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        Odeio os indiferentes. 

        Acredito que viver significa tomar partido. 
  
        Indiferença é apatia, 

        parasitismo, covardia...  
        Não é vida. 
  

        Por isso, abomino os indiferentes. 
        Desprezo os indiferentes 
        Também porque me provocam tédio 

        As suas lamúrias de eternos inocentes. 
 

        Vivo, sou militante. 
        Por isso, detesto quem não toma partido. 
  

        Odeio os indiferentes. 
  
 

  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMO 
 
 
 
 
Essa pesquisa tem por objeto a inclusão escolar de crianças procedentes de 
um segmento social da população tradicionalmente marginalizado, mais 
especificamente os filhos de prostitutas, traficantes e presidiários. Para tanto, 
tomou-se como base a Unidade Municipal de Educação Prof. Mário de Almeida 
Alcântara, na região retroportuária do Bairro do Valongo, na cidade de Santos – 
SP. Tem como objetivo geral diagnosticar de que forma a escola lida com esse 
tipo de população diferenciada e que vivencia uma realidade específica e 
singular. Os objetivos específicos visam caracterizar a instituição pesquisada, a 
região do Valongo e a população-alvo da escola, bem como averiguar a 
provável existência de conflitos decorrentes da herança de certo estigma ou 
preconceito advindo da sociedade frente aos grupos socialmente 
estigmatizados e traçar um perfil da interação estabelecida entre escola e 
comunidade. Como referencial teórico, foram utilizadas as concepções teóricas 
elaboradas por Lev Vygotsky e seus colaboradores Luria e Leontiev, os quais 
oferecem um entendimento do indivíduo partindo de uma abordagem sócio-
histórica e  sustentam os pressupostos da educação inclusiva. A metodologia 
prevê estudo de caso, com base em pesquisa qualitativa, amparado pelas 
postulações teóricas de Marli André. Os procedimentos utilizados foram as 
entrevistas semi-estruturadas, questionários e análise histórico-documental, 
além da observação e interpretação dos dados obtidos. Os resultados 
alcançados nos permitem postular a existência de preconceitos advindo da 
sociedade, que influenciam tanto a vivência escolar desse tipo de aluno, como 
a própria escola e a prática dos professores, o quê, no entanto, não invalida os 
esforços da comunidade escolar em superar suas limitações. Percebe-se 
grande esforço de seus membros, diretores, coordenadores, professores, 
alunos e até mesmo seus pais (ditos marginais) em criar espaços de interação 
democrática. 
 
 
 
Palavras-Chave: 
inclusão escolar; preconceito; respeito às diferenças; cidadania; região retroportuária  
                            
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
The research has traditionally for object the school inclusion of children coming 
from a social segment of the population marginalized, more specifically the 
prostitutes' children, traffickers and convicts. For so much, it was taken as base 
the Municipal Unit of Education Prof. Mário of Almeida Alcântara, in the area 
port retro of the neighborhood of Valongo, in the city of Santos- SP. It has as 
general objective to diagnose that forms the school read with that type of 
differentiated population and that lives a specific and singular reality. The 
specific objectives seek to characterize the institution, the area of Valongo and 
to population-objective of the school, as well as to discover the probable 
existence of current conflicts of the inheritance of a certain stigma or happening 
prejudice of the society front to the groups socially stigmatized and to draw a 
profile of the established interaction between school and community. As 
theoretical reference, were used as theoretical concepts developed by Lev 
Vygotsky and collaborators, Luria and Leontiev, which offer an understanding of 
the individual development from a socio-historical approach and maintain the 
assumptions of inclusive education. The methodology foresees study of case, 
with base in qualitative research, aided by Marli André's theoretical postulations. 
The used procedures were the semi-structured interviews, questionnaires and 
historical-documental analysis, besides the observation and interpretation of the 
obtained data. The results reached preliminarily allow to postulate us the 
existence of a happening prejudice of the society, that influences the school 
existence of that student type so much, as the own school and the teachers' 
practice. The results allow us to postulate the existence of prejudice comes in 
society, influencing both the educational experience of this type of student, as 
the school and the practice of teachers, what does not, however, invalidate the 
efforts of the school community in overcoming their limitations. See a great 
effort of its members, directors, coordinators, teachers, students and even their 
parents (such marginal) to create spaces for interaction democratic. 
 
 
 
 
Key words:  
inclusion school; prejudice; respect for differences; citizenship; port retro area 
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INTRODUÇÃO 

 
 
O menos que qualquer escritor pode fazer, numa 
época de atrocidades e injustiças como a nossa, é 
acender sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade 
de seu mundo. Se não tivermos uma lâmpada 
elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em 
último caso, risquemos fósforos repetidamente, 
como um sinal de que não desertamos nosso 
posto. 

                       Érico Veríssimo 
 

 
 

 

1. No contexto histórico – pessoal, o tema da pesqu isa 

 

 

 

A narração de alguns episódios de minha vida escolar se faz necessária 

para a captação do sentido de que esses mesmos fatos correlacionaram-se e 

se objetivam historicamente, muito embora numa primeira aproximação fossem 

para mim revestidos de subjetividade, o que muito contribuiu para me levar a 

uma percepção danificada da escola e do conhecimento. Essa percepção, 

somente ao ser novamente trabalhada através da minha experiência 

profissional na área da Psicologia, foi redirecionada a um desejo de 

entendimento e transformação.  

 Aos cinco anos de idade, face à minha impaciência para ler e escrever, 

minha mãe decidiu começar meu processo de alfabetização. Munida de boa 



vontade, mas, sem qualquer preparo específico, conscientemente iniciou aquilo 

que, pelo seu raciocínio, acabaria rapidamente, uma vez que eu logo me 

cansaria devido a pouca idade. E como não cansei, fui absorvendo tudo o que 

era legível e me caía nas mãos, adiantando, dessa maneira, o processo 

escolar de alfabetização. 

Fui matriculada no colégio com sete anos e, após uma semana do início 

das aulas, minha mãe foi chamada à escola. Explicaram-lhe que eu não 

poderia seguir o mesmo caminho das outras alunas, devido ao fato de já estar 

bem distanciada das crianças.  Assim, fiquei como que uma observadora e 

costumava preencher o tempo ocioso na aula escrevendo folhas e folhas sobre 

minhas impressões e pensamentos, os mais diversos. 

É também preciso que se explique que eu ingressara nessa escola 

graças à profissão de meu avô (doqueiro) e aos amigos que ele possuía no 

Porto de Santos (principalmente pela sua história e antecedentes políticos: ele 

havia sido militante comunista e lutado pelas leis trabalhistas), pois era apenas 

permitida a freqüência de filhos diretos de funcionários da antiga Companhia 

Docas de Santos.  Como a escola era, à época, gratuita e muito bem 

considerada, minha família interpretou como uma sorte meu avô ter conseguido 

uma vaga para que eu estudasse ali. Meu pai, nessa época, ainda não 

trabalhava no Porto; isso veio acontecer um pouco mais tarde, quando foi 

admitido como consertador de carga e descarga. 

De acordo com o sistema vigente nesse grupo escolar, eu era 

considerada uma dupla exceção: a neta de um doqueiro (e não a filha) que já 

sabia a lição (e não deveria). Ao final do primeiro ano letivo essa situação 

culminou em um desastroso desfecho que definiu o que a escola, 



definitivamente, passaria a representar para mim – o modelo mais claro e 

objetivo da injustiça e do contra-senso. E confesso que demorou um bom 

tempo para que eu voltasse a associar a escola com a idéia de saber e 

instrução.  

Quando da realização dos exames finais, fui a única estudante da minha 

classe a passar para o ano seguinte com a nota máxima (10), esperando, 

então, ansiosa, receber o prêmio estipulado para a primeira colocada. E qual 

não foi minha surpresa ao ser anunciado, no exato momento da festa de 

encerramento do ano letivo, que o prêmio não poderia ser-me entregue pelos 

motivos de sempre, sendo a ganhadora a aluna que conseguira a segunda 

colocação - mas que, entretanto, possuía o requisito básico exigido para a 

premiação: ser a filha e não a neta de trabalhador das docas. Junte-se a isso o 

fato de que também não pude receber as medalhas por mérito de primeira 

aluna da classe devido à mesma questão.  

E, dessa forma, transcorreram-se os quatro anos iniciais, com uma única 

diferença: minha professora mudou quando alcancei a 3ª. série.  E ela não 

admitia que eu ficasse sem os prêmios de merecimento – contra a direção da 

escola, sob protestos de muitas pessoas ela não se deixou vencer e eu recebi 

minhas medalhas de primeira aluna da classe nos últimos dois anos do antigo 

curso primário: ela as comprava e, independentemente da segunda colocada 

receber oficialmente a premiação, eu também as recebia, só que de suas 

mãos. Guardo-as comigo até hoje como representação, para mim, de alguém 

que não se deixou intimidar perante aquilo que acreditava ser injusto e o seu 

nome é o único que ainda me lembro dentro daquele emaranhado de 

recordações: Aedil Teixeira Salgado.  



O período ginasial não trouxe nenhuma novidade que mereça maiores 

comentários, no sentido de que o colégio continuava ambíguo para mim.  Mas, 

não pude cursá-lo no Colégio Canadá, minha opção. Minha mãe matriculou-me 

em um colégio particular, pois achava que ali receberia uma educação “menos 

liberal”. Por fim, o período que eu esperava há muito: a chance do ensino 

médio. Entretanto, fui expressamente proibida pela minha mãe de cursar o 

Magistério, meu ideal, pois, segundo suas reflexões, ser professora não era 

uma boa idéia - era uma profissão onde se trabalhava muito e se ganhava 

pouco. Procurei convencê-la, então, a deixar-me com o curso Clássico – mas 

foi em vão. Ela mesma matriculou-me compulsoriamente em um curso técnico 

de contabilidade e, sem alternativas, iniciei-o, ao mesmo tempo arranjando 

sozinha meu primeiro emprego: percebi que eu fazia parte daqueles jovens que 

precisariam ter independência financeira rapidamente. Escolhi prestar o 

vestibular para cursar Jornalismo, pois sempre gostara de ler e escrever; minha 

opção por Psicologia estava completamente fora de questão, pois, naquela 

época, o curso só existia durante o dia e, basicamente, ocupava os dois 

períodos; como eu precisava trabalhar, não havia como cogitá-lo.  

Entretanto, após alguns anos, estudei Psicologia e trabalhei durante 

quinze anos como psicóloga forense, além de clinicar dentro da linha 

junguiana. Nesse período, especializei-me na Universidade de São Paulo em 

Violência Doméstica contra crianças e adolescentes e fiz diversos cursos de 

aperfeiçoamento e extensão nas áreas da Psicologia Junguiana e Forense. 

Estudei também Mitologia e Simbolismo e cursei uma pós-graduação latu 

sensu em Neuropsicobiologia. E como me aposentei das funções de psicóloga 

forense e, o trabalho enquanto terapeuta me favorecia em termos de uma 



carga horária flexível, decidi fazer um curso de Mestrado e na área da 

Educação, que sempre foi muita cara para mim. 

 Através da minha vivência durante alguns anos como psicóloga forense 

na área criminal, trabalhei inúmeras vezes com crianças provenientes de uma 

camada marginalizada da população (tais como filhos de traficantes, 

presidiários e prostitutas) e muitas delas apresentavam problemas escolares 

decorrentes da situação ilegal vivida por seus pais. O fato de eu mesma ter 

sido vítima de um sistema escolar excludente, juntamente com essa realidade 

experimentada no decorrer do exercício da profissão, trouxe-me a motivação 

para examinar como se processa a inclusão dessa parcela de crianças com 

vivências diferenciadas dentro da instituição escolar, averiguando a existência, 

ou não, de alguma forma de preconceito a elas dirigido.  

Só com a construção da auto-estima e a consciência de si o sujeito pode 

operar sua própria edificação enquanto indivíduo e, dentro do grupo que o 

define, enfrentar as pressões sociais, elaborando meios para lutar tanto contra 

as suas próprias como contra alheias exclusões. E aí entra o papel da escola, 

pois, apesar de minhas experiências particulares, acredito que a educação, 

como a definiu Paulo Freire, é um ato de intervenção no mundo. Envolve a 

interação completa de todos os fatores implicados na existência humana, 

desde o nosso corpo até nossa ideologia, conforme afirma GADOTTI (2003, p. 

157), em um conjunto único, porém em constante processo simultâneo de 

consolidação, contradição e mudança, construindo o homem de amanhã. 

Se a realidade da escola primar pela injustiça, isto poderá ocasionar o                                                            

distanciamento da criança do elã pelo conhecimento, juntamente com um forte 

sentimento de opressão, pois quando a escola torna-se apenas o lugar de 



poder autoritário, “se transforma num lugar de impotência e de submissão para 

o aluno que se torna alienado, negado em suas próprias necessidades” 

(QUIROGA, 1991, p. 53). Igualmente, causa marcas profundas em suas 

personalidades ainda em formação, levando à baixa auto-estima e à falta de 

identidade, gerando um sentimento enraizado e generalizado de insegurança, 

ansiedade e vontade de agradar a todos, indiscriminadamente, objetivando ser 

aceito e receber atenção, o que o impede, muitas vezes, de visualizar e 

concretizar aquilo que, factualmente, seria o melhor para ele próprio: 

Saibamos ensinar a nossos filhos que nem sempre é bom 
agradar a um adulto, nem mesmo sua mãe. Estar contente 
consigo mesma é, para a criança, a única maneira de sentir que 
agiu bem. Ensinemos a nossos filhos a ficarem contentes 
consigo mesmos, independentemente de nossa aprovação e, 
mesmo, por vezes, apesar de nossa aprovação. Que eles 
sintam-se livres de pensar, de sentir e de julgar de maneira 
diferente da nossa, sem deixar de nos amar por isso (DOLTO, 
1998, p. 151). 

 

 

 

2. Quanto à relevância  

 

 

             Quando do levantamento efetuado referente à revisão de literatura1, 

não encontrei nenhum trabalho que tratasse especificamente do tema com o 

qual me propus trabalhar.  Constatei que as pesquisas relativas à inclusão 

escolar, levantadas a nível nacional nos Bancos de Dissertações e Teses da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do 

IBICT (Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica – Ministério 

                                                 
1 O detalhamento completo da revisão de literatura encontra-se em capítulo à parte, 
abrangendo o período de 2003 a 2007. 
 



da Ciência e Tecnologia), situam-se, em sua maior parte, no âmbito das 

crianças com necessidades especiais (365 trabalhos).  Apresentando uma 

quantidade menor, pude encontrar 120 estudos dentro do contexto da 

inclusão/exclusão em termos gerais e 96 menções relativas a questões de 

formação do professor e, em um número menor ainda, encontrei aquelas 

abrangendo tanto aspectos econômicos e curriculares como aqueles referentes 

às diferenças étnicas, alcançando a problemática da disciplina, diferenças de 

gênero e aptidões/fracasso verificadas no contexto escolar. 

Dentre o total de trabalhos pesquisados junto a ANPED, pude levantar 

cinco dissertações que considerei complementares ao desenvolvimento do 

meu trabalho de pesquisa: GUIMARÃES, 2003; CARBONE;MENIN, 2003; 

SOUZA, 2004; MAGALHÃES;DIAS, 2005; LANA, 2006.2 

Embora o levantamento realizado tenha sido cuidadoso, não encontrei 

referências à inclusão de crianças advindas de famílias em situação de risco 

devido à profissão dos pais situar-se no limiar da marginalidade.  

A Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases para a educação, datada de 20 de 

dezembro de 1996, que normatiza um conjunto de definições e procedimentos 

a serem observados na organização pedagógica, estabelece em seu artigo 32, 

já reformulado pela Lei 11.274 de 2006, que o ensino fundamental obrigatório 

tem por objetivo a construção básica do cidadão, visando também à formação 

de atitudes e valores. Em seu parágrafo IV, especifica “o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social” (p. 10). Produto evidente do 

                                                 
2 Todos os detalhes relativos a esses trabalhos e às especificidades das pesquisas são 
mencionados de maneira mais particularizada no capítulo O TEMA E SUA ABORDAGEM 
TEÓRICA. 
 



funcionamento do padrão dominante que cristaliza as relações de poder, o 

fenômeno da exclusão reproduz as relações de dominação excludente até 

mesmo quando se pensa em inclusão, como é o caso da lei supracitada: de 

que família fala a lei ? Ao que parece, a lei cobre indistintamente a todos. 

Não que se pretenda aplicar somente a letra fria da norma 

governamental nesse estudo. Entretanto, a legislação, no que diz respeito ao 

artigo e ao parágrafo mencionado, ampara a abordagem desse trabalho 

relativa às reflexões sobre o tema inclusão. Essa parcela de crianças que não 

apresenta nenhuma deficiência física ou mental, compreende e utiliza o mesmo 

idioma, faz parte da mesma raça, cultura e contexto sócio-histórico, possui 

habilidades e comportamentos absolutamente comuns, ainda assim, pode ser 

discriminada e excluída devido às “atividades” exercidas e/ou vivenciadas pelos 

seus pais.   

Portanto, penso ser necessário conhecer como a escola trabalha com a 

inclusão escolar desses alunos oriundos de seguimentos marginais em seu 

cotidiano.  E de que maneira interagem com eles os professores, no sentido de 

educá-los objetivando a construção de suas identidades e incorporá-los no 

mundo enquanto cidadãos, apesar das vivências complexas e completamente 

diferenciadas da maioria.  Alunos esses plenamente saudáveis e competentes, 

mas que, por serem filhos de prostitutas, traficantes e presidiários, enfrentam 

experiências pessoais muito específicas, que, ao se constituírem em um 

universo completamente distinto, faz com que a escola e os professores 

necessite lidar com eles considerando esse fator que os diferencia dos demais. 

 

 



 

 

3. Reconhecimento do entorno 
 

 

O local escolhido para o estudo foi a U.M.E. Prof. Mário de Almeida 

Alcântara, situada no bairro retroportuário do Valongo, na cidade de Santos. 

Fundada em 1961, iniciou suas atividades como escola municipal apenas em 

1962, visando atender à população que habita ou trabalha nas proximidades do 

Valongo e nos morros adjacentes.  

Os alunos que a freqüentam constituem-se, então, de dois segmentos: 

por um lado, estudantes provenientes de famílias com baixas condições 

financeiras, mas estruturadas moralmente, fruto ainda das antigas famílias 

constituídas de trabalhadores portuários e imigrantes que habitavam o local 

(em menor número). Por outro, dos filhos dessas personagens de um universo 

paralelo, filhos de presidiários, prostituas e traficantes que representam, hoje, a 

maioria dos habitantes do local conhecido como a “cracolândia”.  

Estando situada numa zona retroportuária, a escola tem testemunhado 

movimentos sociais de vários matizes, bem como fatos relacionados à 

degradação da vida, decorrente do desemprego estrutural do crescimento da 

violência na região. Buscando minimizar esta degradação que atinge seus 

jovens alunos e, também, atender a sugestão governamental de tornar a escola 

‘espaço de formação para a cidadania’, a direção tem se esforçado em fazer 

cumprir sua função social ”mediante a instauração de processos pedagógicos 

que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e de procedimentos de gestão 

em articulação com a comunidade local” (FERREIRA, 2007, p.14). Focalizando 



questões que afetam o cotidiano de seus alunos, a escola abre-se para a 

comunidade promovendo atividades que podem ser desenvolvida por alunos e 

seus pais. Assim, a escola é considerada pela comunidade como referência em 

seu cotidiano, como espaço de lazer e o encontro diário com os amigos. Esse 

ponto, no que diz respeito à instituição em pauta, apresenta-se como uma 

questão à parte, tendo merecido atenção especial dessa pesquisadora.   

 A U. M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara mantém nos fins de semana 

o Programa Nossa Escola/Escola da Família. Surpreendentemente, este 

Programa já chegou a reunir mais 800 participantes freqüentando a escola no 

sábado e no domingo durante o dia inteiro, participando dos cursos, eventos e 

atividades que são oferecidas. Essa forte interação escola-comunidade, 

claramente identificável quando se analisa esse programa específico, advém, 

segundo conclusões preliminares, da construção de uma significativa relação 

da população do local com a escola, anterior mesmo ao programa Escola da 

Família. Acrescente-se que essa interação especial tem, entre outros fatores, 

amparado a formação dos alunos e até determinado ações da equipe 

administrativa dentro da prática pedagógica cotidiana da escola. Por exemplo: 

como a escola e a comunidade desenvolveram projetos que reestruturaram a 

imagem da escola junto ao público em geral, essa mesma imagem renovada é 

invocada pela equipe administrativa quando quer uma resposta positiva de 

seus alunos, quanto às questões disciplinares.3   

Além do fato de estarmos lidando com uma faixa da população 

reconhecidamente carente, e não só do ponto de vista financeiro, a localização 

                                                 
3 As questões relativas às interações escola-comunidade em todos os seus aspectos serão 
tratadas em capítulo a parte, onde será devidamente explicado o processo inicial e o 
desenvolvimento da forte interação escola-comunidade. 
 



da escola é identificada como um bairro que abriga uma larga faixa de 

traficantes e prostitutas que exercem suas funções nesse espaço da área 

portuária, reafirmada insistentemente pela imprensa local como a “cracolândia”.  

Embora no passado tenha se constituído no bairro mais valorizado da 

cidade, uma vez que comportava todo o intenso comércio da província e ali 

também residiam as famílias mais ricas de Santos, hoje o Bairro do Valongo 

encontra-se em situação totalmente oposta. O local sujo e mal cuidado, em 

franco declínio, abriga uma população que sobrevive espalhada tanto nas 

moradias instaladas nos velhos armazéns que outrora tanta riqueza trouxeram 

à região como, principalmente, nos morros que se encontram nas vizinhanças, 

como o do Pacheco, o da Penha ou o do São Bento, um dos mais populosos 

da cidade. Formado por colônias portuguesas, espanholas e italianas, de 

acordo com dados de 2003 4, por volta de 11 mil pessoas habitam atualmente o 

Morro do São Bento.  

Mas, apesar desse contexto, assistimos um movimento revitalizador da 

região em decorrência das mudanças em andamento. Alguns projetos já 

definidos apontam na direção do nascimento de muitas possibilidades para a 

comunidade do Valongo e, assim, por conseqüência, abrangendo os 

estudantes da escola pesquisada. Entre elas, a construção da MARINA DO 

PORTO DE SANTOS, um complexo empresarial que pretende atrair uma 

média de 40 mil visitantes por semana; a construção da CASA PELÉ, que vai 

abrigar a história do atleta do século e, ainda, a instalação de um 

RESTAURANTE - ESCOLA na Estação do Valongo, com capacidade para 

formar 100 alunos por ano. Esses empreendimentos, revigorando as 

                                                 
4 <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0100b33b.htm>.  Acesso em 12 ago. 2007. 
 



oportunidades disponíveis, possibilitarão, certamente, novas e maiores 

chances tanto para o alunado como para a comunidade que habita o entorno 

da escola. 5  

Todavia, se por um lado o futuro mostra-se promissor para uma 

pequena parcela dos habitantes, haja vista todo o investimento que se observa 

pelos projetos de revitalização do Centro Velho da cidade, por outro lado é 

preciso considerar a população carente que foi, pouco a pouco, instalando-se 

na região: hoje ela está sendo empurrada para os morros ou mesmo 

desalojada. 

Com relação à clientela atendida pela escola, a maioria de seus alunos 

reside nos Morros do São Bento e do Pacheco, em casas com aluguéis, em 

média, equivalentes a 1 salário mínimo, feitas de madeira, com pequenos 

cômodos comportando de 2 a 3 adultos e de 3 a 4 menores. Os relatos 

identificam as famílias como sendo constituídas de mãe, irmãos, avós, tios, 

padrastos, mas, raramente aparecendo a figura do pai biológico.  

Apesar da perspectiva esperançosa em se considerando os projetos 

futuros elencados, a comunidade lida, na verdade, com o desemprego 

constante, sobrevivendo de serviços esparsos e residem, em sua maioria, nos 

morros adjacentes, em casas alugadas onde, às vezes, mais de uma família 

habita. Os familiares sobrevivem de subempregos e alguns “bicos” ocasionais, 

tais como empregadas domésticas, babás, ajudantes gerais e faxineiros, 

normalmente sem registro na carteira de trabalho, sendo raros os casos de 

marceneiros, pedreiros ou motoristas - empregos que forneçam estabilidade. 

Passam a maior parte do tempo fora de casa, em busca dessas chances de 

                                                 
5 Os projetos mencionados estarão devidamente detalhados no capítulo que trata 
exclusivamente do Bairro do Valongo.  



trabalho, ficando as crianças, dessa maneira, quando não estão no colégio, 

vagueando pelas ruas, com exceção de algumas que participam das atividades 

comunitárias oferecidas nas redondezas pela paróquia da Igreja do Valongo. 

Existe na instituição escolar, inclusive, um programa mensal de 

distribuição de Cestas Básicas entre 19 alunos, em sistema de rodízio entre as 

130 famílias cadastradas, que tenta auxiliar os mais necessitados. Muitos 

alunos abandonam a escola devido ao fato do período escolar ser incompatível 

com seus horários de trabalho ou porque se mudam de cidade em busca de 

emprego ou, ainda, porque se deparam com o fato de que os próprios pais, 

enquanto praticantes de atividades ilícitas, encaminham-nos para o mesmo tipo 

de “profissão”. 

As entrevistas realizadas com diversos professores e com a equipe 

administrativa confirmam a natureza desses dados. Temos também, por outro 

lado, que alguns desses pais e mães estudam no período noturno para 

complementar a escolaridade mínima exigida, no intuito de conseguirem 

exercer alguma atividade profissional mais rendosa no mercado de trabalho. A 

sua pouca escolaridade, segundo as declarações obtidas no decurso do 

trabalho, dificulta a participação na vida escolar dos filhos e, atualmente, a 

maioria não comparece quando são chamados para a participação de alguma 

questão relacionada aos filhos.  

Os alunos, normalmente criados pelos avós ou tios, experimentam um 

ambiente de violência até mesmo perpetrado por intermédio de relações 

familiares desajustadas e negativas, possuindo pais e outros familiares em 

sistemas prisionais (ou antecedentes próprios nessa linha), sobretudo por 

envolvimento com entorpecentes. As mães efetuam muitas ligações amorosas, 



sendo comum a criança possuir três ou quatro irmãos (quando não mais), cada 

um de um pai diferente e, desse modo, a maioria convive muito mais com os 

padrastos do que com os pais legítimos. 

 O espaço reservado ao lazer externo dessa população é inexistente, 

ficando a televisão e a rua como as únicas opções para as crianças e os jovens 

que, muitas vezes, freqüentam ambientes tais como festas e bailes realizados 

no morro, completamente inadequados à sua idade. Uma particularidade é que 

não existe até hoje a veiculação da TV a cabo na localidade porque, segundo 

informações coletadas durante as conversas com vários funcionários e, ainda, 

confirmada em uma entrevista com um professor da escola, além de não ser 

acessível à população devido ao alto custo, os serviços não são 

propositadamente oferecidos pelas empresas responsáveis. Acredita-se que 

isso se deve ao fato de que, a partir do momento em que uma empresa 

disponibilizasse os meios eletrônicos para a veiculação da TV a cabo para 

somente um único morador, o restante da população os utilizaria de forma 

indevida, rapidamente efetuando ligações piratas para toda a comunidade.  

A população-alvo atendida por esta instituição reside também na área 

retroportuária do Valongo, progressivamente empobrecida e constituída por 

maioria de desfavorecidos economicamente e, de alguma forma, busca mesmo 

que em universos paralelos como o tráfico e a prostituição, um meio de ganhar 

a vida. E, conseqüentemente, haja vista a proibição imposta pela lei a respeito 

dessas atividades, o número de presidiários e ex-presidiários acumula-se 

àqueles que vivem, sob muitos aspectos, totalmente fora dos padrões 

estabelecidos. 



Ressalte-se aqui que traficantes e prostitutas sempre viveram no entorno 

do porto e, conforme a experiência que me forneceram os anos em que 

trabalhei na área criminal com esse tipo de população, eles consideram as 

suas atividades como sendo profissionais. Elas são exercidas para garantir a 

sobrevivência, tanto a sua como a de seus familiares; o tráfico de drogas é 

encarado como um comércio – de produtos ilícitos, sim, mas um comércio. Da 

mesma maneira, a prostituição também é considerada como uma profissão, 

inclusive, das mais antigas e úteis: “A prostituta vê no seu trabalho uma 

utilidade social. Afinal, é dessa atividade que ela retira a sua subsistência, a de 

seus filhos e ocasionalmente a de colegas de infortúnio”. (F. SEVERINO, 2004, 

p. 224). Essa população cria suas próprias normas e códigos de valores, nas 

interações realizadas com a realidade concreta:  

Essa prática de se coadunar os valores éticos com as 
necessidades dos liminares vai efetivamente criando uma nova 
estética, antagônica à realidade vigente [...] outras relações que 
romperam com o estabelecido ou se instauraram sem que os 
saberes oficiais disto dessem conta. Ocasionalmente, porém, 
fragmentos dessa nova sociabilidade emergem como 
conseqüência do enfrentamento do saber institucional contra o 
saber existencial (ibidem, p. 224-225). 
 

Nas sociedades que se caracterizam pela globalização e que vivenciam 

as profundas transformações que delineiam hoje o mundo ocidental, como é o 

caso da cidade de Santos, acontece a antecipação do término da infância. No 

dizer de Anna Oliverio Ferraris 6, a adolescência hoje pode ser definida “como 

um período da vida que começa na biologia e termina na sociedade.” (2005, p. 

50).  Essas condições apresentam-se de forma bem delineada no entorno da 

escola pesquisada, impactada fortemente pelos movimentos globalizantes, 

sobretudo pela Lei 8630/93 - Lei de Modernização dos Portos que, a partir de 

                                                 
6 Leciona psicologia do desenvolvimento na Universidade La Sapienza, em Roma. 



sua implantação, tem provocado muitas transformações nas regiões portuárias 

da cidade.  

 

4. O processo 

 

 

Essa pesquisa foca como tema principal a questão da inclusão escolar 

de crianças pertencentes a segmentos marginalizados, tais como filhos de 

prostitutas, presidiários e traficantes.  

Seu objetivo geral é o de diagnosticar como a U. M. E. Prof. Mário de 

Almeida Alcântara, representada por sua equipe administrativa e, 

principalmente, através de seus professores, lida com essa população. 

Determinou-se como objetivos específicos organizar uma caracterização do 

entorno, bem como da escola, para analisar os prováveis conflitos decorrentes 

da herança de certo estigma ou preconceito advindo da sociedade frente aos 

grupos socialmente discriminados e, ainda, averiguar quais os procedimentos 

metodológicos que os professores utilizam junto a esses alunos portadores de 

necessidades especiais de aprendizagem e formação, haja vista sua 

participação em um contexto específico e diferenciado. 

Baseia-se nas hipóteses de que os filhos de traficantes, prostitutas e 

presidiários enfrentam em seu cotidiano experiências profundamente 

singulares, em um universo particular e distinto, o que lhes proporciona 

experiências muitas vezes desestruturantes, bem como diversas da grande 

maioria. Elas influenciam sobremaneira na forma como entendem e reagem à 

realidade, às pessoas e ao universo que os circunda, principalmente ao 



universo escolar. O preconceito procedente da sociedade com relação a essa 

camada da população se constitui em um fator relevante no que diz respeito às 

questões de inclusão escolar desses alunos, cujo ambiente familiar e mundo 

circundante pouca coisa tem em comum com aquele que é vivenciado 

normalmente pelas crianças vindas de outros tipos de família. E a interação 

escola-comunidade tem papel preponderante na formação desse tipo de 

alunado, pois eles tentam buscar no ambiente escolar e no convívio com os 

professores tanto um aprendizado, um meio e uma motivação que os auxilie a 

efetuarem melhores escolhas para as suas vidas, como também um espaço de 

interação social, onde possam sentir-se menos desamparados e excluídos. 

Para a estruturação teórica utilizada nesse trabalho cujo tema é a 

inclusão escolar, em primeiro lugar, privilegiei a matriz teórica elaborada por 

Lev Vygotsky7 e colaboradores (Leontiev e Luria), para os quais a construção 

do pensamento e da subjetividade é um processo cultural, elaborado através 

de signos produzidos através da história humana em um contexto social 

determinado.  

Essa construção do eu através das inter-relações entre os indivíduos 

concretiza-se, de fato, por intermédio das diferenças, pois são elas quem 

verdadeiramente instalam o dinamismo necessário à discussão, à comparação, 

à composição do novo e às reconstruções. A convivência entre as 

similaridades leva a um caminho harmônico, sem dúvida; mas como paralelas 

que seguem infinitamente sem se encontrar, as igualdades não produzem o 

confronto dinâmico necessário à transformação e à renovação. 

                                                 
7 Devido as variações que encontrei  no que diz respeito à grafia do nome Vygotsky ,  optei por 
empregar para esse estudo a mesma grafia utilizada pela Profa. Dra. Teresa Cristina Rego em 
VYGOTSKY: uma perspectiva histórico-cultural da educação.   



Desde o nascimento, a criança necessita de cuidados de outras pessoas 

para sua sobrevivência; assim, por toda a sua vida, fará sempre parte de algum 

grupo, os quais se formam a partir dos motivos os mais diversos, sendo 

inquestionavelmente determinada e determinante do contexto histórico-social a 

que pertence. O viver em grupos e suas respectivas inter-relações permitem o 

cotejamento entre os indivíduos, alicerce significativo da construção do eu, em 

um sistema de interação que se dá através da mediação dialética de 

igualdades e diferenças, constituindo a tessitura social tanto da individualidade 

quanto da identidade social e consciência de si próprio.  

Excluídos não são somente aqueles que não tem acesso à educação: 

são também aqueles que, devidamente matriculados, não conseguem exercer 

seus direitos de cidadania devido a fatores externos a eles próprios. A escola, 

mesmo no caminho da ordem atual que é a inclusão, pode, através dos 

problemas que enfrenta, caminhar para o lado oposto – a exclusão. A 

interpretação de muitos gestores da educação parece, inclusive, reforçar o 

pensamento excludente quando, por exemplo, acreditam que alguns alunos 

conseguem e outros não.  

 

 

5. Procedimento metodológico 

 

 

Convém nesse ponto explicitar que o processo investigativo pautou-se 

pelas orientações da pesquisa qualitativa, podendo-se referir a um estudo de 



caso do tipo etnográfico, pois está focado em uma instituição específica e 

singular (ANDRÉ, 2005, p. 24).  

Uma escola desconhecida foi escolhida para o estudo sistemático do 

processo de inclusão de crianças originadas de esferas marginalizadas, sendo 

que a escolha pautou-se especificamente pela sua localização, aspecto que, 

por si só, evidencia a existência naquele local da população objeto do trabalho 

em pauta.  

A pesquisa foi realizada a partir do trabalho com as seguintes fontes: 

teórico-bibliográfica : através da análise de trabalhos, livros e artigos para 

discussão dos conceitos fundamentais; virtual/eletrônica : pela coleta de 

informações em meio digital, especialmente sobre o histórico e notícias 

recentes sobre o Bairro do Valongo e morros adjacentes e, ainda, através da 

comunicação por EMail com o Prof. Dr. Flávio Mário de Alcântara Calazans, 

neto do patrono da escola, que forneceu os dados suplementares sobre a 

biografia desse último;  documental : por intermédio de análise de 

documentação obtida na escola; iconográfica : devido à utilização de fotos 

realizadas pela autora e, também, obtidas de fontes virtuais: empírica , através 

da utilização de questionários aplicados a todos os entrevistados no sentido da 

coleta de dados informativos pessoais e preenchidos pela própria 

pesquisadora; oral : através de entrevistas com roteiros pré-estruturados, 

realizadas com: 

 

1) a equipe administrativa, composta de diretora, assistente de 

direção, coordenadora pedagógica e orientadora educacional 

       2) 7 professores  

        3) 2 inspetores de alunos; 



       4) 2 ex-alunos do patrono da escola;  

      5)1ex-diretor, responsável pelo colégio à época de um evento 

ocorrido no ano de 1999, destacado para análise interpretativa: 

        6) membros da equipe do Projeto Nossa Escola/Escola Família: 

              a) 1 educadora-gestora 

               b) 2 universitários bolsistas 

              c) 1 voluntário contador de história 

              d) 1 guarda municipal – segurança da escola 

 

 As entrevistas pré-estruturadas foram realizadas individualmente, com 

sujeitos que se ofereceram voluntariamente e efetuadas em ambiente fechado, 

sem interferência, naquele momento, do ambiente externo. Foram, em sua 

totalidade, ou agendadas previamente quando do oferecimento voluntário, ou 

feitas de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um dos entrevistados. 

Procurou-se, de início, explicitar aos sujeitos sobre a temática do estudo, 

bem como a importância de seus relatos para o andamento da pesquisa.  As 

entrevistas foram transcritas na íntegra e os relatos foram utilizados a partir do 

consentimento obtido através de documento assinado prontamente por cada 

entrevistado.  

 As declarações obtidas com o pessoal da escola serão identificadas por 

um número seqüencial, a partir do aparecimento no texto, tendo sido omitido os 

nomes verdadeiros dos entrevistados por motivos éticos evidentes. Da mesma 

forma, alguns dados importantes a respeito desses profissionais serão 

mencionados em nota de rodapé, para que se possa conhecer um pouco sobre 

cada um deles. A citação dos testemunhos orais ao longo do trabalho será feita 

em negrito , no intuito de serem diferenciadas das informações coletadas por 

outros meios.  Obedecerão as mesmas normas estabelecidas para as citações 

de trechos retirados das fontes bibliográficas, de acordo com SEVERINO 



(2007, p. 174 a 176), da mesma maneira que as notas de rodapé (Ibidem, p. 

176 a 180), utilizadas para indicar fontes consultadas ou considerações 

complementares que entendi como necessárias a uma melhor compreensão do 

texto. 

  Fez parte, ainda, da metodologia utilizada, escolher uma escola com a 

qual eu jamais houvesse mantido qualquer espécie de contato, nem tivesse 

conhecido qualquer um dos seus integrantes atuais ou passados. A atitude 

prende-se ao fato de evitar ao máximo algum tipo de identificação, 

transferência ou conspurcação nos dados recolhidos, procurando-se manter o 

máximo de distanciamento do objeto, embora seja de conhecimento geral que 

não se possa garantir isenção completa, nem tampouco eliminar de todo a 

influência mútua exercida no binômio pesquisador/sujeito. 

 Ainda no intuito de minimizar ao máximo essa influência, iniciei as 

atividades na unidade escolar através de algumas visitas aparentemente 

descompromissadas, sem coletar dados, a fim de que tanto a equipe 

administrativa quanto os professores e funcionários fossem se acostumando 

com a minha presença e pudessem agir com mais naturalidade no momento 

das entrevistas, oferecendo menos resistência. Esta última é um mecanismo de 

defesa natural e automático frente a situações de inquérito onde a expressão 

de opiniões pessoais é requisitada por alguém estranho ao ambiente.    

 Cabe aqui também ressaltar que, através dessas visitas iniciais que 

chamei de “introdutórias” e, por intermédio da consulta ao Plano Escolar onde 

tive acesso ao nome dos professores e às respectivas matérias que 

lecionavam, pude saber quais educadores trabalhavam na escola há muito, 

pouco e médio tempo. Isso porque havia sido estabelecido como critério 



entrevistar pelo menos 2 professores inseridos dentro de cada uma dessas 

características para conseguir olhares diferenciados a respeito das questões a 

serem averiguadas. 

Por último, cabe esclarecer que as conversas com a equipe 

administrativa foram realizadas pela ordem hierárquica dos respectivos cargos 

exercidos na instituição, com exceção apenas da coordenadora pedagógica 

que, por motivo de licença, ficou algum tempo afastada da escola, sendo, por 

essa razão, entrevistada após a orientadora educacional.  

 

 

6. Com respeito à divisão do trabalho 

 

 

Após a introdução, essa dissertação apresenta, em seu primeiro 

capítulo, o levantamento efetuado quando da confecção do estado da arte, 

bem como os resultados através dele obtidos. Essa revisão da produção 

temática compreendeu os anos de 2003 a 2007 e foi realizada de acordo com 

as sugestões oferecidas por ALVES - MAZZOTI (2006), especificando, 

também, a bibliografia principal consultada para a elaboração das reflexões 

concernentes aos tópicos tratados nesse estudo. 

A questão da educação inclusiva é tratada no segundo capítulo, sendo 

abordada sob a ótica do pensamento histórico-cultural de Vygotsky e seus 

colaboradores mais próximos, Luria e Leontiev, onde as relações entre os 

indivíduos posicionam-se como o cerne do desenvolvimento. A constatação da 

singularidade humana levanta a problemática das diferenças e da formação 



dos indivíduos que, como tarefa educacional, consiste na criação de condições 

que guiem as crianças em sua formação através do respeito pelo outro e da 

criação de um espaço de convivência social igualitária. A diferença é tratada 

como condição humana fundamental para o crescimento e os termos inclusão 

e exclusão (da mesma forma que identidade e diferença) não são encarados 

como alternativos e, sim, como coexistentes em mútua dependência. 

Quanto ao terceiro capítulo, oferece o reconhecimento da escola, seu 

entorno e população alvo, elementos necessários para que se possa 

compreender melhor as reflexões e análises realizadas no decorrer do 

trabalho.  

As relações da escola com a comunidade - fator de extrema relevância 

no universo pesquisado, como se pode concluir durante a realização desse 

estudo - bem como o papel do Programa Escola da Família são analisadas no 

quarto capítulo, detalhando como se deu o início e o desenvolvimento desse 

importante processo de integração.  

Como não se pode refletir a respeito de qualquer fenômeno relacionado 

ao homem sem considerar os aspectos econômicos, sociais e culturais em que 

se encontra inserido, os capítulos cinco e seis tratam, respectivamente, de 

reflexões a respeito da globalização e da responsabilidade ética do 

pesquisador nesse cenário. A educação é revista nesse panorama globalizado 

e, da mesma forma, a temática é expandida e trazida até nosso contexto mais 

específico - a cidade de Santos. Nesse momento, é realizada a articulação da 

educação com o Porto de Santos e com as mudanças estruturais derivadas da 

Lei 8630/93 de Modernização dos Portos que ali ocorrem. 



E, finalizando o trabalho, elenco alguns resultados obtidos, bem como as 

Considerações Finais, seguidas dos Apêndices, Anexos, Fontes Bibliográficas 

e Bibliografia Consultada. 

 

 
 

CAPÍTULO I  

O TEMA E A SUA ABORDAGEM TEÓRICA 

 

    Ciência é conhecimento organizado. 
           Herbert Spencer  
 
 
 
 
 

Primeiramente gostaríamos de esclarecer que, quanto à revisão da 

produção temática de teses e dissertações, a mesma compreendeu os anos de 

2003 a 2007 e, no que diz respeito aos locais de busca, foram consideradas as 

sugestões oferecidas em A Revisão da Bibliografia em Teses e Dissertações: 

meus tipos inesquecíveis – o retorno (ALVES-MAZZOTI, 2006, p. 29). 

          Portanto, foram consultados os portais do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e do CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), especificamente 

elaborados para a divulgação de sítios educacionais.  

 

 

1- Levantamento junto aos Bancos de Teses e Dissert ações 

 



A sondagem forneceu o site da Biblioteca Digital pertencente ao IBICT – 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, do Ministério da 

Ciência e da Tecnologia, que divulga as produções a nível nacional. Ali pude 

encontrar o maior número de estudos vinculados às questões da inclusão 

escolar, num total de 171.  Em sua grande parte, versam sobre as várias 

necessidades especiais (69), como as deficiências visuais, cognitivas, 

auditivas, distúrbios de comunicação (fissura labiopalatina, por exemplo). O 

restante dos trabalhos divide-se em diversas especificidades, abordando a 

inclusão escolar sob os aspectos sociais, históricos, enfim, conforme os 

identifica a tabela abaixo, organizada para oferecer uma visão melhor dos 

resultados obtidos: 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS 69 
INCLUSÃO ESCOLAR: PROPOSTAS, OBJETIVOS ETC 25 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR E FORMAÇÃO CONTINUADA 14 
POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL 12 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 6 
EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA 6 
AÇÃO SOCIAL, POBREZA, ASPECTOS ECONÔMICOS 5 
TECNOLOGIA 5 
FRACASSO E EVASÃO 4 
ENSINO SUPERIOR 3 
LINGUAGEM, LEITURA, APRENDIZAGEM 3 
SAÚDE, AIDS, AMBIENTE 3 
ASPECTOS HISTÓRICOS 3 
ETNIA 3 
HOMOSSEXUALISMO 2 
CURRÍCULO 2 
DISCIPLINA 2 
ÉTICA 1 
VIOLÊNCIA 1 
FORMAÇÃO À DISTÂNCIA 1 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INCLUSIVA 1 
   
TOTAL 171 

 

 



Através do esquadrinhamento acima mencionado, encontrei uma 

Dissertação de Mestrado defendida no ano de 2006, na Universidade Regional 

de Blumenau, intitulada ENCONTRO PEDAGÓGICO: ESPAÇO SOCIAL DA 

INCLUSÃO, de autoria de Marisa Raduenz, que considerei interessante do 

ponto de vista da minha temática, uma vez que o enfoque tratado foi a análise 

das formas de interação do aluno com o meio escolar, explicitando os 

indicadores a respeito das várias diferenças encontradas.  O trabalho de 

pesquisa realizou-se entre os professores que exercem o Magistério nas séries 

iniciais de uma escola pública estadual de ensino fundamental em Santa 

Catarina, para que se pudesse detectar como os professores lidam com essas 

diferenças em sala de aula: ou seja, quais as categorias de práticas 

pedagógicas utilizadas que levavam em conta o respeito às diferenças, de um 

modo geral. 

A investigação específica na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

da Universidade de São Paulo (USP) revelou 37 casos, assim distribuídos: 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS 13 

INCLUSÃO ESCOLAR: PROPOSTAS, OBJETIVOS ETC 6 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR E FORMAÇÃO CONTINUADA 3 

POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL 3 

SAÚDE, AMBIENTE 3 

EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA 2 

AÇÃO SOCIAL, POBREZA, ASPECTOS ECONÔMICOS 2 

ETNIA 2 

FRACASSO E EVASÃO 1 

ASPECTOS HISTÓRICOS 1 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 1 

TOTAL 37 
 



E o levantamento na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) apontou 142 trabalhos, 

sendo a maior parte deles referentes às políticas educacionais (42): 

 

 

 

 

POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL 42 
ASPECTOS HISTÓRICOS 12 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR E FORMAÇÃO CONTINUADA 11 
NECESSIDADES ESPECIAIS 11 
INCLUSÃO ESCOLAR: PROPOSTAS, OBJETIVOS ETC 9 
CURRÍCULO, AVALIAÇÃO 7 
SAÚDE, AMBIENTE 6 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 6 
LINGUAGEM, LEITURA, APRENDIZAGEM 6 
AÇÃO SOCIAL, POBREZA, ASPECTOS ECONÔMICOS 5 
ETNIA, CIDADANIA, IDENTIDADE 4 
INCLUSÃO DIGITAL  4 
DISCIPLINA 4 
TECNOLOGIA 3 
FRACASSO E EVASÃO 3 
ÉTICA 2 
EDUCAÇÃO INFORMAL 2 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL 1 
VIOLÊNCIA, AGRESSIVIDADE 1 
GENERO 1 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INCLUSIVA 1 
EDUCAÇÃO ADULTOS 1 
TOTAL 142 

 

 

 

2 – Levantamento junto a ANPED 

 

Realizei também um levantamento no que diz respeito aos trabalhos 

apresentados nas reuniões da ANPED, relativos aos anos de 2003 a 2006,  

centrados nas áreas da Psicologia e Sociologia da Educação.  Selecionei 

alguns que pude considerar complementares ao argumento e o 



desenvolvimento da minha pesquisa, mencionando-os em seguida de maneira 

mais particularizada. 

