, picolezeiro. Tinha que fazer dinheiro para ajudar a família. Com 12 anos 

já estava trabalhando. Aí eu fiz um pouco de estudo de noite, era o supletivo” (pai de 

Ana). 

“Eu lembro bem pouco. Da 1ª série o que eu tenho pra lembrar é só coisa 

ruim. Era muito tímida, chorava por qualquer coisa, não sei o que eu tinha. Eu 

lembro que na 2ª série foi melhor, bem melhor! Depois a gente era tão pobre, que eu 

falo pra ele (Diogo) hoje que a minha mãe comprou uma caixinha de lápis de cor, 

daquelas pequeninas, e a gente dividia em cinco. À noite, não tinha lâmpada. Tinha 

era aquela luz de vela, lâmpada de querosene” (mãe de Diogo). 

“Eu entrei direto na 1ª série num colégio de freira e levava puxão de cabelo 

e de orelha, hoje não tem isso, mas eu levei. Primeiros dias de aula eu fugi da 
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escola, fiz as freiras correrem atrás de mim (risos). Depois eu fui embora. Reprovei 

na 3ª série do primário, 3ª série do ginásio e 3ª ano do 2º grau. Na 3ª série do ginásio 

eu reprovei porque não gostava de estudar e na 3ª série do 2º grau, porque eu era 

malandro mesmo (risos). Eu reprovei por falta de presença. Foi em 1980, eu reprovei 

e em 81 eu passei. Eu realmente vou falar a verdade: eu nunca fui muito chegado à 

escola não” (pai de Gabriel). 

“O Marcos estudou até a 6ª série só e ele não gosta de estudar (elevou 

entonação de voz). Não adianta! Ele nunca reprovou, mas sempre foi empurrado 

(risos). Não, ele nunca foi bom aluno, nunca (risos)” (mãe de Yago referindo-se ao 

cônjuge). 

A partir dos relatos acima, inferimos que a experiência escolar dos 

progenitores não contribui para criar disposições pró-escola ou positivas 

relativamente ao sistema de ensino. No caso de Yago, por exemplo, a mãe é quem 

detém o capital escolar mais elevado (ensino médio). No entanto, ela não exerce o 

papel de referência para a criança, pois conforme relata na entrevista, ele se 

espelha no pai, que não registra experiências positivas com relação à escola.  

Por outro lado, destacamos um outro caso que pode ser tomado como típico 

de superação da condição escolar inicial, no qual a mãe de Diogo, apesar de 

também haver vivenciado uma trajetória acidentada e concluído o ensino 

fundamental na modalidade supletiva, após rupturas e desistências, demonstra que 

interiorizou as regras do jogo social e revela a "intuição prática do bom jogador" 

exercendo o papel de iniciadora e intermediária entre o filho e a cultura escolar. 

Percebendo que Diogo enfrentava dificuldades na escola para compreender a letra 

cursiva, uma vez que estava familiarizado com a letra script, sua mãe passou a 

desenvolver, concomitantemente, em casa, um trabalho "quase pedagógico", para 

auxiliá-lo a superar este obstáculo e evitar a repetência. Ela adotou um caderno para 

Diogo fazer exercícios escolares complementares, inclusive nas férias, e 

eventualmente presenteava-o como forma de encorajá-lo a estudar. 

Com relação à ocupação dos pais/mães, quatro (pai e mãe de Ana, mãe de 

Diogo e mãe de Gabriel) desempenham funções "semiqualificadas" que exigem 

pouca escolaridade (respectivamente, pedreiro, doméstica e costureira). Convém 

ressaltar que, destes, somente um (mãe de Diogo), apesar de estar afastada há 

mais de seis meses por problemas de saúde, não trabalha na informalidade, dois 
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estavam desempregados desde o mês de janeiro (mãe de Ana e mãe de Gabriel) e 

apenas um (pai de Ana) estava na ativa, mas não possui contrato de trabalho. Dois 

são aposentados (avós de Paula), um é fotógrafo (pai de Gabriel), trabalha por conta 

própria sem registro e dois (pais de Yago) são empresários do ramo de 

ajardinamento. 

Na época em que foi realizada a pesquisa, dos nove adultos entrevistados, 

quatro trabalhavam em horário integral (pai/mãe de Yago, pai de Gabriel e pai de 

Ana). Destes, a mãe de Yago e o pai de Gabriel detêm o maior capital escolar, pois 

são os únicos, conforme já mencionado, que concluíram o ensino médio. O trabalho 

em tempo integral absorve a atenção desses adultos, afastando-os das atividades 

domésticas e eles relatam que, envolvidos com as responsabilidades da atividade 

profissional, possuem pouco tempo para dedicar-se às atividades escolares dos 

filhos. 

Além disso, o fato de trabalharem o dia inteiro faz com que o tempo 

destinado ao acompanhamento das tarefas escolares seja o período noturno, após a 

jornada de trabalho. Geralmente cansados, esses momentos, ao invés de 

representarem oportunidades de interação, reforço e de complementaridade às 

atividades desenvolvidas na escola, tornam-se desgastantes, produzindo, ao 

contrário do que se desejava, efeitos negativos na escolarização da criança. 