Dois deles foram apresentados na 26ª. Reunião Anual da ANPED 

(2003), sendo o primeiro, sob o título Exclusão social e exclusão escolar na 

perspectiva da emoção (GUIMARÃES, Ana Archangelo), voltado ao tema da 

exclusão social e escolar sob a ótica da emoção, recaindo seu enfoque sobre o 

processo de marginalização da parcela menos favorecida da população. 

Através de uma abordagem psicossocial, segundo a qual a compreensão das 

emoções e a sua relação com as instituições sociais são privilegiadas, o estudo 

foi realizado entre jovens que abandonaram a escola antes de concluírem o 

Ensino Fundamental. Propõe o aprofundamento de um ponto fundamental: o 

de que não só a linguagem como também as idéias são precedidas e 

influenciadas pelo mundo emocional, sendo esse referencial utilizado para a 

compreensão do fenômeno da exclusão e para a formulação de um viés 

metodológico apropriado às demandas dessa aproximação. 

 Já o segundo estudo, A escola representada socialmente como injusta 

por adolescentes (CARBONE, Renata Aparecida; MENIN, Maria S. De 

Stefano), dentro da perspectiva das representações sociais, aborda as 

diferentes concepções e percepções de injustiças cometidas na escola, de 

acordo com uma pesquisa realizada com alunos da 8ª série do Ensino 

Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio. A partir das respostas obtidas, 

foram elaboradas categorias que propiciaram a verificação dos tipos de 

injustiças mais freqüentes que ocorrem no ambiente escolar, procurando 

esclarecer os saberes coletivos que são partilhados por um grupo (nem sempre 

explícitos ou claros) e que se originam e influenciam as práticas escolares. 



Uma produção no âmbito da Psicologia da Educação exibida na 27ª. 

Reunião (2004) interessou-me: A interação na escola e seus significados e 

sentidos na formação de valores: um estudo sobre o cotidiano escolar (SOUZA, 

Vera Lucia Trevisan de). Possuindo como problemática base a questão da 

origem do conflito de valores no ambiente escolar (em diversos níveis), discute 

as relações de interação na escola e seu respectivo sentido na formação de 

valores sob a ótica da constituição do indivíduo, este último considerado sob a 

perspectiva da psicologia sócio-histórica de Vygotsky. Ou seja, como sujeito 

interativo que se constitui através das relações vivenciadas com o meio, pela 

interação com a cultura. A investigação foi realizada em segmentos de ensino 

de 1ª a 8ª séries, baseando-se nos estudos de Yves de La Taille sobre a 

formação dos valores morais da criança e demonstraram que estes apenas 

evoluem e persistem nelas à medida que encontrem na sociedade algum eco 

ou apoio. Parte, ainda, da hipótese de que a escola, enquanto espaço de 

constituição do sujeito, não favorece a construção desses valores morais. 

Referentemente ao 28º encontro (2005) selecionei um estudo que 

considerei significativo, intitulado Identidade e estigma no contexto da escola 

inclusiva: uma leitura a partir de erving goffman (MAGALHÃES, Rita de Cássia 

Barbosa Paiva; DIAS, Ana Maria Iório). Relaciona-se às questões da 

construção da identidade e do estigma (sob a ótica de Erving Goffman), no 

contexto da inclusão escolar.  Esse trabalho, a partir de um estudo de caso 

etnográfico, descreve as dimensões pessoal e social da noção de identidade e 

sua relação com os processos de estigmatização, no contexto da educação 

inclusiva praticada em uma escola pública estadual do Ceará. As autoras, a 

partir da análise da sociedade voltada para as práticas sociais habituais, 



defendem a idéia de que essa educação inclusiva deve partir do conhecimento 

da forma como a escola lida em seu cotidiano com as diferenças.  E, também, 

da noção de identidade enquanto fruto das relações e intercâmbios sociais, as 

quais permitirão tanto uma possível identificação como uma possível 

diferenciação entre cada indivíduo e a realidade que o circunda. 

Finalmente, dentre o material apresentado na 29ª. Reunião Anual da 

ANPED, encontrei ainda uma análise que busca apreender como os alunos de 

camadas populares percebem o corpo de professores e o ambiente escolar, 

bem como a importância desses dois elementos em suas vidas, projetos e 

expectativas futuras. Intitulada O significado da escola e do conhecimento 

escolar na experiência de alunos de camadas populares (LANA, Débora 

Oliveira, 2006), a pesquisa (qualitativa e de abordagem etnográfica) utilizou 

alunos com idades entre 10 e 14 anos do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental, originários de uma escola estadual situada em uma favela na 

cidade de Belo Horizonte. A investigação, que tentou compreender como o 

cotidiano escolar e as interações da sala de aula, na família e meio social a que 

pertencem os alunos interferem em seu processo de desenvolvimento, 

privilegia a descrição dos testemunhos que foram reunidas em três temas 

centrais: a escola e o conteúdo escolar; o aluno, a família e a escola e, 

finalmente, as inter-relações sociais e escolares. Assim, de acordo com o 

exposto, acredito que os trabalhos selecionados contribuirão para um melhor 

desenvolvimento da temática pretendida, uma vez que, de uma forma geral, 

abordam tópicos diretamente envolvidos com minhas preocupações. 

No que se refere à revisão dos autores e das publicações consultadas, 

não encontrei nenhuma pesquisa voltada especificamente ao tema por mim 



abordado - a inclusão escolar de crianças marginalizadas como filhos de 

prostitutas e traficantes, apesar de ter constatado que a temática da inclusão 

escolar é trabalhada sob diversas facetas. 

 

 

 

 

 

3- Levantamento bibliográfico 

 

Para as questões relacionadas à inclusão escolar de forma geral, foram 

consultadas principalmente as obras de MARIA TERESA MANTOAN Inclusão 

Escolar: O que é? Por quê? Como fazer? (2006), que ressignifica o papel da 

escola na efetivação da educação inclusiva;  PETER MITTLER - Educação 

Inclusiva : contextos sociais  (2003), onde o autor apresenta uma visão 

reflexiva a respeito da importância das políticas educacionais inclusivas, no 

sentido da construção de uma escola qualificada para todos; BEATRIZ 

REGINA PEREIRA (Org.) – Inclusão e Exclusão : múltiplos contornos da 

educação brasileira  (2006), na qual os pesquisadores aprofundam o binômio 

da inclusão/exclusão, considerado sob diversos ângulos. Da mesma forma, a 

obra Inclusão em Educação : culturas, políticas e práticas  (2006), 

organizada por MÔNICA SANTOS E MARCOS PAULINO, que apresenta a 

dialética inclusão/exclusão a partir das dimensões culturais, políticas e práticas.  

No que tange à exclusão propriamente dita, foram efetuadas consultas 

principalmente nas obras O Charme da Exclusão Social  (PEDRO DEMO, 



2002), onde o autor discute a exclusão social e pontos correlatos, como a visão 

assistencialista de pobreza, a diferença entre precariedade e exclusão e a crise 

do Estado Providência, bem como PABLO GENTILI (org.): Pedagogia da 

Exclusão  (2005), na qual os textos discutem e interpretam as políticas 

educacionais dentro do contexto neoliberalista. 

 Com relação aos artigos publicados em periódicos, foi efetuada 

inicialmente a consulta através do PORTAL DA SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online), biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos brasileiros, em parceria com a FAPESP, BIREME e o 

CNPq. Selecionei os artigos de Irene Rizzini e Malcolm Bush: As infâncias do 

mundo. Reflexões sobre diversidade e perspectivas d e inclusão  (2006) e o 

de Manuel J. Sarmento: Infância, exclusão social e educação como utopia 

realizável  (2002). 

Através de investigação a outros sítios especializados, conseguidos 

através do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, consultei 

os seguintes artigos: Direitos Humanos, Exclusão Social e Educação para o  

Humanismo , de Dalmo Dallari (2005); ?Que ocurre com la adaptación y el 

rendimiento acadêmico de los alumnos em um contexto  educativo 

pluricultural? (2005), de Inmaculada Ramírez e Francisco Herrera; Inclusão 

escolar: um diálogo polifônico  (2005), de Maristela Guasselli e Sobre a 

proposta de Educação Inclusiva: notas para ampliar o debate  (2004), de 

Adriana Thoma. 

 

 

 



 

 

 



 

CAPÍTULO II 

ACERCA DA INCLUSÃO 

 
Os preconceitos nos aprisionam, diminuem a 
nossa mente e nos idiotizam; e quando esses 
preconceitos coincidem, como costuma 
acontecer, com as convenções da maioria, eles 
nos transformam em cúmplices do abuso e da 
injustiça. 

 Rosa Montero 

 

Primeiramente gostaria de salientar que esse capítulo tem como objetivo 

centrar as reflexões mais especificamente no que se refere à inclusão escolar e 

que deixamos propositadamente de discorrer sobre a inclusão social no Brasil 

de forma mais geral (o que equivaleria trabalhar englobando seus diversos 

aspectos, tais como os econômicos, históricos e culturais) devido à 

necessidade de concisão. Penso que o tema da inclusão social brasileira é 

extenso e demanda em uma investigação por si só ampla e profunda do 

sistema econômico capitalista excludente que o Brasil sustenta na atualidade, o 

qual redunda, hoje em dia, no mesmo quadro relativo à distribuição de renda 

que vem mantendo desde o século XVIII, ou seja, “uma ínfima parcela mais 

rica da população, não superior a 10%, apropria-se de mais de 2/3 da riqueza 

nacional” (POCHMANN et al, 2005, p. 53). Uma discussão desse teor 

ultrapassaria os limites da questão que nos direciona, ou seja, a inclusão 

escolar de crianças provenientes de segmentos marginalizados da população.  

 

 

 

 



1 - Educação e sociedade 

 

As mais variadas e complexas discussões explodem a partir de todos os 

setores científicos que alicerçam o conhecimento organizado no campo 

educacional, expandindo-se vertiginosamente para um âmbito mais genérico. 

Ou seja, atualmente, esses debates não alcançam tão somente as platéias 

acadêmicas e as comunidades científicas relacionadas às áreas da educação, 

mas, também, a sociedade como um todo. Esta última, cada vez mais, vem 

sendo informada e impactada pelas mudanças estruturais que permeiam a 

produção do conhecimento, inclusive no âmbito educacional e, mais do que 

nunca, tornando-se consciente de seus produtos e da importância vital 

desempenhada pela educação em todos os seus sentidos, no que diz respeito 

ao futuro da humanidade.  

Sociedade e educação estão interligadas de forma indissolúvel. 

Estudante e cidadão são dois termos que se diferenciam basicamente, talvez, 

por uma questão de ordem temporal, uma vez que temos, inicialmente, um 

estudante para, aos poucos, irmos formando um cidadão, sendo que a 

educação surge exatamente nessa passagem transformadora, executando seu 

papel de intermediação construtora.   

Quanto à sociedade, o fim de século que acabamos de presenciar 

envolveu-nos em certo sentimento de desilusão ao percebermos frustradas 

nossas perspectivas de um mundo melhor e mais tranqüilo, fundamentadas na 

idéia de um desenvolvimento promissor que alimentávamos em seu início. O 

progresso anteriormente visualizado nos tem “presenteado”, na verdade, com 

riscos altíssimos em diversos setores. E a nível tão extenso e profundo, que 



terminou por estender sua contrapartida de desigualdades e exclusão social 

não só às regiões ditas de terceiro mundo, mas também entre os países mais 

ricos e desenvolvidos. Dessa forma, toda essa tensão tem contribuído como 

mais um motivo para que a sociedade, tentando buscar respostas efetivas, 

deposite na educação a esperança de ultrapassarmos tantos conflitos e 

resolvermos muitos dos problemas que nos afligem, através de formarmos 

novos cidadãos conscientes de todos esses males e voltados para a edificação 

de um mundo mais harmônico.  

Baseio esse pensamento no fato de que a educação pode e deve 

encarar essas questões, uma vez que se constitui no cerne da construção dos 

indivíduos formadores das sociedades, deixando claro, entretanto, que possuo 

como pressuposto evidente que essa afirmação sobre o papel fundamental da 

educação no desenvolvimento dos seres humanos e das comunidades não 

implica em transformá-la em medicamento mágico para a cura de todos os 

males. Pretende, contudo, identificá-la como um dos melhores caminhos 

possíveis, visando um desenvolvimento social mais justo e humanizado. 

Não se pode deixar de admitir, também, que se a escola está em crise, 

da mesma forma, a crise existe no interior da sociedade. Esta última encontra-

se confundida por toda uma ideologia neoliberal que insiste em proclamar 

diariamente a situação em que nos encontramos, apregoando o fim dos 

tempos, bem a gosto de uma pós-modernidade grávida de muitos desencantos 

e niilismos desnecessários, embora seja bem verdade que estamos rodeados 

de motivos para sérias preocupações. As desigualdades sociais produzidas 

nesse contexto, por exemplo, são alarmantes em vista da perversidade da 

distribuição da riqueza mundial (cerca de ¼ da população do mundo vive com 



menos de 1 dólar por dia e outros 2 bilhões sobrevivem com o dobro): “os 

países pobres têm a seu cargo 90% das doenças que ocorrem no mundo, mas 

não tem mais do que 10% dos recursos aplicados globalmente gastos em 

saúde” (SANTOS, 2002, p. 35). 

Não restam dúvidas de que a educação tem que despontar como 

particularmente importante, na medida em que a escola, como espaço 

privilegiado para as inter-relações, deverá procurar subsidiar para os indivíduos 

o processo de construção de uma identidade solidária e emancipatória que, 

penso, será a chave para a possibilidade de construção social de espaços que, 

efetivamente, tragam de volta as possibilidades de um viver mais digno para 

milhões de seres humanos. 

Possuo, por outro lado, a noção de que as práticas e as teorias 

pedagógicas vêm contribuindo, sem dúvida, também para dissimular e ocultar 

os lados negativos existentes nos princípios constitutivos de uma sociedade 

capitalista exploradora e excludente. A educação tornou-se um mecanismo 

poderoso de controle de uma nova ordem social hegemônica e, muitas vezes, 

um instrumento para justificar a exclusão e alguns engodos.  

 É fato que só receber educação não é exercer a cidadania. Entretanto, 

como muitas vezes se observa, políticas ilusionistas pregam que o indivíduo 

estará lutando pela sua cidadania ao exigir educação total para todos 

igualmente. Ora, educação igual para todos é um direito natural de todo ser 

humano, assegurado constitucionalmente: a cidadania vai muito além disso. 

Ela não nos é dada; é conquistada. É construída a partir da nossa capacidade 

de participação e intervenção social. A cidadania se exercita no convívio do 

dia-a-dia, através das relações que estabelecemos com os outros, com o 



público e a própria escola. É tarefa que não termina, uma vez que, enquanto 

seres inacabados que somos, sempre estaremos descobrindo novos desafios, 

que demandarão em novas conquistas e, portanto, mais cidadania.  

Gostaria de esclarecer que quando me refiro às noções de igualdade, 

não pretendo oferecer a idéia de tornar igual, uniformizar ou nivelar qualquer 

aspecto, sejam eles sociais, culturais ou educacionais, mas, sim, à obrigação 

de uniformidade nas condições e oportunidades oferecidas a todos, sem 

exceção. 

Penso, ainda, que no contexto da educação como a entendo – o de 

formação, essencialmente - os professores adquirem responsabilidades que 

não só aquelas tão habitualmente e a primeira vista consideradas, como o 

exercício de suas funções de transmissor de conhecimentos, por assim dizer. 

Segundo VYGOTSKI (2004): 

Já indicamos que o mestre atua no papel de simples fonte de 
conhecimentos, de livro ou de dicionário de consulta, manual ou 
demonstrador, em suma, atua como recurso auxiliar e 
instrumento de educação [...] Atualmente, esse papel vai sendo 
cada vez mais reduzido a zero e substituído de todas as 
maneiras pela energia ativa do aluno, que em toda a parte deve 
não viver do alimento que o mestre lhe fornece, mas procurar 
por conta própria obter conhecimentos, mesmo quando os 
recebe do mestre (p. 447). 
 

 Na verdade, eles movimentam-se entre a orquestração do 

conhecimento propriamente dito (sua criação e transmissão) com o 

desenvolvimento de consciências.  Daí a necessidade da formação de 

educadores comprometidos com a construção de suas próprias consciências 

sócio-políticas, no sentido de estarem preparados para perceber e lidar com 

desafios e contradições, decidindo sobre suas crenças e posições, até porque 

sabemos que o ato de ensinar fatalmente subsume posturas político-

ideológicas assumidas:  



O maior perigo [...] ocorre quando na personalidade do professor 
[...] [ele] começa a sentir-se no papel [...] de um gramofone que 
não possui a sua própria voz e canta o que o disco lhe dita 
(VIGOTSKY, 2004, p. 448).   

 

E nunca é demais relembrar: 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, 
por não ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. 
Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que 
escolha entre isso e aquilo. Não posso ser professor a favor de 
quem quer que seja e a favor de não importa o quê (FREIRE, 
2005, p. 102).   

 

 O espaço, então, da escola, passa a ter um significado global, 

abrangente, um espaço de encontro das diversidades e do convívio das 

desigualdades sociais a que todos estão expostos na atualidade. É desse 

contexto, a meu ver, que surge a idéia de escola inclusiva, para garantir que 

essa convivência seja pacífica e producente e possa formar cidadãos livres, 

autônomos, compreensivos, críticos e responsáveis, que caminhem na direção 

do comprometimento social com a comunidade e saibam cobrar do Estado o 

desempenho de suas obrigações perante a sociedade.  

 Agora, antes de iniciarmos com as questões acerca do processo de 

inclusão nos seus aspectos relacionados às diferenças, preconceito e escola 

inclusiva, vejo a necessidade de esclarecer dois pontos que considero 

importantes: o binômio inclusão/exclusão  e a diferença existente entre os 

conceitos de integração e inclusão . 

 

 

 

 

 



 

2 - Binômio inclusão/exclusão 

 

Quando se pensa sobre o tema da inclusão , sob qualquer ângulo, seu 

oposto complementar desponta automaticamente nas entrelinhas do raciocínio, 

por uma razão evidente: se há que se discutir a inclusão, é porque, 

obrigatoriamente, está se lidando com a presença da exclusão . Esta última, 

consequentemente, traz acoplada em suas variadas formas, a diferença  que, 

por sua vez, é o material constitutivo do preconceito .  

 O binômio inclusão/exclusão, a meu ver, não indica uma oposição, mas, 

sim, uma situação complementar. Evidencia um processo experimentado por 

muitos e nas mais diversas formas – não se configura mais em algo vivido 

apenas pelos grupos rotulados como “diferentes”. Nos dias atuais, todos estão 

incluídos e excluídos de alguma forma dentro do contexto social e cultural.  

Contudo, é preciso salientar que observo que, no que diz respeito à 

escola, uma outra lógica parece prevalecer. Depreendo que algumas políticas e 

práticas atuais ainda preservam as categorias de quem é “normal” (ou seja, do 

aluno normal, padronizado) e de quem não o é. E, inseridos nessa última 

categoria, estão muitas “espécies” de estudantes: os deficientes físicos e 

mentais, os disléxicos, os favelados, os homossexuais, os garotos e garotas de 

rua, enfim, todos aqueles naturalmente rotulados como “diferentes” do que o 

padrão estipula e que são definidos, infelizmente, a partir de suas deficiências 

ou diferenças.  

O aluno discriminado e entendido como “diferente” geralmente carrega 

consigo um histórico de vida permeado de mágoas, estigmatizado que é no 



meio escolar. Dessa maneira, quando atinge a chance de ingressar em níveis 

mais específicos, como a educação de ensino superior, por exemplo, muitas 

vezes sua auto-estima encontra-se a tal ponto comprometida que não 

consegue encontrar coragem para conseguir ultrapassar as barreiras e as 

limitações que, imagina, encontrará.   

Desse modo, esse binômio não pode ser mais pensado como 

antagônico, onde ambos os estados sustentam-se pela sua oposição, mas, sim, 

como processo de construção. Até porque penso que essa conexão encontra-

se nas origens da formação de cada indivíduo através de uma outra 

correspondência. Vejamos: grosso modo, o recurso principal da aprendizagem 

e do crescimento é a oposição, a diversidade. Ou seja, através das suas 

vivências, o sujeito vai introjetando (=inclusão) as diferenças entre idéias, 

sentimentos e valores, tanto de si próprio como do outro; a partir de uma 

determinada fase, por intermédio da consciência adquirida, confirma suas 

escolhas e decisões, expurgando o que não mais interessa (=exclusão).  

É a partir das ambivalências experimentadas pelos sujeitos em suas 

inter-relações que se constroem também as identidades, além dos mecanismos 

subjetivos de aquisição de valores pessoais: o homem é um ser cultural, 

resultado de suas ações sobre o mundo e do mundo sobre si mesmo; é fruto 

dessa construção contínua. Esse misto de identificação (=a inclusão) e 

contraposição (=exclusão) retrata o que acontece dentro de cada sujeito.  

Essa a visão compartilhada por Vygotsky e seus seguidores, que parte 

da ação recíproca entre meio cultural e organismo, considerando o ser humano 

e suas relações o fator mais importante aí presente: “Essa estrutura humana 

complexa é produto de um processo de desenvolvimento profundamente 



enraizado nas ligações entre história individual e história social” (VYGOTSKY, 

1989, p. 33). Essa abordagem compreende o homem como se constituindo 

através de suas interligações sociais, pois o desenvolvimento de sua estrutura 

humana é entendido como um processo de apropriação da experiência 

histórica e cultural. Para o psicólogo russo, as transformações ocorridas no 

meio sócio-cultural modificam o homem e esse homem também modifica esse 

meio intencionalmente, ajustando-o às suas necessidades e, desse modo, 

modificando-se também.  

Não que Vygotsky elimine a influência dos fatores biológicos nessa 

dinâmica; de maneira nenhuma. Na sua concepção o biológico não é 

desconsiderado, mas permanece subjugado à cultura e é incorporado na 

história da humanidade. Ele entende que o biológico não seria suficiente, 

sozinho, para preencher a complexidade do processo de formação humana. 

Inclusive, a proposta de Vygotsky “almejava integrar, numa mesma 

perspectiva, o ser humano enquanto corpo e mente, enquanto ser biológico e 

cultural, enquanto membro de uma espécie animal e participante de um 

processo histórico” (OLIVEIRA, 2006, p. 8).  

Não se pode fugir, então, ao fato evidente de que as pessoas são 

excluídas em alguns discursos e incluídas em outros. Senão vejamos a 

questão da dislexia, por exemplo, que representa um jeito diferente de 

aprender e que está ainda envolta no desconhecimento e na desinformação: os 

disléxicos são facilmente excluídos  do grupo dos alunos considerados “os 

normais”, pois embaralham letras e não conseguem ler e escrever 

prontamente, sendo considerados, muitas vezes, como preguiçosos. Em 

compensação, estão incluídos  automaticamente no grupo de alunos criativos 



e excelentes pesquisadores, pois aprendem facilmente através do experimento 

e da observação: prova é que Charles Darwin não deixou de construir a Teoria 

da Evolução devido a sua dislexia. E aqui surge uma questão importante, pois 

admitir disléxicos ou outros “diferentes” em classes ditas inclusivas, não 

significa que os mesmos estejam vivenciando a inclusão propriamente dita; 

podem estar sendo apenas inseridos  em um mesmo cenário.   Incluir não é 

inserir, é aceitar a diferença compreendendo-a em seu contexto.  A inserção 

fica apenas no domínio da integração; a aceitação/acolhida recebe e considera 

efetivamente as pessoas em suas singularidades, igualmente, sem 

categorizações.  

 

 

2.1 – Condicionamentos externos da exclusão/inclusã o 

 

 

 São muitos esses condicionamentos externos à escola atrelados ao 

processo exclusão/inclusão. As diretrizes governamentais , por exemplo: elas 

impõem a inclusão por força da lei e, de certa forma, muitas vezes, são 

assumidas de forma mecânica pelas administrações escolares, que as 

incorporam sem nem mesmo levar em conta os fatores sociais geradores da 

exclusão.  

Alguns exemplos da força da lei que são aceitos automaticamente e 

praticados sem que, de fato, tenha existido debates e reflexões coletivas na 

comunidade escolar, para sua adequação à realidade vivida por seus 

membros: 



 

a) Constituição da República Federativa do Brasil : Capítulo II, através de seu 
artigo 6º (p. 256), que dispõe sobre o direito social à educação de todo povo brasileiro; 
 
b) Constituição do Estado de São Paulo : Capítulo III, Seção I, artigo 237º 
(Incisos I a VIII, p. 166-167), que reza sobre a educação inspirada nos princípios de 
liberdade, solidariedade e compreensão dos direitos da pessoa humana, preservando 
o respeito à sua dignidade e liberdades fundamentais, visando o desenvolvimento 
integral de suas personalidades e participação na obra do bem comum, bem como o 
preparo do indivíduo para vencer as dificuldades do meio e desenvolvimento da 
capacidade de reflexão crítica da realidade; 
 
c) ECA (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990) - através de seus artigos 53 a 69 
(Capítulo IV, p. 25-30), dispõe a respeito do direito da criança e do adolescente à 
educação e à cultura, estipulando diversos itens que visam a uma educação de caráter 
inclusivo no sentido de que possam usufruir tanto do pleno desenvolvimento da sua 
identidade como de serem preparados para o exercício da cidadania, apesar do termo 
“inclusivo” não aparecer na redação do texto da Lei. Inclusive, reza claramente em seu 
artigo 58 as disponibilidades  para a obrigatoriedade do respeito aos valores culturais, 
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança/adolescente em questão 
(p. 28), valorizando a diversidade humana, o que evidencia a pré-disposição inclusiva 
do estatuto; 
 
d) LDB (Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996)  – por intermédio de seus 
três primeiros artigos, dispõe que a educação escolar vincula-se à prática social, 
inspirada nos ideais de solidariedade humana, objetivando o pleno desenvolvimento 
do educando e seu preparo para o exercício da cidadania com base em princípios de 
respeito à liberdade e apreço à tolerância, entre outros (p. 1); 
 
e) PCN – quando discorre sobre os fundamentos estéticos, políticos e éticos do novo 
Ensino Médio Brasileiro (item 3, p. 74 - 80) e frisa a política de igualdade que engloba 
o reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres da 
cidadania; a preparação do educando para a vida civil; busca da eqüidade no acesso à 
educação; combate de todas as formas de preconceito e discriminação; respeito ao 
bem comum como protagonismo; denúncia de estereótipos e igualdade de 
oportunidades; 
 
f) Lei 2.491, de 19 de novembro de 2007 – normatiza o Sistema Municipal de 
Ensino da cidade de Santos, instituído em 2002. Prega o pleno desenvolvimento do 
educando, o seu preparo para o exercício da cidadania, a valorização e a promoção 
da vida e a formação de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade 
social, conscientes dos seus direitos e responsabilidades, desenvolvendo-lhes os 
valores éticos, morais e sociais, através dos princípios de igualdade de condições para 
o acesso, permanência e sucesso na escola; pluralismo de idéias; valorização da 
experiência extra-escolar; respeito à liberdade e apreço à tolerância (p. 1-2).8 
  

Como se vê, a lei reflete preocupações de eqüidade e justiça social que 

devem ser aplicadas mediante sua adequação às necessidades da 
                                                 
8 Disponível em: <https://www.egov.santos.sp.gov.br/legis/document/?down=1879>.  Acesso 
em 25 jan. 2008. 
 



comunidade local, o que de fato ocorre num processo de participação 

democrática. Contudo, como essas imposições legais são muitas e as escolas 

não tem como fugir delas, a inclusão até é percebida como um direito; todavia, 

não há, na realidade, um aprofundamento realizado pela escola a respeito de 

quais seriam (e de como se aplicariam) as práticas inclusivas determinadas por 

essas leis.   

Essa realidade é realçada pela falta de diagnóstico e conhecimento 

prévio dos motivos geradores da exclusão, o que faz com que a escola acabe 

nivelando a todos pelo padrão de normalidade culturalmente aceito, 

padronizando mecanicamente certos valores, nivelamento esse que pode 

redundar em tensão e explosões de indisciplina e violência.  

No caso da escola pesquisada, por exemplo, esse fato é facilmente 

percebido em determinado momento da entrevista com a diretora, quando ela 

afirma que a administração se utiliza do evento acontecido no ano de 1999 

(amplamente explicitado no Capítulo 4: RELAÇÕES ESCOLA – 

COMUNIDADE, item 1 – Processo de Integração Escola-Comunidade: Início e 

desenvolvimento), envolvendo a imagem da escola, para conseguir obter 

determinados comportamentos dos alunos: 

 

Os alunos aqui são muito receptivos quando a gente mostra 
que desse jeito acabam prejudicando a escola... Que  tipo de 
escola querem ter? ... É a nossa pergunta pra eles. .. A gente 
resolve muita coisa só mostrando como a escola vai ser mal 
vista por todo mundo... Perguntamos mesmo: é assim que 
vocês querem que sua escola seja vista? Isso vai pe gar mal 
para a imagem da escola que você freqüenta... Pro s eu 
bairro...  [...] Mas tudo se contorna pela reunião e pela 
conversa... E também com o argumento que falei pra você, 
sobre o comportamento deles influenciarem a imagem da 
escola, sempre. (D) 
 
 



 No que diz respeito à justiça social e às questões de Estado e mercado 

(= econômicas), a situação é da mesma forma difícil. O espaço entre ricos e 

pobres continua aumentando, no Brasil e no mundo e as instituições sociais 

defrontam-se com novos problemas de exclusão no nível da cidadania, 

trabalho, identidade etc., muito complexos e difíceis de serem solucionados.  

 Vejamos, por exemplo, no caso do presente estudo. De uma forma mais 

ou menos simplista, pode-se dizer que quando nos deparamos com a exclusão, 

a inclusão surge como resposta. E a proposta, então, é a de inclusão dessas 

pessoas em uma comunidade responsável, boa, acolhedora, ou seja, 

estabelecida dentro dos padrões considerados “da normalidade” – a 

normatização. Mas crianças e adolescentes que pertencem a grupos ou 

comunidades que lidam com tráfico de entorpecentes, como é o caso aqui, 

estão, dessa maneira, fora desse conceito generalizado de inclusão: eles 

possuem uma identidade dentro de um grupo de pertença restrita e má 

encarada pelo resto da sociedade, tanto pelo aspecto ligado ao tráfico como 

pelo fato de serem pobres e residirem em morros situados na área portuária da 

cidade de Santos: 

 

Sabe, a pessoa sabe que é discriminada... O aluno s abe que 
é discriminado, que mora no morro, sabe?  Eu tive u m aluno 
que fez prova para conseguir bolsa no Objetivo, pas sou e 
não quis estudar lá... Disse que sabia que seria 
discriminado pelos outros por morar no morro... Mes mo os 
mais aplicados dentro de uma outra escola já são 
discriminados só por serem pobres e morarem no morr o... 
Mesmo que não tendo outros problemas... ( P.6)9 

                                                 
9 Professor 6: M. E. S. -  Professora de História. Idade : 59 anos. Leciona História desde 1985 
e, na escola pesquisada, desde 1992. Já foi vice-diretora em colégio do Estado durante 18 
meses. Formação : Licenciatura plena de História, Geografia e Pedagogia. E mais 2 anos de 
Filosofia. 
 
  



 Portanto, os condicionamentos que se perpetuam externamente à escola 

necessitam ser muito bem analisados ou corre-se o risco de se elevar os 

discursos em detrimento de práticas que não os acompanham, perpetuando o 

processo de exclusão. Alguns autores, como Bader Sawaia (2006), utilizam o 

pensamento de Foucault como referencial teórico para as concepções a 

respeito da dialética exclusão/inclusão, o qual reflete favoravelmente sobre o 

fato de que a inclusão funciona como um processo de controle dos excluídos e 

do status quo de desigualdade social. Todavia, a autora coloca como idéia 

central da dialética exclusão/inclusão os postulados marxistas sobre a miséria 

e a servidão: 

[...] a sociedade inclui o trabalhador alienando-o do esforço vital. 
Nessa concepção a exclusão perde a ingenuidade e se insere 
nas estratégias históricas de manutenção da ordem social, isto é 
no movimento de reconstituição sem cessar de formas de 
desigualdade [...] (p. 108). 

  

 A realidade de perigo e tensão decorrentes da atividade de seus pais, 

que executam um trabalho marginal e que a qualquer momento podem ser 

presos ou mortos; a violência (que enfrentam no seio da própria família 

desestruturada e no meio ambiente) e a rejeição completa (por parte dos 

segmentos sociais e culturais), presentes na vida dos alunos/objetos desse 

estudo, podem tolher de muitas formas seu desempenho escolar bem como 

sua criatividade, impedindo ou negativando seu desenvolvimento e formação.  

Neste sentido, a inclusão escolar necessária é a que subsidie esses 

alunos para aprenderem a interagir com o meio de forma a conseguir 

conquistar sua cidadania – que os faça conhecer :  

Se a ignorância é o problema social mais devastador, seu 
enfrentamento não se dará sobretudo pelo acesso a benefícios, 
mas pela capacidade individual e sobretudo coletiva de fazer e 



fazer-se oportunidade, ou de se emancipar (DEMO, 2000, p. 
23). 
 

 De modo a poderem fazer suas escolhas dentro dos limites históricos pessoais 

e coletivos, construindo uma identidade e uma auto-estima tal que lhes permita 

ao menos tentar seguir passos diferenciados de seus familiares e do ambiente 

em que sobrevivem, alterando sua história e o estigma que, muitas vezes, a 

sociedade lhes impõe, mediante estratégias de costumes e ditos populares, 

tais como: pau que nasce torto, morre torto...  

 

Aqui sinto que os alunos são muito mais carentes. E les têm 
muita baixa-estima... Mas sinto eles muito fracos, sem 
estímulo, sem auto-estima. Eles são fracos... Não 
conseguem lidar com a arte... A abstração... Eles n ão 
entendem... Tem uma menina em uma das salas que não  
tem os dentes da frente, acredita? Eu falei com ela , com 
jeito : olha, por que você não vê essa questão dos seus 
dentes? Você é uma menina tão bonita, precisa ver  isso ... 
Acredita que a menina chorou, só porque falei com e la com 
carinho, com compreensão? Nossa, eles aqui são muit o 
carentes... Nunca vi... Eles vêm mesmo de famílias 
desestruturadas, os pais não ligam, é muito difícil  a vida 
deles, nossa... Só vejo que aqui eles são muito 
despreparados pra uma série de coisas, principalmen te na 
parte estética... As condições de vida são muito di ferentes... 
São muito duras... A arte precisa atingir esses alu nos... Eles 
são muito carentes e se sentem muito pra baixo (P. 5). 10 

 
 
    

 

 

 

 

 
                                                 
10 Professor 5: RN - Professora de Artes. Idade : 45 anos. Leciona Artes há 20 anos. É também 
educadora profissional do Projeto Nossa Escola no Colégio Olavo Bilac e leciona Artes no EJA, 
no Colégio Leonardo Nunes, na Zona Noroeste. Formação : a de artista plástica. 
 
 
 



 

 

  3 - Integração e Inclusão: no que se diferenciam 

 

Inclusão e integração, embora sejam dois vocábulos que, 

aparentemente, possam ser considerados como sinônimos, evocam imagens e 

situações bastante diversas.  

 Ao longo dos séculos as sociedades foram efetuando uma série de 

transformações quanto às atitudes e aos conceitos relacionados às pessoas 

portadoras de diferenças e deficiências, desde a seleção natural biológica 

efetuada por alguns povos antigos, como os espartanos, por exemplo.  

 A integração surgiu, então, para exterminar com a prática excludente 

desses indivíduos, que ocorria de modo abrangente: os portadores de 

diferenças e deficiências eram totalmente separados da sociedade para todo 

tipo de convívio, pois eram consideradas como incapazes de produção e 

trabalho. Desse modo, a integração tem como objetivo incorporar física e 

socialmente os PNE11, a fim de que possam usufruir os bens socialmente 

produzidos, habilitando-os para o exercício da cidadania. 

 Entretanto, nesse processo integrativo vigora o modelo médico para a 

deficiência (=a deficiência é problema do indivíduo e, por isso, ele é que 

precisa encaixar-se) e é a criança que deve se adaptar ao ambiente escolar: a 

integração vai depender do aluno e de suas capacidades de adaptação às 

opções da escola e, nesse sentido, nada se transforma, embora possua o 

mérito de inserir o portador de deficiência na sociedade. Nesse tipo de 

                                                 
11 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 



processo participam apenas o PNE e algumas pessoas a ele ligadas, como a 

família e algumas instituições específicas.  

 A partir da década de noventa, quando acontece a Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, o movimento da educação para a inclusão 

começa a ganhar força e, em junho de 1994, acontece a Conferência sobre 

Necessidades Educativas Especiais, em Salamanca, na Espanha. Esse evento 

produziu e aprovou a Declaração de Salamanca, que norteia ações humanas 

na organização de uma educação inclusiva, afirmando, entre outras atitudes, 

dois entendimentos diferenciadores básicos da integração.  

O primeiro, de que necessidades educativas especiais referem-se a 

todos cujas necessidades decorrem de suas dificuldades de aprendizagem e 

não só mais aos deficientes físicos e mentais; o segundo é que destaca que a 

aprendizagem é que deve adaptar-se às necessidades do PNE e não o 

contrário, como vinha sendo efetuado. De acordo com o item dois dessa 

declaração: 12 

Acreditamos e proclamamos que: 
 
[...] cada criança tem características, interesses, capacidades e 
necessidades de aprendizagem que lhe são próprias; 
 
os sistemas de educação devem ser planejados e os programas 
educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade 
destas características e necessidades [...];  
 
as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, 
constituem os meios capazes para combater as atitudes 
discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, 
construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para 
todos [...] 

 
 

                                                 
12 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em 23 
dez. 2007. 



 De acordo com MANTOAN (2006), a noção de inclusão não é mais 

compatível com a de integração, substituindo-a de forma mais incisiva e 

completa: 

Os termos ‘integração’ e ‘inclusão’, embora tenham significados 
semelhantes, são empregados para expressar situações de 
inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos 
teórico-metodológicos divergentes (p.17). 
 

MITTLER também assim se pronuncia: 
 

A mudança da integração para a inclusão é muito mais do que 
uma mudança de moda e uma semântica do politicamente 
correto. Embora os termos sejam, muitas vezes, usados como 
se fossem sinônimos, há uma diferença real de valores e de 
prática entre eles (2003, p. 34). 

 
 Segundo MANTOAN, a palavra integração deve ser abandonada, uma 

vez que o objetivo é incluir alunos que já foram excluídos. A inclusão, desse 

ponto de vista, causa uma mudança fundamental, pois não se limita ao aluno 

com ou sem dificuldades na escola, mas também engloba os professores, o 

pessoal administrativo etc., no intuito de formar uma corrente educativa em 

geral. ALVES (2006), ao discorrer sobre o papel do coordenador pedagógico 

na inclusão, nos fornece uma idéia de como deve se configurar essa mudança: 

 

A educação inclusiva vai muito além da presença física do aluno 
na escola. Ela tem que assegurar uma aprendizagem 
significativa que favoreça a relação, a percepção e a interação 
do educando no e com o mundo. A inclusão tem que deixar de 
ser um lema, um fim em si mesma, para tornar-se uma atitude 
da sociedade como um todo, pautada na responsabilidade 
solidária para o bem comum e no compromisso político da 
intencionalidade das ações efetivas (p. 104).  

 

 E um pouco mais adiante:  

A educação inclusiva não é aquela que aceita as diferenças, 
mas faz da diferença uma maneira distinta de expressão e 
operacionalização do mundo [...] A perda da identidade, por sua 
vez, amputa-nos a condição de ser sujeito, nos colocando na de 
sujeitado (ibidem, p. 105). 



 
  O modelo na inclusão deixa de ser o médico, utilizado no que se refere à 

integração e passa a se constituir no Modelo Social, o que nos remete a 

entender essa questão por outra ótica: a sociedade é que deve ser modificada 

para incluir as pessoas, para atender às necessidades de seus membros e não 

o contrário: a sociedade cria os problemas para o PNE, infringindo-lhe 

impecilhos no desenvolvimento de seus papéis sociais. À luz do processo de 

inclusão, as instituições são desafiadas a serem capazes de criar programas e 

serviços para atenderem ao PNE.  

 Isso exposto, fica evidenciado o fato de que a inclusão é um grande 

desafio para a escola, até porque se diferencia do ritmo individual em vigência 

nas escolas na atualidade. Para a abordagem inclusiva, todos ligados à 

educação fazem parte desse processo, ou seja, ocorre o envolvimento de 

professores, familiares, alunos, administradores, enfim, um engajamento de 

todos na busca de parcerias, novas metodologias e práticas para a solução dos 

problemas que se apresentarem no decorrer do caminho.  

Construí uma tabela demonstrativa de algumas das principais 

características existentes na integração e na inclusão, que espero contribua 

para facilitar o entendimento dessa diferenciação: 

          

 

 

 

 

 



 

               INTEGRAÇÃO                INCLUSÃO 
Modelo médico da deficiência Modelo social da deficiência 
O PNE é considerado doente e deve 
ser habilitado a fim de adequar-se 

A sociedade é que deve adaptar-se às 
necessidades do PNE 

Focaliza o deficiente e seu déficit Foca o ambiente impeditivo ao PNE 

Depende do aluno a sua inserção Depende de todos a sua inclusão 

A sociedade não se responsabiliza A responsabilidade é da sociedade 

A escola oculta seu fracasso 
integrando somente aqueles que não 
constituem risco à sua competência 

A escola como um todo está envolvida 
no processo inclusivo e não consegue 
ocultar seu fracasso 

O sistema educacional em vigor 
permanece e nada é questionado 

Ocasiona mudança de perspectiva 
educacional 

Apóia somente o aluno que apresenta 
dificuldades 

Apóia todos os envolvidos no 
processo (professores, administrativo) 

As transformações são superficiais As transformações são profundas 

Parcial e condicional – o aluno se 
prepara antes em escolas especiais 

Total e incondicional – o aluno não se 
prepara antes em escolas especiais 

Defende os direitos das pessoas com 
deficiência 

Defende os direitos de todas as 
pessoas, com ou sem deficiência  

Utilizada quando se busca qualidade 
nas estruturas que atendem apenas as 
pessoas PNE 

Utilizada quando se busca qualidade 
para todas as pessoas: escola 
inclusiva, trabalho inclusivo etc. 

Os PNE são encarados como um bloco 
homogêneo – os deficientes 

Valoriza a individualidade de pessoas 
com deficiência 

Valoriza mais as capacidades Valoriza mais os processos 

Valoriza mais o individualismo e a 
competitividade 

Valoriza mais a aprendizagem 
solidária e a cooperação 

Os modelos são fechados, inflexíveis e 
rígidos 

Os modelos são compreensivos e 
transformadores 

Procura desenvolver destrezas e 
habilidades 

Desenvolve conteúdos culturais e 
vivenciais 

Parte do pressuposto da igualdade Parte do pressuposto da diferença 

Torna as escolas regulares em 
espaciais através da transposição de 
práticas e professores das segundas 
para as primeiras 

Implica em reforma radical nas 
escolas em termos de currículo, 
avaliação, formação dos professores e 
pedagogia 

Os recursos são fundamentais: tem 
que ser inúmeros e especiais. 

Os recursos são secundários. O 
importante é a atitude. 

 

Por fim, quero apenas deixar mencionado que nesse caminho de busca 

de sistemas educacionais mais inclusivos (bem como de uma sociedade em si 

mais inclusiva), alguns autores de peso como Peter Mittler, da Universidade de 

Manchester (2003), reportam-se, inclusive, à questão da busca de uma nova 

terminologia para “necessidades educacionais especiais”, embora alegue que 



ainda não foi possível encontrar um termo substituto, até porque essa 

denominação já está incorporada à legislação: 

Algumas revistas científicas foram renomeadas [...] A maioria 
das escolas de ensino médio mudaram os nomes de seus 
departamentos [...] Enquanto isso, o uso da palavra 
necessidades individuais ou ‘adicionais’ está tornando-se mais 
comum, mas não há dúvida de que esses termos também se 
tornarão desacreditados com o tempo [...] Levará tempo até que 
possamos desenvolver uma linguagem que evite a rotulação e a 
segregação e que promova a inclusão. Todavia, precisamos 
iniciar (Mittler, 2003, p. 33). 

 

Entre nós, SASSAKI (2005), em seu artigo Terminologia sobre 

Deficiência na era da Inclusão 13, também nos chama a atenção quanto ao uso 

correto dos termos técnicos, pois a questão não se refere apenas a um 

problema semântico quando se trata da perspectiva inclusiva.  Afirma que, 

quando se aborda assuntos tradicionalmente eivados de preconceitos, a 

terminologia é essencialmente importante, uma vez que o uso incorreto de 

idéias equivocadas e informações inexatas será perpetuado, 

impedindo/retardando o surgimento de uma sociedade verdadeiramente 

inclusiva.  

 

 4 – A teoria de Vygotsky e a Educação Inclusiva 

 

 

A desigualdade entre os seres humanos nunca esteve tão grande como 

nesse início de século. E falo não só da exclusão social derivada do 

                                                 
13 ROMEO SASSAKI. Consultor de Inclusão Social. Artigo disponível no site do SINEPERJ 
(Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro:  
<http://www.sineperj.org.br/index.asp>. Acesso em 27 jan. 2008.  
Autor de Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos (Rio de Janeiro: WVA,1999). 
 
 



estrangulamento de uma classe considerada “desfavorecida”, dessa exclusão 

que ataca já o feto in útero: sem alimento, sem moradia, sem perspectiva. 

Refiro-me a todas as exclusões que vagueiam descampadas pelos noticiários: 

as de raça, as de religião, as de gênero, as de deficiências físicas ou mentais, 

até as de modismo. Sim, porque quando a ditadura da moda, por exemplo, 

estabelece rigidamente os seus padrões estéticos reducionistas, como hoje em 

dia os da magreza e do culto à beleza artificial e padronizada, os gordinhos e 

estrábicos serão excluídos, com certeza: os consultórios psicológicos 

abarrotados de pacientes depressivos, cujas queixas centram-se no isolamento 

amoroso e social devido a essas questões, comprovam esta assertiva. 

  As mudanças globais ocorridas em todos os setores nas últimas 

décadas apontam um cenário nada promissor no que se refere à transformação 

desse quadro injusto: só na Inglaterra (país escolhido como exemplo devido a 

ser considerado de primeiro escalão), por dia , os pais de 400 crianças se 

divorciam; 300 meninos e meninas são reconhecidos como sem casa; 2,25 

milhões de crianças estão trabalhando ilegalmente e 12 milhões de pessoas 

vivem em estado de pobreza (quase ¼ da população desse país). 14 

Assim, nesse crescente universo de desigualdades, nada mais natural 

do que a inclusão ser extensamente defendida por muitos, uma vez que a 

exclusão alastrou-se tão globalmente e se constitui hoje em ameaça das mais 

sérias ao desenvolvimento de qualquer sociedade. 

Há que se saber que os muitos autores que discutem a inclusão partem, 

algumas vezes, de diferentes bases; em outros casos, assemelham-se em 

pontos de vista, apenas ressaltando um ou outro aspecto da questão.  Apenas 

                                                 
14 National Children’s Home Relatory, 2000 apud MITTLER, 2003. 



para citar alguns exemplos, RODRIGUES (2006)15, que nos aponta duas 

dimensões da inclusão, a essencial  e a eletiva . Não basta que se criem locais 

para pessoas de baixo poder aquisitivo (escolas, hospitais etc.), onde se 

tornam acessíveis diversos direitos (=inclusão essencial), porém de maneira 

segregada. É preciso que esse acesso seja irrestrito; é necessário que a 

perspectiva inclusiva se alargue (=inclusão eletiva) para que se assegure o 

direito de opção. 

SKLIAR (2006)16, por sua vez, chama a atenção para os aspectos da 

inclusão relacionados ao poder e ao controle. O autor defende a idéia de que o 

termo “tolerância” já presume que o outro a ser tolerado é moralmente 

censurável e que somos, então, generosos ao lhe permitir a condição de 

diversidade. Afirma que o que importa é compreender como as diferenças nos 

constituem como humanos, não no intuito de acabar com elas, mas, sim, de 

mantê-las tais como são. 

Ligados mais especificamente à problemática das necessidades 

especiais, temos os renomados Susan e William Stainback (2006), que 

procuram oferecer aos professores uma espécie de manual, onde estipulam 

métodos para abordar problemas relacionados desde a aprendizagem, material 

curricular, diversidade cultural, comportamento, até questões administrativas no 

intuito de sustentar a inclusão em sala de aula. E ainda Peter Mittler (2003), 

                                                 

15 DAVID RODRIGUES - Professor da Universidade Técnica de Lisboa. Coordena o Mestrado 
em Educação Especial e é pesquisador na área da Educação Inclusiva. Atua junto a Unesco 
em projetos de educação inclusiva: <http://www.fmh.utl.pt/feei/>.   

16 CARLOS BERNARDO SKLIAR – Pesquisador na área de Educação da Facultad Latino-
americana de Ciências Sociales, Argentina. Pesquisador Visitante, pelo CNPq, no Programa de 
Pós-Graduação e Estudos de Pós-Doutorado em Educação - UFRGS.  

 



autoridade e ativista mundialmente conhecido quando o assunto é inclusão, 

que frisa o aspecto relacionado às políticas educacionais e o da polarização do 

modelo inclusivo social sobre o médico, afirmando que um modelo não é 

necessariamente incompatível com o outro. 

Entre nós, Maria Teresa Eglér Mantoan (2006), defendendo o término 

das classes especiais e se colocando completamente contrária a utilização de 

práticas de ensino escolar específicas para as deficiências ou dificuldades de 

aprendizagem, argumentando que, se o ensino for de qualidade, o professor 

saberá explorar as possibilidades de cada aluno.  E, ao contrário, Rosita 

Carvalho (2006) que, por sua vez, afirma que a igualdade diz respeito aos 

direitos humanos e não às características das pessoas e que, qualquer escola 

deve oferecer diferentes modalidades de atendimento educacional que 

permitam assegurar o êxito na aprendizagem, defendendo a proposta de 

educação inclusiva entendida como reestruturação das escolas, inclusive as 

especiais.   

 Entretanto, não pretendo estender essa discussão (mesmo porque ela 

não cabe nos limites desse trabalho), tendo apenas sinalizado algumas das 

principais diferenças conceituais existentes, até porque minha proposta está 

baseada em refletir a escola inclusiva centrada nos postulados da psicologia de 

Vygotsky e seus seguidores (e utilizo o termo “seguidores” para Luria e 

Leontiev, pois ambos desenvolveram seus trabalhos na psicologia histórico-

cultural, assim como Vygotsky, sob a mesma ótica do materialismo dialético, 

fato que os aproxima)17 .   

                                                 
17 Vygotsky conheceu Alexander LURIA e Alexei LEONTIEV em 1924. Trabalharam e 
desenvolveram pesquisas juntos no Instituto de Psicologia de Moscou. 



Surge aqui, então, a necessidade de se elucidar, em poucas palavras, 

alguns pressupostos básicos do materialismo dialético, a fim de que melhor se 

entenda a aproximação entre inclusão e a abordagem de Vygotsky no decorrer 

das reflexões. 

 

 

4.1 – Aproximação com o materialismo dialético 

 

 

 Sistematizado por Marx e Engels no século XIX, o materialismo dialético 

pressupõe os fenômenos como processo – a matéria é um princípio dinâmico, 

em contínua construção, que evolui dialeticamente, ou, melhor explicitando, 

através de suas próprias contradições. De acordo com esse ponto de vista, a 

questão primeva da história humana é a existência material do indivíduo 

concreto que, na luta para sobreviver, se organiza em torno do trabalho, 

estabelecendo relações entre si e com a natureza. Aliás, o ser humano já se 

diferencia desta última através da capacidade de transformá-la 

conscientemente.  E, por intermédio dessa interação, o sujeito se realiza (ser 

social e histórico), criando novas condições de existência, produzindo 

conhecimentos e fazendo a história: “O mundo real, imediato, do homem, que 

mais do que tudo determina a sua vida, é um mundo transformado e criado 

pela atividade humana” (LEONTIEV, 2004, p. 178). 

Dentro desse contexto, são as condições materiais que formam a base 

da sociedade (das suas instituições, regras e valores) e, através dos conflitos 

internos entre as realidades natural e social, as transformações acontecem, 



resultantes da intervenção do ser humano. Ou seja, a formação da sociedade 

humana ocorre através da interação das contradições e dos conflitos, em 

processo constante de desenvolvimento. 

Para Marx e Engels, o homem e natureza relacionam-se determinados 

pela realidade objetiva, sendo que as idéias surgem dessa interação – o 

homem faz parte da natureza e a recria com suas idéias. O sujeito produtor de 

conhecimento é ativo e reconstrói o mundo através de sua relação com ele e 

com o outro: “Nas circunstâncias normais, as relações do homem com o mundo 

material que o cerca são sempre mediatizadas pela relação com outros 

homens, a sociedade”. (LEONTIEV, 2004, p. 181).  

Aproximando para as concepções de Vygotsky, essa produção de 

idéias, representações, conhecimento constitui-se na edificação das funções 

psíquicas superiores, ou na formação do indivíduo. O desenvolvimento 

(=formação) do ser humano deve ser estudado a partir das suas atividades 

reais e esse processo está intimamente ligado à evolução das necessidades e 

interesses culturais do homem historicamente situado.  

Vejamos a analogia nas próprias palavras de Lev Vygotsky: 

Um processo interpessoal é transformado num processo 
intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança 
aparecem duas vezes: primeiro, no nível social e, depois, no 
nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica) [as 
interações entre homem e meio e entre homem e homem  – 
grifo meu]  e, depois, no interior da criança (intrapsicológica) [e 
aí se constroem as idéias, representações, valores etc. – 
grifo meu] . Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, 
para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas 
as funções superiores originam-se das relações reais entre os 
indivíduos humanos (VYGOTSKY, 1989, p. 64). 
 

 Da mesma forma, LEONTIEV (2004): 
 

Este pensamento de Marx [uma psicologia fechada para a parte 
material e concreta não pode tornar-se uma ciência real] foi 
muitas vezes citado na nossa literatura psicológica [...] Na 



realidade, ele tem uma significação geral e decisiva para a 
psicologia científica. Esta significação aparece plenamente 
quando se considera o processo sob um outro aspecto, isto é, 
não sob o ângulo da objetivação das faculdades humanas, mas 
sob o da sua apropriação pelos indivíduos (p.177).  

 
E também LURIA (2005): 

 
A idéia de que os processos mentais dependem das formas 
ativas da vida num ambiente apropriado tornou-se um princípio 
básico da psicologia materialista. Essa psicologia também 
admite que as ações humanas mudam o ambiente de modo que 
a vida mental humana é um produto das atividades 
continuamente renovadas que se manifestam na prática social 
(p. 23). 

            

 Lev Vygotsky parte da idéia de que o homem é um ser de natureza 

social: tudo o que ele tem de humano provém da sua vida em sociedade, no 

seio da cultura criada pela humanidade. Idealizou uma psicologia que permite a 

compreensão do desenvolvimento e do aprendizado dos indivíduos partindo da 

evolução histórica da espécie humana, considerando que todos os fenômenos 

devem ser estudados como sistemas em movimento. O entendimento 

psicológico do ser humano vai depender do estudo dos mecanismos de 

internalização das formas culturalmente dadas, ou seja, processos psicológicos 

elementares são transformados em superiores por intermédio das inter-

relações verificadas através da inserção do homem em um determinado 

contexto sócio-histórico.  

De acordo com o modelo histórico-cultural de Vygotsky, a singularidade 

de cada indivíduo não se origina de fatores isolados, mas, sim, das múltiplas 

influências que o sujeito recebe no decorrer da sua formação e que não são 

recebidas por ele de forma passiva, inclusive - ele as internaliza de modo ativo 

e singular. E, nessa dinâmica de apropriação da herança cultural, entra a 

importância do aprendizado escolar inclusivo. Vygotsky postula que 



A escola, por oferecer conteúdos e desenvolver modalidades de 
pensamento bastante específicas, tem um papel diferente e 
insubstituível na apropriação, pelo sujeito, da experiência 
culturalmente acumulada (REGO, 2005, p. 60). 

 

 

 

4.2 - A diferença e o papel do professor na teoria 
           vygotskiana 

 

 

 

A diferença, desse modo, aparece como fator de extrema importância na 

teoria de Vygotsky, o que o aproxima, de imediato, às questões inclusivas. 

Nessa abordagem, a diferença (que não é para ser privilegiada nem 

desprezada: apenas considerada) é elemento extremamente produtivo e 

indispensável à formação dos sujeitos e suas identidades que, originalmente 

caracterizadas pelo conjunto de elementos culturais adquiridos pelo indivíduo 

através da herança cultural, se constroem e reconstroem constantemente por 

intermédio das relações que esse indivíduo mantém com  e no seu  grupo 

social.  

Consequentemente, essas identidades que se evidenciam em termos da 

consciência dos contrastes, conferem também diferenças aos grupos humanos 

que, conseqüentemente, ao se interrelacionarem, provocam outros processos 

de inclusão/exclusão (esse binômio será tratado de forma mais detalhada mais 

à frente nesse capítulo).  

Tomando o grupo dos disléxicos como exemplo: por um lado, o disléxico 

sente-se acolhido e amparado entre seus pares e desenvolve sentimento de 



pertença por meio de uma série de interesses, aspirações, dificuldades e 

vivências em comum – assimila-se a todos os outros participantes e identifica-

se com o grupo em sua totalidade. Entretanto, por outro, vai ocupando seu 

lugar determinado, assumindo sua singularidade, diferenciando-se dos outros 

como um indivíduo distinto, com características próprias. Assim, a diferença, 

bem como a similaridade, entrechocando-se em um processo constante, são 

elementos construtores e necessários à vida dos indivíduos.    

 Embora seja, então, impossível, tanto negar as diferenças individuais 

como não reconhecer que a diferença em si é um elemento construtor e 

imprescindível, para a educação a questão é: o que fazer e como agir com as 

diferenças? Contudo não possa responder aqui essas perguntas, cujas 

soluções envolvem uma gama enorme de aspectos que, inclusive, fogem ao 

escopo desse trabalho, posso afirmar que acredito que o professor, mais do 

que qualquer outro envolvido com as práticas escolares, tem papel de extrema 

importância no enfrentamento do desafio da diversidade. Por quê?  

Porque é ele o maestro nessa sinfonia. Quando as diferenças surgirem 

(para muitos, similar a notas destoantes), ele é quem fará com que elas sejam 

respeitadas ou não. Ele é quem lida real e diretamente com o aluno; ele é 

quem trabalha, observa, intervém, sente, influencia o aluno: é ele quem, na 

verdade, constrói o que a escola e o saber podem vir a significar para cada 

estudante. Sua imagem é a que se apressa em surgir quando alguém evoca 

seu passado escolar: se eram bons, justos, engraçados, insuportáveis... Seres 

humanos em suas recordações não lembram das práticas pedagógicas nem 

tampouco das políticas educacionais vigentes à época! Isso é assunto para os 

acadêmicos, para quem pensa a educação.  Acredito que, na representação 



mais comum dos indivíduos, a escola é o professor  porque, na verdade, o 

professor é quem faz a escola.  

Portanto, é preciso que os educadores sejam formados dentro de 

concepções mais abrangentes de ser humano (REGO, 2005), pois se 

defenderem a abordagem inatista, por exemplo, onde o ser humano é 

entendido como definido a priori, acabam por diminuir o papel da educação 

junto a cada educável, pois se as capacidades estão previamente 

determinadas e tudo já está assim definido, para que a educação? O processo 

de aprendizagem e desenvolvimento fica na dependência de traços cognitivos 

inerentes ao aluno. A convicção de que as limitações não serão ultrapassadas 

e que certas características não serão abandonadas apenas produz 

imobilidade e estagnação, eliminando-se a largas passadas a influência da 

cultura e do meio no desenvolvimento e na aprendizagem. E o que chama mais 

atenção nesse modo de pensar é que, se as características são inatas e os 

alunos já estão terminados, a educação e o professor não se responsabilizam 

por absolutamente nada: o aluno assume a responsabilidade do sucesso ou do 

fracasso. 

 Em contrapartida, se o modo de pensar do professor é mais 

ambientalista, aí então o aluno nem existe. O indivíduo, aqui, é passivo e 

resignado e os resultados dependerão apenas das pressões do meio, como o 

ambiente familiar, o poder aquisitivo, a violência etc. E, mais uma vez, escola e 

professor estão isentos de suas responsabilidades quanto aos resultados 

encontrados: 

 Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O 
que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta [...] É-lhe 
ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do 



desenvolvimento histórico da sociedade humana (LEONTIEV, 
2004, p. 285).  
 

Saliente-se que, para Vygotsky, não ocorre uma somatória entre fatos 

inatos e adquiridos, mas, sim, uma interação dialética (desde o nascimento) 

entre seus fatores biológicos e o meio social e cultural a que pertence. O 

desenvolvimento dá-se na conversão da ordem biológica para a ordem da 

cultura e não é compreendido como conseqüência de fatores isolados que 

amadurecem, nem tampouco decorrentes da ação do meio sobre o sujeito, 

mas através das trocas verificadas que se estabelecem entre ele e o ambiente 

(onde um atua sobre o outro, reciprocamente) e entre as pessoas entre si.  

Dessa maneira, fica clara a importância de todos poderem ter acesso 

aos conhecimentos produzidos historicamente pela sociedade e o quanto as 

questões relacionadas à exclusão social significam o extermínio da 

possibilidade de desenvolvimento e prejudicam a formação dos indivíduos.  

No meu entender, o modo de Vygotsky olhar o ser humano, seu 

desenvolvimento e a educação fornece embasamento teórico e amplitude de 

visão adequados para se lidar com o enfrentamento do desafio da diversidade 

e dos caminhos inclusivos, pois, entre outros aspectos, facilita esse processo 

dialético que ocorre entre a exclusão e a inclusão quando surgem as 

diferenças. De fato, nessa abordagem, todos os indivíduos tanto são iguais no 

sentido de que têm em comum aquilo que os define como seres humanos (são 

obras do próprio homem), como são diferentes entre si, devido à internalização 

dos significados culturais passarem pela interpretação única e singular de cada 

um (PINO, 2006). 

Volto a enfatizar que o papel do professor é fundamental na construção 

da escola inclusiva, mas do professor que vê esse tipo de educação como uma 



oportunidade de reverter as situações de exclusão que costumam atribuir ao 

aluno as suas próprias deficiências no ensino: “Este processo de formação [do 

professor], por sua vez, poderá favorecer a exclusão se não tiver em suas 

bases experiências e orientações inclusivas” (SALGADO, 2006, p.61). 

Professores que não se baseiem em um modelo de ser humano 

possuidor de uma essência imutável e que entenda a construção desse sujeito 

na interação com o mundo e na relação com os demais indivíduos. Enfim, 

professores que não vejam as diferenças como marcas de nascimento (para as 

quais acabam desenvolvendo um sentimento de aceitação, simplesmente), 

mas, sim, como fontes de dinamismo e crescimento. Aliás, uma das 

particularidades da escola inclusiva é precisamente essa: parte-se da diferença 

e não da igualdade. Não existem categorias e, portanto, o perigo da exclusão 

torna-se menor. MANTOAN esclarece bem essa questão:  

Se a igualdade é referência, podemos inventar o que quisermos 
para agrupar e rotular os alunos [...] Mas se a diferença é 
tomada como parâmetro, não fixamos mais a igualdade como 
norma e fazemos cair toda uma hierarquia das igualdades e 
diferenças que sustentam a ‘normalização’ (2006, p. 24). 

 
 Todavia, é preciso mencionar que as diferenças podem, ao contrário 

desse raciocínio, transformarem-se em preconceitos e exclusão, como se vê 

acontecer freqüentemente. Em muitas oportunidades, pode-se observar que as 

classes especiais são formadas em sua maioria de alunos provenientes da 

parcela desprivilegiada da população, que não conseguem acompanhar o resto 

da turma. Antes de qualquer análise mais competente, são inseridos 

apressadamente entre os indesejáveis possuidores de alguma deficiência ou 

impedimento, porém muito mais devido as suas características mais aparentes 

(negros, favelados etc.).  Acabam sendo vítimas de ledos enganos, como 



nesse exemplo que presenciei quando da minha formação como psicóloga e 

que, por ser bastante elucidativo, merece ocupar esse espaço. 

 A queixa da professora do ensino infantil à mãe do aluno de cinco anos 

era de que seu filho necessitava urgente de um psiquiatra, pois apresentava 

“graves distúrbios”,18 os quais se materializavam claramente em seus 

desenhos. Ao contrário das outras crianças que realizavam trabalhos alegres e 

coloridos, o menino insistia em utilizar apenas cores escuras, como o preto e o 

marrom, demonstrando, assim, segundo a professora “apavorada”, uma 

tendência “esquisita” e mórbida para a idade. Quando recebi o caso e fui 

observar a classe, descobri que a professora utilizava a seguinte dinâmica: 

coloca todo o material de pintura em um armário e, na hora reservada à 

atividade, chamava os alunos para correrem e pegarem seus materiais para a 

“hora do desenho”. E a simples verdade era que a criança tinha um problema 

ortopédico e manquitolava: assim, evidentemente, devido ao problema, 

chegava por último ao armário, sobrando-lhe apenas as cores que ninguém 

mais tinha escolhido pegar.  

 E nessa mesma época, uma outra estudante como eu foi escalada para 

um caso semelhante, onde foi chamada para resolver o problema de um aluno 

provavelmente portador de rebaixamento mental muito grave, pois aos nove 

anos não sabia ainda distinguir todas as cores, segundo o diagnóstico da 

professora. Em uma análise mais abrangente, minha colega descobriu que ele 

era apenas daltônico.   Em ambos os casos, as crianças em pauta eram 

negras, sem família estruturada e provenientes de segmentos desfavorecidos 

da comunidade.  

                                                 
18 Os termos entre aspas foram os utilizados pela professora, à época do acontecimento. 



Vejo que pode ser dessa maneira rápida e irresponsável em se lidar com 

as diferenças que se criam os rótulos e os estigmas, desenvolvendo a atitude 

de preconceito e exclusão, pois a sociedade estabelece instrumentos e meios 

para classificar os indivíduos em categorias transformadas em normas. Quando 

alguém delas se diferencia, deixa de ser considerado normal e é transformado 

em alguém esquisito: 

Erving Goffman nos remete a essa questão e ao conceito de estigma de 

forma a especificá-lo claramente: 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir 
evidências de que ele tem um atributo que o torna diferente dos 
outros [...] Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e 
total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal 
característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito 
de descrédito é muito grande [...] (1988, p. 12). 

 

O preconceito se dá nas relações do cotidiano, através das 

generalizações já consagradas pelos clichês presentes na cultura onde vive o 

indivíduo. A hostilidade dirigida à pessoa portadora de determinado estigma 

vai, desse modo, alimentando esses estereótipos existentes no conjunto 

cultural. E, através de uma padronização de pensamento, todo o grupo passa a 

ser semelhante, pois se renega a individualidade de cada um.   

Diversas estatísticas mostram que, de todas as crianças que ingressam 

no ensino fundamental, apenas um terço delas o conclui e muitos são os 

trabalhos existentes que tentam dar conta dos motivos da evasão escolar, 

sendo muitas também são as razões para esse fato. Porém, com certeza, o 

preconceito está entre elas, ao lado da pobreza e do abandono.   

Nessa altura da exposição há que se mencionar, ainda que 

resumidamente, o que se denomina inclusão marginal ou pseudo-inclusão 



(MARTINS, 1997; AMARAL, 2002 apud FERRARI, 2006), considerada um dos 

desafios com o qual as propostas inclusivas têm que lidar: 

Mais perverso que excluir alguém do sistema educacional, é 
incluir essa pessoa marginalmente, com baixa qualidade e 
condições precárias de ensino, realidade que, via de regra, 
nossos alunos vindos de camadas pobres da população 
enfrentam ao longo da vida escolar (p. 53). 
 

À medida que o sujeito se desenvolve, vai percebendo a si mesmo. 

Principalmente através das reações dos outros dirigidas a ele (positivas ou 

negativas), vai construindo a auto-estima, que é a instância responsável pelo 

desvelamento dos sentimentos da pessoa por ela mesma, levando-a, inclusive, 

a ações importantíssimas para sua saúde mental, tais como se respeitar (ou 

não); demonstrar seus sentimentos (ou reprimi-los); reconhecer seus próprios 

talentos e exercitá-los (ou negligenciá-los); investir em seus objetivos (ou 

desistir deles). E a valorização acontece tanto referente ao ser  como ao ter : só 

quando o coletivo erige algo como bom de se ter  ou ser  é que aqueles que 

não possuem (ou são) esse algo sentem-se em condições de desigualdade. 

Ninguém se considera em desvantagem por não ser ou possuir algo que não é 

valorizado.  

 Assim, fica claro que, para a pessoa-aluno que sofre o estigma, as 

situações sociais quedam-se lesadas, até porque ela não se sente segura para 

manter relações de forma natural e espontânea e as interações sociais deixam 

de ser estabelecidas ou, ainda, constituem-se de forma angustiada e negativa 

para o sujeito discriminado. GOFFMAN (1988) ratifica essa condição: 

“Sentiremos que o indivíduo estigmatizado ou é muito agressivo ou é muito 

tímido” (idem, p. 27).  

 Então, a partir das considerações tecidas quanto à questão do 

preconceito e, baseando-me nas postulações de Vygotsky demonstradas até 



aqui, a pronta conclusão é o prejuízo que se verifica através de toda e qualquer 

exclusão que, estigmatizando e combatendo a auto-estima saudável, 

impossibilite os sujeitos de se exercitarem socialmente - ação imprescindível 

para o desenvolvimento e a aprendizagem.  

Os opostos estão sempre interligados na formação dos indivíduos. No 

universo educacional, da mesma forma que a escola reproduz os sistemas de 

valores construídos na sociedade (sociedade → escola), quando o sujeito deixa 

o cenário escolar e se lança no mundo, leva consigo os sistemas valorativos 

apreendidos na escola (escola → sociedade). Utiliza como instrumentos de 

auto-afirmação perante a sociedade os produtos conseguidos através da 

escolaridade, como, por exemplo, as formações realizadas em universidades 

tradicionais, consideradas de primeira linha ou os diplomas conseguidos por 

intermédios de cursos super-avaliados.  

 Portanto, as diferenças são bem-vindas, construtivas e não devem ser 

desperdiçadas nas tentativas de homogeneidade que visam a igualdade entre 

as pessoas. Tanto as igualdades como as diferenças estão presentes na 

realidade, na construção do movimento multicultural. Então, nada mais 

evidente do que termos que trabalhar com a necessidade da interação entre 

elas transpondo as desigualdades. No que diz respeito ao sujeito, é apenas 

vivenciando as relações de alteridade que consegue superar-se, modificando 

seu meio e, por conseqüência, modificando a si próprio da mesma forma, 

advindo daí, claramente, a responsabilidade de cada um frente à sociedade na 

qual se insere. 

Segundo Vygotsky (2004) “só é boa a aprendizagem que supera o 

desenvolvimento” (p. 482). Esta reflexão abre caminho para o seu conceito de 



zona de desenvolvimento proximal  (ZDP), que compreende a distância entre 

o que a criança é capaz de realizar sozinha (nível real de desenvolvimento) e o 

que ela ainda não pode fazer por si só, mas consegue executar na interação 

com o outro mais experiente (nível potencial): 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções 
que ainda não amadureceram, mas que estão presentes em 
estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de 
‘brotos’ ou ‘flores’ do desenvolvimento, ao invés de ‘frutos’ do 
desenvolvimento (VIGOTSKY, 1989, p. 97). 
 

Esse conceito proposto por Vygotsky reforça a idéia de que a escola 

precisa incentivar as interações entre os diferentes porque, assim, salas de 

aula heterogêneas vão significar indivíduos diversos com diferentes zonas de 

desenvolvimento proximal, interagindo uns na ZDP dos outros. Dessa maneira, 

os alunos se beneficiam mutuamente, num processo de estruturação e 

organização de conceitos e idéias compartilhados: “O aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as 

crianças penetram na vida intelectual daquelas que a cercam” (VYGOTSKY, 

1989, p.99).  

São bastante oportunas as colocações de REGO (2003), baseadas nos 

pressupostos do psicólogo russo sobre a ZDP: 

A escola desempenhará bem seu papel, na medida em que, 
partindo daquilo que a criança já sabe [...] ela for capaz de 
ampliar e desafiar a construção de novos conhecimentos, na 
linguagem vygotskiana, incidir na zona de desenvolvimento 
potencial dos educandos. Dessa forma poderá estimular 
processos internos que acabarão por se efetivar, passando a 
construir a base que possibilitará novas aprendizagens (p.108). 

 

 E, ainda: 

[...] a heterogeneidade, característica presente em qualquer 
grupo humano, passa a ser vista como fator imprescindível para 
as interações na sala de aula. Os diferentes ritmos, 
comportamentos, experiências, trajetórias pessoais, contextos 



familiares, valores e níveis de conhecimento de cada criança (e 
do professor) imprimem ao cotidiano escolar a possibilidade de 
troca de repertórios, de visão de mundo, confrontos, ajuda 
mútua e conseqüente ampliação das capacidades individuais 
(REGO, 2003, p. 110). 

 

 

 
5 - A escola inclusiva  
 
 
  

As discussões sobre a escola inclusiva que ocorrem hoje no cenário 

educacional estão ocasionando, aos poucos, que esquemas antigos sejam 

reformulados, antigos modelos abandonados e velhas certezas transmutadas 

em dúvidas e questionamentos. As escolas e seus operadores (e por 

operadores entendo todos aqueles envolvidos, de alguma maneira, no 

cotidiano escolar) estão sendo levados a reorganizarem-se, alargando seus 

espaços internos e externos, agitando-se por entre uma revolução de 

esquemas e práticas.  

Digo revolução porque não só saberes e fazeres pedagógicos estão 

sendo modificados com isso - alunos, professores, comunidades e a 

elaboração de novas leis fazem parte desse movimento inclusivo. Como não é 

possível encaixar esse novo projeto de uma educação emancipadora e 

libertária nos moldes escolares antigos, surgem obrigatoriamente os planos de 

reformulação do modelo educacional vigente, embora tenha plena consciência 

de que esses são ainda os passos iniciais para a implantação de uma prática 

verdadeiramente inclusiva. E quando falo desse modelo inclusivo, entendo um 

fazer que intente, durante o processo educacional, minimizar a exclusão, para 

produzir uma educação consciente que englobe a todos, independentemente 



das origens e obstáculos que os alunos demonstrem durante a aprendizagem, 

aumentando a participação da sociedade e da família. 

 Mas antes de qualquer conceituação que se possa efetuar, o principal é 

esclarecer que as escolas inclusivas têm como ponto de partida e base 

fundamental, o fato de reconhecerem e valorizarem as diferenças: a inclusão, 

na verdade, é uma filosofia, um modo de pensar e entender a vida e a 

sociedade. É indispensável o exercício constante da cooperação e da 

fraternidade, além das atividades cognitivas, da instrução em si.  

Assim, o que era tradicionalmente usado para lidar com a diversidade 

precisa ser esquecido e uma série de adaptações de currículo, atividades e 

práticas devem abrir espaço na aprendizagem, no intuito de dar conta de 

antigas necessidades, agora encaradas de forma totalmente diferente.  Além 

dos alunos dessa nova escola aproximarem-se mais entre si e encararem as 

disciplinas como um meio de identificar e conhecer melhor a vida fora da 

escola, a família e a sociedade são chamadas a cooperar com o projeto escolar 

(MANTOAN, 2006). 

A escola inclusiva se atém a um molde que subverte a lógica dos 

modelos rígidos e fechados, pretendendo estabelecer uma metodologia que 

permita aos alunos com diferenças e deficiências adquirirem e desenvolverem 

meios para resolver os problemas da vida cotidiana e conseguirem tanto 

aproveitar como construir oportunidades de se sentirem completamente 

inseridos na vida social e cidadã: “As crianças que se sentem 

educacionalmente excluídas têm maior probabilidade de se sentirem 

socialmente isoladas” (MITTLER, 2003, p. 140). 



Não que (como a escola inclusiva dirige-se a todos, inclusive todos os 

diferentes e como cada um merece ver sua individualidade respeitada), 

teríamos que levar cada um a aprender segundo uma metodologia diferenciada 

– evidente que isso seria impossível. Isso quer dizer que é necessário trabalhar 

com abordagens diferentes ou se corre o risco de acabar criando 

desigualdades para muitos alunos. 

Nesse caminho, surge a urgência de romper com a fragmentação do 

processo de conhecimento, por exemplo, que produz um pensamento dividido 

(muitas vezes dicotômico) e um saber parcelado que projeta seus reflexos na 

desvinculação do ser humano com o todo que o rodeia: 

A desconexão entre a cultura escolar e a cultura social de 
referência dos alunos e alunas tem sido ultimamente 
denunciada por inúmeros autores e evidenciada por diversas 
pesquisas. As salas de aula, onde supostamente se ensina e se 
aprende, deveriam ser espaços de lidar com o conhecimento 
sistematizado, construir significados, reforçar, questionar e 
construir interesses sociais, formas de poder, de vivências que 
têm necessariamente uma dimensão antropológica, política e 
cultural (SANTOS, Julio Maia, 2006, p. 27).  
 

A escola inclusiva não ignora o que acontece a seu redor; não anula a 

existência das diferenças (sejam elas de que tipos forem). Participa da idéia de 

que o universo do conhecimento é abrangente, indo além daquele estruturado 

com base no cientificismo e de que o sistema não é edificado a partir de uma 

realidade recortada responsável pela criação das categorias excludentes: 

O aluno abstrato justifica a maneira excludente de a escola 
tratar as diferenças. Assim é que se estabelecem as categorias 
de alunos: deficientes, carentes, comportados, inteligentes, 
hiperativos, agressivos e tantos mais. Por essa classificação é 
que se perpetuam as injustiças na escola. Por detrás dela é que 
a escola se protege do aluno, de sua singularidade 
(MANTOAN, 2006, p. 35). 
 

 A aprendizagem nessa escola voltada à inclusão é centrada tanto nos 

aspectos lógicos como nos intuitivos e afetivos dos alunos. A criatividade, a 



pesquisa, a experimentação e a descoberta predominam, proporcionando aos 

alunos um ambiente facilitador e estimulador de suas potencialidades.  A 

pretensão é formar pessoas autônomas, críticas e com espírito solidário e 

participativo: 

Só aquela relação que ele [aluno] adquiriu na experiência 
pessoal permanece efetiva para ele. É por isso que a 
experiência pessoal do educando se torna a base principal do 
trabalho pedagógico [...] No fim das contas, a própria criança se 
educa (VIGOTSKY, 2004, p. 63-64). 
 

 Dessa maneira, dentro desse contexto da primazia da experiência 

pessoal, o papel do professor se transforma.  Ocorre um abandono da antiga 

posição do “aluno em esponja, que cumpria sua função com tanto mais acerto 

quanto absorvia os conhecimentos alheios” (ibidem, p.65) e a relevância no 

processo educacional passa para a possibilidade do aluno aprender através da 

experiência pessoal: “o conhecimento que não passou pela experiência 

pessoal não é conhecimento coisa nenhuma” (idem, ibidem). Portanto, o 

professor é o organizador do meio social educativo – exerce influência imediata 

sobre o aluno através do meio social e não diretamente sobre o aluno: 

O meio social é a verdadeira alavanca do processo educacional, 
e todo o papel do mestre consiste em direcionar essa alavanca. 
Como um jardineiro seria louco se quisesse influenciar o 
crescimento das plantas, puxando-as diretamente do solo com 
as mãos, o pedagogo entraria em contradição com a natureza 
da educação se forçasse sua influência direta sobre a criança. 
Mas o jardineiro influencia o crescimento da flor aumentando a 
temperatura, regulando a umidade [...], ou seja, agindo 
indiretamente [...] Assim faz o pedagogo que, ao mudar o meio, 
educa a criança (VYGOTSKY, 2004, p. 66-67). 

 

 O momento presente é um tempo de transição e as escolas parecem 

não estar ainda dirigindo tentativas efetivas em direção à inclusão, por 

inúmeras razões que a esse estudo não é possível averiguar, por motivos 



óbvios de tempo e espaço. Contudo, no que diz respeito à escola pesquisada, 

o assunto será discutido nas Considerações Finais desse trabalho. 

   Acredito que recriar o modelo educativo que hoje vigora, superando o 

sistema tradicional é um trabalho de fôlego – os discursos são bem mais fáceis 

de serem elaborados. Até porque a escola hoje parece sofrer mais pressões do 

que qualquer outra instituição, haja vista que muitas delas estão falindo, como 

a família, por exemplo, e exigindo mais dela. Vejo que é preciso muita força de 

vontade para dar conta de tantas exigências e mudanças e temo não possuir 

respostas ideais a oferecer.   

Entretanto, penso que a própria filosofia embutida na abordagem da 

inclusão não prevê fórmulas fixas e modelos pré-estipulados. As reflexões 

honestas sobre os fracassos e os êxitos, as pequenas contribuições e 

tentativas em forma de trabalhos acadêmicos e projetos e, principalmente, a 

vontade de intensificar as relações, no intuito de iniciar a grande mudança são, 

sem dúvidas, a meu ver, ações necessárias. A tomada de consciência de todo 

esse movimento inclusivo já é um primeiro passo, acredito, pois o melhor lugar 

para se começar qualquer coisa é a partir de si próprio. E o processo 

educacional, principalmente na abordagem inclusiva, é por si só, extremamente 

dinâmico e construtor: 

A sua natureza psicológica mostra que ele [o processo de 
educação] é uma luta sumamente complexa [...] que ele é um 
processo dinâmico, ativo e dialético [...] um processo movido a 
saltos, revolucionário de embates contínuos entre o homem e o 
mundo. (VYGOTSKY, 2004, p. 73). 



 

CAPÍTULO III 

RECONHECIMENTO DA ESCOLA E SEU ENTORNO 

 

 

Todos estamos matriculados na escola 
da vida, onde o mestre é o tempo. 
                                         Cora Coral ina 
 
 
 
 
 

Como objetivos desse capítulo, primeiramente será demonstrado tanto 

um histórico da instituição englobando algumas dimensões importantes, como 

as funcionais, pedagógicas e administrativas, quanto um levantamento da 

biografia de seu patrono. Com respeito aos aspectos pedagógicos mais 

especificamente, foram efetuadas algumas reflexões que realizam a 

interligação daquilo que foi objetivado pela equipe administrativa e a realidade 

constatada na instituição escolar, utilizando-se dados coletados. 

 No que concerne ao entorno da escola, a descrição visa evidenciar o 

ambiente onde os alunos da U. M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara 

movimentam-se cotidianamente e constroem suas histórias, acreditando que 

esses relatos, reunidos, compõem um panorama mais claro do universo onde 

se realizou esse trabalho.  

Observe-se que, conforme informação recebida da Secretaria de 

Turismo da Prefeitura Municipal19, todos os morros da cidade de Santos 

constituem-se em espaços totalmente independentes dos bairros a eles 

adjacentes, pois são zonas urbanas que, como se instalaram em morros, 

                                                 
19CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – SETUR,  
ASSINADO  POR VALENTINA REZENDE, EM 26 DE SETEMBRO DE 2007. 



passam a ser chamadas de Morro da Caneleira ou Morro da Nova Cintra, por 

exemplo.  Porém, os Morros do São Bento e do Pacheco, de onde provém a 

maioria dos alunos, fazem parte do entorno no sentido de estarem subsumidos 

ao mesmo cenário econômico e sócio-cultural do Valongo. Portanto, para efeito 

desse estudo, eles estarão incluídos nessas descrições relativas à população 

local e ao cenário retroportuário do Bairro do Valongo.  

 

 

 

1 –  Um perfil da escola e seu alunado 

 

 

U. M. E.  PROF. MÁRIO DE ALMEIDA ALCÂNTARA  20 

 

                                                 
20 Foto realizada pela autora. 
 



De acordo com publicação em 26 de abril de 2007 no Jornal A Tribuna e 

retransmissão em A Tribuna On Line 21, a U. M. E. Prof. Mário de Almeida 

Alcântara sofreria reformas totais a partir de julho de 2007; entretanto a mesma 

foi transferida para o presente ano. A Secretaria Municipal de Educação 

notificou que a meta é reconstruir totalmente a estrutura já existente, para 

abrigar um complexo educacional moderno que comporte um laboratório 

completo de informática e uma quadra poli- esportiva e que a instituição não 

aumentará a demanda de alunos, mas, sim, oferecerá a possibilidade de 

escola em tempo integral para os estudantes já matriculados.  Esse projeto faz 

parte do programa da Prefeitura Municipal de Santos que objetiva remodelar 

todas as unidades municipais de ensino e construir mais 4 novas escolas, 

sendo que duas já tiveram suas obras iniciadas, a do bairro do Gonzaga e a do 

José Menino.22 Factualmente, a primeira a sofrer esse processo foi a Unidade 

Municipal Dino Bueno, já reinaugurada em fevereiro de 2007, sendo seguida 

pela U. M. E. Olavo Bilac.  

Durante o primeiro semestre de 2007, ficou evidenciada a grande 

expectativa que anima a escola como um todo no que diz respeito aos planos 

de reformulação. E a relevância desse acontecimento centra-se especialmente 

no fato de que poderá ser oferecida a educação em tempo integral, dentro do 

Programa Escola Total.  Dessa maneira, a instituição poderá contar com 

melhores condições físicas e materiais para sua clientela, uma vez que 

trabalha com um segmento de alunos provenientes de uma camada bem 

                                                 
21 <http://atribunadigital.globo.com/bn_conteudo.asp?cod=297047&opr=77>. Acesso em 06 
ago. 2007. 
 
22 Mais detalhes: http://www.santos.sp.gov.br/cgi-bin/comunicacao/listanoticias.pl?43573 



menos favorecida financeiramente, que enfrenta muitas dificuldades por residir 

nos morros adjacentes a um bairro retroportuário ligado ao tráfico de drogas.  

Um outro fator é que essa já é uma tendência natural da escola que, até 

mesmo antes do Programa Nossa Escola/Escola da Família, que antecedeu a 

Escola Integral, já mantinha, por iniciativa conjunta entre a direção e a 

comunidade, atividades dentro desse contexto integrador, até porque a lei 

assim o determina.  Senão vejamos, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a escola pública deve zelar e fazer acontecer a política de 

igualdade, premissa neoliberal em que se assenta a sociedade: 

Para essa sociedade, a política da igualdade vai se expressar 
também na busca da equidade no acesso á educação, ao 
emprego, à saúde, ao meio ambiente saudável [...] e no 
combate a todas as formas de preconceito e discriminação por 
motivo de raça, sexo, religião, cultura, condição econômica, 
aparência ou condição física.  (PCN, 1999, p. 77). 
 

Assim, o ponto de partida das escolas é o “reconhecimento dos direitos 

humanos e o exercício dos direitos e deveres da cidadania, como fundamento 

e preparação do educando para a vida civil” (ibidem, p. 76). Contudo, também 

determina os PCNs que  a igualdade é valor público e, como tal, é de interesse 

e  dever de todos e “não exclusivamente do estado, muito menos do governo” 

(ibidem, p. 77). Sendo assim, sem muita cerimônia, delega à comunidade 

grande parte da responsabilidade por ”valorizar atitudes e condutas 

responsáveis em relação aos bens de serviços, tradicionalmente entendidos 

como ‘públicos’ “(idem, ibidem). 

Seguindo rigorosamente as premissas dos Parâmetros Curriculares, a 

diretora da escola estudada revela em sua fala que essa visão implica em 

superar as limitações impostas pela tradicional administração escolar e pelo 



abandono em que se encontra a escola pública no Brasil.  Como se vê, ela 

passa a valorizar a criatividade e a iniciativa dos membros da comunidade:   

Nessa época eu havia acabado de assumir o colégio e  um ex-
aluno me procurou. Um que eu já conhecia, que cresc eu aí no 
morro. Apareceu e pediu pra falar comigo, dizendo q ue tinha 
estudado Educação Física e que queria implantar um projeto no 
colégio, sabe como é... No começo fiquei meia que p reocupada, 
mas resolvi ver direitinho o que era. Chamava Plant ando uma 
Semente e tinha o respaldo do pároco do Valongo, o pessoal 
jovem da igreja também ajudava... Aí eu pensei bem e disse: ah, 
seja o que Deus quiser. Se é pro bem da meninada, q ue seja.  
O rapaz queria o público daqui, os estudantes do co légio e a 
juventude do bairro todo... E isso era o que me pre ocupava. 
Todo mundo era um problema... Mas como ele se 
responsabilizava, tinha o pároco do Valongo como av al e ele 
prometeu que ia dar também atividades de reforço da s aulas 
para os alunos além do esporte... Na verdade, ele q ueria usar o 
esporte para auxiliar a molecada a não se meter com  drogas e o 
resto, sabe... Ele já tinha morado no morro, vivido  e estudado 
por aqui e sabia bem como era o problema... Por iss o acabei 
deixando e deu tudo certo. Eu até avisei a Seduc, n a época... 
Ela não foi contra, mas também ficou indiferente, s abe? 
O Nossa Escola veio da Seduc. Pra nós é que foi com o se fosse 
porque a gente já fazia as coisas no fim de semana.  E ainda se 
fazia trabalhos com os pais desses alunos, porque a lguns 
vinham cedo buscar os filhos e ficavam esperando mu ito 
tempo... Com isso, acabavam ficando o tempo todo lá , 
assistindo tudo e o projeto deu certo e a escola re cebia muita 
gente nos fins de semana... Daí, depois de algum te mpo, a 
Seduc, quando lançou o Nossa Escola, acabou escolhe ndo o 
Mario Alcântara, então, porque a gente já possuía e sse outro 
projeto... E teve aqui a inauguração oficial. (D) 23 * 

 

Por outro lado, dentro desse contexto verificado no colégio, ou de 

obediência aos termos da legislação, um dos resultados foi que acabou 

garantindo aos estudantes a aprendizagem de certas habilidades e conteúdos 

necessários à sua própria inserção na sociedade. Por exemplo, os alunos e os 

                                                 
23 Os nomes verdadeiros dos entrevistados serão preservados. 
 * DIRETORA - C. F. S. S. Idade : 37. Diretora da escola, já tendo ali exercido os cargos de 
Assistente de Direção e Coordenadora Pedagógica. É professora de educação especial no 
Município de Cubatão, lecionando para classes especiais há 15 anos. Formação : Magistério e 
Contabilidade; formação em Direito e Pedagogia, com duas pós-graduações: uma em 
Psicopedagogia e outra na Unimes – esquema. Capacitação : Pré-escola e administração 
escolar. Capacita também para Orientação Vocacional, Supervisão de Ensino e deficiências 
em geral.  
     



usuários da U. M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara, de acordo com os 

depoimentos obtidos, ajudam normalmente na manutenção da escola (embora 

em alguns momentos se perceba certa pressão para que isso ocorra),  

contrariando as estatísticas que mostram que “a depredação do patrimônio é 

da ordem de 63% em escolas onde a população não participa ativamente de 

decisões que afetam seu cotidiano” (FOLHA DE SÃO PAULO, 1998, Apud 

VIEIRA, 2000, p. 140). Embora haja necessidade de se refletir sobre o peso da 

legislação e analisar o quanto a instituição escolar possa estar apenas 

cumprindo suas tarefas do ponto de vista das políticas educacionais, o 

estreitamento de laços cultivados entre escola e comunidade gerou benefícios 

aos moradores, aos alunos e à própria população escolar, além de ter 

restabelecido a relação de respeito e valorização da escola junto à sociedade.  

No âmbito pesquisado, a escola em si é valorizada e reconhecida por 

ser capaz não só de promover a aprendizagem de conhecimentos, mas, 

também, de valores e condutas necessárias para viver, produzir e conviver 

inseridos na sociedade. Quando a população se constitui de alunos e famílias 

pobres, a escola é, senão a única, a mais importante via de acesso aos 

saberes que dão plenitude à cidadania: ela parece preencher algumas das 

lacunas deixadas por outras instituições, aos olhos da população local. Torna-

se uma espécie de pólo cultural da comunidade em que está localizada, 

reforçando nos jovens o espírito de enfrentamento dos desafios vinculados à 

realidade.   

Na verdade, a grande distinção da maioria dos estudantes dessa escola 

inicia-se em casa, pelas relações parentais e pelo ambiente familiar que 

enfrentam, passando pelas tradições, códigos de valores e normas existenciais 



que vivenciam, constituindo-se em um panorama de ocorrências cotidianas em 

nada comuns à maior parte de crianças e jovens em idade escolar.  Através 

dos declarações obtidas evidencia-se essa realidade atípica no que tange ao 

ambiente no lar e às relações familiares, como se pode observar no 

depoimento da Inspetora 1, que deixa claro o fato de que algumas famílias 

“descartam” seus filhos:  

[...] a mãe se enche daquele filho, ou porque ele t á muito 
malcriado ou porque o padrasto não gosta dele... Te m 
também o caso da mãe que fala que já tem muito filh o 
pequeno, então o maior que se vire sozinho... Cada filho é 
de um pai e elas tem que mandar algum embora... No 
momento existe o caso de um menino de 11 anos que a  mãe 
não quer mais que fique em casa... É um lar desestr uturado, 
a mãe tem muitos filhos, um de cada pai e resolveu que não 
quer mais esse filho em casa... Agora, os pais e os  
responsáveis deles abandonaram os filhos à sorte, 
chegando a rejeitar mesmo os filhos até o ponto de 
expulsar de casa... sendo que eles nem teriam para onde 
ir...  (Insp. 1)  24 

 

Ou na declaração do professor 1:  

Os daqui [alunos] não têm nada... Na maioria, nem p ai e 
mãe têm... Vivem jogados... Imagine uma criança, co mo 
muitas daqui, que nem em casa pode ficar. Porque a mãe 
tem 5, 6 filhos e nem todos do mesmo pai. Aí ela re solve 
que vai ficar com 3 ou 4 e os outros vão ficar com outras 
pessoas... Aí elas põe os que não querem pra fora d e casa e 
pronto... Imagine essa criança passando pela porta da casa, 
sabendo que a mãe está lá com os outros filhos e qu e 
escolheu ele para ficar de fora... Imagine ficar jo gado na 
casa de qualquer um porque a família decidiu que vo cê está 
atrapalhando e te coloca de fora...  (P. 1). 25 

 

                                                 
24 INSPETORA 1 - C. P. C. Idade  : 44.  Nunca trabalhou antes em escola; está na U. M. E. 
Mário Alcântara há seis anos.  Formação : Segundo Grau.  
 
25 PROFESSOR 1 - F. D. A. R. Idade : 26. MATÉRIA QUE LECIONA : Língua Portuguesa. 
FORMAÇÃO : Letras. Licenciatura Plena para Língua Portuguesa e Inglesa. CAPACITAÇÃO : 
Língua Portuguesa e Inglesa. Leciona desde 2003 tanto no fundamental quanto no EJA. 
Recém admitido na U. M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara. Antes, lecionava no Cesário 
Bastos e no Azevedo Júnior. 
Nunca lecionou outras disciplinas. Trabalha também no PROCON de São Vicente, em outra 
atividade, para ajudar no orçamento. 
 