Segundo observa Lahire (1997, p. 338), aqueles que possuem maior capital 

cultural e poderiam ajudar a criança, "nem sempre têm tempo e oportunidade de 

produzir efeitos de socialização". Dos nove adultos anteriormente mencionados, 

cinco não exerciam, no momento da investigação, nenhuma atividade formal, ou 

seja, não trabalhavam fora e ficavam em casa quase os dias inteiros. Todavia, isso 

não significa que esse tempo seja dedicado a acompanhar a vida escolar de seus 

filhos, pois em seus depoimentos apenas uma mãe (Diogo) revela que faz um 

acompanhamento mais efetivo e sistemático das atividades escolares. Os demais o 

fazem somente quando solicitado. 
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Escolaridade  Profissão  Horário de Trabalho  
Nome 

Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe 

 

Ana 

 

4ª série 

 

2ª série 

 

Pedreiro 

Doméstica 

(desempregada) 

 

Integral 

 

Ñ trabalha 

Paula 4ª série 5ª série Aposentado Aposentada Ñ trabalha Ñ trabalha 

 

Diogo 

 

---------- 

 

8ª série 

 

---------- 

Costureira 

(Atestado) 

 

-------- 

 

Ñ trabalha 

Yago 6ª série Ens. Médio Empresário Empresária Integral Integral 

 

Gabriel 

 

Ens. Médio 

 

8ª série 

 

Fotógrafo 

Costureira 

(desempregada) 

 

Integral 

 

Ñ trabalha 

Quadro 02 - Perfil II 
Fonte: Informações obtidas nas entrevistas com os pais 

Percebemos, pela pesquisa, que em todas as famílias entrevistadas não 

ocorre a divisão das tarefas domésticas, pois estas ficam predominantemente sob a 

responsabilidade das mulheres. Só uma família (Yago), na qual a mãe trabalha em 

período integral, possui diarista duas vezes por semana, mas isso não a isenta do 

compromisso com o funcionamento da casa. Além disso, são também as mães que 

mantêm maior contato com os filhos, que os auxiliam nas tarefas escolares, quando 

requisitadas, e comparecem à escola para inteirar-se do seu rendimento, mas 

somente quando a presença é reivindicada pelo professor ou pela direção. Em 

síntese, das cinco famílias que fizeram parte da casuística, em um caso apenas 

(mãe de Diogo) ocorre a mobilização familiar (consciente, explícita e sistemática) no 

sentido de investimento de tempo para acompanhar as tarefas escolares e reverter a 

situação da repetência. 

Conforme o relato desses pais, as dificuldades enfrentadas para garantir o 

sustento da casa e manter o padrão de vida (no caso dos pais de Yago) fazem com 

que eles se dediquem cada vez mais ao trabalho e isto interfere inclusive nos 

períodos de descanso e lazer. Por conseguinte, as atividades culturais e de lazer 

são aquelas que se apresentam mais acessíveis e requerem pouco investimento, 

tanto financeiro quanto de tempo, ficando restritas aos finais de semana. Ademais, 

são pouco diversificadas, resumindo-se a visitas e almoços familiares, idas à igreja e 

assistir a programas televisivos. A televisão aparece como o meio de comunicação 

acessível a todos, pois 100% dos entrevistados possuem aparelho de TV e relatam 

que costumam assistir geralmente à noite e aos finais de semana. Atividades como: 
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visitas a museus, cinema, teatro, shows ou apresentações artísticas nem são 

mencionadas como opções de lazer e cultura. 

Quanto ao sentido atribuído pelos pais à escola e à escolarização, podemos 

dizer que todos os entrevistados consideram importante a formação de seus filhos e 

revelam que possuem, para os mesmos, projetos de ascensão profissional através 

dos estudos. A partir da análise dos depoimentos, constatamos que a escolaridade 

assume uma função que representa a esperança da superação da condição familiar 

de origem. Isso pode ser conferido nos recortes das falas abaixo: 

“Agora eu concordo que a escola seja importante. Muito tempo atrás eu 

achava que aquilo que eu sabia podia ensinar para eles em casa, entende? Mas 

agora, vendo o mundo como tá ali, eu acho importante para as crianças estudar” 

(mãe de Ana). 

“Cada vez tá mais difícil. Tudo depende do estudo, tudo... Tem que estudar. 

Quem não estuda o que acontece?  Vai ter que capinar, pegar no serviço pesado, 

varrer rua. É isso que eu ensino para eles sempre” (pai de Ana). 

“Hoje em dia sem estudo é difícil emprego, sabe... O que eu quero dele é 

que ele estude bastante para ele não precisar sofrer como a gente sofre por falta de 

estudo, porque a pessoa que tem estudo consegue um serviço melhor” (mãe de 

Diogo). 

“Se não for para a aula não aprende nada. Fica burro” (avô de Paula). 

“A gente pretende que ele faça uma faculdade. Que ele não seja burro que 

nem a gente... (risos)... É que na verdade o nosso serviço não é fácil: carregar pedra 

e trabalhar no jardim... Então a gente queria para ele algo melhor do que isso” (mãe 

de Yago). 

O pai de Gabriel em seu depoimento é enfático ao revelar que o 

conhecimento escolar ("o diploma") não contribuiu para garantir sua entrada no 

mercado de trabalho. Segundo ele, a aprendizagem ocorreu fora das situações 

formais de ensino. "Aprendi o ofício de fotógrafo sozinho, na prática, vendo fazer”. 

Contudo, apesar da descrença no estudo como forma de conquistar um bom 

emprego, confessa que aspira ver os filhos formados no ensino superior. Há, 
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portanto, ainda que latente, a percepção de que a escola possa oferecer segurança 

e estabilidade.  