MARIA AMÉLIA AZEVEDO e VIVIANE GUERRA (1994), especialistas 

na questão da violência doméstica contra a criança e o adolescente, 

especificam esse ponto abordado como violência psicológica doméstica: “É a 

violência que humilha, rejeita, fere moralmente uma criança ou adolescente. 

Envolve dois subtipos: indiferença e/ou rejeição afetivas” (p. 30). 

 Dessa maneira, o aluno da U. M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara já 

inicia seu processo de desenvolvimento de uma forma desajustada, pois a 

pessoa não tem existência quando desvinculado das relações do cotidiano, 

parentais e sociais: “[...] família constitui um grupo, cuja estrutura se relaciona 

com a estrutura da personalidade do indivíduo“ (WINNICOTT, 1989, p. 103). 

Sabe-se que a casa e a família têm caráter formativo: “A casa é a síntese das 

dimensões humanas de interioridade e exterioridade, o ponto de encontro das 

pessoas, o espaço onde se formam personalidades” (SOUZA NETO, 2001, p. 

78). É imprescindível que alguém em desenvolvimento conviva entre a 

segurança e a amizade; que acredite em algo duradouro e confiável para que 

essa vivência possa embasar a construção de instrumentos para saber lidar 

com as desilusões e sofrimentos em determinadas situações da vida – para 

aprender a lidar com a realidade tal como ela é.  

O depoimento do professor 2 ratifica os aspectos relacionados ao 

distanciamento da família:  

[...] vê que eles são distanciados das famílias... Pode ver... 
Sabe que alguns não sabem dizer nem o nome dos avós , 
sabia? Inacreditável, mas não sabem... Eles não têm  
convivência com a família... É só com aqueles que m oram 
ali, no mesmo barraco, na mesma casinha... As famíl ias não 
se freqüentam... É muito di ferente do que a gente está                                                                                                                                                                                                                                     
acostumado... Você não imagina seu filho sem saber o 
nome dos avós... Às vezes a gente chama os pais e a té se 
arrepende... É, quando os pais vêm e aí a gente vê que os 



pais são piores... Que até que o aluno tá bem com a queles 
pais daquele jeito...  (P. 2) 26  
 

  
           E os dados obtidos junto aos professores 3 e 4 evidenciam a 

desestruturação das relações parentais: 

Tive um caso de uma menina que sofria muito para es tudar: 
o pai, que bebia demais, chegava a quebrar as lâmpa das 
para evitar que ela estudasse... Inclusive, agredia  
fisicamente a mãe e ela.. . (P. 3) 27 
 
 
Alguns chegam tarde na aula porque estavam trabalha ndo... 
E sabe em quê, né? No tráfico, muitas vezes, é clar o que é 
no tráfico... A gente percebe longe... E são os pró prios pais 
que levam, algumas vezes, por mais incrível que pos sa 
parecer ... (P. 4). 28 

 
 

Nesse mesmo sentido, temos ainda o fato de que alguns enfrentam o 

fato de que seus próprios pais os encaminham para o trabalho na ilegalidade, 

relacionado ao tráfico de drogas: 

 
Aqui nós tivemos uns 3 ou 4 casos que foram terríve is, 
alunos muito terríveis... E todos eles já viraram m anchete. 
Quando eles têm um certo tipo de comportamento, já se 

                                                 
26 PROFESSOR 2 - R. O. S. Idade : 45. MATÉRIA QUE LECIONA : Matemática. FORMAÇÃO : 
Engenharia Química e Licenciatura Plena em Matemática. Atualmente cursa o Mestrado em 
Ensino das Ciências e Matemática – São Paulo. CAPACITAÇÃO : Matemática.  
Leciona em Santos há 1 ano e meio e na escola pesquisada há 4 meses. Atua também junto 
ao Colégio Paulo de Tarso Marques Melo, em São Vicente, no Parque Continental. Nunca 
lecionou outras disciplinas ou exerceu cargo administrativo.  
 
27 PROFESSOR 3 - M. C. V. M. S. Idade : 42. MATÉRIA QUE LECIONA : Matemática. 
FORMAÇÃO : Licenciatura Plena e cursos oferecidos pela Prefeitura. CAPACITAÇÃO : 
Matemática e Informática. Nunca quis exercer cargos administrativos e trabalha no colégio há 
26 anos, nunca tendo lecionado em outros colégios.  Atua junto aos alunos do Ensino 
Fundamental, da 6ª. a 9ª. Série e, ainda, junto ao EJA. Lecionou, durante dois anos, 
Informática para o EJA, com os alunos mais velhos, desenvolvendo várias atividades no 
computador com o intuito de desenvolver a motricidade fina.     
 
28 PROFESSOR 4- C. T. Idade : 44 anos. MATÉRIA QUE LECIONA : Ciências. FORMAÇÃO : 
Letras e Biologia. Licenciatura curta para Ciências e Matemática e também Pedagogia para 
Administração. CAPACITAÇÃO : Ciências e Matemática e, ainda, a parte administrativa. 
Trabalha na escola pesquisada há 10 anos e atualmente é professora de Ciências das sextas 
às nonas séries, lecionando desde 1987. Já lecionou em outros colégios. 
 
 
 



sabe pra onde vão. E os próprios pais levam o aluno  a isso, 
sabia? Às vezes algum deles falta, você vai ver, fo i o pai 
que veio buscar aqui na escola para levar o aluno p ara 
trabalhar... Sabe, vender droga pra ele, pai... A e scola 
integral seria muito boa para isso, mas uma escola integral 
de verdade, que funcionasse... Não essa coisa de jo gar o 
aluno na escola sem fazer nada, sem recursos... Uma  
verdadeira escola integral, como tem em outros país es. E 
nós temos condições de ter uma escola muito melhor. .. Eu 
falo da situação do ensino em geral, do despreparo do 
professor, da grande desvalorização do professor qu e 
acontece... A escola integral seria integral pro pr ofessor 
também. Ele teria tempo pra cursos, pra ler, pra pr eparar 
aulas, atividades... pra discussão em grupo... São 
condições pro ensino melhor ... (P. 4). 

 
 

Considerando esse contexto, não se pode esquecer da regra número um 

para a edificação de comportamentos desajustados e violentos: a privação: “[...] 

a tendência anti-social está inerentemente ligada à privação.” (WINNICOTT, 

1989, p. 72).  E mais à frente: “Quando ocorre uma privação, em termos de 

rompimento do lar [...] o nível de ansiedade é tão alto que fazê-la chegar em 

um acordo com a própria agressividade torna-se impossível” (ibidem, p. 74). 

Crianças e jovens que sofrem processos de rejeição e privação tendem a 

desenvolver hábitos de furto e agressão, por exemplo, como parte de seu viver 

cotidiano, como um mecanismo de defesa para a sobrevivência: determinados 

procedimentos tais como furtos, sujeira, agressividade, destruição são modos 

de comunicação com o mundo exterior.  

Cabe aqui mencionar, ratificando esse raciocínio, o trabalho de 

OLIVEIRA (2005)29, quando aborda os fatores de risco associados à conduta 

delinqüente: 

Influências correlacionadas a aspectos do desenvolvimento 
humano podem ser potencializadas por condições sócio-
econômicas e culturais que também constituem significativos 

                                                 
29 Dissertação de Mestrado em Educação – UNISANTOS. Maiores detalhes, ver Referências 
Bibliográficas - Dissertações. 
 



fatores de risco para o surgimento do comportamento 
delinqüente (p. 32). 
 

Esse mesmo trabalho ainda se refere, com relação à questão da 

ausência de genitores, a um estudo efetuado pelo ILANUD30, em 2002, com 

adolescentes infratores na cidade de São Paulo, encaminhados à Unidade de 

Internação Provisória da FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor): 

os resultados revelaram que apenas 38% do total de jovens conviviam com o 

pai e 1/3 deles não convivia com a mãe (p. 38).  

Dentro dessa caracterização da escola, fica em evidência também as 

vivências dos estudantes quanto às questões relacionadas aos códigos de 

valores e normas existenciais, que se constituem em um mundo paralelo:  

Mas sabe como é, existe uma lei de silêncio entre e les, todo 
mundo conhece...É a cultura da comunidade... Fica t udo 
muito sob controle, mas eles sabem de tudo, entre e les... 
Mesmo assim, entre eles, não falam... É difícil... Em grupos 
menores pode ser... Mas fica tudo muito sob control e. A lei 
do silêncio é muito forte... Essa questão do respei to é muito 
séria por aqui, devido à clientela...”  (D) 
 
O normal aqui entre eles é o Código... O código do Silêncio. 
Eles se respeitam e se unem para defender os intere sses 
deles... Todos são assim... Ficam na deles... Até s e um 
professor, quando se dirige a um aluno, usar qualqu er 
termo pejorativo ou mencionar qualquer coisa assim,  os 
alunos caem matando em cima do professor... Não tem  
perdão...  (A. D.) 31 

 

                                                 
30 ILANUD  = Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
el Tratamiento del Delincuente. 
 
31 ASSISTENTE DE DIREÇÃO  - I. B. D. Idade : 58. Embora já tendo trabalhado na escola 
antes, só voltou pra assumir o cargo de assistente de diretoria há três meses. Ficou nove anos 
lecionando no Acácio e no Airton Senna. É professora de 1ª. série no Pedro Crescente, no 
Estradão e leciona há 22 anos. Já foi Orientadora, Coordenadora e sempre atuou junto ao 
ensino fundamental e classe especial. FORMAÇÃO : Magistério e Psicologia do Excepcional. 
Pós-graduação na Dom Domenico. CAPACITAÇÃO : 1ª. a 5ª. Série, maternal e pré. No ensino 
médio, psicologia, sociologia e filosofia da educação. E ainda especialização para classe 
especial em DM e DA e habilitação para administração. 
 
 



 Representa um fato óbvio que o silêncio é necessário à sobrevivência 

dos sujeitos nesse contexto, uma vez que delatores não são perdoados, da 

mesma forma que está subentendido que o problema dos pais deles e da 

família fica com eles, ninguém fala do problema do outro  (EPNE). Contudo, é 

preciso que se evidencie que não é só por esse motivo que o silêncio acontece 

e é respeitado por todos. A prática das inter-relações centradas na amizade e 

nas experiências comuns a todos é usual nesse contexto. Essa realidade 

possibilita a chance para o sujeito que vai perdendo a confiança nos 

semelhantes de garantir um mínimo de convivência natural e saudável: a idéia 

do amigo em quem se pode confiar transmite confiança e melhora as 

experiências de modo geral: “permite a passagem da visão trágica para a 

antitrágica, sem uma fuga da realidade, mas transformando-a” (SOUZA NETO, 

2001, p. 160). 

Portanto, tudo indica que a reestruturação da instituição escolar, que 

implicará na possibilidade de estender o período de permanência do jovem no 

colégio para a prática de atividades culturais, artísticas e esportivas, construirá 

uma realidade que será muito bem-vinda para a escola. Como se pode 

constatar através dos excertos das entrevistas, parece que o sistema de tempo 

integral é encarado como podendo contribuir para fortalecer a auto-estima e o 

sentimento de identidade e cidadania dos alunos. Da mesma forma, podendo 

promover uma maior afinidade ainda entre escola e comunidade, uma vez que 

os estudantes5 são reconhecidos como subentendendo o colégio como 

referência em suas vidas. E referência do ponto de vista humano, existencial: 

 
Pode ver que os alunos aqui têm a escola como refer ência 
até porque eles não podem nem ficar em casa porque os 
pais expulsam. Aqui na escola eles têm amigos, tem 
alimentação, podem praticar esporte nas aulas de ed ucação 



física, são acolhidos pelos funcionários e pelos pr ofessores 
e podem até conversar sobre suas vidas aí entre ele s... Têm 
amiguinhos da idade deles... Fora da escola eles nã o têm 
nada, nada mesmo. Os pais até expulsam de casa... P or isso 
eles freqüentam a escola, para brincar, para jogar,  para ter 
até atenção, mas não querem ficar em sala de aula e  
inventam de tudo para sair de lá... Veja que os alu nos quase 
não faltam aqui e não tem evasão... Só no caso da n oite, 
que eles vão embora pra trabalhar. .. (Insp. 1)  

  

A escola é uma referência para eles, todo mundo vê isso 
claro... Eles muitas vezes não tem nem onde ir, qua ndo os 
pais se cansam e colocam eles para fora de casa... E isso é 
muito comum... Na escola eles têm acolhimento, comi da, 
diversão – no sentido dos amigos, das brincadeiras,  do 
recreio e das aulas de esporte na educação física.. . E ainda 
recebem atenção da gente e cuidados... Eles não gos tam 
muito é de assistir as aulas mesmo, mas gostam da e scola 
e muito... Eu mesma acredito que a escola deveria t er mais 
atividades pra eles... Mais coisas pra fazer, de út il pra eles...  
(Insp. 2). 32 
 
 
 
 
 

 

2 -  Identificação da escola 

 

                 2.1 - Aspectos organizacionais, fí sicos e humanos 

 

 

A U.M.E. Prof. Mário de Almeida Alcântara trabalha com a educação do 

Ensino Fundamental - Ciclo I (período matutino) e Ciclo II (período vespertino), 

bem como com a Educação de Jovens e Adultos, Ciclos I e II, durante o 

período noturno.  

                                                 
32 INSPETORA 2 - V. S. D. Idade : 27. Nunca trabalhou em escola antes, é a minha primeira 
vez. Está na escola há 2 anos. FORMAÇÃO : segundo grau. 
 
 



No que se refere ao total de alunos que compõem o quadro discente da 

escola, a distribuição acontece da seguinte maneira: 

 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PARA A ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS/SUPLETIVO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANO ALUNOS CLASSES 
1º. 94 3 
2º. 34 1 
3º. 126 4 
4º. 60 2 
5º. 146 5 
6º. 159 4 
7º. 108 4 
8º. 104 3 
9º. 65 2 

TOTAL 896 28 

 ANO ALUNOS CLASSE
S 

SUPLETIVO    
 2º. 36 1 
 3º. 25 1 
 4º. 56 2 
 5º. 39 1 
 6º. 59 2 
 7º. 73 2 
 8º. 35 1 

SUB –TOTAL  323 10 
    

ALFABETIZAÇÃO 
DE ADULTOS  

   

SUB –TOTAL  32 1 
    

TOTAL GERAL  355 11 



 
 
  Quanto à ocupação das salas, a instituição oferece o seguinte quadro: 

OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO    
SSAALLAA  

NNºº..  

                  
MM22  

  
CCAAPPAACCIIDDAADDEE  MMAANNHHÃÃ  TTAARRDDEE  NNOOIITTEE  

1 54 40 ALUNOS 5B (27) 7A (35) T1A (40) 
2 54 40 5A (29) 7B (33) --- 
3 54 40 1A (31) 1B (32) --- 
4 54 40 2A 34) 1C (31 ALFA (32) 
6 28 25 --- 7C  (20) --- 
7 54 40 5C (30) 8A (36) T2A (29) 
8 54 40 5D (29) 8B (37) T2B (30) 
9 54 40 5E (31) 8C (31) T3A (35) 
10 54 40 4A (29) 9A (32) T3B (38) 
11 54 40 4B (31) 9B (33) T4A (36) 
14 54 40 3A (32) 6A (39) T4B (34) 
15 54 40 3B (32) 6B (40) T1/T2 (34) 
16 54 40 3C (31) 6C (40) CIT3 (25) 
17 54 40 3D (31) 6D (40) CIT4 (22) 
18 30 25 --- 7D (20) --- 

 

 

Apresenta, como quadros curriculares, as seguintes disciplinas assim 

divididas: 

 
 
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 
 
              
         
BASE NACIONAL COMUM BASE DIVERSIFICADA 
  
Língua Portuguesa Inglês 
Matemática Arte Musical 
Ciências Informática Educativa 
Geografia Ensino Religioso 
História  
Educação Física  
Educação Artística  
 
 
 
 
 
 



 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
 
   
BASE NACIONAL COMUM BASE DIVERSIFICADA 
  
Língua Portuguesa Inglês 
Matemática Informática Educativa 
Ciências  
Geografia  
História  
Educação Artística  
                            

A instituição apresenta, também, do ponto de vista dos recursos 

humanos e materiais: 

 

HUMANOS 

 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE  OCUPAÇÃO  
  
1 DIRETORA 
2 ASSISTENTES DE DIREÇÃO 
2 COORDENADORAS PEDAGÓGICAS 
2 ORIENTADORAS EDUCACIONAIS 
1 SECRETÁRIO 
2 OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 
8 INSPETORES DE ALUNOS 
1 COZINHEIRA 
4 AJUDANTES GERAIS 
2 AUXILIARES DE BIBLIOTECA 
1 COPEIRA 
3 MERENDEIRAS 
1 PORTEIRO  
6 AJUDANTES GERAIS 
13 PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I 
13 PROFESSORES SUBSTITUTOS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL L 
17 PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL II 
19 PROFESSORES SUBSTITUTOS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II 
2 PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS 
2 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 



 
 
 
 

     MATERIAIS  

 
 
 

 
 

 
2

.2 – 
Asp
ecto
s 
ped
agó
gico
s 
 

 

Com relação à proposta pedagógica da escola, a mesma enfoca o 

aspecto humanístico e social, como se pode observar no item do P. E. 2007 

(Plano Escolar de 2007), que caracteriza a equipe administrativa e suas 

proposições:  

Nossa equipe tem características voltadas para a educação 
humanística, tendo como embasamento a legislação 
educacional vigente, não esquecendo de papéis e 
responsabilidades educacionais que, por direito, pertencem a 
setores da sociedade, isto é, lar e comunidade (P.E. 2007, 
s/p.) 

 

Esse aspecto manifesta-se, da mesma forma, em outros momentos do 

mesmo documento. No que diz respeito ao seu primeiro objetivo, a instituição 

pretende uma educação voltada para “inserir o aluno no mundo enquanto 

cidadão participativo e atuante, enfatizando o desenvolvimento da capacidade 

de repudiar qualquer tipo de violência material ou pessoal” (Plano Escolar, s/p). 

FINALIDADE  M2 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 
LAB. DE INFORMÁTICA 1 54 MESAS DE ALFABETIZAÇÃO, COMPUTADORES, TV 
LAB. DE INFORMÁTICA 2 54 COMPUTADORES, IMPRESSORA, ESCANER 
BIBLIOTECA 62 TV, DVD, VÍDEO, TELA, RETROPROJETOR, EPISCÓPIO 
REFEITÓRIO 20 MESAS E BANCOS 
SANEE 28 CARTEIRAS, LOUSA 
COZINHA 
EXPERIMENTAL 

25 FOGÃO, FREEZER, ARMÁRIO, MESA, LIQUIDIFICADOR 

COZINHA 24 GELADEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL, PIA, ARMÁRIO 
DESPENSA 20 FREEZER, PRATELEIRAS 
PALCO 18  
QUADRA COBERTA 90 REDES ,TABELAS DE BASQUETE, BANCOS DE CIMENTO 
QUADRA DESCOBERTA 70 TRAVES 
SECRETARIA 30 COMPUTADOR, FAX, XEROX, ARQUIVOS, MESAS 
SALA DA DIREÇÃO 30 COMPUTADOR, FAX, ARMÁRIOS, MESAS 
SALA CP E OE 30 MESAS, ARMÁRIOS 
SALA INSPETORES 35 MESA, SOFÁ, ARMÁRIOS, PIANO 
SALA DE PROFESSORES 30 MESA, CADEIRAS, ARMÁRIOS, BEBEDOURO 



A mesma linha de atuação e projeto é ratificada, ainda, por uma das metas a 

serem alcançadas, a de “ fortalecer os vínculos de família, os laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social” (idem, ibidem).  

 Embora a escola esteja seguindo as determinações que constam do 

Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação 33, no meu modo de 

entender, a ênfase na formação de indivíduos voltados ao repúdio da violência 

material ou pessoal, garantindo uma educação voltada à tolerância recíproca, 

prende-se ao tipo de população com que a instituição trabalha.  No caso, a 

violência, sob suas mais diversas formas, apresenta-se na base da maioria dos 

problemas enfrentados pelos alunos: desde a violência física, perpetrada às 

crianças pelos seus próprios pais, na forma de castigos físicos e represálias, 

passando pela violência utilizada pelos jovens em atitudes perante seus pares, 

até a violência induzida pelo meio, no sentido da pressão para o exercício de 

alguns modos de sobrevivência utilizados por essa população.  

Como se pode constatar pela entrevista com o professor 1: “no meio em 

que vivem eles têm que se mostrar fortes, sem fraqu ezas, sem 

necessidades, senão é visto como fraco ”  (P. 1)  E, um pouco mais adiante:  

Eles têm brincadeiras agressivas entre eles, veja.. . O tempo 
todo ficam brincando de se bater e, às vezes, a 
agressividade é grande... Claro que devido ao ambie nte que 
vivem, onde a força é vivenciada o tempo todo, ao m áximo, 
eles têm que ser fortes, têm que saber se defender. .. É isso 
que aprendem no ambiente deles... Quando falei com eles 
sobre isso, bem naturalmente, eles me disseram que era só 
brincadeira... Eles vêem como pura brincadeira... E  era 
brincadeira mesmo... Até a brincadeira deles é viol enta, 
entende? Até o contato entre amigos, caloroso, é 
violento...Como se fosse feio não ser violento ... (P.1). 

 

                                                 
33 LDB – Seção II, artigo 42, incisos I a IV. 
 



Ainda dentro dessa temática, no sentido de validar a opinião que 

manifesto, mencionarei duas cenas que presenciei pessoalmente, sendo que 

ambas surgem, de forma clara, para ratificar e clarificar a importância que a 

escola vê em objetivar todo um trabalho no sentido do repúdio da violência e da 

busca da convivência em bases de tolerância. A primeira incluiu dois alunos da 

6ª. série, quando um desses estudantes teve que ser rapidamente conduzido 

ao hospital mais próximo, devido aos graves ferimentos recebidos de seu 

colega de classe. Este último, reagindo de forma violenta às brincadeiras do 

primeiro, derrubou-o no chão e pisoteou seu rosto brutalmente até ouvir os 

pedidos de dor e de ajuda da vítima.   

A segunda delas deu-se no horário do intervalo das crianças menores, 

quando duas meninas brigavam pela posse de um brinquedo. Uma delas, ao 

receber a negativa peremptória da colega em lhe passar o objeto, voltou-se 

zangada para ela, dizendo: “Você vai ver só... Minha mãe é “marida ” de 

bandido...”. 

Pude observar, também, que a escola apresenta como outro de seus 

objetivos “capacitar o aluno a utilizar as mais diversas linguagens como meio 

para produzir, expressar suas idéias e utilizar diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos” (P. E. 2007, s/p.). Com relação a esse ponto, entendo 

que a equipe esteja procurando contemplar certas dificuldades realmente 

apresentadas pelos alunos. Vejamos ainda dentro da entrevista com o 

professor 1: Desde o início vi que eles não conseguem se soltar,  se 

colocar, é muito claro isso... E eles também têm di ficuldade de abstrair, 

além de serem muito introvertidos ...” (P.1).  E, com relação a uma atividade 

de leitura que pratica com as classes, o mesmo professor acrescenta:  



Eles têm que se colocar, entende? Incluo todo mundo  
nisso, todo mundo fica igual, porque todo mundo uma  hora 
vai no centro... No começo foi difícil... Mas, agor a, eles 
estão se acostumando... E, quando cada um acaba, pe ço 
que os outros batam palmas, agradecendo pela corage m do 
colega de ter ido lá na frente se expor e falar o q ue pensa... 
E eles estão se saindo muito bem! Se soltando, fala ndo... E 
eu reparo que eles ficam bem depois que falam e rec ebem 
os aplausos ... (P.1).    
 

Pode-se perceber, de uma forma geral, que a preocupação da equipe 

administrativa ao executar seu planejamento visa ao atendimento das 

necessidades apresentadas pelo tipo de população com quem trabalha. A 

explicação para esse ponto, no meu entender, pode estar no fato de que, por 

um lado, algumas integrantes dessa equipe já trabalham a um tempo 

considerável na escola, o que lhes oferece um conhecimento profundo a 

respeito da clientela em questão. De outro, porque tanto a diretora como sua 

assistente são professoras com experiência na área das necessidades 

especiais. Não que se queira afirmar aqui que essa especialidade as 

capacitaria melhor para lidar com o tipo de clientela da escola, pois os alunos 

não se enquadram como portadores de problemas voltados às deficiências 

físicas ou mentais.  

Inclusive, conforme o Regimento Escolar das Unidades Municipais de 

Educação , aprovado pela Secretaria da Educação, em seu art. 49, parágrafo I, 

o atendimento especializado dar-se-á destinado àqueles alunos com 

acentuadas dificuldades de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento, que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares “ relacionadas a uma causa orgânica específica ou a disfunções e 

deficiências” (SANTOS- SEDUC, 2007, p. 11). Portanto, as necessidades 

especiais a que o regimento alude e para as quais os professores são 



preparados estão entendidas e delimitadas como necessidades especiais 

físicas e mentais. 

Entretanto, no meu entender, a prática com estudantes portadores de 

necessidades especiais pode conferir ao professor que lida com essa 

especialidade um olhar diferenciado sobre as questões das diferenças e do 

respeito às diversidades. Dessa maneira, talvez seja esse fator um “plus” no 

sentido de proporcionar maiores chances de propostas pedagógicas de 

trabalho direcionadas a uma população especial como a da U. M. E. Prof. 

Mário de Almeida Alcântara. Não especial no que se refere às dificuldades 

físicas e mentais; porém, especial, quando se pode observar e constatar de 

fato o quanto as experiências e vivências dos alunos do colégio são 

diferenciadas da maioria em uma mesma faixa etária. E, ainda, o quanto 

apresentam necessidades especiais, sim, ligadas à existência humana e à 

sobrevivência, de um modo geral; à formação da consciência, do caráter, do 

juízo moral e da capacidade de julgamento; à edificação da cidadania e da 

identidade, à construção da própria auto-estima e escala de valores; a 

conseguir inserir-se no contexto social de forma natural e não-violenta. 

     A equipe em seu conjunto, então, parece procurar desenvolver um 

trabalho que integre escola, família, sociedade e aprendizado em um processo 

contínuo. Quando se analisa o tópico de caracterização dos recursos humanos, 

podemos ver incluída no planejamento da escola a ênfase na necessidade de 

formação humanista daqueles estudantes:  

Apesar desta unidade escolar apresentar um quadro de 
recursos humanos ainda desproporcional e inadequado ao 
contingente de alunos que recebe diariamente, nossos 
educadores, funcionários e demais membros da comunidade 
escolar demonstram ter assumido o compromisso e a 
responsabilidade de ter o corpo discente como meta prioritária 
da Educação, já que o papel de todo educador é a formação de 



crianças e jovens que deverão interagir no mundo como 
cidadãos participativos, reflexivos e autônomos, conhecedores 
de seus direitos e deveres (P. E. 2007, s/p.). 

 

Sempre seguindo essa mesma dinâmica, apresentam ainda outros 

objetivos que ratificam essa pré-disposição geral da proposta geral (idem): 

- desenvolver um trabalho que promova a integração família / escola / 

sociedade, valorizando e respeitando as diferenças e trocando experiências e 

vivências que favoreçam esse processo [de integração]; 

- compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a 

tecnologia, as artes e os valores em que se fundamenta a sociedade; 

- desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

- garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola, através de 

um atendimento de qualidade às crianças da comunidade escolar, na 

consolidação de um trabalho e atendimento pedagógico que possa levar a 

nossa clientela rumo a um desenvolvimento e a uma aprendizagem que 

propiciem a integração na sociedade onde estão inseridos, tornando-se 

indivíduos atuantes e felizes. 

Da mesma maneira, quando apresenta a descrição das características, 

pretensões e metas do seu corpo docente:  

Observa-se que a concepção do papel do professor como 
agente de educação integral e não apenas como transmissor de 
conhecimentos ou agente do desenvolvimento de aptidões 
cognitivas, vem crescendo ao longo do tempo e se tornando o 
alicerce dos objetivos que norteiam os planejamentos de nosso 
corpo docente” (P. E. 2007, s/p.). 

 
 
 
 

 
 



3 – O patrono da escola 
 

 

 

 Professor Mário de Almeida Alcântara



          No que diz respeito ao patrono da escola Prof. Mário de Almeida 

Alcântara, poucos dados básicos foram conseguidos através do Plano Escolar 

da instituição, que informa o nascimento do mesmo em Caravelas, no estado 

da Bahia, em 12 de setembro de 1899, filho de Hermenegildo Soares de 

Alcântara e de Juraci de Andrade Alcântara. Tendo vindo para Santos em 

1908, estudou no Colégio Santista, formando-se engenheiro civil pelo Instituto 

Mackenzie, de São Paulo. Posteriormente, lecionou nos colégios Canadá, José 

Bonifácio (escola tradicional de Santos e que entrou em processo de 

municipalização em agosto de 2007) e, ainda, no próprio Colégio Santista. 

Como esses dados biográficos resumiam praticamente tudo o que a própria 

escola possuía, buscou-se resgatar mais elementos para a composição da 

biografia quando da construção do relatório circunstanciado.  

Em tempo, gostaria de esclarecer que, embora esse aspecto não 

componha um fator de relevância maior no sentido da temática dessa 

pesquisa, optei por me debruçar um pouco mais sobre o assunto. A intenção foi 

tentar oferecer tanto à escola como à comunidade, dentro das possibilidades 

existentes, o resgate de alguns aspectos da vida do professor Mário de 

Almeida Alcântara, acreditando que esse relato possa vir a facilitar os futuros 

interessados na biografia do professor, mesmo que para tanto tenha sido 

necessário me estender um tanto a mais com relação a esse ponto.   

Inicialmente, após buscas infrutíferas junto à Biblioteca Municipal de 

Santos e à Biblioteca da Sociedade Humanitária, pude encontrar uma 

reportagem no site do Sindicato dos Professores de Santos, 34 que alude à 

presença do patrono em 22 de setembro de 1940 em uma reunião que 

                                                 
34 <http://www.sinprosantos.com.br/nossa_história_integra.asp>. Acesso em 05 ago. 2007. 
 



intencionava a fundação daquela entidade.  Conversei, então, com Ildefonso 

Paes Dias, atual presidente do sindicato, conseguindo por seu intermédio uma 

cópia xerográfica da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 27 

de fevereiro de 1941 (anexo nº. 1) e presidida por Mário Alcântara, eleito por 

unanimidade presidente da diretoria inicial. O Sindicato dos Professores de 

Santos, oficialmente fundado em 1944, tornou-o sócio benemérito em 15 de 

outubro de 1970.  

Conversei também com a Sra. Maria de Lourdes Rodrigues São Marcos, 

aluna do patrono no Curso de Magistério da Associação Instrutiva José 

Bonifácio, no início da década de 50 e docente, durante 23 anos, das séries 

iniciais do ensino fundamental da escola que leva o nome do professor.  A 

entrevistada, atualmente aposentada, contou que não conseguia lembrar-se de 

muitos detalhes a respeito das aulas, mas recorda que ele era muito tímido e 

calado e que a disciplina que lecionava era Matemática, portando-se sempre 

de forma muito séria e compenetrada nas aulas:  

Ele era muito inteligente e pensava que todos eram também, 
de forma que dava aula como se todos soubessem do q ue 
ele estava falando. E nós não sabíamos; era muito d ifícil 
acompanhar as aulas . O professor Mario Alcântara foi um 
deputado muito bem votado em Santos e sempre ouvi d izer 
que exerceu o cargo com muito respeito e distinção . (ML)35 

 

A partir, então, das informações obtidas junto ao seu neto, o professor 

Flávio Mário de Alcântara Calazans (baseadas em grande parte no testemunho 

pessoal e na memória oral), o patrono da escola perdeu o pai ainda criança, no 

início do século. A matriarca Yaya (Maria Ernestina Almeida Alcântara), então, 

                                                 
35 M.L. R.S. M. - Ex-aluna do Professor Mário de Almeida Alcântara no curso de Magistério na 
Associação Instrutiva José Bonifácio e professora da escola que leva o nome dele por mais ou 
menos 20 anos. 
 



uma vez que era impossível para uma mulher naquela sociedade patriarcal 

administrar os negócios do marido - uma frota de pesca - frente a previsível 

derrocada financeira, reúne todos os filhos durante o velório do marido para 

uma única e última foto e, em sofrimento, entrega seus 14 filhos para serem 

criados por tias e primas. Espalhando-os por todo o Brasil, Mário de Alcântara 

veio para Santos, aos nove anos de idade: estudou no Colégio Santista (à 

época Ginásio Santista), obtendo os primeiros lugares durante todo o curso, de 

1913 a 1916. Adolescente ainda, com apenas 17 anos, devido a sua erudição 

incomum para a idade, foi convidado por Antonio Bento de Amorim a lecionar 

na Sociedade União Operária. 

Em 1922 começou a lecionar na Associação Instrutiva José Bonifácio, 

órgão que chegou a dirigir dentro do período de 30 anos que ali trabalhou; em 

1926, enquanto presidente, concedeu bolsa de 50% de desconto aos filhos de 

todos os trabalhadores associados a sindicatos. E, por convite de Pedro 

Mazzoti e Dantas Barreto, foi orador oficial do ato de inauguração do primeiro 

sindicato fundado em Santos, o Sindicato dos Portuários. Fundou, da mesma 

forma, o Sindicato de Ensino Primário e Secundário de Santos, sendo 

nomeado também professor de Matemática do Colégio Canadá, onde 

permaneceu até 1944.  

Ingressou na vida pública da cidade como vereador no ano de 1948 pelo 

PSP - Partido Social Progressista - tendo presidido a Câmara Municipal de 

Santos no biênio de 1950/1951, sendo o autor do primeiro Regimento Interno 

desse órgão.  

O patrono casou-se em Itanhaém com Juraci de Andrade (1909 -1998), 

filha de Coriolano de Andrade, primo de Benedito Calixto. A única filha de Mário 



de Almeida Alcântara, Maria Ernestina de Andrade Alcântara, casou em 1961 

com Mário de Barros Calazans, corretor da bolsa oficial do café em Santos. 

Também professora, foi uma das primeiras a cursar biblioteconomia. Trabalhou 

na primeira biblioteca volante e praticou pioneiramente o uso das Histórias em 

Quadrinhos como recurso para motivar a leitura dos alunos e a utilização do 

espaço físico da biblioteca para promover técnicas lúdicas para desenvolver o 

hábito da leitura nas crianças.  

Mário de Almeida Alcântara faleceu em São Vicente, a 15 de outubro de 

1958, no Dia do Professor, tendo sua viúva doado os livros de sua biblioteca 

particular a inúmeras instituições de ensino da cidade. Foi enterrado no 

cemitério santista do Paquetá e homenageado na administração do Prefeito 

Sílvio Fernandes Lopes com a inauguração da escola que leva seu nome, no 

Bairro do Valongo, em 26 de janeiro de 1961.  

No intuito de evitar uma exposição por demais prolongada nesse 

espaço, optei por registrar os elementos complementares obtidos através da 

exposição do neto do patrono da escola, no apêndice de nº. 01. 

 



 

4 -  Bairro retroportuário do Valongo    

       4.1 –  Seu passado glorioso  

 

         36 Estação da ferrovia São Paulo Railway , depois Estrada de Ferro Santos- Jundiaí 
              

 

          Após o início da povoação efetuada por Brás Cubas, em 1543, a nova 

região foi-se estendendo para os lados do que viria a ser o famoso Valongo, 

reduto de um comércio intenso e das famílias mais abastadas da cidade.   

Seu nome sempre gerou controvérsias: segundo Francisco Martins dos 

Santos, teria surgido das palavras vae ao longo , utilizadas pelos portugueses 

do local quando se referiam ao caminho da antiga vila, ao longo  das águas do 

estuário. Com o passar do tempo, o termo acabou como Vallongo  e, depois, 

Valongo , designando o canto do centro da cidade contendo a Estação da 

Estrada de Ferro.  

                                                 
36 Foto disponível em <http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos015.htm>. Acesso em 13 ago. 
2007.   
 



O mesmo autor propõe ainda a hipótese de que desde os tempos da 

colonização, dois genoveses chamados João e Francisco Adorno (fundadores 

do Engenho de São João) designavam a viela junto ao estuário de la estrada 

que va al lungo del mare – expressão que acabou transformando-se em va al 

lungo , Vallongo  e Valongo , finalmente. 

Tais eram as condições de prosperidade do Valongo que os 

franciscanos, ao escolherem esse bairro para o local de seu convento, o 

fizeram pensando o quanto era importante a condição das famílias 

economicamente bem estabelecidas que ali residiam, tanto para a construção 

da obra como para a manutenção dos frades. Assim, em 1640, fundaram 

oficialmente o Convento de Santo Antonio do Valongo, que funcionou 

provisoriamente na capela Nossa Senhora do Desterro (mais tarde esse local 

foi doado aos beneditinos que, ao lado, construíram o Mosteiro de São Bento, 

hoje abrigando o Museu de Arte Sacra de Santos). Em julho de 1641, iniciou-se 

a construção do convento que incluía a famosa Igreja de Santo Antonio do 

Valongo, fundando-se no mesmo ano a Ordem Terceira de São Francisco. 

O Valongo de antigamente era cortado por um riacho que corria na 

altura da atual Rua São Bento, possuindo um ancoradouro de canoas de onde 

seguiam as embarcações para Piaçaguera e Cubatão, ficando, assim, 

denominado de Porto das Canoas. Além das mercadorias, muita gente 

importante utilizou esse porto, inclusive o 4º. Bispo de São Paulo, D. Mateus de 

Abreu Pereira, vindo daí a denominação Porto do Bispo.  

Não havia cais, apenas rústicos trapiches de madeira, com as águas do 

portinho invadindo a área hoje ocupada pelo Largo Marquês de Monte Alegre 

que, frequentemente, alagavam o Convento de São Francisco, causando 



inúmeros transtornos.  No Porto do Bispo as mercadorias eram movimentadas 

em intenso clima mercantil, que imprimiam ao bairro do Valongo um enorme 

progresso comercial, trazendo, por outro lado, a rivalidade histórica que tanto 

deu o que falar com o Bairro dos Quartéis, que ficava para os lados da Rua 

Xavier da Silveira. 

 Assim, os quarteleiros  não admitiam a hegemonia social dos 

valongueiros , surgindo os constantes conflitos que só tiveram fim com o 

famoso episódio chamado de Episódio de Santo Antonio. No ano de 1860, a 

empresa inglesa de transporte ferroviário entre Santos e São Paulo, a 

Companhia São Paulo Railway (que era conhecida popularmente como A 

Inglesa), resolveu demolir o templo de Santo Antonio do Valongo para 

transformá-lo em estação de trem, o que aconteceu realmente, apesar dos 

protestos. Entretanto, quando os demolidores alcançaram o altar onde se 

encontrava Santo Antonio, não houve jeito de se retirar a imagem, 

pesadíssima, que se negava a sair de seu nicho.   

Nessa altura, os valongueiros  resolveram pedir ajuda aos rivais, 

através de mensagem afixada na igreja Matriz de Santos, igreja oficial dos 

quarteleiros , onde solicitavam a união de todos, enquanto santistas, para 

impedirem a profanação de Santo Antonio. E assim unidos, os antigos rivais 

conseguiram impedir que os operários da Inglesa destruíssem a imagem, 

enquanto a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência pedia a 

intervenção de Dom Pedro II, através da interferência do Visconde de Embaré 

(Antonio Ferreira Junior). 

 No ano de 1861, o imperador atendeu os apelos dos franciscanos, 

determinou que os ingleses respeitassem a relíquia santista e entregou a 



igreja, suas dependências e pertences à propriedade da ordem, voltando, 

então, valongueiros e quarteleiros às suas antigas contendas. 

 Tudo isso à parte, por mais ou menos dois séculos a Igreja do Santo 

Antonio do Valongo (valiosa obra da arquitetura barroca) e o Mosteiro de São 

Bento dominavam a paisagem e a grande construção, azulejada de azul e 

branco, recebeu em 1867 o famoso prédio da estação ferroviária: 

E naquele mundo mágico, a Inglesa [como era conhecida a 
Estação] com os seus trens foi a culminância maior. Ser 
maquinista, bilheteiro, guarda-trem [...] era o sonho de muito 
garoto [...] Santos só se tornou possível em termos de relevância 
pela presença dos trens da Inglesa (MARQUES, 1995, p. 77-
79).   

 

 Note-se, ainda, que a São Paulo Railway oferecia também uma 

atmosfera cultural ao bairro, uma vez que as pessoas reuniam-se em volta das 

grandes estantes de livros que existiam nas bancas de jornais da época, à 

caça de antigas obras (ibidem, p. 80). 

Em frente da estação, Manoel Joaquim Ferreira Neto construiu o 

sobradão da Rua Marquês de Monte Alegre, para receber o governo da 

província e abrigou a Câmara e a Prefeitura até a construção do atual Paço 

Municipal, em 1939.  

 É necessário pontuar, ainda, que a Igreja de Santo Antonio do Valongo 

faz parte, ainda, do Patrimônio Arqueológico do Porto de Santos, na classe de 

patrimônio cultural de bens já tombados, de acordo com as páginas 2 e 3 do 

documento emitido pela Autoridade Portuária do Porto de Santos.37  Para esse 

levantamento dos bens patrimoniais que remetem à valorização cultural do 

Porto de Santos, efetuou-se uma pesquisa considerando como área de 

                                                 
37 Para maiores detalhes, pesquisar em http://www.cdp.com.br/eventos/cooperaportos18/PDZ-
Anexo%202-%20patrimonio%20historico.pdf.  Acesso em 02 out. 2007. 
 



influência cultural portuária os edifícios localizados dentro da área do Porto 

Organizado ou contidos no espaço entre a via externa do Porto (futura Avenida 

Perimetral) e o primeiro logradouro paralelo à mesma, bem como patrimônios 

em contato com esse logradouro.  

Enfim, a paróquia do Valongo existe desde 1923 e, aos 31 de maio de 

1987, por decreto de Dom David Picão, à época Bispo Diocesano de Santos, a 

matriz do Valongo foi transformada em Santuário, instalado no dia 13 de junho 

do mesmo ano, sendo tombada para preservação pelo CONDEPASA 

(Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos), em 31 de agosto de 

1993.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 <http://www.santos.sp.gov.br/cultura/condepasa/benstombados.html>. Acesso em 01 out. 
2007. Livro Tombo 01, inscrição 18, folha 4, Proc. 44951/92-28, Resolução SC 02/93 de 
31/08/93. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4.2 – O presente: decadência 

 

 

39    Ruínas do Bairro do Valongo 

 

Sem o glamour de outros tempos, muito pelo contrário, o Bairro do 

Valongo hoje ostenta uma aparência triste de desolação, onde se podem 

verificar enfileirados os longos caminhões que escondem acintosamente os 

resquícios de todo um conjunto arquitetônico de muitas tradições. 

 À medida que Santos cresceu, ele deixou de ser o reduto das famílias 

ricas e poderosas da cidade, pois elas não quiseram mais conviver juntamente 

                                                 
39 Foto realizada pela autora. 



com as casas comerciais, o cais cada vez mais espichado e o trânsito e o 

movimento dos equipamentos de suporte às atividades desse último. As boas 

casas onde residiam passaram a ser ocupadas por gente mais simples. De 

acordo com PEREIRA (1996): 

Aos poucos, a cidade vai saindo dos limites em que esteve 
quase por duzentos anos, alargando-se em direção à praia, à 
Barra. Em 1870, a Barra já era região de veraneio dos grandes 
negociantes santistas e de fazendeiros paulistas. Em 1900, o 
comissário de café Belmiro Ribeiro constrói o primeiro palacete 
na orla praiana (p. 81). 

 

Essa área consolidou-se, então, como o local de habitação dos 

trabalhadores ligados ao porto, à ferrovia e aos inúmeros armazéns e depósitos 

situados no local, gente mais humilde que começou a chamar o local de Bairro 

Chinês. À época, os imigrantes japoneses começaram a transformar o 

chamado capinzal do local em chácaras e, por terem olhos rasgados e serem 

confundidos com chineses, apareceu o nome popular. A população era pobre, 

mas tinha moradia adequada, alimentação, emprego nos armazéns e no porto.  

Em tempo, Nelson Salasar Marques relembra esse tempo em seu 

Imagens de um Mundo Submerso (1995), ratificando o que acabamos de 

expor:  

Aqui estou eu agora na Rua Visconde do Embaré junto ao Morro 
do São Bento. [...] por estas ruas abandonadas, por este território 
decadente. [...] Eu nunca soube ao certo porque se chamava 
Bairro Chinês [...] O nome era Chinês, mas a realidade era 
lusitana [...] E então a ‘brasileirada’ veio chegando ao Bairro 
Chinês. Do dia para noite anexos eram construídos nos espaços 
dos quintais das residências para instalar mais uma família [...]  O 
seu território era minúsculo [...] Três travessas apenas e que 
mundo de efervescência... Mas que idéia posso dar agora, quase 
cinqüenta anos já decorridos, daquele infernal e excitante Bairro 
Chinês que eu deixei ainda menino para me instalar nas 
aborrecidas proximidades das praias de Santos ali por volta de 
1939? (p. 13-20). 
 



Os trabalhadores da região, formados por imigrantes de várias 

nacionalidades, santistas e migrantes de muitos estados brasileiros, 

constituíam-se em um grupo heterogêneo, que lutava entre si, muitas vezes. 

Contudo, solucionavam seus conflitos de formas pessoais, distintas da ordem 

estabelecida: 

A maneira como lidavam com esses novos códigos e como com 
base neles eram tratados pela elite e autoridades, revela muitas 
das exclusões a que foram submetidos. A cidade formada neste 
processo consolidou muitas das formas de vida e problemas 
sociais ainda hoje presentes (LANNA, 1996, p. 248). 

       

Ferroviários, estivadores e portuários espalharam-se desde sempre 

pelos morros circundantes no Valongo e os bares e bordéis existem nessa 

faixa portuária desde o fim do século XIX: “De fato, o censo de 1913 registra a 

presença de 118 bordéis na área”. (GITAHY, 1992, p. 131). 

Segundo dados conseguidos através de site oficial da Prefeitura 

Municipal de Santos (atualizado em outubro de 2004)40, o comércio decadente 

foi aparecendo de forma esparsa, com os velhos armazéns de café que, 

outrora, fizera a riqueza de muitos, transformados em oficinas mecânicas e 

pequenos motéis de alta rotatividade e baixa freqüência, mostrando a 

degradação das moradias e o conseqüente aumento da violência no local.   

O fato da Estação Rodoviária estar localizada nessa região também tem 

seu peso: as pessoas que chegam a Santos sem fins específicos, acabam se 

instalando – procuram um “quartinho”, arrumam um “bico” qualquer e acabam 

ficando por ali mesmo. Muitos nordestinos encontram-se localizados nesse 

cenário: não mais os imigrantes portugueses, espanhóis e italianos chegando 

através do Porto. Mas, sim, os migrantes nordestinos sem residência ou 

                                                 
40  <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0100b32.htm>. Acesso em 05 ago. 2007. 
 



parentesco, chegando através da Rodoviária, aportando em Santos para tentar 

a sorte e terminando por se instalar na área retroportuária.  

O bairro pobre, sujo e mal cuidado, possui hoje uma população bem 

diminuta e as famílias sobrevivem, devido aos aluguéis menos elevados, em 

sobrados úmidos e avariados, que nunca foram reformados, em péssimas 

condições, constituindo-se em cortiços subdivididos em dezenas de quartos e, 

da mesma forma, espalhados pelos morros adjacentes. Pouco a pouco, através 

do alargamento e do crescimento econômico da cidade em direção às praias e 

aos bairros, esse local foi-se compondo de uma população não só carente 

economicamente, mas, também, daquela parcela discriminada por suas 

atividades legalmente ilícitas. 

Indivíduos discordantes dos padrões reconhecidos e aceitos pela 

sociedade ali foram se alojando, tais como prostitutas e traficantes e, 

consequentemente, presidiários e sujeitos comprometidos com a as normas e a 

lei: esse espaço físico determinado acabou por definir uma espécie de fronteira 

identitária, por assim dizer – a cracolândia - como o bairro ficou conhecido, 

apesar da recusa da comunidade em aceitar tal reconhecimento. Relembrando 

as postulações de Milton Santos 41 sobre território: 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de 
sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser 
entendido como o território usado, não o território em si. O 
território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o 
fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida (1999, p.08).    
 

 
E no tocante à chamada “zona de prostituição”, as famílias pobres vão 

também ocupando estes espaços pela própria condição de pobreza; 

                                                 
41 O Dinheiro e o Território . In: Revista de Geografia da Universidade Federal Fluminense. 
Maiores detalhes nas Referências Bibliográficas. 



disputando os espaços degradados com as prostitutas e os traficantes, sendo, 

afinal, aceitos, por conta da degradação que os atinge e iguala: 

É curioso notar um outro costume decorrente dessa 
necessidade de se delimitarem espaços: geralmente, as zonas 
são também habitadas por famílias migrantes da região rural, 
são muito pobres e numerosas (SEVERINO, F. 2004, p. 145).   

                                                                                      
Embora o bairro do Valongo seja composto em grande maioria por uma 

parcela de indivíduos marginalizados socialmente – prostitutas, traficantes e 

presidiários – ainda existem moradores descendentes de famílias de 

trabalhadores portuários, muitas vezes imigrantes que, embora dividam o 

espaço com esse outro tipo de população, não aceita o rótulo estendido a toda 

à população do bairro.  

Factualmente, a discriminação que incide sobre esse espaço afeta de 

maneira indistinta todos os moradores do local, independentemente de suas 

trajetórias, pois a degradação, o empobrecimento, o abandono da região e o 

descaso público afetam as memórias coletivas e ratificam essa fronteira 

identitária no espaço social. E uma parte da população se ressente dessa 

generalização, por exemplo, quando a própria cidade ou a polícia não distingue 

o morador comum do considerado marginal, fato que se pode verificar 

exemplarmente no recente filme TROPA DE ELITE, dirigido por José Padilha. 

  Podemos verificar esse aspecto no artigo de ÁGUEDA (2005), em que 

o autor mostra o estigma social afetando as memórias individuais e coletivas: 

Maurício assume o papel social do excluído que reflete sobre a 
exclusão do espaço que ocupa, principalmente quando aborda a 
existência de um estigma que permeia os bairros que formam a 
zona portuária da cidade, considerada uma área urbana com 
altos índices de criminalidade e violência. Esse estigma social 
que incide sobre o espaço territorial atinge também os 
moradores do bairro e, sobretudo, os moradores dos morros, 
considerados indistintamente traficantes ou marginais (p. 57-58). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 Isso sem contar que, apesar de não ser claramente evidenciado, existe 

também estigmas ainda presentes quanto ao trabalhador portuário. Mesmo no 

passado, quando o Porto (olhado como local rude e perigoso) representava 

para seus trabalhadores (tanto os mais como os menos remunerados) um 

status de segurança e estabilidade, existiam (e ainda existem) estigmas 

vinculados ao “machismo”, a “valentia” e a “brutalidade”, consideradas 

constituintes da natureza do trabalhador portuário.  Senão vejamos as 

expressões de cunho pejorativo, conhecidas de todo santista: comer como um 

estivador  (para significar comer muito, de forma exagerada, sem modos) ou, 

ainda, andar como um ensacador  (para identificar um andar desajeitado, 

grosseiro, amalandrado). 

Na década de 90, a modernização portuária, ligada ao fenômeno da 

globalização e, em Santos, materializada através da Lei nº. 8630/93 de 

Modernização dos Portos, desencadeou mudanças que, ao se reproduzirem no 

contexto de uma economia periférica, acarretaram mais perdas à sociedade 

como um todo, atingindo principalmente as regiões vizinhas ao Porto, acirrando 

ali, mais ainda, a degradação urbana e os problemas econômicos e sociais já 

existentes. Segundo TAVARES, 2001, APUD HADDAD FILHO, 2003, em 

relação aos bairros do Paquetá, Centro e Vila Nova, também pertencentes à 

região portuária, 5.200 pessoas vivem em cortiços, com renda familiar de 

R$350,00 e a taxa de mortalidade infantil é de 54,8 mortos a cada mil, 

enquanto a média estadual é de 17,5 para cada mil.                                                                                                                                                                                                                                                                

A privatização do Porto de Santos restringiu postos de trabalho que se 

tornaram obsoletos frente às modernas tecnologias implantadas no trabalho 

portuário. Essas perdas refletiram-se diretamente na região retroportuária do 



Valongo, pois o desemprego acentuou-se, embora a movimentação de carga  

no Porto tenha alcançado altos índices. Se os trabalhadores das categorias 

mais bem remuneradas, perderam tanto seus postos como muitas de suas 

regalias, diminuindo consideravelmente seu padrão de vida, pode-se imaginar 

a situação com a qual tiveram que se deparar os de categorias menos 

remuneradas.  

O “centro velho da cidade” decaiu completamente, pois era alimentado 

em grande parte pelos salários e pela movimentação dos navios que 

permaneciam muitos dias atracados – portanto, muitas empresas prestadoras 

de serviços aos navios faliram, tais como fornecedora de alimentos, 

lavanderias etc. Inclusive, esta estadia mais curta dos navios impactou a vida 

da região, anteriormente responsável por atividades econômicas e sociais e, 

ainda, a dinâmica das oficinas de reparos navais. Dezenas de imóveis 

comerciais fecharam suas portas devido à descentralização ocorrida com os 

grandes shoppings centers instalados em outros bairros. Com toda essa 

diminuição do poder aquisitivo e do comércio, a região foi ficando 

completamente abandonada e desprovida de recursos, com os prédios 

históricos em ruínas, devido à falta de suporte financeiro aos seus 

proprietários. Enfim, a população local, que já experimentava situações de 

grandes dificuldades, passou a vivenciar de maneira mais contundente esse 

contexto exclusivo. A região retroportuária passa a viver uma dupla exclusão, 

centrada no estigma da localização geográfica, agora exacerbada pelo 

processo de privatização e modernização dos Portos.  

Esses aspectos econômicos acabaram transformando-se em processos 

sucessivos de exclusão que atingiram a todos, homens e mulheres, levando 



muitos deles a exercerem atividades ilícitas para garantir suas sobrevivências. 

Não que a prostituição e o tráfico não existissem anteriormente: mas a partir 

daí, proliferam, então, como alternativas possíveis para as famílias miseráveis.  

E, por último, os grandes avanços tecnológicos não auxiliaram em nada  

o meio ambiente: pelo contrário. Continua aviltado e decadente, exposto aos 

riscos derivados das cargas que percorrem as ruas do estuário, em volumes 

cada vez maiores. Da mesma forma a contaminação por resíduos bem como 

pela água de lastro dos navios, que trazem com ela infinita gama de 

microorganismos nocivos. Outro fator relevante que provoca a degeneração do 

bairro é o intenso tráfego de caminhões, provenientes da Via Anchieta, um dos 

acessos principais à cidade e ao Porto de Santos.   

Até as festas tradicionais, frutos da tradição cultural, sofreram grandes 

alterações; muitas festas comemorativas ainda persistem, porém, sem o status 

de outrora, até porque sua extinção completa seria um desastre em termos 

culturais: “A festa está além das disputas e dos conflitos de relacionamentos 

[...] Como num ritual religioso, o preparo, a participação na festa formaria um 

código ético que rege e estabiliza as relações do grupo.” (MAIA; THIESEN; 

CARVALHO, 2005, p. 51).  

Assim, é diante desse contexto que se afirma a importância da 

instituição escolar na comunidade, fato que se sobressai nos diversos 

momentos de análise dos dados obtidos; é frente a esse universo que a escola 

passa a se constituir em local de referência para a população local, através de 

suas práticas institucionais que rearticulam as representações  e identidades 

sociais para a região retroportuária do Valongo e seus moradores.  

 



 

 



 

4.3 - O futuro prometido 42 

 

 

    Novo complexo turístico, cultural e empresarial  que objetiva a integração Porto/Cidade 
 

 

                  Armazéns do Valongo que fazem parte do Projeto de R evitalização Histórica 

 

Entre as diversas modalidades de reformas que vêm sendo implantadas 

na cidade de Santos como, por exemplo, o Projeto Alegra Centro , que 

objetiva, principalmente, revitalizar o centro histórico da região (tendo o 

Valongo como um dos locais de abrangência), a Prefeitura Municipal de Santos 

possui outros projetos em andamento. Três deles necessitam ser aqui 

                                                 
42 Ambas as fotos extraídas do site <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0230x2.htm>.  
Acesso em 13 ago. 2007. 



mencionados porque envolvem diretamente o Bairro do Valongo e, 

conseqüentemente, o entorno da U. M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara. 

O primeiro deles, de maior porte, conforme reproduções em fontes 

virtuais da notícia impressa43, aponta a cessão dos armazéns 1 a 8 do cais do 

Valongo, autorizada pelo Secretário Especial de Portos, Pedro Brito, em julho 

de 2007. Esses armazéns, atualmente em ruínas na região portuária situada no 

Centro Histórico de Santos, devem converter-se no Projeto Marina Porto de 

Santos – Complexo Náutico e Empresarial: um moderno complexo turístico, 

empresarial e cultural, com um terminal de passageiros e uma marina, área 

para manutenção e construção naval, museu, restaurantes, bares, espaços 

para eventos e casas para shows, do mesmo modo como foi efetuado na 

Estação Docas do Porto de Belém, no Pará. O estado paraense recuperou 3 

velhos armazéns e os transformou em um centro de arte, preservação 

histórica, gastronomia, lazer e turismo, a exemplo do que foi realizado em 

Buenos Aires, na região de Puerto Madero. Em agosto do presente ano foi 

iniciada a pesquisa financiada pela verba fornecida pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), sendo que o projeto inclui ainda um pólo de 

pesquisas oceanográficas e uma avenida subterrânea que chegará até 

Guarujá, para a circulação de caminhões e contêineres que hoje provocam 

grandes dificuldades na região. 

Paralelamente, a Prefeitura estuda também a possibilidade da 

transferência para o Valongo do terminal de passageiros, atualmente instalado 

                                                 
43 <http://www.brasilcultura.com.br/conteudo.php?id=933&menu=98&sub=962>. Acesso em 05 
ago. 2007 
 
    <http://www.descubrasantos.com.br/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=1590. Acesso em 
20 set. 2007. 
 



no Armazém 25, utilizando o bondinho que passa em frente ao cais (e hoje está 

inacessível ao público), como meio de transporte para os turistas que chegam 

pelo mar ao centro histórico.  As obras seriam executadas com os recursos de 

empresas interessadas em explorar a iniciativa, sendo que o porto reformado, 

de acordo com a Secretaria de Planejamento do Município, deverá atrair 40 mil 

visitantes por semana. 

 Esse empreendimento representa um divisor de águas para a região, 

além de mais um passo para a pretendida integração Porto/Cidade e uma 

grande transformação para as cercanias da U.M.E. Prof. Mário de Almeida 

Alcântara e o modo de vida da comunidade em questão.  

Com relação a esse ponto, não se pode esquecer que, atualmente, 

existe o projeto apresentado em agosto de 2007, referente ao mergulhão. Ou 

seja, um túnel de 1000 metros de área coberta, previsto nas obras da 

construção da Avenida Perimetral da Margem Direita, que margeará o Porto de 

Santos 44 e teve seu contrato assinado entre a Codesp (Companhia Docas do 

Estado de São Paulo) e a empreiteira OAS em 23 de novembro de 2006. Com 

um custo de R$ 55 milhões, bancados pelo Governo Federal, a obra de 9 

quilômetros deverá ser concluída em 18 meses.  

O segundo plano visando à revitalização do bairro retroportuário teve 

destaque recentemente na imprensa local45, através da notícia de que as 

ruínas do antigo Casarão do Valongo abrigarão a história do Rei do Futebol, 

Edson Arantes do Nascimento.  A Casa Pelé, com projeto assinado pelo 

arquiteto Ney Caldatto e apoio do governo estadual, possuirá uma área 

                                                 
44 http://www.sindisan.com.br/revista_transpo_integra.asp?cd_transpo=777. Acesso em 2 out. 
2007.   
45 JORNAL A TRIBUNA . Ano 114, nº. 152, de 24 ago. 2007. Local, p. A – 4. 
 



construída de 3.200 metros quadrados, 16 milhões de reais como custo 

estimado e um prazo previsto de dois anos para a execução do edifício que 

deverá conter os objetos, peças e títulos do Atleta do Século.  

Do mesmo modo que as obras anteriormente citadas, espera-se que o 

Museu Pelé resulte em novos e rendosos investimentos no local, uma vez que, 

além do impulso turístico que trará para a comunidade, o Prefeito já anunciou 

sua pretensão em ocupar o espaço atrás da Estação do Valongo  para a 

construção de prédios comerciais e empresariais. 

Em terceiro lugar, destaca-se a visita à Santos da Ministra do Turismo 

do atual governo federal, Marta Suplicy, no dia 20 de setembro de 2007, para 

assinar a liberação de verba para a instalação de um restaurante-escola na 

Estação do Valongo, com capacidade para formar 100 alunos por ano.46 Dentre 

outros pontos positivos, a iniciativa possibilitará a oportunidade de empregos 

para os jovens no setor turístico, pois, além das atividades no restaurante que 

funcionará tanto para almoços como pra chá da tarde, os alunos, com o 

aprendizado recebido, terão maiores chances de disputar vagas para os 

empregos oferecidos em navios que oferecem cruzeiros marítimos.   

De amplitude menor, citamos também a recente inauguração pela 

Prefeitura Municipal do Centro Turístico, Esportivo e Cultural Morro São Bento, 

em 24 de novembro de 2007, que vai integrar o roteiro da “Linha Conheça 

Santos”. Tem como atração principal as tradições da Ilha da Madeira, 

preservadas até então pela União das Bordadeiras local e pelos imigrantes que 

povoaram o Morro do São Bento, local circunvizinho da escola pesquisada e de 

onde provém uma grande parte de seus alunos. O centro concentrará, ainda, 

                                                 
46 JORNAL DO BOQUEIRÃO. Ano XXII, nº. 654, de 22 a 28 set. 2007, Turismo, p. 8. 
 



atividades visando melhorar a qualidade de vida dos moradores do morro, além 

de estimular o turismo e desenvolver a economia do local, segundo a 

reportagem sobre o evento publicada no Jornal Boqueirão News47. 

O Centro possui espaço para atividades esportivas, culturais e de lazer, 

equipado com saguão de exposições, biblioteca, brinquedoteca, sala para 

cursos, palco e quadra poliesportiva e contou com a parceria entre a Prefeitura 

e o Rancho Folclórico Madeirense, que congrega grupos de danças folclóricas 

e cedeu parte do terreno utilizado.  

A unidade manterá diversas atividades dirigidas aos moradores do 

morro, como aulas de teatro, capoeira, dança de rua, ginástica para a terceira 

idade e um pólo do Centro Municipal de Inclusão Digital, com cursos gratuitos 

de informática para a comunidade. E, ainda, as oficinas de culinária e bordada 

ministradas pelas integrantes da União das Bordadeiras, no intuito de resgatar 

a cultura da Ilha da Madeira, em Portugal, local de origem dos primeiros 

imigrantes a habitar o Morro do São Bento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 BOQUEIRÃO NEWS. CULTURA E ARTE NO MORRO.  01/07 dez. 2007, p. 10. 



CAPÍTULO IV  

RELAÇÕES ESCOLA – COMUNIDADE 

 

 

                                               A civilização, acima de tudo, é a vontade de viver em cooperação. 

                                                        José Ortega Y Gasset 
 

 

 Este capítulo enfoca o percurso do processo de integração escola-

comunidade, apoiado nos dados obtidos com as entrevistas efetuadas com a 

atual diretora da instituição e com um ex-diretor do colégio à época de um 

evento ocorrido em 1999, que até hoje é relembrado como determinante nessa 

relação. Será evidenciado também o papel do Programa Nossa Escola/Escola 

da Família nesse processo, demonstrando-se, ainda, alguns aspectos relativos 

à comunidade, necessários para um melhor entendimento da instituição e suas 

relações, enquanto um todo interligado.   

Os relatos obtidos identificam as famílias como sendo constituídas de 

mãe, irmãos, avós, tios, padrastos, raramente aparecendo a figura do pai 

biológico, sendo a maioria das uniões em regime de concubinato. Alguns 

desses pais ou mães, algumas vezes, buscam estudar no período noturno, 

para complementar a escolaridade mínima exigida: 

 Bom, pra resumir, essa menina cursou o Magistério, 
ingressou na faculdade de Letras, ganhou bolsa, 
trabalhou... E hoje está empregada, ganhando bem, 
comprou o apartamento dela e, veja só, a mãe está f azendo 
o curso de Alfabetização de Adulto agora... Como mu dou a 
vida dela e agora da mãe...  (P. 3). 
 

Entretanto, se por um lado existem alguns pais que procuram buscar a 

escolaridade para si próprios e se interessarem pela vida escolar de seus 



filhos, há também uma grande maioria alheia a essas questões, como se pode 

observar pelos seguintes trechos: 

 “Os pais não comparecem nas reuniões de pais, também  
não atendem as requisições de comparecimento na esc ola 
pra tratar dos assuntos dos filhos...”  (Insp. 1).  

 
Acho que o que influencia muito, também, é o fato d as mães 
estarem totalmente diferentes, não sei porquê... E os pais 
também. Ficam vendo novela e não querem ter trabalh o. 
Eles não querem saber de nada, não vem nas reuniões , não 
vem se não forem chamados, sei lá... É um total 
desinteresse...  (P. 3) 
 

 
Falando de pais, os pais hoje em dia querem se ver livres 
dos problemas. Acabam levando e deixando na escola o dia 
todo porque querem se livrar de cuidar deles. Os pa is hoje 
não se interessam tanto pelos filhos. E a prefeitur a dá 
escola, comida, livro, caderno, mochila, sapato... Aí é que 
os pais deixam mesmo tudo pra escola... Assim fica fácil ter 
filhos hoje... É só mandar pra escola...  (P. 5).48 

 

Sabe-se que a convivência com a família é necessária para o 

desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e que a boa inter-

relação familiar subsidia um melhor comportamento social, pois ratifica a 

existência desses jovens que, sem apoio familiar, sentem-se sem referências 

em um contexto desestruturado: “Como unidade básica de interação, a família 

aparece como o instrumento socializador, em cujo âmbito o sujeito adquire sua 

identidade e sua posição individual dentro da rede interacional” (PICHON-

RIVIÈRE, 1991, p. 156). 

Contudo, embora necessária ao desenvolvimento do indivíduo e à 

construção de suas relações, parece que a presença das práticas familiares 

                                                 
48 PROFESSORA 5 - R. N. C. Idade : 45. Professora de Artes há 20 anos e trabalha na escola 
há um mês e meio. Nunca lecionou outra matéria. Educadora profissional do Projeto Nossa 
Escola no Colégio Municipal Olavo Bilac e no EJA do Colégio Leonardo Nunes, na Zona 
Noroeste. FORMAÇÂO : Artista Plástica. 
 
 



tais como ajudar com a lição de casa e comparecimento às reuniões na escola 

dos filhos não influenciam nos resultados relativos à continuidade dos estudos 

e à assiduidade na escola. Esse fator familiar não é determinante para o 

processo educacional, segundo os estudos de VIANA, por exemplo, (que, 

apesar de contrariar outros autores, confirma a tese de Lahire, de1995), que 

analisa a influência da família no sucesso ou fracasso escolar, defendendo a 

idéia de que a mobilização familiar escolar nem sempre leva automaticamente 

ao sucesso:   

Nossa pesquisa mostrou, no entanto, que é possível acontecer 
longevidade escolar nas camadas populares, mesmo na 
ausência de práticas familiares [...] Não se identificaram, em 
nosso estudo, investimentos específicos e intencionais na 
carreira escolar dos filhos, que nos permitissem reconhecê-los 
como um traço explicativo dessas situações de longevidade 
escolar (2000, p. 53).     

 

Mais um fator importante característico da comunidade é que nesse 

universo paralelo, onde a população pertence a segmentos específicos, cada 

um faz parte de uma determinada facção. Os indivíduos dividem-se em 

membros da gangue A, B, C ou D e, assim por diante, mantendo cada um seus 

respectivos negócios, costumes e interesses, os quais, algumas vezes, podem 

entrar em choque entre si, estendendo suas conseqüências até o ambiente 

escolar:  

Mas aqui na escola tem uma coisa que é muito comum,  isso 
tem... Que são as rixas entre eles... Isso existe m uito aqui... 
O da comunidade A não quer ficar junto do outro da 
comunidade B, facções no bairro, entende? A rixa se  
manifesta aqui e lá fora – é a cultura entre eles, o jeito deles. 
Sempre tem isso por aqui, mais sério, menos sério.. .  
Quando acabam ficando na mesma classe e acontece um  
desentendimento, aí o comportamento do resto da cla sse é 
tomar partido... (D) 

 



Fazer parte de um grupo social é fundamental para os seres humanos: 

pertencer depende da aprendizagem da cultura desse grupo. É a necessidade 

de pertencer que acelera, inclusive, a aprendizagem e o desenvolvimento de 

um indivíduo dentro dos processos culturais. Todo ser vivo mantém uma 

profunda relação de troca com o meio: nasce e alimenta-se dele, terminando 

por fazer parte dele: “Ambos, meio e grupo, são complementos indispensáveis 

ao ser humano. São partes constitutivas da pessoa” (GULASSA, 2004, p.98). 

Formal ou informalmente, o grupo social usa a sua cultura para educar 

os seus membros e os líderes sabem o quanto a cultura é importante para a 

unidade, a integração e o controle social. A aceitação de companheiros é 

imprescindível para o desenvolvimento da identidade do Eu, sendo o grupo, 

ainda, quem proporciona a medida das capacidades de seus membros, 

construindo um autoconceito positivo ou não, o que influenciará sobremaneira 

na existência ou não da auto-estima. É também o grupo que auxilia a 

reinterpretação de valores e atitudes expressos pelos pais, familiares e 

pessoas próximas, caminhando em seguida à formação de suas próprias 

interpretações, opiniões e valorações.  

PÉREZ GÓMEZ (2000, p. 53-65), por sua vez, utilizando conceitos 

vygotskianos, enfoca o princípio de se desenvolver uma prática educativa 

baseada na reconstrução consciente do conhecimento dos educandos, 

amparada na experiência prévia dos alunos, na vivência que adquirem fora do 

contexto escolar e trazem como bagagem, como conhecimento compartilhado. 

Ainda nesse contexto, o autor coloca que a realidade existe sob inúmeras 

formas, uma vez que existem vários modos de se viver, sendo o mundo real 



uma construção dinâmica onde pessoas e acontecimentos adquirem um 

sentido peculiar, em virtude de suas relações.   

Dessa maneira, nada mais natural do que os alunos possuírem também 

suas divisões e conceitos entre eles, embora no contexto que ora se estuda os 

agrupamentos chamem-se “gangues” ao invés de “clãs”, “panelinhas” ou 

“tribos”: “Entendemos por pertença o sentimento de integrar um grupo, o 

identificar-se com os acontecimentos e vicissitudes desse grupo.” (PICHON-

RIVIÈRE, 1991, p. 158).  

Nessa comunidade, independentemente da influência que o grupo 

ocasiona, os próprios pais, muitas vezes no intuito de “ensinar” os filhos a 

proverem suas sobrevivências, levem-nos a seguir o mesmo caminho trilhado 

por eles, iniciando-o na sua profissão, seja ela a prostituição ou o tráfico de 

drogas: 

A grande parte aqui tem uma vida difícil, são caren tes por 
demais... Alguns vão mesmo pra ajudar os pais...  e les 
levam mesmo os filhos pras drogas junto... (P. 2 ). 
 
 

  Sim, porque é assim que é visto por essa população as atividades que 

desempenham, como o tráfico de entorpecentes, por exemplo: uma coisa 

normal, um comércio não legalizado ainda. E não só por aqueles que 

trabalham com o tráfico de drogas e dependem dele para garantir sua 

sobrevivência e a de sua família: a comunidade convive de forma natural com 

esse universo, por mais que tenham outras opções e direções de vida e não se 

envolvam com o problema, por qualquer que seja o motivo: 

 Aqui certas coisas não são mencionadas porque não é 
preciso... Tipo, se o aluno é filho de tal trafican te, ou de 
bandido ou de prostituta... Cada um na sua... A vid a de cada 
um é de cada um... (AD).   

 



Menciono aqui um fato ilustrativo, relacionado à prostituição, proveniente 

de minha experiência profissional como psicóloga forense, ocorrido com esse 

mesmo tipo de população marginalizada. Realizei o atendimento de uma 

menina de 11 anos cujo problema era que, mal chegava à escola, dormia o 

tempo todo. E por quê? Porque tinha sono: à noite tinha que “atender” os 

homens excedentes que sua mãe não dava conta.  

Entretanto, por outro lado, utilizando o embasamento teórico fornecido 

por Vygotsky, TERESA REGO argumenta que, a família, entendida como 

primeiro contexto de socialização e exercendo indubitavelmente enorme 

influência sobre a criança e o adolescente, necessariamente não terá uma 

influência definitiva. Portanto, o fato de ter pais traficantes, por exemplo, não 

fará do jovem, necessariamente, um traficante também: 

A origem socioeconômica da família, a atitude dos pais, suas 
práticas de criação e educação, a atmosfera cultural vivenciada 
no ambiente doméstico, são aspectos que interferem no 
desenvolvimento individual e, consequentemente, influenciam 
no comportamento da criança e do jovem na escola [...]. 
Todavia, estamos convencidos de que essa influência não 
exercerá sobre o sujeito uma força determinante [...]. Ainda que 
se reconheça a importância e o impacto que a educação familiar 
tem [...] sobre o indivíduo, pode-se argumentar que seu poder 
não seja absoluto e irrestrito (2005, p. 62). 

  

 A autora coloca que o ‘capital cultural’ da família e o pertencimento a 

uma determinada classe social, bem como o potencial transformador das 

experiências escolares não bastam, ao que parece, para explicar a 

complexidade envolvida na constituição das singularidades nem os rumos da 

vida escolar do sujeito. Senão vejamos como se explicaria o fracasso de 

crianças pertencentes à classe sociais privilegiadas e que estudam em escolas 

excelentes e o bom desempenho de crianças advindas de famílias humildes, 

com pais analfabetos? (REGO, 2005). 



Outro fator que precisa ser mencionado é o do lazer que, para essa 

população, é inexistente. E esse, evidentemente, é um dos motivos que fazem 

da escola uma referência para a comunidade e os alunos em seu cotidiano: 

como espaço de lazer, para o encontro diário com os amigos, para praticar 

esportes, assistir filmes, além de, muitas vezes, sentirem-se abrigados e 

alimentados. E é exatamente aqui que entra a função importante do Programa 

Nossa Escola conforme já mencionamos: 

A aceitação por parte deles [alunos] é enorme, a 
participação é maciça... Todos cooperam na preserva ção da 
escola, sabia? Não têm atitudes feias, e eles vêm p orque 
querem, né? Mesmo em período de feriado não faltam,  
querem participar do maior número de atividades que  
conseguem... Tem times que já concorrem em torneios ... 
Até porque a comunidade aqui não tem área de lazer,  
cinema, qualquer coisa... As pessoas dependem da es cola, 
sua referência é a escola... Todo mundo sabe disso aqui. 
(EPNE)49 

 

Uma outra característica é o fato dos professores considerarem os 

alunos mais educados e mais fáceis de lidar do que àqueles com quem 

trabalharam em colégios particulares. Vêem alunos interessados e desejosos 

da escola como um ponto de referência, independentemente até de possuírem 

lados que necessitariam ser mais trabalhados; vêem alunos cooperativos e 

zelosos com a instituição escolar. Essas opiniões demonstram, indiretamente, 

mais uma especificidade da comunidade: a valorização e a priorização da 

escola, em seus vários aspectos. E, inclusive, advêm de profissionais com 

idades, experiências e tempo de atuação diversificados (esses dados 

constarão juntamente à transcrição das opiniões, mesmo que, algumas vezes, 

já mencionados anteriormente, no sentido de facilitar a identificação). 

                                                 
49 M. R. A. L.  Gestora do Programa Nossa Escola/Escola Família na U.M.E. Mário de Almeida 
Alcântara. Trabalha na escola como inspetora no período da tarde há oito anos.  
 



Optei por redigir os trechos dos relatos em seqüência, objetivando 

evidenciar que, quando a questão era relacionada ao tipo de população com 

que a escola trabalha, surgia dos entrevistados uma mesma tônica: as mesmas 

observações e reflexões por parte dos professores, da equipe e dos 

funcionários, sempre colocadas de forma assertiva, pessoalizada, sem fugas 

ou tentativas de contemporização, unanimidade essa que pode indicar, no meu 

entender, uma firmeza quanto ao ponto abordado: 

O projeto não dá refeição exatamente pros alunos nã o serem incentivados a 
participar só pela comida.  [...] Todos cooperam na preservação da escola, sabia ? 
(EPNE – Educadora do Programa Nossa Escola há 2 anos e é inspetora da 
escola há 8 anos. Faixa etária: entre 42 e 50 anos). 
 
O clima é de muito entrosamento entre todo mundo aq ui, de todo mundo que 
participa, dos que trabalham, seja da criança, seja  dos adultos... E olha que vem 
gente de toda idade, de todo tipos, até com deficiê ncia, sabe? Gente sofrida, o 
pessoal que lida com o tráfico, gente de todo jeito , mas o que acontece é uma 
beleza, todo mundo entrosado, sem nenhuma confusão . (CH – vendedor de 
livros e contador de histórias em diversas escolas da cidade, municipais e 
estaduais há alguns anos. Faixa etária: entre 46 e 55 anos). 
 
“Nos fins de semana não, sempre foi calmo demais. S em confusão nenhuma .”   
(GMSE - Guarda municipal que trabalha na segurança da escola tanto no 
período noturno, quanto no diurno e, nos fins de semana, devido às escalas de 
plantão. Faixa etária: 28 e 35 anos). 
 
É, eles vêm, eles têm o respeito, eles têm uma disc iplina, assinam o caderno... 
Apesar de eu não conhecer bem a escola, né, conheço  eles no final de semana, 
eu sinto até saudade... Quando chega a sexta eu já to doida querendo vir pra cá. 
É, a gente se apega, né, com as crianças, eles são muito bonzinhos. Eu me 
identifico muito com as crianças. É bem o que eu qu eria mesmo.  (VU 2 – Aluna 
de Letras, voluntária já antes de ser universitária, na faixa de idade entre 45 e 
50 anos).  
 
Como você vê, a escola já tem esse espírito... Nós temos aqui uns professores e 
funcionários, alguns com 23, 25 anos de casa...  In clusive, algumas pessoas se 
espantam quando chegam aqui... Falam de não termos paredes escritas... Coisas 
desse tipo, sabe? Se espantam... Os alunos aqui gos tam da escola, pode 
acreditar. Eles participam de muita coisa na escola  e tanto eles como a 
comunidade cooperam nesse sentido. Participam, ajud am no que podem... E eu 
sei que os traficantes dão um valor muito grande à escola, ao ensino dos filhos... 
Isso não é dito assim... O traficante se apresenta como tal e diz isso... Mas a 
gente sabe, né... Quando acontece... O que eles diz em, os filhos mesmo 
falam ...(D – Idade 37 anos; leciona há quase 20 anos, sendo 15 em educação 
especial. Está na escola há quase 10 anos) 
  



Procuramos inteirar a família de tudo e a comunidad e participa muito... Tem 
gente que não acha, mas a comunidade participa sim. .. O pessoal não tem idéia 
dos outros colégios... Os colégios particulares são  terríveis, eu acho. Tudo é 
dinheiro. Veja que aqui os alunos do noturno pintar am a quadra, que estava 
precisando... Nós compramos a tinta e eles pintaram ... Uma beleza. A equipe e 
os inspetores são muito unidos nesse aspecto, quer dizer, também consideram 
a família muito importante ... (OE – 42 anos, leciona há 15 anos na educação 
infantil e é orientadora há 3 anos na escola). 
 
Eu, por exemplo, que leciono a tantos anos em escol a particular vejo aqui e lá e 
digo como é bem parecido, só tem uma diferença, na verdade... Mesmas 
questões entre adolescentes, certas rixas, problema s de comportamento, muitos 
palavrões... Nunca vi falarem tantos palavrões ulti mamente... Até acho que aqui 
eles têm mais respeito pela escola e pelos professo res e evitam falar muitos 
palavrões quando se dirigem a nós...  (CP- 56 anos, leciona há 26 anos e é 
coordenadora pedagógica na escola há 5 anos). 
 
Eu não vejo diferença nenhuma... Inclusive, os alun os são muito melhores que 
os das escolas particulares... Na minha opinião, pe lo menos... Veja, eu dei aula 
algum tempo no colégio Marista aqui em Santos, no S antista, sabe qual é, né? E 
sai por livre e espontânea vontade... Pedi demissão , sabe? O professor é tratado 
como um traste, precisa ver... Não tem autoridade n em voz ativa pra nada, 
porque o colégio não pode perder aluno, não pode pe rder os pais que pagam as 
benditas mensalidades... Esses alunos aqui têm seus  problemas, mas é muito 
mais fácil trabalhar... Aqui os alunos têm mais res peito pelo adulto... Não tem 
comparação... Pode ser filho de bandido, o bandido,  “avião”... Mas tem mais 
respeito pelo professor .. . (P. 2 – 45 anos, leciona na cidade de Santos há 1 
ano e meio e na escola há 4 meses). 
 
Essas crianças com experiências muito diferentes, m as muito diferentes do que 
até nós podemos imaginar, eles são ótimos alunos...  Eu gosto muito deles. 
Gostei muito de vir para cá... Exatamente porque el es nos querem... A gente vê 
claramente que eles querem nosso apoio, nossa conve rsa, nossa ajuda... A 
gente vê que eles querem criar vínculos, querem se relacionar... Eles são alunos 
que realmente se importam com a escola, diferenteme nte dos outros... Eles 
ficam na escola e não saem correndo quando acabam a s aulas... Lá no Azevedo 
Junior, onde os alunos não são ricos, é claro, mas têm condições muito maiores 
e melhores que os daqui, a diferença é gritante... Eles não criam vínculos, só 
querem saber de acabar a aula e sair correndo, não se importam nem em cuidar 
da escola ... Por quê? Porque a escola não é referê ncia pra eles... Aqui é, pros 
alunos daqui a escola é algo de muita importância.. . E olha que eles cuidam da 
escola mesmo, na acepção do termo... Tomam cuidado pra não estragar as 
coisas, não rabiscam, não picham as paredes... E po r quê? Porque a escola é o 
principal foco de atenção deles, até para se sentir em igual aos outros...  (P. 1 – 
26 anos, leciona há 4 anos e é da área de Letras). 
 
Já dei aulas em muitos colégios, em particulares ta mbém. Mas é uma coisa 
muito diferente, de um pro outro. Aqui as crianças são fracas... Carentes... No 
Colégio Cenáculo, por exemplo, a educação é como me rcado, sabe, 
mercadoria... Os alunos filhos de médicos , advogad os, chegam lá, têm 
problemas, mas dá tudo certo...Todo mundo passa de ano, sem interferência 
nem problema nenhum... É uma coisa terrível... Só i nteressa que paguem a 
mensalidade... Só vendo a coisa como é...  (P. 5 , tem 45 anos, leciona Artes há 
20 anos e está no colégio há quase um ano). 



 
Os alunos, eles são agressivos, às vezes... Mas no fundo são o tempo todo 
carinhosos e reagem bem a nós... Respeitam os adult os... Se tratar bem, eles 
retribuem... Se comportam melhor até que em colégio  particular, viu?   (P. 4 – 44 
anos, leciona na escola há 10 anos e trabalha com o ensino fundamental desde 
1984). 
 

 

1 – Processo de integração escola/comunidade 
      Início e desenvolvimento 
 
           

 
 

 
A relação escola-comunidade no caso em questão apresenta um perfil 

de caráter amplo, forte e significativo, fluindo de forma intensa e produtiva, 

deixando entrever uma sólida interação que influencia no cotidiano da 

instituição e nas suas práticas pedagógico-educativas.50 

O relato de como se deu o surgimento e o desenrolar dessa significativa 

interação, que permanece forte e atuante até hoje, está baseada 

principalmente em duas entrevistas. A primeira, da diretora da escola que, 

inadvertidamente, propiciou o início das reflexões a respeito, através da 

menção a um episódio ocorrido na escola no ano de 1999; e, a segunda, com o 

atual diretor da U. M. E. Auxiliadora da Instrução que, à época dos 

acontecimentos, encontrava-se na direção da escola-objeto dessa pesquisa.  

Segundo meu entendimento , o início de todo esse processo interativo 

deu-se quando o professor Antonio dos Santos Soares Filho veio dirigir a U. M. 

E. Prof. Mário de Almeida Alcântara, na década de 90.  Segundo seu 

depoimento, a instituição era considerada um local perigoso para se trabalhar:  

                                                 
50 Essa influência será discutida detalhadamente no capítulo referente à análise dos resultados 
da pesquisa. 



Era devido à população que recebia, vinda da comuni dade 
local e que era sabidamente composta de muitos 
traficantes, presidiários... Normalmente, os profes sores 
rejeitavam a idéia de trabalhar lá. E alguns rejeit am até 
hoje... O Mário era uma escola meio que abandonada,  que 
não contava com profissionais empenhados 
verdadeiramente com a educação. Isso era uma verdad e 
daquela escola na época... (ASSF).51 

 

O entrevistado relata que acredita que tudo começou a ficar diferente, na 

verdade, um pouco antes da chegada dele, primeiramente como Coordenador 

Pedagógico, antes de ser diretor. Nessa época, conta o professor, algumas 

educadoras muito criativas e compromissadas com a educação, foram para lá 

designadas e o colégio, então, começou a funcionar com uma equipe 

administrativa e de professores que realmente se interessavam pela escola e 

pelos alunos, sendo que ele se orgulha de ter feito parte daquela equipe.  

Todos, incluindo funcionários e professores, envolviam-se em projetos, 

eventos, comemorações, enfim, tudo para que houvesse uma melhoria da 

imagem da instituição, que era um problema sério na época: lutavam para que 

se entendesse que a escola precisava ser respeitada, da mesma forma que a 

comunidade. Entretanto, quando o entrevistado assumiu a diretoria em 1999, 

considerava que a escola precisava de “muito mais trabalho pra realmente 

se projetar e deixar de ser considerada como era...  Perigosa, um lugar 

difícil de se trabalhar...”  (ASSF).  

 O professor comenta sobre o grande preconceito contra quem 

trabalhava no colégio, sendo que muitas pessoas chegavam a procurá-lo para 

                                                 
51 DIRETOR DA U. M. E AUXILIADORA DA INSTRUÇÃO : A.S.S.F. – Idade : 64. Diretor de 
escola desde o ano de 1984. Lecionou Ciências Biológicas. FORMAÇÃO : Licenciatura Plena 
em Ciência Biológicas, Pedagogia com todas as habilitações, inclusive a de Inspetor escolar e 
Curso na Faculdade Campos Sales de Licenciatura em disciplinas especializadas na área do 
Direito e Legislação. 
 
 



que ele desistisse da direção, uma vez que teria que enfrentar muitos 

problemas, como perseguições de bandidos do local, por exemplo (fato que o 

professor Antonio evidencia em seu relato como jamais tendo ocorrido). 

Paralelamente a isso, a escola não possuía verba nenhuma e precisava de 

tudo. 

Partiu, então, para a comunidade, na tentativa de solucionar as diversas 

questões que se apresentavam. Começou chamando as mães dos alunos e 

explicando a situação, tal como ela era: 

Mostrei o quanto a escola precisava delas e da comu nidade 
em geral pra melhorar as suas condições, pra poder 
melhorar as condições pros filhos delas mesmo... Mo strei 
que a gente queria construir junto com a comunidade  e a 
escola projetos, eventos, tudo pra trazer os filhos  delas pra 
dentro da escola... E não ficarem na rua, correndo risco de 
se meter em encrencas... Mostrei como a gente queri a 
melhorar a situação da escola, a aparência, pra esc ola ser 
respeitada... E falei também no intuito de introduz ir nos 
alunos o respeito pela sua escola, expliquei pras m ães que 
isso era ensinar a consideração pros alunos, no sen tido de 
gostar de conservar a escola para eles mesmos poder em 
aproveitar mais... (ASSF). 

 

E, dessa maneira, foi agindo sempre junto da comunidade para resolver 

toda e qualquer problema que não conseguia solucionar por outros meios. 

Assim, o envolvimento foi surgindo:  

Foi muito bom... As mães conseguiram confeccionar t odas 
as cortinas novas para a escola, elas se juntaram e  
conseguiram isso, o pessoal pintou... Alguns pais s e 
ofereciam para fazer serviços de manutenção que a e scola 
precisava... E foi assim que foi indo...  (ASSF) 

 

 A equipe seguiu organizando eventos, muitas festas que arrecadavam 

dinheiro para a APM (Associação de Pais e Mestres) e os alunos; a partir daí, 

começaram a ser incentivados pelos próprios pais que trabalhavam 

consertando e pintando o prédio: os pais que faziam trabalho na escola 



passaram a ensinar os filhos a conservarem e cuidarem da escola e, 

conseqüentemente, a respeitá-la, segundo o relato do entrevistado, que 

mostrou claramente ter muito boas lembranças dessa época:  

Foi uma boa diretoria aquela... Eu me lembro, sabe,   
especialmente eu me lembro de um dia de maio de 99. .. Era 
o dia do desafio, desse que tem até hoje... Quando os 
alunos todos do colégio se reuniram, deram as mãos e 
todos juntos abraçaram o prédio inteiro da escola.. . Foi 
muito bonito aquele dia, uma imagem muito bonita aq uelas 
crianças todas abraçadas na escola... (ASSF). 

 

 Da mesma maneira, a diretora atual que, à época, era orientadora 

educacional:  

Nós tínhamos muito disso... Tivemos também o PENSAN DO 
NO FUTURO, onde a gente administrava, por exemplo, a 
merenda que sobrava, para ensinar a evitar o desper dício. 
Foi muito bom, o pessoal aprendia a aproveitar tudo  da 
comida...  Tivemos o GOSTOSO COMO A VIDA, onde os 
alunos aprendiam a reaproveitar lixo, cascas de ali mentos... 
(D). 

  

 O professor lembra, inclusive, como organizaram um evento de Café da 

Manhã para comemorar um Dia das Mães. Uma professora da escola tinha um 

parente que trabalhava na Refinaria Presidente Bernardes e se ofereceu para 

conseguir o material: os funcionários da Petrobrás cederam seu lanche por um 

dia e eles conseguiram realizar a festa para as mães dos alunos. E também 

mencionou os muitos torneios, festas, comemorações e, principalmente, os 

projetos, como o de Iniciação Profissional e o da Cozinha Experimental. No 

primeiro, junto com a Prefeitura Municipal, os alunos recebiam aulas práticas 

do pessoal do Serviço de Obras sobre diversas profissões e, no segundo, uma 

parceria foi feita com uma grande loja da cidade, que montou toda a cozinha da 

escola e os alunos tinham aulas de culinária, noções básicas alimentares e 

também palestras realizadas pela nutricionista da escola.  



Tudo isso transformou completamente a comunidade e os alunos, conta 

o professor Antonio, tendo melhorado muito a escola:  

Não que não existissem problemas, é claro... Eles e xistiam, 
mas acontece que existem em todas as escolas... Dis so não 
tem como fugir... O pessoal falava, eu mesmo recebi a 
telefonemas de pessoas que me aconselhavam a não me  
envolver tanto com a comunidade, que aquele pessoal  era 
todo bandido... Mas, olha, a verdade é que nós nunc a 
tivemos problemas, sabe? Nenhum problema mesmo com 
nada disso... A não ser os problemas que teríamos e m 
qualquer escola...  Pelo contrário... Fizemos um tr abalho 
muito produtivo naquela escola... Muito bom... Cola borou 
muito, muito, aquela população do Mário Alcântara.. . 
(ASSF) 

 

Efetivou-se, então, dessa maneira, o surgimento de uma completa 

interação com a comunidade, que não existiu só no que concerne à 

cooperação da parte da população local, no sentido de prover a escola em 

suas necessidades e fazer o papel que seria de obrigação do Município ou do 

Estado.  Mas aconteceu, também, iniciando todo um processo de educação 

dos alunos para a cidadania, através da ação do colégio e de seus próprios 

pais, englobando o respeito e o zelo pela escola, fatores que até hoje ali 

permanecem, como bem se pode observar pelos depoimentos elencados. 

Porém, um episódio acontecido no ano de 1999 relacionado a uma 

notícia veiculada no jornal A Tribuna, marcou a população local de forma 

relevante. Esse evento, que além de ser evocado até os dias hoje como uma 

forma de chamar os alunos à realidade e solicitar mudanças de 

comportamentos, funcionou como um fortalecimento dessa cooperação escola-

comunidade: 

Inclusive, posso te dizer quando isso começou...  T eve um 
acontecimento marcante que até hoje é usado aqui...  Na 
época o Ministro Paulo Renato vinha a Santos pra in augurar 
uma sala também... E aí saiu no jornal a matéria fa lando 
sobre o Ministro e publicaram falando sobre a vinda  do 



Ministro na escola da cracolândia... Foi uma baita 
confusão... Porque a comunidade se ofendeu... (D) 

 

O Ministro da Educação veio a Santos para a inauguração do Centro de 

Capacitação dos Professores e uma Sala de Informática na U. M. E. Prof. 

Mário de Almeida Alcântara. Ao veicular a notícia, o jornal referiu-se à 

instituição como a “escola da cracolândia” (Anexo nº. 2), causando um grande 

impacto e merecendo, por parte da escola, uma Moção de Repúdio enviada à 

SEDUC: 

A notícia veiculada pelo jornal A Tribuna quando ve io o 
Ministro, chamando o lugar de ‘cracolândia’, a esco la da 
‘cracolândia’ causou um impacto tão forte na época. .. Nos 
alunos, na comunidade... E não só na comunidade, nã o, 
mas também em toda a equipe e em todos os funcionár ios 
que vinham trabalhando, que vinham se esforçando e 
desempenhando pra ajudar e vinham transformando a 
escola... Eu lembro que nós nos manifestamos junto à 
SEDUC, mas... Sabe... Não sei se eles tomaram algum a 
providência... Não sei... (ASSF). 
 

Assim se constituiu o processo singular que estabeleceu na U. M. E. 

Prof. Mário de Almeida Alcântara um tipo especial de interação escola-

comunidade, que mereceu ser recuperado e evidenciado. Até porque, como já 

dissemos anteriormente, seus efeitos não estagnaram na dimensão de mero 

assistencialismo, por assim dizer, da parte da população local que, chamada a 

cooperar, executou o papel que tão normalmente o Estado deixa de cumprir 

frente à educação. Mas aconteceu de modo a elevar a instituição da escola a 

um patamar de importância e referência dentro da comunidade; a eleger a 

escola não só como uma forma de adquirir conhecimentos, mas em um local 

que “tentava abrigar todo mundo... Pra que funcionasse c omo 

complemento dos conteúdos escolares... No sentido d e que aqueles 

alunos sentissem que tinham um lugar pra acolhê-los  sempre...  (ASSF).  



 

2 – O papel do programa escola da família  
 

 
 
 

Como já mencionado no início desse capítulo, no que diz respeito ao 

aspecto da escola enquanto referência, o programa da Escola da Família na U. 