De modo geral, percebemos a predominância de uma visão instrumental da 

escola, no sentido de conseguir por intermédio dela suprir as exigências e desafios 

para ter acesso ao mercado de trabalho. Nessa perspectiva, ser bem sucedido na 

escola representa um passaporte para alcançar, mais tarde, uma boa situação, ser 

considerado, respeitado, enfim, "ser alguém".  
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4 CULTURA ESCRITA, ORDEM MORAL E AUTORIDADE FAMILIAR 

Neste capítulo analisaremos as práticas vivenciadas no universo 

familiar com os materiais de leitura e escrita e a ordem moral 

doméstica que representa a forma segundo a qual as famílias 

organizam e gerenciam suas atividades cotidianas. A epígrafe 

posta na Introdução ressoa aqui e a lógica prática da repetência, 

conquanto de aparência terrível, revela-se em sua arbitrariedade 

de construção social – e nada tem de natural. 

Conforme já mencionamos, o fracasso escolar não pode ser visto como uma 

epidemia resistente que atinge as crianças mais frágeis. Segundo Charlot (2000), o 

fracasso genérico inexiste enquanto objeto de pesquisa: o que existe são alunos 

fracassados, ou seja, histórias que terminam mal e são estas realidades que 

precisamos conhecer para compreender esse fenômeno. Quando falamos em 

fracasso escolar nos referimos a um fenômeno recorrente na educação brasileira 

que, se for analisado por intermédio de procedimentos estatísticos, evidenciará um 

perfil generalizado dos alunos repetentes que, por sua vez, é insuficiente para 

explicar as diferenças existentes no interior de contextos aparentemente 

homogêneos do ponto de vista dos atributos objetivos. 

Ao lançarmos um olhar individualizado sobre "casos particulares", 

perceberemos que alguns representam mais do que simplesmente uma exceção à 

regra, pois, ao considerarmos apenas suas características objetivas, deixamos de 

lado um conjunto de aspectos que compõem sua singularidade e que produzem 

resultados distintos. Precisamos ir além dos dados estatísticos para conhecer como 

esses atributos objetivos se movimentam, ou são mobilizados no interior destas 

famílias, para tentar compreender os mecanismos que provocaram a reprovação. 
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4.1 A CULTURA ESCRITA 

“A escola é um universo de cultura escrita“. 
(LAHIRE, 1997, p. 20). 

No processo de escolarização, a escrita torna-se indispensável, pois 

representa uma forma de registro, acumulação e conservação da cultura. 

"Historicamente, a pedagogização, a escolarização das relações sociais de 

aprendizagem é indissociável de uma escrituralização – codificação dos saberes e 

das práticas" (LAHIRE et al, 2001, p. 29). 

A codificação dos saberes e das práticas escolares possibilita a organização 

do sistema de ensino de maneira formal e durável, o que distingue a forma escolar 

de aprendizagem das formas orais e práticas, uma vez que estas não utilizam o 

recurso da escrita. Assim, para aqueles que pretendem ter acesso aos saberes 

escolares, é necessário o domínio da língua escrita e cabe à escola ensinar a falar e 

a escrever conforme as regras universais e formalizadas da gramática. "A forma 

escolar de relações sociais é a forma social constitutiva do que se pode chamar uma 

relação escritural escolar com a linguagem e com o mundo" (LAHIRE et al, 2001, p. 

35). 

4.2 PRÁTICAS FAMILIARES DE LEITURA E ESCRITA 

As formas familiares da cultura escrita referem-se à relação que os 

integrantes da família estabelecem com os materiais escritos e poderão ser positivas 

ou negativas. Portanto, para compreender como se processa essa relação, quais 

são seus efeitos e sua influência nas aquisições propriamente escolares, não será 

suficiente detectar a existência de materiais impressos ou da prática da leitura e 

escrita na esfera familiar, mas atentar para as diferentes experiências que os 

membros da família vivenciam com esses materiais. 

Conforme Lahire (2002), a utilização da escrita representa uma ruptura com 

o senso prático, possibilitando aos seus usuários o "domínio simbólico de certas 

atividades, bem como sua racionalização", pois por intermédio da escrita é possível 
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objetivar as ações que estão por vir, assegurando maior controle sobre estas ações. 

As práticas de escrita doméstica são, por exemplo, uma forma de organizar o 

pensamento e a ação daqueles que pertencem a um determinado grupo e esta 

questão é indissociável da ordem moral doméstica (evita improvisos, torna possível 

maior controle do tempo e divisão das tarefas etc). 

A utilização desses recursos (leitura/escrita) pode assumir sentidos 

diferentes em universos familiares aparentemente semelhantes e, 

conseqüentemente, produzir efeitos distintos para os agentes que integram esses 

meios. A incorporação dos sentidos simbólicos e das funções sociais da leitura e da 

escrita ocorre desde muito cedo. O contato que os agentes mantêm, no âmbito da 

relação familiar, com a cultura escrita pode servir de modelo identitário para a 

criança, antes mesmo do ingresso na escola e do domínio dessas práticas (atitudes 

dos pais que a criança toma como exemplo e tenta imitar).  

A modalidade, a freqüência, a importância e a representação, enfim, as 

formas de relação dos agentes que convivem num determinado contexto familiar 

com os atos de leitura e escrita contribuem para construção de pré-disposições ou 

de resistência a essas práticas e, possivelmente, isso refletirá em suas trajetórias 

(escolar e profissional). Diante disso, pressupomos que quando uma criança cresce 

num contexto em que as pessoas com as quais ela se relaciona utilizam-se 

freqüentemente da leitura e da escrita, valorizando essas práticas como formas de 

entretenimento, aproximação e coesão entre seus membros, ou como fonte de 

informação e de organização do cotidiano e da vida familiar, essa criança pode 

construir uma bagagem que a ajudará a fazer frente às exigências escolares. 