M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara apresenta-se como uma questão à 

parte, tendo merecido uma atenção especial. Mantido pela escola durante os 

fins de semana 

[...] os trabalhos oficiais começaram mesmo em 2006 ... Em 
outubro de 2006 e até hoje tem vindo muita gente me smo por 
aqui. Acho que já devo ter pego por volta de 1000 p essoas em 
um fim de semana todo.. .O pessoal vem todo pra cá nos fins 
de semana porque têm atividades variadas oferecidas ... 
(EPNE). 

 

 A população local participa ativamente nas atividades do projeto, seja 

freqüentando os cursos, os eventos ou as atividades que o programa oferece, 

tanto culturais como esportivas, tornando-se um aspecto de relevo no que se 

refere à questão da escola enquanto referência para a comunidade: “Veja o 

Programa Nossa Escola como enche de gente no fim de  semana... 

Principalmente esportes, que eles adoram...” (Insp. 2). 

A Escola da Família mantém as escolas abertas nos finais de semana, 

atraindo os alunos e a comunidade para uma série de programações 

educativas e recreativas, no intuito de servir-lhes como uma forma de lazer, 

buscando-se ajudar a solucionar o problema do jovem que vive na rua, em 

ambiente de violência por falta de opções: 

Mas o Programa Nossa Escola é um programa que ajuda  
muito esse lado, porque ele tira, pelo menos nem qu e seja 
nessas oito horas, eles tiram as crianças da rua, n é, os 
adolescentes e deixam aqui dentro, entendeu? Eu ach o isso 



muito legal. Pelo menos, eu acho que funciona, assi m... Não 
que todos os projetos que os universitários façam 
funcionem... Não. Mas pelo menos a escola fica aber ta, pelo 
menos ao invés de eles estarem na rua, sem fazer na da, né, 
que é um lugar mais propício pra acontecer esse tip o de 
coisa, né, pra entrar nesse mundo de droga, de 
prostituição... Então eu acho que é um trabalho mui to legal 
que eles fazem aqui, eu gosto muito daqui.  (VU 1). 52 
 

 
 O programa centra-se também em formar multiplicadores para a ações 

preventivas, através de palestras e encontros com temas variados, além de 

uma programação que comporte a prática saudável de esportes e incentive, 

também, as experiências culturais: 

As crianças não têm nada dirigido pra elas, nada pr a fazer. 
Só a rua mesmo, e já viu os problemas, né? Então es se 
programa da escola compensa e oferece brincadeiras,  
jogos, leitura pra distrair e tirar eles da rua. El es precisam 
disso e de muitas outras coisas, é claro. Mas esse trabalho 
da escola é muito bom pras crianças daqui do Centro  e do 
Valongo, do Morro. Muitos até não tem pai nem mãe e  
moram com os avós, já velhinhos, que não conseguem nem 
cuidar deles muito bem... Ou com irmãos maiores... Aqui na 
escola estão resguardados e enquanto estão na escol a, 
estão entretidos e longe de pensar e fazer besteira s por aí. 
(CH). 53 

 

Pode-se observar através das entrevistas a preocupação com o trabalho 

e a intenção de auxiliar na aquisição de subsídios relativos à qualificação 

profissional, haja vista os cursos de inglês ou rudimentos de elétrica, culinária 

ou marcenaria focados pelo programa da instituição. O planejamento familiar, a 

prevenção de doenças ou uso de drogas bem como a educação para a higiene, 

                                                 
52 VOLUNTÁRIA 1  - C. Bolsista da Prefeitura Municipal para o Programa Escola da Família. 
Aluna do último ano de Pedagogia da UNIP. Possui experiência anterior em aparelhos 
municipais e também com o Programa Nossa Escola. Executa diversas atividades no projeto 
como aulas de inglês e atividades com desenho livre. 
 
53 CONTADOR DE HISTÓRIAS . M. R. S. Voluntário do Projeto Escola da Família na \U|. M. E. 
Prof. Mário de Almeida Alcântara e outros colégios. Contador de histórias e vendedor de livros 
didáticos nas escolas municipais e estaduais. 
 



a vida saudável e a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, 

por exemplo, também se fazem sentir: 

Tem, assim, os projetos como o Dia da Beleza... Qua ndo a 
gente promove alguma coisa assim, aí chapa, chapa d e 
gente... Tem medição da pressão... Às vezes vem o p alhaço 
também, né, com brincadeiras pedagógicas aqui, né.. . E tem 
unha, corte de cabelo, tanto de criança até de idos o... (VU 
2).54 

 
De acordo com as elaborações teóricas do modelo histórico-cultural 

inspirado por Vygotsky, que introduz a cultura na formação do ser humano, a 

escola tem um papel singular e insubstituível nessa constituição do indivíduo, 

além do tradicionalmente aceito, o papel cognitivo. Ou seja: o comportamento e 

a capacidade cognitiva do indivíduo dependerão de suas experiências, de sua 

história educativa que, por sua vez, terá relação com as características do 

grupo social e da época em que ele se insere, enfim, nunca de fatores isolados 

ou de influências funcionando unidirecionalmente: 

A escola, entendida como um local que possibilita uma vivência 
social diferente da do grupo familiar, tem um relevante papel, 
que não é, como já se pensou, o de compensar carências 
(culturais, afetivas, sociais etc.) do aluno, e sim o de oferecer a 
oportunidade de ter acesso a informações e experiências novas 
e desafiadoras capazes de provocar transformações e de 
desencadear processos de desenvolvimento e comportamento 
(REGO, 2005, p. 62).  

  

Desde o primeiro contato efetuado com a escola, ocorreram os relatos 

sobre os excelentes resultados do Programa Nossa Escola/Escola da Família 

que, semanalmente, traz à escola centenas de alunos para participar dos 

cursos, das atividades ou para simplesmente para confraternizar com os 

amigos e colegas. A comunidade participa também com bastante assiduidade, 

                                                 
54 VOLUNTÁRIA 2  – S. Aluna do Curso de Letras e já atua na U. M. E. há dois anos, onde 
atua como professora de culinária, corte e costura e atividades livres.   
 



sendo que muitos pais de alunos freqüentam a escola nos fins de semana 

juntamente com os filhos, existindo, inclusive, o caso de uma família inteira 

inscrita e atuante na área esportiva: a mãe e as filhas fazem parte da equipe de 

futebol feminina e o pai e os filhos, da masculina: 

Já participei em outras escolas desse mesmo projeto , mas 
o pessoal não vai, é uma porcaria, dá até cansaço. Aqui as 
atividades são boas. Lá os voluntários e os estudan tes e os 
que trabalhavam no projeto não tinham o espírito de  união, 
o espírito de comunidade, de inclusão que têm os qu e 
trabalham no Mario... Aqui o pessoal é realmente 
interessado... (CH).  

 
Eu vejo sempre tranqüilidade durante os fins de sem ana. To 
acostumada a lidar com a molecada até da noite, da 
alfabetização e de vez em quando tem as rusgas, né. .. Briga 
de gangue entre eles, coisa que a gente dá um jeito . Às 
vezes é grande, vem a polícia. Que vamos fazer, né?  Eu 
acho que é muito bacana ver aquelas crianças tão ca rentes, 
muitas vezes bem pequenas, sentadas durante muito 
tempo, folheando os livros, ouvindo as histórias e se 
interessando por aprender. É isso que quero frisar aqui.  O 
pessoal pensa que essas crianças não são nada, não sabem 
nada, mas elas sabem o que é certo, o que é bom... É que 
elas não têm, né? Tem que ter chance... Mas elas fi cam um 
tempão olhando as figuras, algumas que sabem ler, l ê pra 
elas, os menores... Se interessam por aprender. Tem  os que 
só querem bola, mas têm os que querem aprender, com o 
em todo lugar, né? (GMSE)55 

 

O projeto está cristalizado na vida da comunidade, já fazendo parte da 

rotina e dos costumes da população: 

 
Agora vai começar um [curso] de elétrica, que é um pai de 
aluno daqui que vai dar. Já teve outros desse e deu  certo. O 
pessoal aproveitou bem. Tem uma educadora que coord ena a 
Culinária, panificação, corte e costura, bordados c om agulhas 
mágicas e fuxico... uma espécie de bordado... Tem o utra que 
dá oficina de desenho... É o Pintando o Sete, a bri nquedoteca, 
Iniciação à Leitura, Revistoteca... E tem ainda um educador da 
área da Educação Física pro vôlei, pro xadrez... E tem até 
alguns de lazer livre. Na verdade, a maioria se int eressa 
mesmo é pelo futebol. O negócio é jogo de bola, vôl ei, bola... 
Mas muita gente também aproveita o resto. As mães v êm 

                                                 
55 A GUARDA MUNICIPAL M., QUE TRABALHA NA SEGURANÇA DA  ESCOLA, 
INCLUSIVE ALGUMAS VEZES DURANTE OS DIAS DO PROJETO.   



também aprender bordado, cozinha... A educadora que  dá 
desenho está preparando aula de inglês pros interes sados 
agora. E os voluntários dão aulas de Biscuit, borda do, 
artesanato em gesso, tudo isso pra quem quiser. O c urso de 
elétrica vai ser dado por um voluntário da comunida de 
também. (EPNE). 

 

 Tanto que, mesmo durante os dias de feriados familiares mais 

relevantes, como a Páscoa ou o Dia das Mães, as pessoas estão presentes 

nas atividades, em sua maioria, “faça chuva ou faça sol”, como dizem. Vale 

dizer que a educadora responsável tem muita dificuldade em terminar as 

atividades, o que pude verificar pessoalmente no domingo de 12 de agosto de 

2007, comemoração do Dia dos Pais, dia de frio intenso e muita chuva na 

cidade de Santos. Apesar do mau tempo e também do horário do programa ser 

diferente em feriados especiais (termina ao meio-dia ao invés de no fim da 

tarde), os alunos compareceram do mesmo modo em grande número: queriam 

permanecer na escola durante o dia inteiro, muitos tendo reclamado com a 

chegada do horário final – inclusive também, alguns pais que acompanhavam 

seus filhos: 

O horário é aos sábados e domingos. Funciona das 9: 00 
horas da manhã até às dezessete... Mas das quatro e  meia 
até às cinco vem o que se chama JOGO LIMPO, sabe? T odo 
mundo ajuda a arrumar tudo... Eles todos ajudam na 
arrumação e na limpeza da escola e no que fica fora  do 
lugar... E sem reclamar... Já estão acostumados... (EPNE). 

  

Inclusive, vale a pena registrar que alguns pais indultados pelo Poder 

Judiciário em ocasiões especiais elegem a escola para utilizar o dia que 

recebem para estar com seus filhos. Ou seja, os presidiários com permissão 

especial do juiz da Vara das Execuções Criminais para saírem da prisão e 

passarem o dia com sua família, moradoras das áreas circunvizinhas da 

escola, em datas como o Natal ou o Dia dos Pais, permanecem na escola com 



seus filhos praticando as atividades do fim de semana do Programa Nossa 

Escola. 

Dessa forma, o projeto constitui-se como elemento fundamental junto à 

comunidade aqui referenciada, uma vez que o Programa Nossa Família é 

norteado por diretrizes que se baseiam no conceito da relevância insubstituível 

da escola como provedora de coesão social e aprendizagem da vida em 

comunidade.  Inclusive, entre os motivos para sua instalação pelos órgãos 

administradores da educação no Estado, estão basicamente, colaborar na 

missão de reduzir os altos índices de violência no entorno escolar e inaugurar 

uma nova era nas relações da escola com a população de suas cidades, 

ampliando a bagagem cultural e consolidando valores morais e éticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

ASPECTOS GERAIS DA GLOBALIZAÇÃO  

 

Somos vividos por poderes que 
fingimos compreender. 
                  W. H. Auden 
 
 
 
 

Pretende-se nesse espaço esclarecer tanto a concepção teórica sobre o 

conceito de globalização que preside o contexto desse estudo, como também 

articular esse fenômeno com a área educacional dentro dos muros da cidade, 

onde essa realidade globalizante interliga-se com a Lei nº. 8630 de 

Modernização dos Portos e as conseqüentes transformações por ela 

evidenciadas.  E uma vez que esses efeitos referenciados estendem-se pela 

cidade de Santos como um todo, atingem não só o bairro retroportuário do 

Valongo, entorno da U. M. E. Prof. Mário de Almeida Alcântara, como a 

população local de onde advém seu alunado. 

A idéia de globalização constitui-se de forma complexa em sua 

totalidade, perpassando sua definição por todos os setores sociais. Esse 

processo histórico da modernidade é centrado, sem dúvida, em um tipo de 

economia que emergiu como conseqüência da transnacionalização da 

produção de bens, onde as empresas conhecidas como multinacionais 

assumiram o controle dos mercados financeiros.  

Ao mesmo tempo em que encontra análises simplistas, baseadas na 

defesa pura e simples de certos ângulos aparentemente positivos, tais como a 



criação de novas esferas produtivas e a exigência de operários com maior 

informação e formação, verifica-se opiniões totalmente contrárias. Essas 

últimas demonstram à risca todos os prejuízos ocasionados por ela, tais como 

a redução do trabalho humano a uma simples mercadoria, trabalhadores 

prisioneiros da velocidade da reestruturação industrial, o desemprego em 

massa e o fomento dos empregos marginais.  

E não há como se possa negar o aumento brutal da exclusão social e de 

condições de vida cada vez mais precárias e injustas, fortemente reforçadas 

pela atual dinâmica de não-responsabilização do Estado perante as políticas 

sociais. A economia globalizada, de fato, não levou a qualquer espécie de 

nivelamento quanto à distribuição da riqueza entre os homens:  

No Norte [hemisfério] situa-se cerca de 20% da população 
mundial, que concentra em torno de 85% da riqueza mundial. 
No Sul, em contraposição, 80% da população do mundo 
concentra cerca de 15% da riqueza mundial (SADER, 2003, p. 
44). 
 
 

E mesmo centradas na questão da mundialização do capital, as 

reflexões sobre a globalização enfatizam diferentes aspectos desse fenômeno. 

Quando associada à discussão e à crítica da pós-modernidade, a globalização 

oferece a esta última a sua base material objetivada na ordem econômica do 

capital. Autores como SANFELICE assim as relacionam:  

Pós-modernidade, para nós, portanto, é um fenômeno, dentre 
outras coisas, que expressa uma cultura da globalização e da 
sua ideologia neoliberal. [...] Impõem-se, como se fossem 
absolutos e daqui em diante eternizados, a pós-modernidade, a 
globalização, a lógica de mercado e o neoliberalismo [...] (2003, 
p. 7).  
 
 

Em algumas oportunidades, a análise foca o aspecto cronológico, pois 

alguns autores não a consideram um fenômeno recente, como é comumente 



apregoado. Entre eles, CASTANHO, para quem a globalização “tem a mesma 

idade que o capitalismo” (2003, p.14) e se configura principalmente, em uma 

característica desse capitalismo, até porque faz parte de sua lógica interna: 

“[...] capitalismo e globalização constituem, respectivamente, um modo de 

produção e uma sua característica essencial [...]” (idem, p. 16).  

Da mesma forma, a reflexão de SCOCUGLIA: “A globalização, assim, 

não é recente, não é novidade histórica, parecendo muito mais uma nova 

tentativa de sobrevida do capitalismo, fundada na exacerbação da sua 

expansibilidade econômico-financeira [...]” (2006, p. 80-81). E também, na 

mesma direção, FRIGOTTO; CIAVATTA: “A globalização, longe de ser algo 

novo [...] é inerente à forma mercadoria, cuja tendência é dominar o mundo” 

(2001, p.13). 

LOMBARDI, por sua vez, enfatiza o aspecto de slogan ideológico, criado 

para estar a serviço dos ideais neoliberais.  

Mais que processos reais [globalização e pós-modernidade], 
porém, são palavras que se tornaram slogans ideológicos 
destinados a mistificar e, ao mesmo tempo, eternizar processos 
de transformação estrutural do modo capitalista de produção 
(2003, p. xxxii). 
 
   

Alguns autores evidenciam, ainda, a idéia de que o termo globalização é 

utilizado para disfarçar as enormes relações de desigualdade existentes entre 

os países centrais e os periféricos, sob a falsa aparência de nivelar a todos sob 

os auspícios da tecnologia e da informática que garantiriam a informação e as 

oportunidades a todos igualmente: 

Faz-se passar a idéia de que tudo circula livremente, em todas 
as direções. Em primeiro lugar, não é tudo que circula. A 
internacionalização acelerada é, antes de tudo, do capital 
financeiro, da tecnologia e dos grandes meios de comunicação. 
Ainda assim, não se trata de uma circulação indiscriminada: o 
capital consolida a hegemonia dos grandes bancos 



internacionais [...] Da mesma forma que a tecnologia não passa 
a estar acessível a todos [...] Quanto aos novos meios de 
comunicação, está claro que a Internet – pela qual um estudante 
americano não paga nada, enquanto um africano tem que 
despender um dólar por minuto – não significa um diálogo fluido 
e nas duas direções de forma similar. (SADER, 2003, p. 46-47) 
 
 

Na mesma esteira, MARIA DE FÁTIMA ROSAR, quando analisa a 

globalização e suas articulações com a descentralização entre os países ditos 

centrais e periféricos: 

Apesar da aparente uniformidade, as condições políticas, 
econômicas e sociais dos países que compõem os diferentes 
blocos econômicos são de tal modo diferenciadas, que as 
relações de subordinação dos países em desenvolvimento 
tendem a permanecer como um elemento constante [...] 
garantindo a concentração de capitais em patamares cada vez 
mais elevados (2003, p. 62).  
 
 

Já BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS reflete sobre o fenômeno 

utilizando o termo no plural – globalizações – por acreditar que não existe uma 

entidade única denominada globalização, mas sim diversas globalizações 

(2006, p. 194).  Elas representam as várias modalidades de relacionamentos 

coexistentes na sociedade, onde determinadas influências estendem-se pelo 

globo, afetando a tudo e a todos, através de uma espécie de compressão 

tempo-espaço onde os fenômenos se aceleram e se difundem mundialmente 

de forma extremamente rápida:  

Parto do pressuposto de que aquilo que habitualmente 
designamos por globalização são conjuntos de relações sociais. 
À medida que esses conjuntos se transformam, assim se 
transforma a globalização. Existem, portanto, globalizações, e 
deveríamos usar esse termo apenas no plural. (ibidem, p. 194). 

 
 

EDGAR MORIN, a seu tempo, procura enfatizar as características de 

similaridade entre os seres humanos. Reconhece que todos habitamos um 

mesmo planeta enquanto realidade econômica, social, política e cultural – 



nossos problemas e questionamentos são similares, a despeito de vivermos 

em condições diversas e locais diferenciados. Através do desenvolvimento da 

informática, a expansão das comunicações entre os indivíduos e as 

coletividades favorece e estimula o intercâmbio de experiências e recursos, 

levando ao que Morin chama de ”o reconhecimento da identidade terrena, que 

se tornará cada vez mais indispensável a cada um e a todos” (2005, p. 15). 

JOSÉ EUSTÁQUIO ROMÃO, coordenador nacional do Projeto 

Globalização e Educação, realiza sua análise alertando-nos para a questão da 

necessidade de se distinguir os termos globalização e globalismo (2006), 

significando esse segundo apenas o disfarce ideológico burguês do primeiro 

que, realmente, encarnaria um fenômeno histórico e  propõe o conceito de 

“planetarização” como alternativa: 

Temos preferido o termo planetarização, por uma série de 
razões, dentre as quais uma deve ser enfatizada: apesar de sua 
conotação meramente ecológica, a planetarização é o eixo de 
nossas discussões sobre a cidadania universalizada (ibidem, 
p.55). 
 
 

Enfim, as postulações em torno da globalização são inúmeras, não 

cabendo no bojo desse trabalho uma discussão mais profunda. No presente 

trabalho, ela se assume como fenômeno econômico e cultural que atravessa a 

sociedade contemporânea, rompendo fronteiras, integrando e conectando 

comunidades e transformando o mundo numa verdadeira aldeia global.  

Em direção a esse caminho, pode-se observar que nossas próprias 

culturas, ao mesmo tempo em que coexistem como singulares, recriam um 

espaço de universalização através da mídia eletrônica e impressa que constitui, 

em grande parte, a realidade das sociedades, tecendo o imaginário global. E 

nesse processo, muitas formas culturais foram extintas ou transformadas, uma 



vez que os sistemas, a nosso ver, sobrepõem-se metodologicamente, do geral 

para o particular, do mundial ao nacional e regional.  

Trata-se de uma realidade nova, que integra, subsume e recria 
singularidades, particularidades, idiossincrasias, nacionalismos, 
provincianismos, etnicismos, identidades ou fundamentalismos.  
[...] As identidades reais e ilusórias baralham-se, afirmam-se ou 
recriam-se.  [...] Nesse contexto, multiplicam-se as condições de 
integração e fragmentação (IANNI, 2000, p. 220). 
 
 
 
 
 
 

1 – A educação no contexto globalizado 
 
 
 
 

 
 De uma forma geral, esse processo globalizante tem ocasionado 

intensas reflexões para as ciências sociais e, em particular, para as ciências da 

educação. Muito além das questões educacionais localizadas, conhecidas de 

todos e reconhecidas em um mundo que se supunha constante e invariável, 

novas perspectivas revelam-se a cada dia, apresentando para análise os 

problemas interligados com  e decorrentes da  sociedade global.  

Possuímos hoje instalada, factualmente, uma geografia global que 

articula capital, forças de trabalho, novas tecnologias e divisões sociais. Essa 

geografia é fortemente auxiliada pelo incremento das novas formas de 

comunicação de massa e progressos na área da informática, que criam e 

impõem mercados, destroem fronteiras e generalizam tanto o consumo como 

as identidades, ocasionando um redimensionamento incontestável de espaço e 

tempo.  

No nível educacional, as reformas neoliberais estariam redefinindo a 

educação segundo essa lógica neoliberal, em que se transfere a educação da 



esfera dos direitos para a esfera privilegiada do mercado. Ou seja, a educação 

foi transformada de um direito social dos indivíduos, direito esse que o Estado 

deve garantir aos cidadãos (como versa a Constituição Federal em seu artigo 

205)56, em um serviço - uma mercadoria que deve ser adquirida no livre 

mercado. E ao refletir sobre educação nesse contexto globalizado, não se pode 

deixar de considerar um aspecto derivado desse conjunto de fatores: a 

mercantilização da área educacional. 

Grosso modo, o mercado, como centro das relações sociais, ao lado da 

minimização do papel do Estado, tem sido o sustentáculo das políticas públicas 

educacionais, que a ele se amoldam. Por intermédio da hegemonia das idéias 

de cunho neoliberal, o que se mantém são as intenções dirigidas à privatização 

da educação e as políticas de financiamento e intervenção através de órgãos 

neoliberalistas internacionais. Desse modo, uma educação que tem como um 

de seus objetivos a qualificação profissional, no intuito de se constituir em um 

fator predominante para o desenvolvimento das nações mais pobres, surge 

camuflando as intenções de manutenção da hegemonia econômica e política 

de países imperialistas. E, dentro dessa lógica de mercado, a educação é um 

item a mais a ser consumido, entre tantos outros. 

E essa dinâmica afeta diretamente a escola pública, como é o caso da 

escola referenciada, na medida em que a ideologia neoliberal retira as 

responsabilidades do Estado quanto às condições do ensino público: 

Por outro lado, podem ser observados os efeitos da privatização 
do ensino superior no Brasil evidenciado pela constatação de 
que ‘o número de instituições públicas diminuiu em quase 13%, 
concomitantemente ao aumento de mais de 150% do número de 
unidades da rede privada.(...). Entre as 20 maiores instituições 

                                                 
56 Artigo 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida [...] 
(Constituição Federal do Brasil, 2006, p. 373). Maiores detalhes nas Referências Bibliográficas. 



de ensino superior no país, 14 são da rede particular de ensino’. 
(Oliveira, 2005 apud F. SEVERINO, 2006, p. 211). 

 

 E no ponto em que atinge, por exemplo, a vida profissional e pessoal 

dos professores, estariam promovendo uma competição desenfreada, o que 

estimula o individualismo, desestimula os educadores e dificulta a emergência 

de práticas solidárias coletivas no intuito de diversificar e incrementar a 

educação dentro de um contexto transdisciplinar. Pode-se verificar esse estado 

de ânimo nas entrevistas desses dois professores da escola, por exemplo:   

 

Leciono só aqui, há 26 anos... Eu observo que hoje em dia a 
situação está bem diferente de antes... Eu não sabe ria dizer o 
porquê, o que aconteceu, mas antes o pessoal vestia  a 
camisa do colégio... Hoje, não sei por que, isso fi cou mais 
raro... Não sei se é porque os professores mudam mu ito de 
lugar, ou se é porque a situação ficou difícil para  todo mundo, 
trabalhando muito, sem tempo, não sei, mas o que ve jo é que 
antes se conseguia muita coisa e hoje não. Tá tudo muito 
parado [...] Antes se podia contar com todo mundo, hoje não. 
A gente fazia de tudo um pouco, muito mais projetos , 
eventos, era muita atividade... Fazíamos jogos, cam peonatos, 
semanas dedicadas a diversos eventos, muita coisa [ ...] A 
gente fazia olimpíadas, jogos, torneios de muitas c oisas, 
nossa, muita coisa mesmo... Folclore, exposições...   (P3) 

 

O colégio nessa época era mais ativo... Era muito l egal nessa 
época... Hoje não tem quase nada... Não sei por quê ... Mas 
diminuiu muito... Antes tinha muitas comemorações, 
fazíamos muitas atividades, mas agora acabou. Nem e ntre os 
professores tem mais essas coisas. Antes tinha a 
comemoração dos aniversariantes, sabe, essas coisas ? 
Agora não tem mais nada. Ninguém tem tempo pra nada , tudo 
corrido... Os professores vão e vem com muito mais 
freqüência e isso também é um problema... Não tem m ais 
liderança entre nós... A escola era mais ativa mesm o naquela 
época... Talvez a queda seja dos professores que nã o 
incentivam...  A maior parte é nova, os mais velhos  estão 
cansados... Precisa sempre ter um líder, aquele que  encabeça 
tudo, sabe? Se não tiver isso, não tem nada mesmo  (P4) 

 



Vale a pena mencionar aqui um exemplo oferecido por MARILENE 

FELINTO, acreditando que seu profundo significado compensa e autoriza a 

extravagância. Trata-se do episódio ocorrido na cidade do Rio de Janeiro em 

junho de 2007, ocasião em que três jovens espancaram uma empregada 

doméstica que se encontrava em um ponto de ônibus da Barra da Tijuca, bairro 

classe A do Rio de Janeiro. Os rapazes, universitários e pertencentes à classe 

alta carioca, alegaram posteriormente que a haviam confundido com uma 

prostituta, como se esse fator alterasse, de algum modo, semelhante ato de 

totalitarismo e crueldade. A articulista da Revista Caros Amigos57, 

questionando os motivos de tal conduta, evidencia a análise que fez das 

páginas da Internet relativas às universidades freqüentadas pelos três jovens, 

concluindo que uma das respostas poderia estar no tipo de educação recebida 

pelos jovens acusados:  

Os sítios na Internet das universidades cariocas onde estudam 
[...] dão todos os indícios da educação despolitizada oferecida 
hoje pelo sistema de ensino superior privado. Os sítios parecem 
páginas de revistas, anúncios de propaganda, vitrines de 
shopping centers onde se verifica que o aluno fica reduzido à 
posição de mero consumidor que não compra outra coisa além 
da banalização do conhecimento. É sintomático que as 
universidades [...] vendam seu campi da Barra da Tijuca na 
Internet apelando para estrangeirismos de efeito patético como 
Campus Barra World [...] e Unidade Barra-Downtown [...]. Os 
espancadores [...] estão sendo formados nesse ambiente onde a 
relação com a educação é na forma do consumismo, onde a 
educação é reduzida, pela universidade midiática, à 
vulgarização de produto de luxo estrangeiro e ‘supermoderno’ 
[...] (2007, p.8). 

 

 Entendo da mesma forma que as forças compactas e quase 

intransponíveis dos interesses políticos neoliberais posicionam-se no comando 

das decisões. Se não, basta olhar para projetos recentes, como, por exemplo, 

                                                 
57 Nº.124, jul. 2007, p. 8. Mais detalhes nas Referências Bibliográficas. 
 



o denominado Processo Bolonha , que atinge o cenário global do ensino 

universitário na Europa. Este programa, que objetiva a construção de um 

espaço europeu de ensino superior, foi baseado, praticamente, sob o pretexto 

da perda de terreno das universidades européias frente às instituições 

universitárias dos Estados Unidos da América do Norte, ou, mais claramente, 

foi idealizado com base na dimensão da competitividade capitalista que tudo 

transforma em mercadoria. 

Os profundos e variados riscos possíveis desse projeto que abarca o 

ensino universitário na Europa como um todo são claros e, sem dúvida, 

conhecidos pelos seus defensores; entretanto, parece-me que nenhum país 

atinou com o perigo de destruir nove séculos de conhecimento privilegiado e 

amadurecido, transformando-o em mais um produto da simplificação e do 

reducionismo, sob a égide da tão decantada praticidade neoliberal.  

As possibilidades de redução drástica da imensa e saudável diversidade 

das culturas e vivências de cada país, de cada estudante e de cada operador 

da educação delineiam-se ao se transformar todos os conteúdos existentes em 

um único e “prático” currículo, que ao tentar contemplar a todos, talvez não 

consiga, muito provavelmente, representar verdadeiramente ninguém. E o 

enterro oficial da uma herança cultural de novecentos anos de civilização 

universitária, não parece fazer diferença aos olhos dos interesses maiores na 

realidade da mercantilização da educação e da cultura.  

 
 

 
 
 

  

 



2 - Articulação do Porto com a educação em Santos 

 

                2.1 - Aspectos gerais 

 

Essa realidade de íntima relação do porto com a educação sempre 

existiu na dinâmica educacional em Santos, pois era muito claro o vínculo da 

educação com o aspecto portuário e a forte ascendência desse último.  

De início, podemos citar o antigo palacete onde se situa o Sindicato dos 

Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, que pertenceu à 

comunidade italiana e funcionava, originalmente, como uma escola para os 

filhos de imigrantes. Com a expansão do Porto e da cidade, a Societá Italiana 

mudou-se de local, doando o imóvel para o Sindicato, que até hoje lá 

permanece (FERREIRA, 2005, p. 80) 58.  Já no fim do século XIX, os imigrantes 

e a elite liberal da cidade erguiam instituições com fins benemerentes, culturais 

e educacionais, ambos os grupos compromissados com o desenvolvimento da 

cidade e a educação, como a Escola Modelo da Sociedade União Operária: 

As instituições de ensino [...] especialmente constituídas para 
atender diretamente o seguimento dos trabalhadores portuários 
e que, resguardam a identidade das categorias portuárias, são 
expressões do porto no território urbano [...] (FERREIRA, 
2005, p. 81). 
 

Ratificando esse aspecto: 

Mas a presença dos imigrantes em Santos é também marcada 
pelas Sociedades, Grêmios, Associações e Instituições que 
fundaram. [...] A maioria dos imigrantes da primeira fase da 
imigração eram analfabetos, semi-analfabetos ou pessoas de 
pouca instrução. Desse modo, a criação de escolas torna-se 
uma necessidade (FRUTUOSO, 1995, p. 48). 

 

                                                 
58 Dissertação de Mestrado em Gestão de Negócios- UNISANTOS. Maiores detalhes, ver 
Referências Bibliográficas – Dissertações. 
 



Os filhos dos trabalhadores portuários estudavam em colégios criados 

pela iniciativa particular dessa classe de trabalhadores, que evidenciavam a 

partir de seus nomes a influência que recebiam. Vejamos o caso do antigo 

GRUPO ESCOLAR DOCAS DE SANTOS, inaugurado em 1907 para receber 

especificamente os filhos dos trabalhadores da antiga Companhia Docas de 

Santos (conhecidos então como doqueiros):  

A Escola Docas funcionou desde o início na sede própria da 
Associação [Associação Beneficente dos Empregados da 
Companhia Docas de Santos], na Rua João Otávio, 54. Em 
1907, contava com quatro classes em Santos e uma na seção 
de Itatinga, onde a Companhia Docas tem a sua usina 
geradora de força, organizada em junho desse mesmo ano. 
[...] Em 1927, a escola ganhou um edifício próprio, sob a 
iniciativa do Cel. Antonio Cândido Gomes [...]. Em 1994, a 
Escola passa para a Prefeitura Municipal de Santos 
(PEREIRA, 1996, p. 102-103). 

 

 Hoje, em estado de conservação lamentável (como se pode observar 

através do apêndice nº. 2), segundo notícia recente, publicada no Jornal A 

Tribuna, de 13 de novembro de 200759, encontra-se em fase de mudanças. A  

Prefeitura da cidade de Santos está adquirindo o terreno dos ex-funcionários 

da Associação dos Empregados da Companhia Docas para a construção no 

local de uma escola moderna e funcional.  A Secretaria da Educação, Suely 

Maia, diz que a nova escola irá atender a comunidade do Bairro da Vila Nova e 

Macuco. 

Ou, também, a E. P. G. ADALBERTO DE SOUZA E SILVA60, ou 

simplesmente COLÉGIO MODERNO, como é conhecida a unidade mantida 

pelos trabalhadores da estiva, situado no Bairro do Estuário, depois da divisão 

                                                 
59 SEÇÃO LOCAL, p. A-7. 
 
60 Fundado em 1º. de Maio de 1964 e reconhecido pela Portaria CEI de 23 de julho de 1981. 
Concebido para atender a demanda dos filhos e dependentes dos estivadores, os quais pagam 
taxa simbólica mensal para a utilização do colégio. 



do Bairro do Macuco, que abriga uma boa parcela do Porto de Santos. Apesar 

de já ter abrigado quase 1500 alunos, envolvendo alunos de ensino 

fundamental e médio, na atualidade encontra-se em “processo de decadência” 

(FERREIRA, 2005, p. 82), da mesma forma que outros espaços mantidos pela 

categoria (como o Hospital dos Estivadores), tendo extinguido o curso médio, 

devido à redução de recursos do Sindicato. 

Do mesmo modo, a ESCOLA CIDADE DE SANTOS que, embora se 

constitua em uma unidade de ensino municipal, totalmente reformada pela 

Prefeitura no ano de 2004, foi inaugurada em 1940, possuindo tanto o terreno 

como o prédio construído e os equipamentos doados pela Companhia Docas 

de Santos ao Município, já aparelhada com móveis, playground, luminárias e 

gabinetes médico e dentário.  Foi doada à cidade de Santos em comemoração 

ao 50º. aniversário da Cia Docas, que mantinha as despesas com  a 

manutenção da estrutura, parte elétrica e custos com médico, dentista e 

enfermeira. 

Observe-se também os programas de estímulo educacional  

realizados pelas entidades sindicais ligadas às atividades portuárias. Essa 

menção não se refere à programação oficial constituída pelo P.E.B.E. – 

Programa Especial de Bolsas de Estudo - oferecida para trabalhadores 

sindicalizados e seus dependentes , instituído através do Decreto 57.870, de 

25 de fevereiro de 1966, assinado pelo então Presidente da República,  

Humberto de Alencar Castello Branco, que visava assegurar o ensino médio 

em suas diversas categorias, através de bolsas de estudo oferecidas a 

estudantes sem recursos. Refere-se, sim, aos programas realizados pelas 

entidades dos trabalhadores portuários que, objetivando incentivar 



educacionalmente seus associados e respectivos dependentes, 

proporcionavam outras espécies de eventos. 

Exemplo eram os concursos e projetos de estímulo educacional anuais, 

lançados pelo Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga do Porto de 

Santos, São Vicente e Guarujá. Eles visavam premiar tanto a produção de 

trabalhos escolares e dissertações abordando temáticas específicas, como 

recompensar aqueles alunos que comprovassem o melhor aproveitamento 

escolar durante o ano letivo (apêndice nº. 3). 

Dentro dessa mesma linha de fomento à educação, muito recentemente 

a CODESP e a SEDUC, em parceria, realizaram um processo objetivando a 

formatura no Ensino Fundamental de empregados da companhia. Em março de 

2007, foram entregues as declarações de Conclusão de Ensino Fundamental 

aos funcionários aprovados no Exame Nacional para Certificação de 

Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Esse projeto, que obteve um 

índice de aprovação de 80%, foi firmado através da cooperação técnica entre a 

SEDUC e a CODESP, sendo que a primeira forneceu o material didático e 

realizou os exames necessários aos participantes do curso, constituído de 

aulas ministradas pelos próprios funcionários voluntários da segunda, em 

horário de expediente, no próprio local de trabalho. Trinta empregados com 

idade média de 45 anos foram beneficiados pela iniciativa, em uma mostra 

evidente, a meu ver, não só de que a Companhia Docas tem procurado atuar 

no sentido da responsabilidade social que lhe cabe, mas, também, que a 

cultura portuária local sempre esteve como ainda está ligada à dinâmica 

educacional da cidade.61  

                                                 
61 Nesse sentido, acessar a Assessoria de Comunicação Social da CODESP em 
<http://www.portodesantos.com/release/arquivo2/0247.html>. 



Essa questão da vinculação da educação com a perspectiva portuária foi 

recentemente mencionada em notícia veiculada no Jornal A Tribuna, de 

Santos, sob manchete CONCAIS IMPULSIONA CULTURA PORTUÁRIA62.  A 

matéria trata do impulso que o Projeto Cultura Portuária 63 vem adquirindo 

através da parceria com a Concais 64 – o objetivo é aproximar os empresários 

da área educacional no intuito de incentivar o conhecimento portuário.  

A coordenação do JEC 65 pretende que, uma vez que os conteúdos a 

respeito da cultura portuária não fazem parte do currículo convencional nem 

tampouco dos livros didáticos, as matérias jornalísticas venham a constituir-se 

em material acessível para a introdução dessas temáticas. Vale ressaltar aqui 

que, desde os primeiros anos do JEC, a cultura portuária vem sendo um dos 

objetivos do programa, pois considera que há necessidade de conscientizar os 

educadores sobre a importância de se incluir estudos da realidade portuária 

não só no desenvolvimento sócio-econômico e na empregabilidade, mas, 

principalmente, na cultura regional. 

O JEC faz parte do Programa Jornal e Educação, desenvolvido pelas 

empresas de comunicações de vários países e conta com o apoio dos próprios 

professores que, atualmente, passaram a utilizar informação jornalística em 

sua prática escolar. Para os educadores, essa tem sido uma das formas de 
                                                                                                                                               
 
62  Maiores detalhes: Seção Jornal Escola e Comunidade, p. A-6, 24 set. 2007. 
 
63 O Projeto Cultura Portuária promove a leitura de textos jornalísticos para o estudo da 
realidade do Porto de Santos. Disponível em:  
<http://atribunadigital.globo.com/JORNALESCOLA/pojetos_esp/i_pe_maritimo.asp>. Acesso 
em 26 set. 2007.  
 
64 Concais – Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini. 
 
65 JEC - O Jornal Escola e Comunidade é um programa sócio-cultural-educativo desenvolvido 
pelo Jornal A Tribuna de Santos que, além de atingir cerca de 70 mil estudantes de 270 
unidades escolares públicas e particulares, considera a realidade onde o aluno está inserido, 
visando contribuir para a formação de cidadãos-leitores mais esclarecidos e participantes.  
 



realizar a interação entre escola e realidade, de acompanhar as mudanças 

sociais, de promover a leitura crítica e a discussão da realidade dos alunos e, 

também, auxiliar na formação da cidadania. 

 

 

2.2 - Globalização/Porto/Educação em Santos 

 

 

O fenômeno da globalização materializou-se especificamente em Santos 

de forma decisiva a partir de um processo de reformulação dos portos 

verificado em todo o mundo. Da mesma forma, através da Lei nº. 8630 de 

Modernização dos Portos, implantada em 1993, o Porto de Santos, com 

extensão de 12 km de cais e ocupando as duas margens do estuário, teve suas 

áreas e instalações arrendadas à iniciativa privada.  

Essa legislação extinguiu o monopólio estatal da CODESP (Companhia 

Docas do Estado de São Paulo) que, até então, era responsável pelas 

operações portuárias, realizando profundas mudanças na estrutura e na 

dinâmica do Porto de Santos. Surgiram, então, o Conselho de Autoridade 

Portuário (CAP), com função legislativa, constituído por representantes do 

governo federal e dos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão bem como dos 

operadores, dos trabalhadores portuários e do governo estadual, passando a 

CODESP a exercer a função administrativa. 

 A criação do Órgão Gestor de Mão-de-obra (Ogmo), que regulamenta a 

forma de gestão do trabalho portuário avulso, eliminou o controle desses 

trabalhadores pelos sindicatos portuários, como antes era realizado. 



Paralelamente, entraram em funcionamento as operadoras fixas, com terminais 

próprios e, também, as eventuais (características fundamentais de um porto 

privatizado), ocasionando uma grande modificação nas relações entre capital e 

trabalho, transformando, em muitos aspectos, a vida da população em Santos.  

A cidade sofreu e, sofre ainda, portanto, o impacto dessas transformações das 

atividades portuárias, principalmente pela redução da mão-de-obra 

especializada, substituída em grande parte pelo sistema de conteinerização e a 

queda do comércio, devido ao elevado índice de desemprego e a redução dos 

ganhos dos trabalhadores remanescentes.  

Essa situação é diferenciada nas cidades portuárias de países 

desenvolvidos que foram atingidas pelo desemprego portuário, pois contam 

com estruturas sociais e educacionais, bem como níveis de cidadania distantes 

da realidade santista:  

Naqueles países, os trabalhadores estão amparados por uma 
rede assistencial, com seguro desemprego real, saúde, 
educação de base, com capacitação e políticas de suporte que 
possibilitam a absorção da mão-de-obra portuária excedente em 
outros nichos de negócios (FERREIRA, 2005, p. 23). 

 

Esse aspecto do desemprego, da perda salarial e da insuficiência 

econômica atinge em cheio a região onde se situa a U. M. E. Prof. Mário de 

Almeida Alcântara, que possuía uma população em grande parte formada de 

trabalhadores portuários, hoje em crise constante frente ao desemprego 

conseqüente dessas inúmeras mutações nas relações de trabalho. Nessa 

região, tanto as questões ligadas aos aspectos econômicos quanto às  culturais 

fluem de forma marcante, pois se o processo de globalização acabou com 

certos limites geográficos, não acabou com as desigualdades; pelo contrário, 

acentuou a miséria, a exclusão e as diferenças. A população do Valongo 



encontra-se imersa hoje em um cenário de caráter global, mas, entretanto, 

afastada das possibilidades benéficas proporcionadas por essa mesma 

globalização, formando mais um aspecto que os estigmatiza.  

O fortalecimento do capital privado na exploração dos serviços 

portuários ocasionou o desemprego de mais ou menos oito mil indivíduos (de 

10.358 funcionários em 1990 para 1.977 trabalhadores no ano de 1999) e, 

conseqüentemente, uma enorme queda no âmbito do comércio local (MOURA, 

2006, p. 58)66.  Assim, esse contexto tem fortalecido o processo de 

afastamento das relações porto-cidade: 

Com o ‘desenvolvimentismo’, os portos foram como que 
‘extraídos’ dos respectivos tecidos urbanos para tornarem-se 
infra-estruturas ‘terminais’ de corredores de exportação 
planejados e gerenciados no nível federal. [...] os portos deram 
as costas às cidades. (SILVA; COCCO, 1999, p. 10). 
 
  

A curva descendente, relativa ao gráfico de oferta de emprego, que se 

iniciou em 1993 com a implantação da Lei de Modernização dos Portos e 

tornou-se agudo em 1977, começou a se alterar em 2001. Por volta desse 

período ocorreu o começo de uma recuperação que ainda prossegue, elevando 

hoje para quase 24 mil o número de postos de trabalho ligados às operações 

portuárias67. Entretanto, embora o número de vagas tenha aumentado, a 

remuneração caiu em 44% nos últimos dez anos, decaindo em 28% o total do 

dinheiro que entra no consumo regional e que, consequentemente, contribui 

para o índice de desenvolvimento da cidade e do bairro retroportuário do 

Valongo. 

                                                 
66 66 Dissertação de Mestrado em Gestão de Negócios defendida em 29/08/2006. Mais 
detalhes, ver as referências bibliográficas desse trabalho. 
 
67 JORNAL DA ORLA. 29/30 SET. 2007, p. 6. Mais detalhes nas referências bibliográficas. 
 



Da mesma forma dicotômica, o desempenho do Porto de Santos 

(baseado nos investimentos decorrentes da privatização dos serviços e da 

introdução de novas tecnologias nas operações) aumentou em 48% nos 

últimos cinco anos, sendo que o custo de mão-de-obra reduziu em 81%: 

passou de R$26,00 por tonelada para R$4,97. 

 O que isso significa? Uma grande perda para a comunidade, pois desse 

ganho extraordinário, 47% foram resultado direto da redução de gastos com 

trabalhadores operantes. O que tudo isso mostra? Que as contratações, 

embora tenham aumentado, foram para funções técnicas nos terminais 

privados, identificando o trabalho portuário nas operações como mão-de-obra 

qualificada, não auxiliando em nada a situação dos trabalhadores portuários da 

cidade.  

Esse fato projeta automaticamente o raciocínio para uma questão 

específica ligada à educação profissional: a necessidade da construção 

regional de uma educação voltada para a formação desse tipo de mão-de-obra 

específica: 

Cresce então a demanda por uma educação dirigida para o 
preparo do jovem com um perfil multifuncional, combinando 
fatores comportamentais com habilidades para o enfrentamento 
permanente de situações novas. (F. SEVERINO, 2006, p. 210) 

 

Contudo, de acordo com as informações obtidas na reportagem do 

Jornal da Orla68, a formação e qualificação de trabalhadores portuários, 

entretanto, não têm grande oferta na região: os cursos relacionados às 

atividades portuárias representam apenas 5,81% do total oferecido pelas 

instituições e ensino, contando as escolas superiores.  

                                                 
68 JORNAL DA ORLA. 29/30 SET. 2007, p.6. 
 



De acordo com entrevista recente para o Jornal A Tribuna, o deputado 

estadual Paulo Alexandre Barbosa ratifica essa informação, pois relembra que 

a Lei de Modernização dos Portos, quando de sua implantação, previa a 

criação de centros de capacitação, o que “não se cumpriu não apenas em 

Santos, mas também em outros portos do País” (2007, p. A-18).69  Por outro 

lado, a mesma reportagem comenta o estudo realizado pelo IPAT (Instituto de 

Pesquisas A Tribuna), mostrando que foi detectado uma vasta produção 

tratando das questões ligadas ao Porto de Santos: só entre 1999 e 2006 foram 

registrados 118 TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso), distribuídos entre 

diversas áreas. Quanto às dissertações de Mestrado, 40 trabalhos foram 

produzidos, juntamente com uma grande quantidade de livros e artigos 

voltados a esses aspectos. 

Considero que essa temática vem ao encontro do contexto retroportuário 

onde se situa a escola, pois grande parte daquela população enfrenta sérios 

problemas devido ao desemprego constante e falta de perspectivas 

econômicas e sociais, fenômeno típico de cidades portuárias atingidas pelo 

processo de globalização:   

Assim, a educação local passa de imediato a interessar os 
setores empresariais, pois caberá a ela a responsabilidade de 
despertar a consciência da população para a importância do 
porto em relação á economia nacional, além de modificar o 
comportamento do cidadão comum, agora um cidadão global, 
co-partícipe das relações mercantis, porém apenas como 
consumidor global (SEVERINO, F. 2006, p. 174). 