Nossa pesquisa revela que os contextos de leitura oferecidos pelas famílias 

contatadas são raros e pouco variados. Das cinco famílias, apenas duas assinam 

um jornal local de periodicidade semanal (JMV). No entanto, quando inquiridas, 

revelam que as práticas de leitura não fazem parte das atividades cotidianas (são 

ocasionais) e quando ocorrem assumem uma função instrumental, não 

representando entretenimento ou fruição. Vejamos: 

“O que eu vejo é o JMV nos finais de semana. Porque chega aqui sábado, 

daí eu vejo sábado à tarde, sábado à noite quando tem tempo, né? Mas a gente lê 

muito pouco! A gente lê pouco, pouco. O Marcos [esposo] gosta muito daquelas 
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revistas de jardinagem, então ele lê muito isso ali, mas fora parte, muito pouco” (mãe 

de Yago - Ensino Médio). 

“Leitura, eu gosto de ler. Eu gosto de ler revistas, jornal. Às vezes eu 

compro revistas de informática, essas coisas eu leio sempre. Eu só não leio livros 

que não tenham desenho, figura, daí não tem graça [risos]. Livros que só têm letras 

pra mim não vai!” (pai de Gabriel - Ensino Médio). 

Além de conferir a existência de atividades que envolvam a escrita e a 

leitura na família, também é preciso estar atento para perceber o lugar que ocupam 

e a forma como são tratados os materiais impressos no universo familiar e identificar 

sua eventual compatibilidade com a forma praticada na socialização escolar.  

A esse respeito, destacamos em nossa pesquisa duas situações que 

revelam formas distintas de relação com os materiais de leitura. Ao abordarmos esse 

assunto com a avó de Paula, ela afirma que não assina jornal, nem revista, mas 

compra livros para as crianças lerem. Imediatamente, sua neta a interrompe e 

confirma a existência de uma caixa "cheinha" de livros, porém, relata que só 

consegue alcançá-los subindo na janela, pois os livros estão guardados em cima do 

armário no quarto da avó. Por outro lado, quando a mãe de Diogo menciona os 

livros de literatura infantil adquiridos, ele se dirige ao quarto e retorna exibindo 

orgulhoso o material citado. De acordo com Lahire (1997, p. 342), "nenhuma família 

é desprovida de quaisquer objetos culturais, mas estes (principalmente os 

impressos) podem, às vezes, permanecer em estado de letra morta porque ninguém 

os faz viver familiarmente". Portanto, de que adianta a família possuir ou adquirir 

livros se esse capital não for ativado? Manter os livros sobre a estante como adorno, 

encaixotados sobre o armário ou trancados em locais de difícil acesso não garante 

que as crianças construam experiências positivas com esses materiais. 

Com relação às práticas de escrita doméstica, percebemos que elas não 

são comuns nas famílias investigadas. Somente a mãe de Ana tem o hábito de fazer 

lista de compras semanalmente e escrever bilhetes para informar seu destino 

quando necessita sair de casa. Caso contrário, a única forma de escrita presente 

nestes lares é a escolar. Contudo, o não uso da leitura e da escrita no contexto 

familiar pode ser compensado pelas atitudes dos agentes frente a essas práticas, 

valorizando, incentivando ou produzindo situações em que as crianças são incitadas 

a ir, por si mesmas, em direção a uma cultura escrita ausente na família. Nesses 
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casos, os pais, mesmo analfabetos ou com pouca escolaridade, podem 

desempenhar o papel de intermediários entre a cultura escrita e seus filhos. É a 

situação da mãe de Diogo (ensino fundamental), que não assina jornal nem revista, 

tampouco cultiva o hábito de ler e escrever, no entanto, reconhece a importância 

destas práticas e costuma comprar livros de literatura infantil para que o seu filho 

possa ler e também adotou um caderno para fazer exercícios escolares 

complementares, inclusive nas férias. 

Questionando as concepções ambientalistas que priorizam as ações do 

meio de forma abstrata, Lahire considera que a presença de um capital cultural 

objetivado só faz sentido se ele tiver condições de ser transmitido, ou seja, estar 

inserido em um ambiente rico em materiais e objetos estimulantes não basta para 

que a criança se aproprie das disposições culturais. É por esse motivo que contextos 

familiares com condições objetivas aparentemente homogêneas podem produzir 

resultados distintos, pois ter ou não ter acesso aos bens culturais não garante que 

eles sejam mecanicamente transmitidos.  

Segundo Bourdieu (1998), a apropriação do capital cultural objetivado 

pressupõe a existência do capital cultural incorporado, mas às vezes as pessoas 

mais presentes na vida das crianças não são aquelas que possuem essas 

disposições e nem sempre a herança cultural "chega a encontrar condições para 

que o herdeiro herde" (LAHIRE, 1997, p. 338). 

4.3 A ORDEM MORAL DOMÉSTICA E AS FORMAS DE AUTORIDADE FAMILIAR 

A ordem moral doméstica representa a forma segundo a qual a família e 

seus integrantes organizam e gerenciam suas atividades. Ela não se constitui 

naturalmente, é construída e aprendida nas relações que se estabelecem no 

contexto familiar, na socialização primária. Segundo Lahire (1997), a ordem moral 

doméstica está vinculada a uma ordem cognitiva, pois a disciplina de uma rotina 

diária pautada na regularidade de atividades e horários também produz estruturas 

cognitivas ordenadas capazes de pôr em ordem e organizar os pensamentos. 