 

Do ponto de vista cultural, hoje a cidade e o porto relacionam-se como 

instâncias autônomas e, aos poucos, desaparecem as tradições portuárias que 

se mantém apenas na memória de alguns moradores com idade avançada. As 

                                                 
69 JORNAL A TRIBUNA. PORTO & MAR, 18/11/2007, p. A.18. 



novas gerações de trabalhadores do porto assumem as recentes formas desse 

tipo de ocupação, delineadas pelas modernas tecnologias e assimilam as 

inúmeras transformações sociais e econômicas em busca de novos caminhos 

profissionais e meios de sobrevivência. Entretanto, corremos o risco de ter que 

buscar esses funcionários em outros locais, caso as instituições educacionais 

(principalmente as de nível superior) não se preparem adequadamente para 

enfrentar essa nova demanda marcada pelas recentes exigências a nível da 

alta tecnologia. Quase que de forma imperceptível para a maioria da população 

da cidade, a globalização tecnocrática e mercantil que, de um lado, coloca-nos 

em termos de importância junto às maiores cidades portuárias do mundo, por 

outro nos afasta dos nossos mais próprios e característicos sentimentos de 

pertença. 

Assim, considerando todo esse contexto e o fato de que o colégio em 

questão situa-se em um bairro retroportuário e sofre, de muitas maneiras, as 

influências decorrentes de sua posição geográfica, acredito ser relevante 

mencionar que não pude perceber iniciativas específicas objetivando situar as 

crianças sobre as estruturas fundamentais da região desde o início de seu 

aprendizado escolar.  Iniciativa que seria, inclusive, facilitada pela Lei de 

Diretrizes e Bases que faculta, em seu artigo 26, que os currículos do ensino 

fundamental devem ter uma base nacional comum a ser complementada por 

uma base diversificada “exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela“ (p.8).  Uma retomada das 

questões portuárias históricas, vinculadas à situação atual, não representaria 

somente um estudo identificado com um saudosismo por parte da cidade de 

toda uma época e seus valores: a memória materializada por atos e fatos 



ocorridos facilitaria novas compreensões tanto para um melhor entrosamento 

porto-cidade como para a construção de identidade e cidadania de seus 

habitantes: “[...] cada garoto que conquista a cidadania está constituindo um 

tecido social para melhoria da qualidade de vida”. (SOUZA NETO, 2001, p. 21). 

E, ainda, segundo os PCNs:” É necessário que as escolas tenham identidade 

como instituições de educação de jovens e que essa identidade seja 

diversificada em função das características do meio social e da clientela” (1999, 

p. 81). O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 58, também 

afirma que: 

No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do 
adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura (2004, p.28). 

 

Ainda do ponto de vista cultura, o indivíduo incluído em um universo 

globalizado é instigado a se transformar em pessoa destacada e diferenciada 

em seu meio através de suas particularidades únicas. Por outro lado, é 

conduzido desesperadamente a chegar a esse patamar utilizando-se de meios 

e estratégias que preenchem os padrões sociais vigentes, isentos de qualquer 

singularidade.  

Para os habitantes da região, acredito que o desafio em vencer essas 

dificuldades está, em grande parte, instalado na capacidade de compreender a 

necessidade de sua participação política e cidadã no processo de 

desenvolvimento, a fim de transformar e ultrapassar as condições precárias e 

estigmatizantes nas quais, na maioria das vezes, está inserido. Esta cidadania 

implica em que os indivíduos possuam plena consciência do contexto que os 

abriga e, assim, desenvolvam a autoconsciência, necessária para que 



desenvolvam a capacidade de pensar, distinguir e se defender, mesmo sob a 

influência de toda informação normatizando e decidindo sua vida, durante um 

processo iniciado já na infância. Até porque é imenso o impacto do porto tanto 

no desenvolvimento e na dinâmica do bairro do Valongo como para toda a 

região. De acordo com a reportagem publicada no Jornal A Tribuna: 

Mais de um terço dos moradores de Santos, Guarujá e Cubatão 
(37,9%) tem alguma relação de trabalho com o Porto de Santos. 
Além disso, 7,7% dos habitantes desses três municípios atuam 
em alguma atividade ligada diretamente ao complexo portuário 
(2007, p. A-3).70 

 

Contudo o processo educacional ter deixado de ser analisado como um 

processo histórico e estar reproduzindo o sistema capitalista neoliberal em seu 

âmbito, parece que ainda não se possui nenhuma outra estratégia que melhor 

pudesse servir de instrumento para a tentativa de transformação do status quo, 

a não ser a educação: 

Se a educação é determinada fora do poder de controle 
comunitário de seus praticantes (...) Se na sociedade desigual 
ela reproduz e consagra a desigualdade social (...) Por que 
acreditar na educação? (...) A resposta mais simples é: porque a 
educação é inevitável. (...) Pode servir ao trabalho de construir 
um outro tipo de mundo.” (BRANDÃO, 1989, p.98-99). 

 

Desse modo, como construir o significado da educação nesse panorama 

naturalmente excludente dos alunos da escola pesquisada? Qual a cidadania a 

ser considerada para essa população? Qual é o conhecimento que realmente 

constrói e assegura o exercício dessa cidadania? Penso que as respostas não 

são fáceis. E parece-me que todas elas devem girar em torno de uma visão de 

educação dentro de uma perspectiva cultural de uma nova sociedade e de uma 

educação calcada em valores, identidade crítica e cidadania: elementos ligados 

                                                 
70  JORNAL A TRIBUNA. LOCAL. 19/11/2007, p. A-3. 



à condição de humanidade e que transformam o conceito de educação em algo 

que supera a idéia de escolaridade e atinge o conjunto de processos que se 

desenvolvem na vida social e produtiva dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

SITUANDO A RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR-PESQUISADO R 

 

 

Faço um brinde à ciência, enquanto 
ela não fizer mal ao povo. 

                          Anthon Tchekhov 
 

 

O panorama atual onde, efetivamente, acontece toda atividade de 

pesquisa, revela o entroncamento inevitável entre o fenômeno da globalização 

(que transmuta o mundo a cada segundo) e um período de transição da 

racionalidade científica. Relembrando IANNI:   

[...] a ruptura geo-histórica que desvenda a globalização no 
mundo, no final deste século [XX], prenunciando configurações 
e movimentos do século XXI, revela-se não só um evento 
heurístico, mas uma ruptura epistemológica (2006, p. 51).   
 
 

Quando a globalização é abordada e, conseqüentemente, o tema do 

capitalismo (configuração simultaneamente econômica, política, social e 

cultural) em sua dinâmica devastadora, fatalmente abrange o processo de 

racionalização. Paralelamente ao desenvolvimento das formas estruturais e 

relacionais do capitalismo, desenvolvem-se igualmente formas racionais de 

construção e organização burocrática das relações e das diversas atividades 

sociais, inclusive as intelectuais: as ciências sociais têm, muitas vezes, estado 

submersa dentro desse complexo processo. O padrão de racionalidade 

desmedida implantado pelo capitalismo enquanto processo civilizatório vem 



influenciando o mundo de uma forma geral: do indivíduo ao mundo estende-se 

a dominação racional.  

Não seria demais acrescentar que a racionalidade científica hoje, tanto 

exaurida pelos seus desmandos em nome da comprovação e do pragmatismo, 

como comprometida pelos incessantes questionamentos a que vem sendo 

exposta, é convocada a elaborar um novo tipo de conhecimento. Conhecimento 

esse que sustente novas realidades ainda pouco exploradas, que considere 

outras formas de saber igualmente válidas e subsuma a noção de globalização, 

que permeia toda e qualquer atividade humana na atualidade.   

Portanto, acredito ser oportuno ratificar a idéia da responsabilidade 

duplicada de todos os pesquisadores no descortinar desses novos saberes que 

devem instalar-se de forma dialética, onde o que é local deverá afirmar-se e 

recriar-se em contraponto com o global: não se pode priorizar um momento da 

realidade em detrimento do outro. Ambos constituem-se de maneira conjunta, 

mesclando-se e se recriando, pois toda diferença é dinâmica e estimula o 

crescimento e o avanço. As partes, enquanto distintas e singulares, tanto 

constroem seus movimentos como espelham outros derivados de uma 

totalidade mais abrangente.     

 

1 – Aspectos éticos da pesquisa 

                                   

Para a reflexão a respeito do aspecto ético de toda e qualquer pesquisa, 

considerei as concepções de EDGAR MORIN que, através de suas análises 

acerca dos caminhos da ciência e da produção do conhecimento, imprime um 

alerta para a sua dinâmica em dois sentidos. O primeiro desses sentidos é o 



moral , ou seja, a atenção voltada para os prejuízos e riscos para a 

humanidade originários das tecnociências que, atualmente, ocorrem em grande 

número. Nesse contexto, em Ciência com Consciência, cita o exemplo de 

Einstein, que “sentiu-se profundamente responsável perante a humanidade 

quando [...] interveio insistentemente para a fabricação da bomba atômica” 

(1999, p.118). 

A interdependência entre saber e poder veio a conspurcar a função do 

conhecimento, que corre o risco de ser utilizado como instrumento de poder e 

manipulação pelos interesses econômicos e políticos, quase sempre injustos e 

desumanos. Esse conhecimento necessita ser encarado como algo a ser 

discutido constantemente, de forma aberta e ampla, no intuito de esclarecer os 

seres humanos e auxiliá-los e, daí, a função importante da escola, que exerce 

o papel de transmissão não só de conteúdos informativos, mas também de 

valores e conteúdos culturais: “A educação é, de fato, processo profundamente 

compromissado com relações de poder presentes no seio da sociedade”. 

(SEVERINO, 2003, p. 7). 

Hoje, diferentemente de outras épocas (até não muito distantes), a 

ciência não trabalha mais somente com a sua obrigação do conhecimento pelo 

conhecimento (entendida como a ciência propriamente dita). Ela introjetou a 

preocupação ética de não só proteger a humanidade das conseqüências de 

suas próprias descobertas, como também a responsabilidade de garantir que 

esses saberes não sejam aplicados de forma inconseqüente ou permaneçam 

enclausurado nas bibliotecas. A ciência passou a ser também problema de 

todos os cidadãos à medida que os seus produtos atingem direta e 

profundamente todos os seres humanos. Novamente valemo-nos de 



SEVERINO quando ressalta o papel da educação enquanto prática social: 

“Cabe-lhe exatamente fazer uma mediação entre o conhecimento e a prática 

humana” (ibidem).   

Como iniciante na área da pesquisa educacional, através da satisfação 

de conhecer por conhecer, posso, assim como outros na mesma situação, 

independentemente de qualquer limitação, muitas vezes não considerar 

claramente a complexidade das inter-relações entre ciência e sociedade, as 

quais permeiam o contexto do trabalho, independentemente de nossa vontade. 

Dessa maneira, deixa-se de observar outras dimensões, tais como as políticas 

e econômicas, que são, na verdade, as que irão utilizar esses conhecimentos 

produzidos. 

O objetivo de considerar essas afirmativas prende-se ao fato de que 

penso ser necessário ressaltar que essas ditas responsabilidades do 

pesquisador não estão restritas apenas àqueles investigadores inseridos nas 

áreas das ciências naturais ou àquelas investigações consideradas de porte, 

como muitas vezes se deduz quase que inconscientemente. Muito mais ainda, 

talvez, refere-se àqueles estudiosos envolvidos com as ciências humanas, tal 

como a educação e sua complexa rede de interligações atravessadas pelas 

questões sociais; refere-se a todos os pesquisadores, independentemente do 

alcance que presumem terão seus estudos; refere-se a todos os professores e 

alunos envolvidos com a pesquisa, em todos os níveis, inclusive o presente 

trabalho.  Principalmente nesse campo, temos que refletir muito sobre os 

saberes que se tenta construir, bem como acerca das políticas e práticas 

educacionais que adotamos e acabam constituindo-se em idéias, normas e 

valores imediatamente introjetados, sem maiores reflexões.  



É preciso que se tenha claro que nas áreas das ciências humanas, e 

especialmente na educação, a falta de consciência, de preocupação e de 

responsabilidade dos pesquisadores e cientistas, sejam eles de que nível 

acadêmico forem (e independentemente das políticas econômicas e sociais 

dos governos), também ocasionam severos danos à natureza, a um tipo de 

natureza extremamente frágil e preciosa: a natureza do indivíduo.   

O segundo sentido de que nos fala Morin e que desponta como o mais 

necessário quando os estudos e pesquisas centram-se na área das ciências 

educacionais, é o reflexivo,  que contempla tanto o pensar sobre as próprias 

atuações e escolhas, como ainda a questão do sujeito do conhecimento 

científico, que necessitar ser considerado em suas vivências e totalidade. 

Em seu artigo Desafios para a Era do Conhecimento, publicado no 

suplemento Memórias da Pedagogia, GADOTTI, na mesma esteira, reafirma 

esse resgate da totalidade, destacando-o do ponto de vista do sujeito, 

“valorizando a sua iniciativa, a sua criatividade, valorizando o micro, a 

complementaridade, a convergência [...] todos os elementos da complexidade 

da vida e do real”. (2006, p.10). 

Se não formos todos suficientemente criteriosos quanto à nossa própria 

produção, por mais singelas que a consideremos, bem como na apreensão e 

na aplicação desse conhecimento (no sentido de que ele deve estar 

estreitamente interligado com a realidade e com as vivências dos indivíduos), 

podemos estar incorrendo em enganos fatais para a natureza humana em seu 

processo de desenvolvimento e amadurecimento.  Até porque “o conhecimento 

obtido pela pesquisa é um conhecimento situado, vinculado a critérios de 



escolha e interpretação de dados, qualquer que seja a natureza desses dados”. 

(GATTI, 2002, p.12).                                                                                                                                                                                                                                                   

É exatamente por isso que a educação é responsável pela aplicação de 

um conjunto de saberes, no sentido de construir a formação de indivíduos em 

sua totalidade, os quais, serão também devedores da transmissão desses 

conhecimentos e pela produção de outros, re-elaborados, em uma rede ampla 

e abrangente, em um processo que se faz e re-faz continuamente.  

Menciono essa complexa rede de interligações, pois pude observar, em 

muitas de minhas leituras, que as pedagogias parecem ter estado, durante 

muito tempo, centradas em uma concepção de educação mais cognitivo-

individualista. Ou melhor explicitando, baseada em processos de 

desenvolvimentos individuais, em contrapartida com a situação que vem se 

fazendo presente há algum tempo, onde se evidencia de modo claro o 

alargamento deste enfoque para um conceito mais abrangente, que abarca as 

dimensões social, econômica e política, tanto dos sujeitos como da própria 

educação, atraindo a defesa dessa abordagem por parte da grande maioria de 

pensadores e cientistas da área educacional: 

A investigação sobre a educação a partir de diferentes 
perspectivas (histórica, filosófica, psicológica...) foi acumulando 
um conjunto de conhecimentos sistematizados (científicos) que 
nem sempre se articulou, sem disputa ou tensão, com âmbitos 
disciplinares já constituídos. (BRANDÃO, 2002, p. 74). 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 – O todo integrador 
 
 

 
 Mergulhado em incertezas, tal como acontece com relação a outras 

ciências na atualidade, cada educador-pesquisador necessita construir 

instrumentos próprios que possibilitem subsídios para lidar com o seu universo 

educacional de maneira verídica e producente, dialogando com as 

interrogações que se impõem a cada dia e refletindo com consciência e 

responsabilidade. Para tanto, é preciso que a educação construa instrumentos 

de pesquisa e atuação adequados às possibilidades reais apresentadas por 

cada escola em suas diferenças, através de cada professor e cada aluno em 

suas subjetividades. Não podem existir dúvidas ou receios da parte dos 

operadores da educação quanto à necessidade de agir sempre considerando a 

diversidade e as verdadeiras condições existentes em cada escola e utilizando 

sua criatividade como imprescindível instrumento de trabalho, pois precisam 

pautar-se principalmente na realidade a seu dispor, pois nem sempre é 

possível adequar o ideal ao real. 

Sem admitir a factual e complexa realidade na qual se insere a 

educação e com a qual a comunidade escolar lida diariamente, nenhum 

pesquisador, na verdade, poderá realmente contemplar o conjunto e averiguar 

os fatos reais, tentando esclarecer os saberes, as ilusões, as políticas 

subliminares ou as práticas já falidas e sedentas de renovação. Apenas 

enveredando por esse caminho os pesquisadores poderão, de fato, abandonar 

a repetição de algumas fórmulas que, por vezes, configuram-se apenas como 

modismos e auxiliar na tentativa de reinventar soluções reais para a trama 

verdadeira dos desafios presentes no cotidiano dos educadores e dos alunos.  



E como tudo isso se processará principalmente através das pesquisas 

acadêmicas de diversos níveis, desenvolvidas nos quatro cantos do país, volto 

a insistir na grande responsabilidade de cada pesquisador em sua 

singularidade, tal como eu. Ao decidir executar e processar suas investigações, 

bem como encaminhar os seus produtos e resultados, devemos todos ter em 

mente que essas singularidades virão a compor a totalidade do conhecimento e 

que, em algum momento, ela se constituirá em informação a ser utilizada. 

A questão do desenvolvimento de uma nova consciência de pertença a 

um todo integrador, de uma assertiva responsabilidade por parte de todos os 

envolvidos com o processo educacional, incluindo os pesquisadores (uma vez 

que tudo se apresenta interligado e um movimento no micro modifica o macro e 

vice-versa), parece ser um fato consumado e que engloba a todos. Morin 

lembra-nos que “a riqueza da humanidade reside na sua diversidade criadora, 

mas a fonte de sua criatividade está em sua unidade geradora” (2005, p. 65).  

Esse aspecto, do ponto de vista do educador, é precisamente abordado por 

SEVERINO: 

O educador ainda precisa amadurecer uma consciência de que 
pertence à humanidade e de que a existência só tem sentido 
pleno se ultrapassar os limites da individualidade e do grupo 
social particular. Nesse sentido, as ciências humanas, e, 
sobretudo, a antropologia, fundamentam a busca filosófica de 
um sentido para a existência da humanidade como um todo/uno 
solidário. (2001, p.149). 
 
 

Esse pequeno espaço no presente trabalho não pretendeu em nenhum 

momento, ao discorrer sobre a responsabilidade do pesquisador, entrar em um 

estudo aprofundado sobre a construção da pesquisa em educação, restando 

apenas considerar quanto a esse ponto que, qualquer que seja a perspectiva 



epistemológica que se venha a adotar, nunca se poderá esperar estar de posse 

da única abordagem correta ou do melhor método, até porque a 

Verdade, numa perspectiva contemporânea de ciência, é algo 
que se coloca como inatingível. A verdade é uma abstração. 
Socialmente falando, verdades podem ser consensos 
historicamente construídos e, assim, mutáveis. Em ciência o que 
se busca são aproximações da realidade em que vivemos; [...] 
conhecimentos aproximativos não são dogmas, são 
conhecimentos orientadores por um tempo, sempre revisáveis e 
superáveis – nas áreas humano-sociais com mais razão, visto o 
caráter transformador do homem em sua própria história pessoal 
e comunal. (GATTI, 2002, p. 58-59.) 
 
 

O aspecto ético necessita pautar os fazeres de todos os pesquisadores, 

visando uma tentativa contínua em centrar suas análises e interpretações nos 

dados/aspectos/fatos realmente existentes e atuantes na realidade e 

encontrados durante a realização de seus trabalhos, buscando escapar de uma 

imagem um tanto fantasiosa que se faz de um universo encantado e perfeito 

onde deveria ocorrer a educação (por vezes construído intimamente dentro de 

cada um, talvez na esperança de que se possa efetivamente realizar a fusão 

entre a realidade e o ideal) e com o qual todos nos defrontamos algumas vezes 

permeando a literatura na área da educação. 

As incertezas históricas de um mundo singularmente novo, que se 

transforma rapidamente a cada dia, ocasionam mudanças radicais em todos os 

setores da sociedade e, inclusive, já impuseram uma revolução efetiva na visão 

de espaço, de tempo e de evolução e formação humana. Entretanto, existe a 

necessidade da educação incorporar a idéia de discutir uma ética solidária, no 

sentido de questionar a validade do conhecimento científico produzido na 

modernidade:  

Finalmente, apostaria em indicar que uma ética para os nossos 
dias dever ser aquela que se oponha à moral essencialista das 
instituições da modernidade, que, apesar de ter produzido o 



progresso técnico, produziu também injustiças sociais [...]”. 
(JARDILINO, 2003, p. 19). 
 
 

Perante a representação de novos universos e novas formas de pensar 

o ser humano, “cada um terá de escolher por si mesmo os seus valores e 

ideais“ (MORIN, 1998, p. 67). E ao nos apropriarmos deles, não é possível 

deixar que a educação permaneça fora desse contexto. Faz parte de nossas 

responsabilidades enquanto pesquisadores construir um conhecimento 

enquanto reflexo honesto da realidade, garantindo a existência do respeito à 

diversidade dos indivíduos que se desenvolvem e se constroem nesse 

processo de inter-relações entre si e de interligação com o mundo real e 

concreto onde sobrevivem:  

Aí reside, portanto, a distinção fundamental entre a atuação de 
um profissional e o mero desempenho de uma ocupação de 
qualquer natureza, por mais digna e honrada que seja: na 
existência de princípios reguladores, de cunho moral, de 
natureza ética. (MACHADO, 2003, 21). 
 
 

Evidentemente, não se cultiva nesse trabalho a ilusão de que apenas 

palavras farão com que triunfem as intenções e apelos por uma maior 

responsabilidade por parte dos estudiosos, até porque “a marcha da história 

não é moral” (MORIN, 1998, p. 68-69). Entretanto, ao trabalhar com o que a 

realidade apresenta e ao evitar concentrações em utopias e modismos, todos 

estaremos contribuindo, mesmo que em pequenas parcelas, para uma ética 

que se pretenda verdadeiramente humana e producente na pesquisa 

educacional. 

 

   

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação em comum, tal como é dada 
ainda hoje, não somente não prepara o 
aluno para a vida para o qual é feito, 
mas ainda o torna inepto para ela. 

                              Anatole France 

 

Quanto ao objetivo principal a que me propus (de que forma os 

professores e a equipe administrativa da U. M. E. Profº. Mário de Almeida 

Alcântara lidavam com a parcela de alunos provenientes de segmentos 

marginalizados), pude concluir que a escola, embora não possua um 

planejamento específico e programado dirigido a essas crianças em especial, 

já parte do pressuposto básico que essas crianças constituem-se na grande 

maioria de sua clientela. Assim, em nenhum momento, o colégio alude 

especificamente aos filhos de traficantes ou prostitutas em sua programação e 

documentação (em seu Plano Escolar anual, por exemplo), até porque os pais 

ou familiares responsáveis, naturalmente, também não fazem menção às suas 

atividades ilegais quando do ato das matrículas de seus filhos e parentes, por 

motivos óbvios.  E, como foi comentado no capítulo II, no item que se refere ao 

perfil da escola, seu alunado e códigos de valores e normas existenciais, o 

conhecido pacto do silêncio a respeito dessas atividades reina entre eles, 

constituindo-se em cultura já definida dentro da comunidade, com graves 

sanções para quem o desrespeita.    

No entanto, apesar de tudo isso, a realidade da existência de crianças 

provenientes dessa parcela diferenciada da população entre os alunos aparece 

constantemente nas atitudes e está presente na fala tanto da equipe como dos 

professores e funcionários da instituição. Pode-se observar essa 



conscientização em vários dos testemunhos coletados - alguns já referidos em 

ocasiões diversas no contexto desse estudo e outros, ainda, que fazem parte 

das entrevistas transcritas ao final desse trabalho (Apêndice 4).  

A leitura dos depoimentos dos professores e da equipe administrativa 

fornece-nos de modo claro a forma como esses profissionais lidam com esse 

tipo de alunado que nos propusemos averiguar: buscam, através da prática 

cotidiana, transformar a baixa auto-estima presente em cada um desses 

estudantes, mostrando-lhes, inclusive, que, necessariamente, não precisam 

seguir os caminhos trilhados por seus pais e familiares, se assim preferirem. 

Tentam oferecer-lhes uma compreensão diversa daquela presente na maioria 

das vezes na sociedade, que possa auxiliá-los a buscar outros modos de 

encarar a vida e a sua própria realidade, através de suas práticas pedagógicas 

– dos momentos vividos em sala de aula, basicamente - como se pode 

observar, principalmente, através das declarações dos professores 

apresentados como 1 e 3. 

Nesse sentido, verificou-se também que o papel do Programa Escola da 

Família constitui-se como fator de extrema importância na instituição, pois 

esses alunos encontram na escola não só formas de socialização e 

entretenimento que não realizam por outros meios (não só devido às condições 

econômicas, mas, ainda, devido ao estigma contra sua condição social), mas, 

também, muitas vezes, espaços de compreensão e apoio que não possuem no 

interior de suas famílias normalmente desestruturadas. 

Os resultados obtidos permitem concluir também que, embora a 

convivência no interior da escola e as relações que medeiam as práticas 

educativas não tenham revelado preconceitos ou qualquer forma de 



discriminação dirigida ao tipo de aluno em questão (pelo menos no sentido de 

que não puderam ser por mim observadas), existem outros preconceitos que 

se constituem em fatores de exclusão alheios à esfera educacional. Esses 

fatores advém da exterioridade, visto a escola situar-se no bairro retro portuário 

do Valongo e ser a maioria da população do colégio originária tanto do Moro do 

São Bento como dos outros morros adjacentes.  Além do fato de estar lidando 

com uma comunidade reconhecidamente carente, do ponto de vista 

econômico, a escola é identificada por sua localização - pelo fato de encontrar-

se em um espaço que abriga a prostituição e o tráfico de drogas. Pude 

constatar que, além do fato dos alunos serem discriminados pela natureza das 

atividades exercidas pelos pais, são discriminados também pelo entorno que 

escancara a condição financeira dos alunos que, em sua maioria, constituem-

se de moradores dos morros limítrofes ao Bairro do Valongo. 

Esses preconceitos derivados da sociedade influenciam da mesma 

forma tanto as experiências escolares desses estudantes originários de um 

universo diferenciado, como a própria instituição escolar e a prática dos 

professores. Essa realidade marcada pela prevenção aparece de forma 

claramente definida e efetiva no discurso de todos os entrevistados que, 

embora possuam vivências profissionais diferenciadas e possuam opiniões 

diferentes a respeito das questões inclusivas, reafirmam o fato da existência do 

preconceito social dirigido a esses alunos. Assim, a integração dessas crianças 

é dificultada por fatores extra-classe, que se revelam sob o prisma sócio-

cultural, dificultando sua interação em um contexto social mais amplo por, 

exatamente, serem encaradas como diferentes e até mesmo estigmatizadas, 



por portarem sinais que as aproximam de sujeitos considerados indesejáveis e 

perniciosos pela sociedade.  

Entretanto, essa realidade não anula a disposição dos membros da 

comunidade escolar em ultrapassar as dificuldades e, quase que como uma 

cultura dentro da escola e da comunidade, pode-se perceber os esforços do 

corpo docente, equipe administrativa, funcionários e, algumas vezes, das 

famílias em criar oportunidades de interação. Esse ponto fica claro na situação 

mencionada pela gestora de educação do Programa Escola da Família quando 

relata sobre o caso de pais presidiários de alunos da escola que, quando 

recebem o Indulto de Dia dos Pais, por exemplo, o utilizam passando o dia livre 

de feriado com seus filhos na escola, participando das atividades oferecidas 

pelo programa. Quando utiliza essa abordagem sócio-cultural, a U. M. E. Profº. 

Mário de Almeida Alcântara passa a atender os indivíduos não como sujeitos  

passivos, mas, sim, em contínua construção – ao mesmo tempo em que 

apreende os processos reais cotidianos, considerando a realidade dos alunos, 

resgata o papel dos indivíduos na vida social e escolar, compreendendo o 

aluno em suas diferenças e historicidade. 

Como bem analisado por Juarez Dayrell em seu artigo A escola como 

espaço sócio-cultural (2001, p. 136-161), dentro dessa ótica a educação supera 

o enfoque ultrapassado da instrução enquanto apenas transmissora de 

conhecimentos, desdobrando os limites da escola. Os alunos ingressam na 

vida escolar já possuindo experiências familiares e sócio-culturais e, portanto, 

necessitam receber da escola subsídios que lhe permitam ampliar suas 

vivências e projetos; é sabido que os alunos assumem papéis específicos na 



escola, diferentes daqueles utilizados em casa ou entre os amigos de outras 

esferas sociais.  

As inter-relações ocorridas no ambiente escolar realizam-se em duas 

dimensões – a simbólica e a afetiva – constituindo-se, ainda, em mais uma – a  

pedagógica (DAYRELL, 2001, p. 136-161). Na concretude das relações entre 

alunos e professores, por exemplo, o comportamento destes últimos acaba por 

produzir valores e normas que influenciam na produção do tipo de aluno que a 

escola possui (idem, ibidem). No caso da escola Mário de Alcântara, pode-se 

perceber nos depoimentos dos professores o quanto a assertiva do autor é 

verdadeira: 

[...] a escola pode e deve ser um espaço de formação ampla do 
aluno, que aprofunde o seu processo de humanização, 
aprimorando as dimensões e habilidades que fazem cada um de 
nós seres humanos (ibidem, p. 160).   
 

Dessa maneira, conclui-se que, embora o estigma da sociedade com 

relação a essa parcela da população se constitua em fator relevante quanto às 

questões de inclusão escolar desse tipo de estudante, a interação escola-

comunidade também se evidencia como um fator de importância para esse tipo 

de alunado, que busca no ambiente escolar um meio para o exercício da 

convivência social, o que freqüentemente não consegue efetuar de outras 

maneiras. 

A escola não deve abandonar sua função primordial, que é a 

transmissão de conhecimentos; entretanto, esse “ensino” necessita abranger 

mais do que a parte cognitiva, a meu ver.  O ensino precisa abarcar o 

conhecimento da realidade e do contexto dos alunos; estudar, compreender e 

transmitir a cultura existente nessa realidade concreta para que as crianças e 

os jovens possam adquirir um conhecimento real das suas condições de vida e 



uma consciência crítica e empenhada na transformação social, dentro de um 

clima incentivador da criatividade, da dúvida (ingrediente indispensável para o 

desenvolvimento capacidade crítica) e da autonomia de espírito. Muito mais do 

que instruir, a escola precisa educar: “[...] expandir a personalidade, tornada 

autônoma e responsável, mas com uma consciência moral e social sólida e 

homogênea” (GRAMSCI, 1982, p. 124). 

Chamamos de educação a esse processo amplo e intencional de 

ensino/aprendizagem, baseado na realidade material e concreta dos 

estudantes e dirigido a assegurar aos educandos tanto a possibilidade de 

adquirir conhecimentos, como a de se desenvolverem fortalecidos através de 

um saber útil, voltado às suas reais necessidades e de um pensar construído 

sob os auspícios da liberdade e do criticismo. 

Pude averiguar também que os aspectos observados relativos aos 

processos educacionais adotados pela escola não se marcaram apenas pela 

individualidade, caráter tão a gosto do liberalismo, mas acompanharam a 

dinâmica do coletivo, caracterizando-se pela participação de todos e mostrando 

uma escola unida com a comunidade. Nesse sentido, independentemente de 

quaisquer outras considerações, apresentou um perfil de educação efetuada a 

partir da realidade histórico-cultural dos alunos. Situação essa desejável, 

porque é nesse espaço/processo que os jovens se constroem e formam suas 

cidadanias: sem essa interação eles não despertarão para o coletivo e para a 

comunidade, pois, afinal, ninguém pode contestar o fato de que em todos os 

grupos humanos, dos mais simples aos mais complexos, os variados tipos de 

trocas sociais transformam-se em situações pedagógicas.       



Como se pode verificar por intermédio das declarações, esses jovens 

vêm de uma história familiar de escolarização bastante precária; assim, a baixa 

escolaridade dos pais poderia levar a supor a desvalorização da educação 

pelas famílias dessa camada da população. Contudo, os depoimentos obtidos 

não confirmam essa hipótese, muito pelo contrário: ficou evidenciado que a 

escola constitui-se como referência na comunidade. Pode-se dizer que a 

escolarização dos filhos permanece como um valor, não havendo indicadores 

de que haja uma vinculação entre a história escolar dos pais e a importância 

atribuída à educação. 

Por sua vez, uma outra conclusão estabeleceu-se a respeito do 

comportamento dos alunos. Não é novidade para quem freqüentemente está 

em contato com a educação na atualidade, o grande número de queixas das 

equipes e dos professores sobre os alunos, seu desinteresse e indisciplina. Da 

mesma maneira, as situações de violência, cada vez mais freqüente nas 

instituições, colocam os profissionais da escola até amedrontados diante, 

muitas vezes, das ameaças à sua integridade física. No caso do presente 

estudo, os professores, funcionários e equipe foram unânimes na contradição 

dessa premissa. Os professores afirmaram claramente durante as entrevistas 

que os alunos, talvez ao contrário do que se poderia supor, demonstram 

apreço e cuidado na conservação da instituição escolar; moderação no 

palavreado; consideração ao se dirigir aos professores e, também, 

contrariamente até a outras escolas públicas, vontade de permanecer no 

colégio e participar de suas atividades.  

Enfim, apesar do pensamento de que essa parcela de alunos 

procedentes de segmentos marginalizados poderiam chegar ao colégio com 



disposições e hábitos que entrariam em conflito com o ambiente e a cultura da 

escola (provavelmente desenvolvidos na família de origem ou produzidos pela 

vivência na pobreza), causando dificuldades no relacionamento e na 

manutenção da ordem, observou-se que os professores entrevistados 

reafirmam em suas declarações que isso não acontece diferentemente do que 

acontece com quaisquer outros alunos da mesma faixa etária. Muitas vezes, 

ocorre até o contrário disso e que, muito das dificuldades apresentadas no 

convívio e no desempenho escolar advém, sim, das péssimas condições de 

vida que muitos deles enfrentam, tais como ambiente familiar desestruturado, 

falta de proteção e apoio, bem como as dificuldades econômicas e culturais e 

carências de muitas espécies experimentadas por eles cotidianamente.     

Refletindo sobre a totalidade das minhas vivências com esse trabalho, 

penso que, talvez, se tenha construído um entendimento um tanto dogmático 

com relação à educação, devido a uma interpretação errônea das práticas 

educativas: os conceitos e teorias são apreendidos e, automaticamente, 

tendem a ser igualados e utilizados por todos, como se todas as realidades 

fossem as mesmas e eles pudessem ser aplicados de forma semelhante a 

todos os indivíduos, em todo e qualquer lugar. Então, a educação passa a ser 

uma só, assim como a razão foi transformada em uma única e a ciência, da 

mesma forma, em uma só ciência, com apenas um método validado 



cientificamente. O homem contemporâneo desenvolveu muito a racionalidade 

instrumental e científica, mas todo esse desenvolvimento realizado não se viu 

em momento nenhum compensado por um aperfeiçoamento paralelo da 

racionalidade ética que, na verdade, tem a ver com o que realmente importa: a 

vida humana. 

Nesse sentido, o contexto humano e transcendente da atividade 

educacional vem sendo, de muitas maneiras, fortemente ignorado e o sentido 

de utilidade vem sobrepondo-se ao de finalidade: a evolução dos meios não 

correspondem a um aprofundamento acerca dos fins, o que me lembra Tolstoi 

e sua conhecida afirmação de que há quem passe pelo bosque e só veja lenha 

para fogueira.  

Na trilha das contradições básicas que se enfrenta no âmbito 

educacional, muitas vezes a liberdade que se conhece é a liberdade de todos 

pensarem da mesma forma e seguirem os mesmos parâmetros, como se os 

sujeitos da educação fossem homogêneos, ignorando-se o núcleo central da 

questão da liberdade que é, na verdade, o exercício do direito à desigualdade.  

A realidade tem-nos mostrado a veracidade das lições marxistas que 

afirmam que o homem faz a história sob as condições que lhe são dadas, o 

que significa afirmar que os indivíduos nascem em circunstâncias históricas 

estabelecidas e tendem a agir e se movimentar baseados nessas condições, 

pelo menos até que sejam modificadas. Válida para a educação, essa é uma 

verdade incontestável a ser entendida pelos educadores: a concepção de que 

o sujeito é determinado pelas condições históricas de seu nascimento e de 

grupos sociais que o definem e que isso é o primeiro ponto a ser considerado 

quando se pretende educá-los.  



Uma vez que o movimento do mundo em contínuo processo implica no 

reconhecimento do homem como autor da história, a educação se insere neste 

processo como mediadora entre o indivíduo e a sociedade, onde cada um em 

particular realiza em si o universal. Não é apenas através da educação que se 

dará a tão esperada  transformação da sociedade; contudo, sua importância 

advém do fato de que produz intencionalmente em cada indivíduo a 

humanidade que é produzida coletivamente pelo conjunto dos homens.         

Penso que vivenciamos hoje um tempo em que parece ser preciso 

inserir nos debates a respeito do processo educacional brasileiro, as ações 

produzidas nas salas de aula e articulá-las, de modo mais concreto, às 

diferentes necessidades da sociedade contemporânea, com a finalidade de 

construir projetos de ensino mais consistentes e condizentes com a realidade 

social do presente. Esse trabalho parece-me uma mostra bem clara desse fato. 

Acredito que é necessário que se compreenda a educação de forma mais 

ampla, por isso tencionei aqui demonstrar que esse entendimento mais 

abrangente deve incluir, principalmente, uma noção de educação dirigida à 

verdadeira realidade dos alunos.  

Só assim uma escola pode manter-se viva e recriar a cada dia o 

significado de incluir, que é fazer parte juntamente com todos na realização das 

cidadanias, principalmente daqueles indivíduos marcados pelo estigma da 

desigualdade em um país que prima pela concentração de renda, onde as 

classes populares são reconhecidas injustamente como ameaçadoras pela 

feiúra da miséria que ostentam.  Ela não pode dirigir seus esforços para um 

futuro incerto do qual apenas se conhece as portas de entrada; deve 

concentrar sua atenção no presente imediato e nas medidas que pode 



conseguir por em prática em nome das teorias que assume e defende. As 

incertezas originadas dessa realidade e o saber lidar com elas, certamente faz 

parte do aprendizado.  

  

      

APÊNDICE Nº. 01 
 
Dados complementares da biografia do patrono 

 

Utilizei-me também de uma entrevista realizada com o Sr. Jurandyr 

Rigos 71, aluno do patrono na antiga Faculdade de Ciências Econômicas de 

Santos, em meados da década de 50, cuja mantenedora à época era o Colégio 

Comercial José Bonifácio.  Segundo o entrevistado, durante dois anos a 

faculdade esteve inativa por decisão do Ministério da Educação, que 

suspendeu seu funcionamento. Assim, os estudantes reuniram-se e, Alberto 

Levy, aluno da faculdade e sobrinho do então deputado Herbert Levy72, 

encabeçou a comissão com mais alguns alunos do curso (dentre eles 

Jurandyr), que apelaram da decisão do ministério. Através da desistência dos 

professores em receber suas indenizações (e entre eles o professor Mário de 

Almeida Alcântara), juntamente com a anuência do então Bispo de Santos, Don 

Idílio José Soares, formou-se a Faculdade Católica de Ciências Econômicas de 

Santos, então com a Sociedade Visconde de São Leopoldo funcionando como 

                                                 
71 Jurandyr Rigos foi entrevistado no ano de 2006 para um trabalho apresentado para fins de 
avaliação da disciplina HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, do 
Programa de Mestrado em Educação da Universidade Católica de Santos, sob a supervisão da 
Profª. Drª. Maria Apparecida Franco Pereira. 

 
72 Falecido em 2002, aos 90 anos, Herbert Víctor Levy foi deputado federal por São Paulo por 
mais de 40 anos. Em 1967, foi secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, no governo 
de Abreu Sodré. FONTE: <http://.www.folha.com.br>. Acesso em 31/12/2006. 
 



a nova mantenedora. Ao ser contato novamente para fornecer uma entrevista 

específica, Jurandyr alegou não conseguir mais se recordar de informações e 

detalhes referentes a esse aspecto pedagógico, afirmando apenas ter na 

lembrança “a figura séria e respeitosa do professor Mario Alc ântara”. (JR) 

Por fim, ainda objetivando completar a biografia, como já mencionado, 

contatei o neto do patrono da escola, Flávio Mário de Alcântara Calazans que, 

gentilmente, forneceu-me inúmeros dados complementares, que exponho 

nesse espaço, além dos já contidos no capítulo III, item 3. 

Trabalhando sempre para custear seus estudos, o professor Mário de 

Alcântara colaborou na Biblioteca do Mackenzie, devido as suas longas horas 

na biblioteca estudando por não poder comprar os livros. Sua única compra 

pessoal quando estudante foi uma gravura em alto relevo banhada a prata com 

a cena bíblica do Filho Pródigo, que manteve por toda vida na cabeceira de sua 

cama, como inspiração de servir a quem necessitasse de ajuda, de acordo com 

o depoimento de seu neto.  

Foi amigo do italiano Pietro Ubaldi73, com quem se reunia 

frequentemente para debates, tendo todas as obras do filósofo autografadas 

com dedicatórias. Todavia, todas elas foram destruídas por uma infiltração de 

água e conseqüente praga de cupins que devastaram os cinco mil volumes da 

biblioteca da família, incluindo os diversos volumes da sua coleção particular 

de selos. A filatelia foi um hobbie praticado por ele desde a infância e sua 

coleção era considerada pelos filatelistas como a mais completa da cidade de 

Santos.  

                                                 
73 Pietro Ubaldi (1886 - 1972). Filósofo italiano, morou nos últimos anos de vida em São 
Vicente, tendo lá falecido aos 86 anos. Dedicou boa parte da vida ao estudo da filosofia e da 
religião, o que o levou a escrever diversas obras sobre o tema, num viés espiritualista e 
universalista. 



Em 1953, o governo italiano diplomou Mário de Almeida Alcântara com a 

COMENDA DE CAVALHEIRO DA ORDEM DA CRUZADA DE CRISTO, 

passando o professor a ter o direito de usar o título de “Comendador”, titulação 

muito importante na época, mas que, por modéstia, jamais utilizou, de acordo 

com o relato do professor Calazans. Recebeu também do Conselho Federal 

dos Economistas Profissionais, órgão de classe dos economistas do Brasil, o 

direito de usar o título de economista. 

Como Vice-Presidente da Associação Santista de Esportes Atléticos e 

presidente da Associação Atlética Americana (era torcedor do São Paulo 

Futebol Clube), foi o autor do projeto de lei que isentou de impostos os imóveis 

de Santos ligados aos esportes.  

Em tempo, segundo pesquisas junto ao Colégio Santista, fui informada 

pela direção do mesmo que os documentos a respeito do patrono foram 

destruídos por um incêndio que exterminou uma grande parte dos arquivos 

antigos dessa escola, no ano de 1953 74. 

Foi, ainda, o criador do antigo Curso de Madureza no Instituto Municipal 

de Comércio, da mesma forma que membro e diretor do grupo fundador do 

Curso Superior de Administração e Finanças. Chegou a escrever um livro de 

matemática, inclusive, grosso manuscrito que não chegou a ser publicado por 

nenhuma editora, devido a não se ter conseguido encontrar, à época, um 

desenhista capaz de executar os gráficos propostos e demonstrados, 

                                                 

74 Informações recebidas através da Sra. Lílian.  

Conforme <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0250d9.htm>, o Colégio Santista da 
Congregação dos Irmãos Maristas, fundado 1904, sofreu um sinistro no ano de 1953, que 
alcançou a parte antiga da construção, erguida em 1910. Hoje o Colégio Santista funciona nas 
dependências do prédio levantado em 1966. Acesso em 10 de outubro de 2007. 

 



permanecendo inédito e posteriormente destruído durante o episódio que 

destruiu a biblioteca da família 

 
 
 
 
APÊNDICE Nº. 2 
 
ESCOLA MUNICIPAL DOCAS DE SANTOS 
(Antigo Grupo Escolar Docas de Santos) 
 

 
 



 
Fotos realizadas pela pesquisadora 
 



 
APÊNDICE Nº. 3 
 
DOCUMENTOS DAS PROMOÇÕES EDUCACIONAIS 
SINDICATO DOS CONSERTADORES DO PORTO DE SANTOS 
 
 

 
 

 
Fotos realizadas pela pesquisadora 



 
APÊNDICE Nº. 4 
ENTREVISTAS 
 
 
Entrevista com a Diretora  
 
 
P: Primeiro vou coletar alguns dados seus... 
 
C: Tudo bem... 
 
P: Seu nome completo: 
 
C: Cristina Fernandes dos Santos Soares 
 
P: Idade... 
 
C: 37 anos 
 
P: Seu cargo é de diretora, certo? 
 
C: É... Diretora de Escola – Especialista em Educação, Nível II 
 
P: Você leciona atualmente? 
 
C: Leciono, no Cubatão, na Vila Natal, para classes de crianças com necessidades especiais. 
 
P: Há quanto tempo você leciona já? 
 
C: Nas classes especiais há 15 anos já... 
 
P: Já exerceu outros cargos, aqui ou em outras escolas, Cristina? 
 
C: Já, de coordenadora pedagógica e assistente de direção, aqui no Mário, antes de ser 
Diretora. 
 
P: Já ministrou outras disciplinas, aqui ou em outras escolas? 
 
C: Já, em outras escolas já fui professora também do ensino fundamental, desde a 1ª. até a 4ª. 
série, já... durante quase 20 anos... 
 
P: E qual foi sua formação, Cristina? 
 
C: Foi o Curso de Magistério, fiz Curso de Contabilidade, também, e tenho Formação em 
Pedagogia e Direito, inclusive com a Licença da OAB. E fiz a Pós-graduação em 
Psicopedagogia e uma da Unimes, que se chamava Esquema, na época. 
 
P: E que tipo de capacitação oferecem todos esses cursos? 
 
C: Capacita pra Pré-escola, pra administração escolar, são especializações. Capacita também 
para orientação vocacional, supervisão de Ensino, pras deficiências em geral... 
 
P: E me diga, Cristina, como você vê a questão da inclusão escolar? De um modo geral...que 
alunos se beneficiam com ela? 
 
C: Bom, eu acredito que é automática... não deve existir separações de nenhuma espécie, a 
meu ver. Essa escola que eu dirijo já é humanista e minha equipe participa da mesma opinião, 
pode ver... ela já é inclusiva normalmente... porque aceitamos todos os tipos de alunos. Pra 



nós é extrema importância conhecer cada aluno e suas famílias... os problemas só existem 
mesmo quando a criança tem as necessidades físicas especiais porque aí, sim, muitas vezes, 
isso esbarra na estrutura física da escola, que não está adaptada para todo tipo de inclusão 
dessa espécie, mesmo. Acho que é uma situação comum, essa. 
 
P: E como vocês reagem frente a isso? Como lidam com o problema? 
 
C: Ah, mesmo nesse caso aceitamos o aluno e vamos tentando administrar o problema da 
melhor forma possível... não vamos permitir que ele fique sem escola... isso não... e vamos 
cobrando aí do pessoal para que possamos ter as condições necessárias para melhor atender 
esse tipo de criança. Sempre tem esse tipo de criança... 
 
P: Isso só quanto às necessidades físicas? 
 
C: Existem vários tipos de necessidades inclusivas, eu vejo, claro... as físicas, as econômicas, 
as sociais, as culturais... enfim, aqui na escola temos alunos que preenchem todos esses tipos 
de necessidades especiais: alunos cadeirantes, problemas mentais, já tivemos deficientes 
visuais...inclusive, atualmente, temos dois alunos que estão passando por exames psiquiátricos 
severos, embora a psiquiatra encarregada do caso ainda não tenha fechado o diagnóstico... 
mas já nos adiantou que são casos de gravidade. 
 
P: De problemas neurológico ou psicológico, psiquiátrico... 
 
C: É...mas ela não fechou ainda o diagnóstico... Mas nossa clientela tem também alunos 
presidiários, ex-presidiários, sursis, muitos tipos de problemas...traficantes, filhos de traficantes 
e prostitutas, “aviões “... 
 