Sob este enfoque, podemos dizer que a intervenção da família não se limita 

às ações que estão direta ou intencionalmente voltadas ao rendimento escolar, mas 
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também àquelas cujo objetivo é estabelecer uma vida regrada com base na moral do 

bom comportamento. Citamos, como exemplo, os pais que exercem um controle em 

relação aos horários, estabelecem limites, os quais não devem ser ultrapassados, 

controlam os programas de televisão, as saídas e as companhias. Assim, mesmo as 

famílias cujos pais apresentam maior dificuldade de acompanhar os deveres 

escolares (exercer vigilância nas questões escolares) por causa do baixo capital 

escolar podem desenvolver outras estratégias que, indiretamente, contribuem e 

auxiliam seus filhos no processo de transição entre a família e a escola.  

Ao tratar sobre este tema, Lahire (1997, p. 206) afirma que:  

A ausência do capital escolar é compensada pela presença de uma ordem 
de vida que, direta (na produção de crianças disciplinadas, que respeitam 
as autoridades) ou indiretamente (pela produção de situações em que as 
crianças são incitadas a ir, por si mesmas, em direção a uma cultura 
escolar ausente na família) se harmoniza com o universo escolar. 

A família e a escola exercem importante função na socialização das 

crianças, principalmente em casos como o desta pesquisa, cujas crianças têm 

idades que variam entre sete e oito anos e o círculo de relações sociais é mais 

restrito. Portanto, o papel que assumem ao ingressar na escola depende da posição 

da família com relação à cultura escolar, do seu envolvimento e da familiaridade com 

essa cultura. Assim, a resposta da criança à cultura escolar provavelmente refletirá a 

maneira de pensar, sentir e agir do contexto no qual ela está inserida. 

O universo escolar é um ambiente cuja rotina diária está pautada na 

regularidade, na disciplina e no respeito à autoridade do professor e essa dinâmica, 

por sua vez, pode ser mais ou menos coerente com aquela vivenciada pela família. 

A escola, portanto, realiza um modo de socialização próprio e para corresponder às 

suas exigências o aluno precisa ter construído um conjunto de disposições e 

competências que lhe possibilite a adaptação neste meio. Antes de rotular uma 

criança de indisciplinada, bagunceira ou desorganizada, precisamos verificar se as 

configurações familiares lhe possibilitaram a construção dessas competências. 

Segundo Vygotsky (1998), qualquer competência aparece duas vezes ao longo da 

experiência de um indivíduo: primeiramente no plano interpsicológico e, depois, no 

plano intrapsicológico. Em vista disso, ao pesquisarmos a presença de certas 

competências nos alunos, é necessário reconstruirmos as condições de 

interdependência que originaram essas competências. 
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A criança que vive num ambiente familiar no qual os pais exercem uma 

vigilância moral regular e sistemática, que acompanham a vida escolar de seus 

filhos, disponibilizam um espaço e estabelecem horários para as tarefas, controlam o 

tempo que passam diante da televisão e os programas a que assistem, selecionam 

as amizades e limitam o tempo destinado para brincar, produz, mesmo 

inconscientemente, métodos de organização e comportamentos coerentes e que se 

identificam com aqueles requeridos pela forma escolar de socialização. Assim, "o 

ofício de aluno no curso primário, o tipo de ethos, de caráter que a escola exige 

objetivamente, podem ser parecidos com o ethos desenvolvido por essas famílias" 

(LAHIRE, 1997, p.26). 

A organização exigida na ordem moral doméstica está associada a uma 

forma de autoridade familiar que possibilita a interiorização de regras e autocontrole, 

e a maneira como é vivenciada essa autoridade pode influenciar na aceitação, ou 

não, da autoridade proveniente da escola. Com isso, não pretendemos negar ou 

afirmar determinadas práticas, e tampouco valorizar um modelo ideal de exercício de 

autoridade familiar, porém o fato é que os alunos podem estar sendo submetidos a 

formas de relação com a autoridade e com regras disciplinares diferentes entre a 

escola e a família. Por vezes, as práticas socializadoras familiares são dissonantes e 

não correspondem ou não são reconhecidas pelas formas de socialização escolar. 

Ou seja, as regras do jogo no contexto familiar diferem daquelas estabelecidas na 

escola e isso pode criar uma distância entre esses dois universos, escolar e familiar, 

refletindo na escolaridade da criança. 

Para conhecer a ordem moral doméstica que rege o cotidiano das famílias 

pesquisadas, inquirimos a respeito do posicionamento de seus integrantes com 

relação a alguns aspectos, a saber: definição dos horários determinados para 

dormir, acordar, brincar, fazer as refeições; controle do tempo despendido e dos 

programas assistidos na televisão; participação da criança nas tarefas domésticas; 

freqüência às aulas; controle das amizades e do tempo ocioso; disponibilidade de 

espaço e horário para realização das tarefas escolares; responsável pelo 

estabelecimento e cobrança do cumprimento das regras e as sanções previstas pelo 

descumprimento das mesmas. Outrossim, ressaltamos a relevância de as 

entrevistas terem sido realizadas nas próprias residências das famílias, pois com isto 

foi possível observar a organização material e simbólica desses lares e seus 

arredores. 
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Analisando a rotina das cinco famílias entrevistadas com relação aos 

quesitos descritos acima, que representam a ordem moral doméstica e as formas de 

autoridade familiar, destacamos um caso, o de Diogo, que se distingue dos demais 

no que concerne à organização, regularidade e disciplina.  

Segundo sua mãe, Diogo é uma criança muito obediente, ajuda nas tarefas 

domésticas e é responsável pelo cuidado e arrumação de seus pertences. Baseados 

em seus relatos e na organização da moradia e adjacências, este é um caso que 

pode ser considerado típico de uma conduta vigilante, pois a mãe demonstra 

controle dos horários (dormir, acordar, assistir à televisão e fazer as tarefas), das 

atividades e, inclusive, das companhias do filho (estratégia de fechamento familiar), 

com o objetivo de manter a disciplina e garantir a ordem. O relato abaixo, obtido por 

ocasião da entrevista com a mãe de Diogo, demonstra sua preocupação com a 

moral do bom comportamento: 

“No começo ele brincava bastante, só que depois eu cortei porque eu não 

estava mais conseguindo dominar ele (grifo nosso). Ele estava ficando rebelde! 

Tudo o que os outros faziam ele vinha e fazia também. Ai eu cortei. Até na escola 

eles iam junto antes. Ele ia com esses meninos, eu nem levava. Hoje veio 

reclamação que eles estavam jogando pedra nos carros. Eu disse: Não. Não quero 

mais. Ele vai sozinho e volta sozinho, que é pro bem dele”. 

Esse acompanhamento mais sistemático subentende a necessidade de 

tempo para verificar se as tarefas estão sendo seguidas, ou não. No caso descrito 

acima, a mãe de Diogo, durante grande parte do ano letivo de 2005, esteve afastada 

do trabalho por problemas de saúde, o que lhe permitiu maior contato com seu filho 

e, conseqüentemente, mais oportunidades para produzir o efeito desejado no que 

diz respeito à formação da moral do bom comportamento. Contudo, a disponibilidade 

de tempo não pode ser considerada condição definitiva para o estabelecimento de 

uma ordem moral doméstica mais rigorosa, pois nos casos de Paula, Ana e Gabriel, 

a mãe/avó também permanecia em casa em período integral e a postura com 

relação à disciplina da rotina doméstica é distinta. Com isso não pretendemos emitir 

julgamento, tal como o de negligência, mas ressaltar que condições semelhantes 

podem produzir efeitos diferenciados. 

O detalhamento e a análise das falas dos pais revelam essas diferenciações 

com relação à organização material e temporal do universo doméstico. Segundo o 
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relato dos avós de Paula e dos pais de Ana, ambas não têm horário nem local 

determinado para fazer tarefas escolares ("quando as fazem") e também não 

cultivam o hábito de auxiliar nas atividades domésticas, pois nas horas vagas a 

principal atividade é brincar e assistir à televisão. 

“De manhã na televisão e de tarde quando não tem aula ela vem aqui 

dentro brincar de boneca. Só televisão. Podes ir ver que ela tá na televisão. Chega 

da escola, tira a roupa e vai correndo pra TV” (avó de Paula). 

A mãe de Ana, quando indagada sobre o horário destinado para as tarefas 

escolares, responde: 

“Olha, eu a chamo às oito horas, que seria um horário ótimo, né, mas ela 

não levanta. Ela dorme até as 11 horas. Levanta, toma banho, almoça e vai pra 

escola. A hora que ela se levanta ela diz: - Mãe, eu tenho tarefa, a mãe pode fazer? 

Eu digo não e daí eu ponho bilhete e mando pra professora”. 

Além disso, a entrevista realizada com os avós de Paula foi muito confusa, 

pois todos falavam ao mesmo tempo. As crianças (Paula e seu irmão) interrompiam 

constantemente, desautorizavam os avós e respondiam aos questionamentos 

direcionados a eles. Por conseguinte, a transcrição foi cansativa e demorada, 

exigindo o retorno constante ao material gravado para identificar quem estava 

falando e o quê. Inicialmente, a intenção foi realizar a entrevista sem a presença de 

Paula, mas reconhecemos que as informações obtidas com a observação deste 

comportamento também contribuíram para compreendermos melhor o contexto no 

qual ela vive. 

Situações como as de Ana e de Paula, descritas acima, revelam 

instabilidade na rotina diária do contexto familiar no que se refere aos horários, 

atividades, aos cuidados e à participação na organização da casa e dos objetos e 

isto reflete também, conforme relato dos professores, no comportamento escolar 

(cria disposições antiordem), pois "a ordem moral e material em casa tem uma 

grande importância na escolaridade dos filhos porque é, indissociavelmente, uma 

ordem cognitiva" (LAHIRE, 1997, p. 26). 

Essa instabilidade também é evidenciada no caso de Yago, cujos pais são 

empresários e declaram que não têm tempo para acompanhar de perto as atividades 
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do filho, principalmente as escolares. Quanto inquirida sobre a rotina da família, a 

mãe relata que é muito corrida, e no contra-turno do período de aula, Yago não tem 

um local definido para ficar: "De manhã, um dia é comigo, um dia é na minha 

cunhada, um dia na loja". Nem mesmo as refeições seguem uma regularidade: "É 

muito difícil a gente vir pra casa almoçar. Às vezes almoça na sogra, às vezes pega 

marmita, às vezes eu trago marmita pra casa, às vezes a gente come em algum 

lugar. Depende, depende!" Segundo as informações da mãe, Yago ajuda na 

arrumação de seus pertences "só brigando", pois desde pequeno ela faz as coisas 

por ele.  

Outra questão que emerge das informações coletadas é com relação à 

identificação de Yago com a figura paterna (construção da identidade sexual sobre o 

modelo do pai): "O Marcos (pai) também é relaxado. Ele joga tudo! Às vezes o 

Marcos briga com ele: - Ah, Yago, tu joga tudo. E ele responde: - Mas pai, tu 

também joga! O Marcos também é assim de jogar tudo. É sapato, é tudo o que ele 

vê, ele tira e joga”. Reportando-nos a Lahire (2002, p. 185), ele afirma que 

"pequenos gestos dizem mais - e de modo mais eficaz - que longos discursos". 

Portanto, para compreender as reações da criança na escola é preciso reconstruir as 

experiências e os exemplos vivenciados no contexto da socialização familiar. Ou 

seja, verificar se as regras do jogo no contexto familiar são compatíveis com aquelas 

exigidas na socialização escolar. Caso contrário, a transição família – escola poderá 

representar uma ruptura entre essas duas agências socializadoras (família e escola), 

interferindo no comportamento da criança, na sua adaptação à rotina da escola e às 

aquisições propriamente escolares.  

Não encontramos, nas entrevistas realizadas, nenhum caso que possa ser 

qualificado de omissão ou negligência, pois segundo o relato dos pais/avós e mãe 

(no lar matrifocal), as famílias procuram estabelecer regras e normas para as 

atividades de rotina. No entanto, com exceção da mãe de Diogo e de Gabriel, as 

demais revelam dificuldades para controlar o cumprimento dessas regras e não 

conseguem obter o resultado esperado referente à aceitação e à obediência dessas 

normas por parte dos seus filhos. Como essa capacidade de aceitar e seguir regras 

não é resultado de um processo natural, mas produto de uma construção social que 

ocorre, inicialmente, no universo familiar, quando as crianças são submetidas, na 

escola, a regimes disciplinares e a formas de exercício de autoridade diferenciados 
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em relação à família, e em alguns casos até mesmo opostos, ela poderá enfrentar 

dificuldades de adaptação à escola e também às tarefas inerentes a ela. 

Considerando que a escola é um ambiente que requer a observância de 

regras e comparando-a aos contextos familiares descritos, a propósito da ordem 

moral doméstica, percebemos que esses alunos, com exceção de Diogo, são 

expostos a estatutos disciplinares diferentes, revelando dissonância entre a família e 

a escola no aspecto disciplinar, sobretudo nos casos de Ana, Paula e Yago. A forma 

como eles se comportam e reagem à autoridade do professor reflete as disposições 

interiorizadas na socialização primária e não corresponde à conduta esperada pela 

escola. As queixas que registramos de seus professores é que, geralmente, estes 

alunos “não conseguem se virar sozinhos”, precisam ser constantemente lembrados 

de suas obrigações, necessitam de ajuda para seguir em frente com os exercícios 

propostos, são desatentos, indisciplinados, raramente apresentam a tarefa e 

esquecem freqüentemente o material em casa. Nestes casos, as crianças 

necessitam de mais tempo para familiarizar-se com a cultura escolar (aculturação), 

requerendo, por parte de seus professores, maior atenção e controle, pois as 

normas de comportamento interiorizadas na interdependência com seus familiares, 

são distintas daquelas que constituem a base da socialização escolar. 

Por este motivo, Lahire (1997, p. 26) destaca a importância de 

considerarmos os efeitos da ordem moral doméstica no desempenho escolar, pois, 

segundo ele, "o aluno que vive em um universo doméstico material e temporalmente 

ordenado adquire, portanto, sem o perceber, métodos de organização, estruturas 

cognitivas ordenadas e predispostas a funcionar como estruturas de ordenação do 

mundo". Assim, a existência de um contexto familiar caracterizado por um ambiente 

com uma presença forte e sistemática de regras e disciplina permite que os alunos 

obtenham desempenhos escolares melhores, haja vista que este ambiente cria 

condições para que ele construa e incorpore disposições que lhes possibilitem fazer 

frente às exigências escolares. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Convivemos com o fenômeno do fracasso escolar há muito tempo. Apesar 

da redução dos índices de repetência registrados pelas pesquisas educacionais, os 

alunos que não correspondem ao ideal de comportamento e desempenho esperados 

pela escola continuam reprovando. E a reiteração e até mesmo a banalização deste 

fenômeno nos mobilizou a desenvolver este estudo, com o intuito de compreender e 

dar a compreender os mecanismos que promovem a repetência na 1ª série do 

ensino fundamental da rede pública municipal da cidade de Timbó - SC.  

Baseados, entre outros, nos estudos de Lahire (1997) e Charlot (2000), 

consideramos que a repetência não é um fenômeno natural, mas produto de uma 

construção social e, como tal, constitui-se em contextos específicos e, por 

conseguinte, possui características distintas, não padronizadas, as quais não podem 

ser universalizadas, tampouco generalizadas, pois variam conforme as 

configurações de cada contexto. Ou seja, não é algo que está dado, predefinido, 

mas tecido no processo de socialização, na relação com o outro. 

Diante disso, é oportuno retomar as considerações de Charlot (2000, p. 16) 

quando afirma que o que existe são alunos em situação de fracasso, ou seja, 

histórias escolares que acabam mal. E o marco inicial dessas histórias não é o 

ingresso da criança na educação formal, pois antes de fazer parte do universo 

escolar esta criança vivenciou, sobretudo no contexto familiar, experiências que lhe 

possibilitaram incorporar padrões de comportamento, hábitos, costumes, atitudes e 

valores. Enfim, construíram maneiras de pensar, sentir, agir e reagir próprios 

daquele grupo doméstico no qual estão inseridas, os quais, por sua vez, poderão 

contribuir, ou não, para fazer frente às exigências escolares.  

Com isso, não pretendemos dizer que o passado é determinante exclusivo 

das atitudes e ações dos agentes no presente, mas, segundo Gomes (1994, p. 56), 

"sem dúvida, ele está lá na origem das coisas e dos acontecimentos humanos, 

iluminando-os." É por este motivo que, nesta pesquisa, partimos da história dessas 

crianças que vivenciaram a experiência da reprovação e procuramos conhecer os 

perfis e dinâmicas internas de suas famílias a fim de levantar indícios que possam 

nos auxiliar na compreensão dos mecanismos que produziram essas situações 

singulares, nesses casos particulares. 
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As cinco crianças investigadas nesta pesquisa fazem parte de famílias que 

possuem características distintas com relação ao capital escolar, à renda mensal, às 

condições de moradia, ao tamanho da constelação familiar, às formas jurídicas de 

constituição familiar e à ocupação dos pais, no entanto apresentam um ponto em 

comum: a repetência escolar.  Nesse contexto, ao tentarmos compreender quais são 

os processos que os têm levado a obter esses resultados escolares, os dados 

revelam que existe uma variabilidade de fatores e que não é possível atribuirmos 

maior ou menor valor a qualquer um destes fatores de maneira isolada. Em outras 

palavras, dentro de cada universo familiar estes fatores podem assumir diferentes 

proporções e produzir efeitos diferenciados. Há uma relação dinâmica e singular 

desses elementos em cada caso particular e, por este motivo não temos condições 

de generalizar ou absolutizar as causas da repetência. Ao tomarmos um desses 

aspectos como determinante estamos desconsiderando o caráter dinâmico das 

relações existentes no interior destas configurações familiares distintas.  

Diante dessas realidades, confirmamos a tese de Lahire (1997), de que não 

é possível compreender os resultados escolares apenas citando fatores 

isoladamente: pais escolarizados, filho vai ter sucesso; mãe que trabalha fora, 

criança vai ter problema. O aspecto econômico, por exemplo, também não dá conta 

de explicar, sozinho, os motivos da repetência, caso contrário Yago, que provém de 

uma família abastada, teria passado de ano. Da mesma forma, não é possível tomar 

a profissão dos pais como determinante, tampouco o fato de a família adquirir ou 

possuir materiais de leitura e escrita. Não pretendemos com isso descartar a relação 

desses fatores com o desempenho escolar, mas alertamos que essa interpretação 

não pode ser mecânica do tipo entrada/saída ou causa/efeito. 

Os dados apresentados neste trabalho sugerem que, mesmo no caso de 

pais menos escolarizados, há diferença com relação ao espaço e ao valor que 

ocupa a leitura e a escrita na família e na forma como transmitem o gosto, ou não, 

por estas práticas. Essa ação é inconsciente, porém os pais acabam muitas vezes, 

querendo ou não, favorecendo ou não a escolaridade, dependendo da forma como 

essas práticas são vivenciadas no interior do universo familiar. Ressaltamos que a 

relação com a leitura e com a escrita não está isolada das disposições econômicas 

da família, no entanto pode ter maior consonância com a escola mesmo nos meios 

menos favorecidos (caso de Diogo).    
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Outro tema considerado junto a essas famílias foi a ordem moral doméstica, 

cujas práticas, aparentemente, não têm a ver com a escola ou não estão 

necessariamente voltadas à vida escolar, mas acabam interferindo numa lógica mais 

escolar, ou não. São pequenas pistas como, por exemplo: o controle da 

escolaridade, controle do tempo, da disciplina, das companhias, que entram em 

maior consonância ou dissonância com a escola. Conforme já citamos, não foi nossa 

intenção julgar se a família fez certo ou errado, não fizemos um julgamento moral, 

mas uma análise da lógica dessa família, para ver como ela, prevendo ou não, 

planejando ou não, tem uma prática que entra em maior sintonia com a forma 

escolar de socialização.   

Além disso, analisamos também as formas de autoridade familiar, ou seja, o 

posicionamento dos pais como autoridade que, por sua vez, pode estar mais ou 

menos próximo da forma praticada na escola. Constatamos que o distanciamento ou 

até mesmo a oposição entre a ordem moral doméstica e o regime disciplinar familiar 

e escolar tende a criar dificuldades de adaptação na escola, como vimos nos casos 

de Yago e Ana, mas, sobretudo, no caso de Paula. Tomando emprestada uma 

expressão de Bourdieu (1997), essas crianças acabam "excluídas no interior", pois a 

escola censura, rotula e exclui o aluno indisciplinado, rebelde e que não corresponde 

à ordem estabelecida em seu interior.  

Segundo Perrenoud (2000, p. 9), a indiferença a estas diferenças resulta em 

desigualdades de aprendizagem e, posteriormente, de êxito escolar. Para este 

mesmo autor, 

Basta ignorar as diferenças entre alunos para que o mesmo ensino: 
engendre o êxito daqueles que dispõem do capital cultural e lingüístico, dos 
códigos, do nível de desenvolvimento, das atitudes, dos interesses e dos 
apoios que permitem tirar o melhor partido das aulas e sair-se bem nas 
provas; provoque, em oposição, o fracasso daqueles que não dispõem 
desses recursos e convença-os de que são incapazes de aprender, de que 
seu fracasso é sinal de insuficiência pessoal, mais do que da inadequação 
da escola. 

Sem a intenção de esgotar a análise desse fenômeno tão complexo, nem 

apontar culpados pelo fracasso escolar, este estudo chama atenção para o fato de 

que as experiências dos alunos, e também de suas famílias, nem sempre são 

consoantes com o enfoque escolar e essa dissonância poderá resultar em histórias 

escolares que acabam mal. Lidar com essas diferenças significa, muitas vezes, 
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percorrer uma longa trajetória para aculturação, cuja duração não está prevista na 

programação curricular.    

Diante desta situação, resta-nos o desafio de pensarmos numa 

reestruturação dos tempos e espaços escolares, promovendo atividades que 

integrem a cultura familiar e escolar, a fim de estreitar a relação e diminuir a 

distância entre essas duas agências socializadoras. 
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