P: E quais são as dificuldades pra lidar com esse tipo de aluno? 
 
C: Aí, realmente, as dificuldades estão mesmo com os portadores de necessidades físicas 
especiais, pois o atendimento a essa população esbarra na estrutura física, como te disse... a 
estrutura deficiente da escola que não está adaptada mesmo, no aspecto físico, para atender 
esse tipo de criança.  
 
P: É... essa parte de falta de condições parece ser muito comum... 
 
C: Na verdade, esse é o grande problema. Mas nossa política aqui na escola... E nisso incluo 
minha equipe, com certeza, é a de adaptação... procuramos arranjar soluções pra poder 
atender aquela criança que aparece com dificuldades... E tanto a equipe de direção, como os 
funcionários, os professores, todo mundo... e a comunidade também, todo mundo coopera da 
melhor forma... e vamos tentando arranjar solução pra tudo, porque não tem outro jeito. 
 
P: É... e aqui vocês tem uma população de crianças que vêm de segmentos bem pobres ... 
 
C: Isso, como você vê, a escola já tem esse espírito...Nós temos aqui uns professores e 
funcionários, alguns com 23, 25 anos de casa... todo mundo bem antigo, entrosado...E os 
novos quando chegam, aderem ao espírito também, não tem jeito. Aqui é assim.  
 
P: E têm muitas crianças com problemas, por causa dos pais, como você disse, traficantes, 
prostitutas... 
 
C: É... você pode ver que apesar da minha escola estar precisando de uma pintura, reformas... 
faz muito tempo que recebe algum tratamento, nem lembro bem quando...bom, tudo está até 
arranjadinho... Inclusive, algumas pessoas se espantam quando chegam aqui...falam de não 
termos paredes escritas...coisas desse tipo, sabe? Se espantam... Os alunos aqui gostam da 
escola, pode acreditar. Eles participam de muita coisa na escola e tanto eles como a 
comunidade cooperam nesse sentido.  
 
P; A comunidade auxilia, nesse sentido, Cristina? 
 



C: Ah, auxilia, sim, quando podem. Uma certa época aí eu fiquei com a porta principal da 
escola quebrada um fim de semana... foi um problema, deu certo medo porque ela não 
fechava... e o conserto, sabe, demora, né?... só viria na semana seguinte... E não se sabia 
bem o que fazer...no fim de semana com a porta sem fechar... tanta coisa na escola... 
 
P: Realmente, um perigo... 
 
C: E a gente tinha acabado de instalar auto-falantes, materiais caros... a nossa preocupação foi 
grande mesmo...E você vê, acabou que uma pessoa da comunidade nos procurou e disse: 
olha, pode ficar descansada porque nessa escola ninguém mexe... E, olha, de fato, não 
tivemos nenhum problema enquanto durou o problema com a porta aberta... Eles tomaram 
conta...do jeito deles, né...não sei ...mas tomaram... 
 
P: E com que tipo de necessidades você já lidou aqui no Mário... 
 
C: Ah, aqui já tivemos muitos tipos necessidades... sob diversos ângulos, como eu já disse: 
físicas, sociais, econômicas... É claro que naturalmente os funcionários e professores ajudam 
sempre, não tem jeito... como carregar aqueles que não podem ir ao banheiro sozinhos, 
mudamos as salas de aula de andar para receber cadeirantes, trocamos até classes de 
períodos, vamos ver o que é preciso e vamos fazer, se der. 
 
P: E os problemas são muitos pra vocês lidarem... 
 
C: É...e dependendo do horário dos alunos vamos lidando conforme os casos apareçam... 
Tivemos, por exemplo, um aluno queimado aqui... ele passou por um grande incêndio na 
casa... perdeu irmãos, a mãe...ele morava do lado do Cine Coliseu, sabe, na época e 
adaptamos tudo da melhor forma pra que ele pudesse freqüentar a escola... um aluno quase 
cego que vinha pra escola trazido pela avó que quase não enxergava nada também ...e os 
professores e funcionários se cotizavam e todos os dias pros dois poderem atravessar a 
avenida aqui em frente...todo dia...e tanto na hora da entrada como na saída ... levavam os 
dois até a subida do morro. E assim vamos tentando arranjar soluções pros problemas que 
surgem. Inclusive, conseguimos que a CET forneça pessoal pra ajudar as crianças a 
atravessar a avenida nos horários de saída e de entrada. 
 
P: Isso é muito importante... E atualmente, Cristina, que alunos vocês têm com necessidades 
especiais e de que tipo? 
 
C: Atualmente temos 2 cadeirantes que eu já falei até... inclusive, elas são irmãs.  Temos dois 
com Síndrome de Asper 75... E os presidiários em condicional, ex-presidiários também... à 
noite, né... alguns na suplência, os traficantes, “aviões”... Os “aviões” são muitos por aqui... e 
os filhos também... os filhos de presidiários, de traficantes, de prostitutas... Mas sabe como é, 
existe uma lei de silêncio entre eles, todo mundo conhece...é a cultura da comunidade... fica 
tudo muito sob controle, mas eles sabem de tudo, entre eles...Mesmo assim, entre eles, não 
falam ... é difícil...Em grupos menores pode ser...mas fica tudo muito sob controle. A lei do 
silêncio é muito forte...  
 
P: Você já lidou com alguma situação, Cristina, aqui no colégio, onde se manifestasse 
preconceito por parte de alguém... qualquer um... contra essas crianças, as que vem de 
segmentos marginalizados da sociedade? 
 

                                                 

75 Síndrome de Asper = nome como também é conhecida a Síndrome de Asperger, também 

chamada de Desordem de Asperger. Normalmente relacionada com o autismo, as crianças 
mostram traços de dificuldade de interação social, tendência a comportamentos repetitivos e 
esteriotipados (sem associação com o retardo mental), hipersensibilidade sensorial e emotiva 
que dificulta a participação em ambientes barulhentos e muito iluminados.   

 



C: Não, não que eu saiba... pelo menos nunca vi... nossa escola tem, realmente, todo esse tipo 
de população de crianças que vem de um algum segmento marginalizado da sociedade, mas 
não me lembro, nunca mesmo, de ter presenciado situações onde houvesse preconceito com 
eles da parte dos outros alunos ou de algum professor...nem contra os familiares, pelo menos 
eu nunca vi... Sabe como é, isso tudo é muito sério por aqui ... As pessoas já estão 
acostumadas a lidar com isso há muito tempo...essa questão do respeito é muito séria por 
aqui, devido à clientela... Existe um respeito que predomina... Entre eles ocorrem brigas, claro. 
As atitudes de indisciplinas são as comuns a todas as crianças e adolescentes dentro da 
escola... Mas não que envolva essas questões que estamos falando... Uma vez só tive um 
problema, mas foi relacionado a uma aluna do período da noite, que se vestia e se comportava 
de forma... Deixa eu ver... Provocativa, sabe? Certos maneirismos... roupas provocantes... E aí 
teve uma certa confusão quando os garotos começaram a mexer com ela... Tivemos que reunir 
todo mundo e conversar... mas tudo acabou se resolvendo. 
 
P: Vocês conversam com eles, os alunos... 
 
C: Isso mesmo... Os alunos aqui são muito receptivos quando a gente mostra que desse jeito 
acabam prejudicando a escola... Que tipo de escola terem ter? ... é a nossa pergunta pra eles... 
A gente resolve muita coisa só mostrando como a escola vai ser mal vista por todo mundo... 
Perguntamos mesmo: “é assim quer vocês querem que sua escola seja vista? Isso vai pegar 
mal para a imagem da escola que você freqüenta... pro seu bairro”... 
 
P: Que interessante...Eles acatam esse apelo? 
 
C: E como... inclusive, posso te dizer quando isso começou...foi... 
 
P: Ah, teve um fato que marcou? 
 
C: Teve...foi quando os alunos passaram a levar muito a sério o respeito e o cuidado com a 
escola... Eu não era diretora na época, era assistente... era o Professor Toninho o diretor... 
teve um acontecimento marcante que até hoje é usado aqui... 
 
P: Mas você acompanhou como assistente, né? Qual foi? 
 
C: Ah sim... acompanhei... foi uma confusão...nessa época eu era assistente e a escola era 
uma das únicas que tinha iniciado o programa de aceleração, sabe... da Seduc... O diretor na 
época era o prof. Antonio...Antonio dos Santos Soares Filho que agora está lá no Auxiliadora 
da Instrução...pode até falar com ele que ele lembra, com certeza... na época o Ministro Paulo 
Renato vinha a Santos e como a escola já tinha implantado o projeto, ele quis conhecer e 
acabou vindo pra inaugurar uma sala também... E aí saiu no jornal a matéria falando sobre o 
Ministro e publicaram falando sobre a vinda do Ministro na escola da cracolândia... Foi uma 
baita confusão... porque comunidade se ofendeu... 
 
P: Eu imagino, chamar de cracolândia... que ano foi, você lembra? 
 
C: Mais ou menos 99, eu acho... Nós chegamos a fazer uma moção de repúdio, na época...  
 
P: E deu em alguma coisa a moção? 
 
C: Não...sabe como é... mas eles resolveram que dali para diante iam mostrar pra cidade 
alguma coisa, eu acho...  até hoje isso é utilizado para incentivar os alunos, nós aproveitamos 
isso... O preconceito proveniente da sociedade com relação à escola é algo que existe, 
infelizmente... isso existe mesmo... o lugar, o pessoal que freqüenta...mas os professores 
quando chegam logo vêem que não tem nada a ver... eu estou aqui há tantos anos... a 
sociedade tem preconceito ,sim... o pessoal é do morro...pensam logo em bandido...no perigo...  
 
P: Você mesma já ouviu isso? Sobre o lugar, os alunos...  
 
C: ah, o pessoal fala... de ser perigoso...mas aqui tanto os professores... Os funcionários, a 
equipe, a comunidade também...eles não apresentam esse tipo de problema... de preconceito, 



não... Você vai ter oportunidade de conversar com mais pessoas e eu acho que eles vão 
confirmar isso... Pode ser que tenha existido alguma situação que eu desconheça, mas que eu 
saiba nunca tivemos esse tipo de problema aqui... até porque nossa política aqui, inclusive, é 
de aceitar os alunos que anos mandam... 
 
P: Costumam mandar alunos de outros lugares? 
 
C: Mandam muitos... já chegaram a mandar para cá classes inteiras sem nem explicar o motivo 
da transferência até ...mas eu pego...  se eu tenho lugar para abrigar, eu aceito, independente 
da verba...Tem essa parte da verba, sabe, porque a escola que tem a classe formada no 
começo do ano recebe a verba. Então, quando eles vêm pra cá depois, a verba não é 
repassada pra nossa escola... fica difícil, mas eu não ligo para isso, não, dou um jeito, porque 
eu penso na criança sem escola, como fica essa criança sem escola? Porque... 
 
P: E o remanejamento é por falta de local, de espaço... 
 
C: Não...pode ser, não sei... as classes ou o aluno que vem são muito indisciplinadas, às 
vezes... 
 
P: E ocorrem brigas entre eles quando vem gente nova pra cá? Como é que reagem? 
 
C: bom... não com relação a preconceito, que é o que a gente tava falando, mas aqui na escola 
tem uma coisa que é muito comum, isso tem...que são as rixas entre eles... isso existe muito 
aqui...o da comunidade A não quer ficar junto do outro da comunidade B, facções no bairro, 
entende? A rixa se manifesta aqui e lá fora – é a cultura entre eles, o jeito deles. Sempre tem 
isso por aqui, mais sério, menos sério...  
 
P: E como você fazem? Conversam... 
 
C: sempre porque isso traz problemas com relação às outras classes, vira briga feia... Temos 
que nos reunir com eles, conversar, não tem outro jeito...explicar as dificuldades porque a 
matrícula foi feita... não pode ser transferido... Isso acontece muito, mas temos que solucionar 
na conversa e eles tem que aceitar, no fim.  
 
P: E os outros alunos participam, se envolvem... 
 
C: ah, quando acabam ficando na mesma classe e acontece um desentendimento, aí o 
comportamento do resto da classe é tomar partido... Acho que é o normal de todos os 
adolescentes, né, cada um tomando o partido de um dos lados... Mas tudo se contorna pela 
reunião e pela conversa... e também com o argumento que falei pra você, sobre o 
comportamento deles influenciarem a imagem da escola, sempre. 
 
P: E acontece muito o abandono da escola, aqui...  
 
C: Não com relação ao que estamos tratando... o preconceito, claro...mas aqui existe o 
abandono, a evasão... sim... mas por motivo de necessidade de trabalhar... muitos têm que ir 
trabalhar, os próprios pais colocam, às vezes...À noite, eles vão muito embora por causa do 
trabalho...e o que também acontece muito aqui é que muitos deles vão para o Norte ver as 
famílias, ficam lá um tempão e aí não voltam mais...ficam por lá mesmo e abandonam ... Isso é 
muito comum nessa comunidade aqui... 
 
P: Mas a evasão é mais do pessoal da noite... Com os menores, os da parte do dia, acontece? 
E os pais? 
 
C: A evasão pro trabalho é do pessoal da noite e pra viajar também... Não que já não tenha 
acontecido de alunos menores do diurno irem pro Norte também...a família vai, ou só um 
familiar, ele vai e não volta... o que eu posso dizer dos pais é que eles apóiam muito a escola... 
independente de ser aluno de risco ou outro qualquer... 
 
P: Os pais participam, inclusive os traficantes?... 



 
C: sim, participam, ajudam no que podem...eu sei que os traficantes dão um valor muito grande 
à escola, ao ensino dos filhos... isso não é dito assim... o traficante se apresenta como tal e diz 
isso...mas a gente sabe, né...quando acontece...o que eles dizem, os filhos mesmo 
falam...Uma certa época tivemos aqui um projeto que funcionou muito bem, sabe, onde o aluno 
que, porventura, estragasse algum bem material da escola, era escalado pra consertar... 
 
P: Que interessante... 
 
C: Era mesmo, o aluno, inclusive, recebi a aprendizagem necessária pro conserto... por 
exemplo, se tinha quebrado algum aparelho eletrônico, recebia ensinamentos do técnico, que 
geralmente era pai de aluno que se oferecia... e assim aprendia a consertar o que havia 
quebrado, aprendia o conserto, o respeito... Era muito importante também porque já iniciava 
uma certa inclusão pro mercado de trabalho, o que é muito importante pros alunos dessa 
escola... 
 
P: Existem projetos assim ainda hoje? 
 
C: Hoje não tem mais no dia-a-dia...tem no Programa Nossa Escola...passou pra lá, tem 
cursos, costura, cozinha, bordado, elétrica...agora mesmo está começando um curso de 
elétrica...mas eu te falo desse programa separado, que é bem grande...nas outras escolas nem 
sempre dá certo, é programa da Seduc. Mas aqui vem muita gente...você fala também com a 
Marilda, a educadora, que ela pode te falar melhor, porque ela fica o fim de semana todo com 
eles... 
 
P: Eu vi mesmo quando entrei, na porta da frente, o folheto afixado falando do curso de 
elétrica... 
 
C: Nós tínhamos muito disso...tivemos também o PENSANDO NO FUTURO, onde a gente 
administrava, por exemplo, a merenda que sobrava, para ensinar a evitar o desperdício. Foi 
muito bom, o pessoal aprendia a aproveitar tudo da comida...  tivemos o GOSTOSO COMO A 
VIDA, onde os alunos aprendiam a reaproveitar lixo, cascas de alimentos... Acabou que para 
isso a cozinha experimental serviu muito... Ih, nessa época fiz muitas parcerias com 
comerciantes, que acabaram cooperando muito aqui... As Casas Bahia doaram tudo para a 
cozinha ... o Moinho Santista também cooperou demais...Inclusive, o Moinho ofereceu um 
curso para as merendeiras que elas adoraram, na época...a nutricionista ajudava... 
 
P: E não funciona mais? 
 
C: Hoje não, a cozinha está em reforma, tem a Escola da família... as parcerias não são mais 
tão fáceis de conseguir... 
 
P: E, Cristina, você gostaria de acrescentar algo mais a respeito da inclusão aqui no Mário? 
 
C: Bom...só que aqui recebemos todos os tipos de alunos, a escola é normalmente assim, 
sempre foi, a equipe também... Pessoalmente, eu acho que deve ser desse jeito porque eu não 
acredito em divisões e acredito também que os alunos devem ficar juntos, aprender juntos... A 
inclusão ocorre muito normalmente aqui, não existe separação, não. 
 
P: Bom, Cristina, você gostaria de mencionar mais algum aspecto que considera importante 
aqui na escola? Enfim, qualquer coisa que você deseje colocar mais... 
 
 
A PARTIR DESSE MOMENTO, O RESTANTE DA ENTREVISTA FOI A RESPEITO DO 
PROGRAMA NOSSA ESCOLA 
 
 
P: Bom, Cristina, você gostaria de mencionar mais algum aspecto que considera importante 
aqui na escola? Enfim, qualquer coisa que você deseje colocar mais... 
 



C: Acho que só que a escola desenvolve também, com bastante sucesso, por sinal, o 
Programa Nossa Escola. Sabe qual é, né?  A escola fica aberta nos fins de semana, com uma 
educadora. Os alunos comparecem em grande número, aqui na escola. E não só eles, mas os 
familiares também, até ex-alunos, de vez em quando, o pessoal do resto da comunidade 
também. Já chegou a ter por volta de 500 pessoas por fim de semana...Acho que até já chegou 
a vir umas 800 pessoas... 
 
P: Alguém fica com os alunos? 
 
C: A educadora, a Marilda... Você pode conversar com ela também, vai ser bom pra saber mais 
detalhes. 
 
P: E a prefeitura fornece material de recreação, alimentação? 
 
C: Não tem refeição nos fins de semana, que é pra meninada vir porque quer mesmo, não por 
causa da comida. Mas existem parcerias realizadas com os comerciantes locais, às vezes, que 
fornecem alimentos nos dias de festa, como Natal, Páscoa... Pra poder dar uma ajuda e a 
gente fazer uma festinha... 
 
P: Mas esse é um programa da Seduc, né? É obrigatório... 
 
C:Ah, é da Seduc, mas aqui começou até antes. O negócio veio em 2001...Nessa época eu 
havia acabado de assumir o colégio e um ex-aluno me procurou. Um que eu já conhecia, que 
cresceu aí no morro. Apareceu e pediu pra falar comigo, dizendo que tinha estudado Educação 
Física e que queria implantar um projeto no colégio, sabe como é... No começo fiquei meia que 
preocupada, mas resolvi ver direitinho o que era. Chamava Plantando uma Semente e tinha o 
respaldo do pároco do Valongo, o pessoal jovem da igreja também ajudava... Aí eu pensei bem 
e disse: ah, seja o que Deus quiser. Se é pro bem da meninada, que seja. Eu estava no 
começo na escola, né... É sempre um pouco preocupante essas coisas no início... 
 
P: Realmente...  
 
C: Mas deu tudo certo. Claro, o rapaz queria o público daqui, os estudantes do colégio e a 
juventude do bairro todo...E isso era o que me preocupava. Todo mundo era um 
problema...Mas como ele se responsabilizava, tinha o pároco do Valongo com o aval e ele 
prometeu que ia dar também atividades de reforço das aulas para os alunos além do esporte... 
Na verdade, ele queria usar o esporte para auxiliar a molecada a não se meter com drogas e o 
resto, sabe...Ele já tinha morado no morro, vivido e estudado por aqui e sabia bem como era o 
problema... Por isso acabei deixando e deu tudo certo. Eu até avisei a Seduc, na época... Ela 
não foi contra, mas também ficou indiferente, sabe? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
P: E daí virou o Nossa Escola? 
 
C: Ah, não. O Nossa Escola veio da Seduc. Pra nós é que foi como se fosse porque a gente já 
fazia as coisas no fim de semana. E ainda se fazia trabalhos com os pais desses alunos, 
porque alguns vinham cedo buscar os filhos e ficavam esperando muito tempo... Com isso, 
acabavam ficando o tempo todo lá, assistindo tudo e o projeto deu certo e a escola recebia 
muita gente nos fins de semana... 
 
P: E aí veio o da Seduc... 
 
C: Daí, depois de algum tempo, a Seduc, quando lançou o Nossa Escola, acabou escolhendo o 
Mario Alcântara, então, porque a gente já possuía esse outro projeto... E teve aqui a 
inauguração oficial. 
 
 
ENTREVISTA COM A ASSISTENTE DE DIRETORIA 
 
P: I, vou precisar de uns dados seus. Pode ser? 
 



I: Claro. 
 
P: Seu nome e idade? 
 
I: I. B. D. e a idade é 58 anos. 
 
P: Aqui no Mário você é assistente, certo? 
 
I: Embora já tendo trabalhado na escola antes, eu só voltei pra assumir o cargo de assistente 
de diretoria há 3 meses. Fiquei 9 anos lecionando no Acácio e no Airton Senna... 
 
P: E hoje, que disciplina você ministra, I.? Ou ministrou... 
 
I: Sou professora de 1ª. Série inicial no Pedro Crescente, lá no Estradão... 
 
P: E há quanto tempo leciona? 
 
I: Ih, desde 14 de fevereiro de 1885, são 22 anos... 
 
P: E já exerceu outros cargos, ministrou outras disciplinas... 
 
I: Já fui Orientadora, Coordenadora e sempre lecionei para o ensino fundamental e classe 
especial... Inclusive, tenho uma filha DA ...76 
 
P: E sua formação, I.? E o tipo de capacitação que ela lhe deu? 
 
I:Bom, eu fiz o supletivo do ensino médio e paralelo com o curso de Magistério, na verdade... E 
depois o curso de Psicologia do Excepcional.  E fiz a Pós-graduação na Dom Domenico... E a 
minha capacitação é para o curso de 1ª. a 5ª. Série, mais maternal e pré... No ensino médio, 
psicologia, sociologia e filosofia da educação...Também tenho especialização para classe 
especial em DM e DA 77 e habilitação para gestão... A direção, a coordenação, a orientação, a 
supervisão, enfim, toda a parte administrativa... 
 
P: E qual a sua opinião sobre a inclusão, I.? Como você vê a escola inclusiva? 
 
I: Bem, com relação à escola inclusiva, eu vejo muitas dificuldades... Eu entendo que inclusão 
não é o que acontece nas escolas, na verdade... Eu acho que a inclusão deveria ser um 
movimento em espiral, espiral mesmo... Onde o aluno que conseguisse fazer progressos iria 
assumindo estágios mais avançados... Bem por aí... Como a espiral mesmo... Eu acho que se 
a inclusão não for bem conduzida, todo mundo sofre... O aluno com problema, o professor e os 
outros alunos também, puxa vida, que acabam saindo prejudicados... 
 
P: Prejudicados? 
 
I: É, prejudicados também... No caso, a professora acaba tendo que investir muito mais tempo 
com o aluno especial por não ter auxílio na classe... E os outros ficam prejudicados nessa 
história... E nesse panorama a gente tem a professora totalmente absorvida com o aluno com 
necessidade especial, certo... Ela deixa de observar momentos importantes pelos quais estão 
passando os outros alunos... E esses alunos precisam dela também... 
 
P: Você acha que os alunos especiais deveriam estar em classes separadas? 
 
I: Não separadas... Talvez até em alguns casos precise mesmo... Eu acho que a professora 
deveria ter auxílio de outras professoras e trabalharem como que em conjunto, entende?... Por 
exemplo: se uma professora tem um aluno que não sabe nada, aquele que não ta conseguindo 
aprender de jeito nenhum, a professora precisa dedicar muito tempo mais a ele... Insistir, 

                                                 
76 Deficiente auditiva 
77 Deficiência Mental e Deficiência Auditiva. 



programar atividades diferentes... Um trabalho que se não tiver auxílio, acaba deixando alguns 
outros de lado... 
 
 P: Entendo... Auxiliares na classe... 
 
I: Não só isso... Os alunos deveriam ir sendo colocados juntos de acordo com seus 
progressos... Quando aquele que for tendo mais progresso, vai sendo colocado junto na classe 
normal... 
 
P: As grandes variações entre os alunos fazem a diferença... 
 
I: É... O aluno especial precisa de muita dedicação da professora... Minha filha é DA grave e 
consegui fazer com que ela estudasse e ela hoje está na faculdade... Foi através de muito 
exercício e eu nunca aprendi a linguagem dos sinais... Mas pra isso é preciso dedicação e 
muito tempo... Nesse caminho outros alunos são prejudicados. Eu acredito na inclusão, uma 
inclusão deve ser sempre a preferência... Mas a discrepância entre os alunos não pode ser 
muito grande... Se o nível de deficiência for muito alto fica difícil... Inclusive para o aluno com a 
necessidade especial... Ele acaba se sentindo muito defasado perante os colegas...  
 
P: E você crê que esse tipo de inclusão seria mais prejudicial do que a classe especial... 
 
I: Em alguns casos é mesmo... As professoras, para conseguir a aprendizagem desse aluno 
com deficiência grave precisam de muito esforço, de muita dedicação... A professora aí é de 
extrema importância... E ela precisa estar atenta a cada aluno, um por um, pois cada um é 
cada um, cada um é de uma forma e ela tem que perceber tudo isso... Eu vejo que a criança 
com necessidade especial tem que ser incluída de forma suave, aos poucos, observando-se os 
limites daquela criança, as suas necessidades... O que não pode é ela ser colocada como 
igual, ser cobrada igual, é muito complexo tudo isso...  Isso para alguns casos, é claro; para um 
cadeirante, por exemplo, não tem esse problema. 
 
P: Uma inclusão gradual, então... 
 
I: Isso, aos poucos... Além do que não é simplesmente ir colocando a criança na sala junto com 
todo mundo e esperar que ela aprenda igual... No mesmo tempo e da mesma maneira... Até 
antes de se iniciar o aprendizado, o professor tem que fazer um trabalho de interação desse 
aluno com a classe, sabe...  Para a classe aceitar esse aluno e o próprio aluno se sentir bem... 
Aí depois é que vem o aprendizado... Primeiro o clima, a junção com a classe, o afetivo... Às 
vezes acontece de ter alunos limítrofes que não se entrosam de forma nenhuma... E não 
conseguem aprender de jeito nenhum e acabam sendo promovidos por força da lei... Na 
verdade, eu acho que na inclusão tem que ter o controle das diferenças... Elas tem que ser 
mais próximas... Entende?... 
 
P: Claro... Você já lidou com diversos que tipos de inclusão... A inclusão das deficiências 
físicas, mentais... E de outras diferenças, como as econômicas, as sociais...  Também? 
 
I: Ah, essas últimas aí principalmente aqui no Mário Alcântara... Essas diferenças sociais são 
de muitos tipos aqui, mas são mais fáceis de administrar do que a inclusão de alunos com 
deficiências físicas e mentais, eu acho. 
 
P: Então pra você a inclusão nesse outro âmbito, o físico, é realmente a inclusão mais difícil? 
 
I: A deficiência física e a mental exige muito mais da estrutura física da escola, da equipe, pode 
ver... Precisa estar tudo de acordo com a necessidade... Até quando temos alunos com 
necessidade de fono, pra resolver problemas mais simples, não temos como encaminhar todos 
os que necessitam... Isso é muito problemático... 
 
P: E atualmente, você lida com que tipo de diferenças, com que tipo de inclusão? 
 



I: Atualmente lido muito com alunos com Síndrome de Down e com deficiência auditivas, na 
outra escola, né... Aqui é o problema da meninada com drogas, filhos de pessoal com 
problemas, a inclusão é do nível social ... 
 
P: E você já notou alguma espécie de preconceito com respeito a esses alunos que você 
mencionou por último, I? 
 
I: Bom, pelo menos nesse início das minhas atividades... Já te falei que estou aqui há 3 meses 
só, como assistente... Bom, nunca presenciei problemas de inclusão, de jeito nenhum... Quer 
seja entre os alunos ou entre alunos e professores... O que o colégio tem muito é o que os 
outros também têm, aqueles problemas normais de desavenças entre os adolescentes, mas 
isso é por motivos deles... Não tem nada a ver com questões dessas, com preconceito ou coisa 
do gênero, entre eles... No colégio, na comunidade, entre eles, nunca vi nada com relação a 
isso... não sei fora daqui da comunidade como é... Acredito que aí haja preconceito, é claro... 
Sabe como é, o morro, os traficantes... O pessoal tem medo mesmo... 
 
P: E como é o comportamento desses alunos que você sabe que vêm de segmentos 
marginalizados? 
 
I:Tanto aqui como em outras escolas os alunos adolescentes quando brigam às vezes se 
utilizam das fraquezas dos oponentes, né... Até muita gente adulta faz isso...e todo 
adolescente faz isso, é normal, eu vejo... Mas isso em caso de briga séria... O normal aqui 
entre eles é o Código... O código do Silêncio, o código... Eles se respeitam e se unem para 
defender os interesses deles... Todos são assim... Ficam na deles... Até se um professor 
quando se dirige a um aluno usar qualquer termo pejorativo ou mencionar qualquer coisa 
assim, os alunos caem matando em cima do professor... Não tem perdão... Aqui certas coisas 
não são mencionadas porque não é preciso... Tipo, se o aluno é filho de tal traficante, ou de 
bandido ou de prostituta... Cada um na sua... A vida de cada um é de cada um... 
 
P: E quanto o preconceito vindo da sociedade? Esse que você mencionou anteriormente... 
 
I: Sabe como é, preconceito da sociedade em geral acaba tendo mesmo. E o professor quando 
chega aqui, vindo dessa sociedade, tem que se adaptar com o tipo de clientela que temos aqui 
e acabar com qualquer vestígio de preconceito, se por acaso tiver... Não vi ainda, mas nunca 
se sabe... Se tiver tem que acabar com isso... De fato, eu acho que os pais é que tem mais um 
lado de achar que o filho deles é ótimo e coisa e tal... E o do outro é que não presta... Isso é 
comum a todo mundo, em todas as escolas... É claro que os pais não falam isso direto para os 
filhos, eu acredito, mas agem de modo a deixar claro que vêem os filhos melhores que os 
outros todos... Mesmo quando não falam... Até porque os filhos do pessoal aqui têm costumes 
diferentes. Por exemplo: se uns deixam seus filhos de 14 anos sair sozinhos, voltar tarde, 
essas coisas... Os outros pais de filhos de 14 anos que não querem que eles sejam 
influenciados, tentam proibir que eles saiam juntos, o que acaba sendo impossível, porque 
quando eles querem ser amigos, não há nada que consiga impedir isso...não mesmo. E essas 
situações de preconceitos nas famílias existe sempre, eu acho. As mães vivem achando que 
fulano ou beltrano não é bom para andar com seus filhos... Isso sempre teve e continua tendo, 
em qualquer lugar e em qualquer escola, seja lá qual for... Vejo essa situação como comum, 
em todo lugar ocorre... Não é privilégio do Mário ou de qualquer colégio... 
 
P: Como você mencionou os professores novos, quando chegam... Você acredita que alguns 
chegam aqui com preconceito? 
 
 
I: Nunca percebi preconceitos da parte dos professores ou dos funcionários, isso não posso 
dizer... Todos que vem trabalhar aqui ou já conhecem ou se adaptam ao tipo de população que 
temos... O pessoal já sabe, né, se vem pra cá, o que vai encontrar, o tipo de clientela... As 
maiores lutas aqui dos professores são as de todo professor, que é a do aluno indisciplinado... 
O que eu vejo também que depende muito do professor, que deve dar atenção à classe, 
procurar ver como é cada um, o que eles precisam... Por exemplo, quando se sabe que a 
criança tem um trauma qualquer, o professor tem que saber lidar com ele e ensinar os colegas 



a fazer isso também... É assim... Se o professor não auxiliar, o aluno deficiente ou aluno 
problema não é aceito...Já se sabe isso. Depende do professor cultivar essa aceitação... 
 
P: Você vê que os alunos de segmentos mais marginais são mais violentos ou mais 
indisciplinados? 
 
I: Aqui no Mário Alcântara os alunos mais violentos, por exemplo, são discriminados pelos 
outros no sentido de que não admitem que pratiquem seu lado violento... Pode ser filho de 
traficante ou não... Eles vem e reclamam pra diretora, pra orientadora, pra coordenadora... Até 
lutam junto aos professores e à direção da escola pra mudar de classe... Eles mesmos não 
aceitam tumultos graves, pois a maioria está interessada em aprender e tudo isso causa 
incomodo. Principalmente à noite, quando os alunos são adultos e existe de todos os tipos, 
com todo tipo de problema, ex-presidiários, traficantes, “aviões”... 
 
P: E qual a atitude de vocês, como procuram agir no caso? 
 
I: Quando se tem um aluno muito indisciplinado, geralmente ele está querendo é atenção, está 
se sentindo rejeitado... Em primeiro lugar, o próprio professor precisa estar atento a tudo isso... 
Precisamos conversar e tentar acertar tudo com conversa e calma... A não ser que seja um 
caso de violência muito grave, aí temos que buscar auxílio do Conselho, da polícia, se for o 
caso... Mas precisa tentar resolver primeiro de outro jeito... 
 
P: Qual o tipo de comportamento dos pais desses alunos? 
 
I:Bom, alguns nem pai tem... As mães nem sempre comparecem quando são chamadas... Por 
isso digo que eles se sentem rejeitados... Os pais marginalizados, os poucos com quem já lidei, 
sempre foram muito respeitosos e cooperativos... Pelo menos me pareceu que tem a escola 
em alta conta. A escola é o referencial para esse tipo de população, sabe? Eu vejo que os pais 
desajustados fazem o melhor que podem... Tanto que aqui, com toda essa população que 
temos, com problemas de todas as espécies, os alunos são mais educados do que o que se 
pode ver em colégios particulares... Quantas vezes se vê isso... Muita gente fala isso, muitos 
professores sabem bem disso... No colégio particular muitas vezes o professor é tratado de 
forma até insultante... Os pais acham que porque pagam a mensalidade, podem fazer o que 
quiserem, até decidir os conteúdos... Imagine isso... E acabam decidindo mesmo, porque a 
direção cede, pois querem manter o aluno pagante... Eles precisam do aluno pagante... 
 
P: E a reação da escola, como um todo? 
 
I: No geral, procuramos não tomar medidas drásticas com os alunos, mesmo em casos graves 
quando dá pra conversar... Procuramos conversar... Tem que ser grave mesmo... Tentamos 
primeiro resolver os problemas aqui na escola, com nossos esforços, nossas medidas... Bom, 
de uma forma que o problema acabe e ninguém seja prejudicado, de forma responsável, eu 
acho. 
 
 
ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA 
 
P: Vou precisar de alguns dados seus, S... 
 
S: Ora, tudo bem. Pode pedir... 
 
P: Seu nome, idade e há quanto tempo ocupa o cargo de Coordenadora Pedagógica na 
escola? 
 
R: S. M. F. G, a idade é de 56 anos e sou coordenadora aqui há 5 anos. 
 
P: Você leciona também?  
 
S: Sim, no Colégio do Carmo. Sou professora de Língua Portuguesa. 
 



P: Há quanto tempo leciona essa matéria, Sonia?  
 
S: Há 26 anos leciono essa matéria. 
 
P: Já exerceu outros cargos, ou lecionou outras matérias? 
 
S: Não, cargo não. Já fui professora do EJA durante 8 anos. 
 
P: E qual sua formação e tipo de capacitação... 
 
S: Foi a Faculdade de Letras e Pedagogia, essa com todas as habilitações. E o Curso 
completo de Língua Francesa: os três Nancy, como se diz. As capacitações são para a Língua 
Portuguesa e os postos administrativos na escola, de direção, coordenação, de orientação... 
 
P: S, como você vê a questão da escola inclusiva? 
 
S: Eu sou muito favorável a respeito da inclusão, principalmente quando se refere a questões 
sócio-culturais, sabe? Entretanto, quanto à inclusão dos deficientes físicos ou crianças com 
necessidades especiais, eu acredita que há necessidade de ser uma inclusão muito bem 
planejada, sabe? Eu acho que requer muito mais do que simplesmente colocar o aluno 
deficiente em uma classe normal e pronto. Quando existe uma deficiência fácil de contornar, 
como, por exemplo, os cadeirantes, é bem mais simples de se efetuar a inclusão. E mesmo 
nesse caso eu acho que demora para que o aluno se solte e se integre com os outros... É o 
caso da nossa cadeirante aqui, que aos poucos, foi se entrosando. A irmã dela, já não. A irmã 
é cadeirante também, sabe? Mas quando a deficiência é mental ou visual, por exemplo, é 
muito mais difícil... O aluno não consegue acompanhar nada, fica difícil pra ele também porque 
não consegue se entrosar... 
 
P: Você já lidou com casos de inclusão, mais difíceis, no sentido físico e também com quais 
outros casos? 
 
S: Eu acompanhei vários casos, inclusive um de deficiência visual que era muito complicado, 
pois a professora não tinha conhecimentos de Braile, por exemplo. Como ela ia fazer? O 
professor não é obrigado a ter formação em educação especial... Eu acho que ele sozinho na 
classe não consegue. E o assistente de classe não ajuda na formação do aluno, no 
aprendizado... Só ajuda em outras coisas... Então, é necessário, muitas vezes, professoras 
especializadas para que ocorra realmente um aprendizado. 
 
P: Como você vê que essa inclusão deveria se processar? Tanto a inclusão de deficientes 
físicos como a de outros excluídos, como crianças filhas de pais marginalizados socialmente, 
por exemplo? 
 
S: Eu acho que o aluno com necessidade especial mais grave deveria ter aulas em 2 classes, 
tanto na normal quanto na especial, para que se garantisse efetivamente o aprendizado... Só 
assim é que se consegue um aprendizado efetivo, se houver duas classes, sabe? 
 
P: E quanto à inclusão de crianças excluídas por questões sociais, culturais... 
 
S: Aqui no Mário Alcântara essas crianças são bem recebidas, não ocorre a exclusão... A 
escola é muito receptiva, a equipe é bem formada... E a população do colégio é em sua maioria 
do mesmo local... 
 
P: Você percebeu ou ficou sabendo de alguma situação de preconceito ligada a essas 
crianças, S, aqui na escola? 
 
S: Não, nunca percebi ou tive que resolver qualquer situação na escola ligada à questão de 
preconceito... Sabe-se de vez em quando de alguma mãe que não quer que seu filho ou filha 
socialize com algum aluno ou aluna que possua pais com problemas do tipo tráfico de drogas 
ou prostituição... Mas são casos raros, que eu só ouvi... Pessoalmente, nunca lidei com 



nenhum. Acha que isso acontece até com mães de alunos de outras escolas, que quer 
escolher as amizades dos filhos. Pode ser até coisa de mãe... 
 
P: E preconceito da sociedade? Como você vê? Acha que ocorre? 
 
S: Preconceito da sociedade sempre existe, é claro, porque a pessoa é menos educada, de 
classe social menos abastada e é claro que vai ter com o pessoal que mora no Morro, que 
pode ter parentes presos, pode também já ter sido preso... No período da noite temos mais os 
alunos envolvidos com problemas desse tipo... 
 
P: Ocorrem brigas de gangues, ou facções aqui no colégio? Já teve que lidar com isso? 
 
S: O que ocorre entre os jovens na verdade são rixas entre grupos. Isso acontece muito... 
Quando chega algum estudante de outra escola que eles não gostam, por exemplo. Ou algum 
estudante pertencente a um grupo que eles não gostam. Mas isso não é muito diferente de 
outros alunos, de outras escolas, até particulares. Isso é muito comum entre os jovens. Se vem 
uma menina de fora, por exemplo, e os meninos acham muito bonita, as outras meninas ficam 
enciumadas e tratam mal a garota mais nova. Mas isso acontece aqui e no colégio particular, 
igualmente. É coisa de adolescentes...  
 
P: Você vê quais diferenças entre o colégio particular e o público? 
 
S: Eu, por exemplo, que leciono a tantos anos em escola particular vejo aqui e lá e digo como é 
bem parecido, só tem uma diferença, na verdade... Mesmas questões entre adolescentes, 
certas rixas, problemas de comportamento, muitos palavrões... Nunca vi falarem tantos 
palavrões ultimamente... Até acho que aqui eles têm mais respeito pela escola e pelos 
professores e evitam falar muitos palavrões quando se dirigem a nós... Antigamente isso seria 
inadmissível, tantos palavrões... 
 
P: A que você atribui a diferença que citou, S? 
 
S: O que os alunos têm na escola particular que é muito diferente do que aqui são os recursos. 
Pode-se programar um filme, um vídeo, enfim, muitas atividades que aqui não temos como. E 
isso faz a diferença... Muita diferença, na verdade.  
 
P: Você vê que reagem os alunos dessa escola com relação às brigas, violência... 
 
S: Os próprios alunos costumam reclamar se acontece alguma coisa fora do comum... Eles 
mesmos reclamam... Tivemos um caso de um menino de 13 anos que estava sendo obrigado 
pelo irmão mais velho a trazer drogas para dentro da escola pra vender. Um dos alunos nos 
procurou e informou o que estava ocorrendo e nós, então, passamos a observar o aluno 
fortemente até pegá-lo em uma situação onde ele não teve como esconder a maconha que 
trazia com ele. Chamamos a mãe, o irmão e, nesse caso, a família era toda de traficantes... 
Nós comunicamos o fato, pedimos que instruíssem o aluno a não trazer mais drogas para 
dentro da escola, não é? Dissemos que as atividades das pessoas fora da escola são livres e 
de responsabilidade delas, mas dentro da escola não podemos permitir atos ilegais... E 
também tivemos que comunicar a Delegacia de Menores, falamos com o delegado, 
conversamos que só queríamos assustar o aluno, nunca denunciá-lo. Não é nossa intenção 
denunciar o estudante... Apenas assustar pra ver se ele toma um pouco de jeito e melhora a 
própria vida dele... E também se eles vêem que não tomamos providências sérias, a coisa sai 
fora de controle. Mas eles sabem que não nos intrometemos nos negócios deles lá fora. Só 
não permitimos nada aqui dentro, de forma nenhuma. O colégio deve ser respeitado do mesmo 
modo que respeitamos as atividades e os códigos deles lá fora. 
 
P: Existem muitos casos assim acontecendo com freqüência? 
 
S: Não com freqüência... Muitas vezes já fui de camburão para a Delegacia com aluno do 
noturno para evitar que ele fosse sozinho para uma delegacia de polícia... Nossa intenção é 
sempre ajudar, de alguma forma. Ao mesmo tempo que temos que tomar as providências para 
que a escola não esteja em desacordo com a lei, não seja denunciada, temos que pensar no 



aluno também, em nós mesmas aqui com essas situações às vezes de risco... Ás vezes sou 
chamada porque alguém percebe alguma coisa estranha, uma atitude de alguém mais 
esquisita... Pode ser alguém tentando entrar na escola só para passar a droga... 
 
P: Aluno... Um avião?  
 
S: Isso. Um aluno que se matricula só para tentar passar a droga aqui dentro. Aí no meio do 
turno da noite alguém me chama, me avisa que têm alguém no pátio tentando passar a droga...  
 
P: E você, como age? 
 
S: Vou lá, sento no pátio, falo “ai que calor... Como é, pessoal, hoje não tem jogo de bola?” E 
vou ficando ali até eles se dispersarem, os inspetores ficam de olho, seguem os suspeitos e 
assim vamos levando... Evitando esse tipo de coisa aqui dentro. Quando precisa, chamamos 
os pais, chamamos até a polícia pra assustar... Por isso digo que o preconceito não está aqui, 
pois procuramos o tempo inteiro resgatá-los para uma vida longe das drogas... Dos pequenos 
crimes... E se de todo for impossível, então, aqui dentro ele tem acolhida igual aos outros 
alunos e, fora daqui, a gente não se envolve. Até porque não se brinca com uma população 
como a nossa... 
 
 
 
 
ENTREVISTA COM A ORIENTADORA EDUCACIONAL 
 
P: Eu preciso de alguns dados seus, R. Tudo bem? 
 
R: Tudo bem, claro... 
 
P: Seu nome e sua idade, R... 
 
R: R. N. e a idade é 42 anos. 
 
P: Você aqui é a orientadora do período da tarde, certo? E você leciona em algum colégio, R? 
Posso chamar de R? 
 
R: Pode, todo mundo me chama de R. Eu sou orientadora, sim; entro às quinze horas e fico até 
de noite. E eu leciono também na educação infantil na Vila Progresso... Sempre lecionei 
educação infantil, que eu adoro. 
 
P: Há quanto tempo você já leciona e é orientadora aqui no Mário? 
 
R: Ah, já leciono há 15 anos e faz três anos que sou orientadora aqui na escola. 
 
P: Já exerceu outros cargos em escolas?  
 
R: Não, em escolas não. Já fui comerciante, empresária, mas na escola não.  
 
P: E qual sua formação, R? E os tipos de capacitação? 
 
R: Magistério e a pedagogia com capacitação para todos os cargos administrativos que a 
SEDUC oferece. 
 
P: Me diga, como você vê a inclusão, R? A escola inclusiva? 
 
R: Ah, eu vejo que a escola tem que ser inclusiva porque todo mundo tem que aprender a 
conviver com as diferenças, não é mesmo? Elas fazem parte da vida e nós somos muito 
diferentes uns dos outros e todo mundo tem que aprender a conviver com isso... 
 
P: Sob seu ponto de vista, que tipo de alunos pode se beneficiar da inclusão? 



 
R: Todo tipo de aluno com dificuldades pode se beneficiar da inclusão... Mas, na verdade, 
quem se beneficia da inclusão somos nós mesmos, não é mesmo?  Aprendemos demais com 
a inclusão de alunos especiais porque valores como a solidariedade e a proteção tem que ser 
desenvolvidos... O professor tem que se empenhar muito mais, ainda mais do que se 
empenha... Tem que ser criativo e desenvolver maneiras de ajudar da melhor forma porque o 
deficiente precisa de mais ajuda... E assim, o professor aprende muito, é o que eu acho. Acho 
que a educação só funciona com trabalho junto da escola e da família; não adianta tentar 
porque se a escola trabalha sem a ajuda da família, a situação fica muito difícil, principalmente 
para o professor... Isso é claro, não é mesmo? O professor vive aprendendo todo dia... 
 
P: No seu cotidiano, então, você pratica sempre a inclusão? 
 
R: Com certeza, de todo jeito que dá. Tive o caso de uma aluna estrábica, no outro colégio, 
que tinha muitas dificuldades pra prender e acabava ficando muito indisciplinada... Ficava sem 
paciência e o problema todo eu achava que era porque ela não aprendia... Isso quando ela 
veio pra mim porque antes era de outra classe... Quando ela chegou pra mim, comecei a 
despender mais tempo com ela e já chamei a mãe pra conversar e ver que tipo de 
relacionamento ela tinha com a família.... Levo muito isso em conta e acabei descobrindo que 
ela não dava atenção mesmo pra filha, nem mesmo para resolver o problema do estrabismo... 
Veja que desleixo, não é mesmo? Daí fiz um trabalho com ela, dei bastante atenção e fui 
levando a mãe a cooperar e mudar de atitude com a filha, sabe? Levou ela no médico pra ver o 
problema do estrabismo e assim acabou que a menina virou uma excelente aluna... Na feira de 
artes que o colégio realizou ela fez um trabalho lindo... Fiquei muito feliz, sabe? Foi muito 
gratificante pra mim... Fiquei emocionada de ver como ela reagiu bem a isso, ao meu jeito de 
ajudar... E assim como esse caso, há muitos outros. O professor tem que criar elos, criar 
vínculos com os alunos, conversar com eles, saber da vida deles... Só assim você pode 
realmente resolver o problema de aprendizagem... O negócio é que ninguém liga pra eles... 
Não é só questão de aula, de conteúdo, é do professor que realmente sabe do aluno, se inteira 
dos problemas dele, dá a cada um o que é preciso dar pra ajudar e pra ele se sentir com 
vontade de aprender, não é mesmo? Opa, to falando muito, né... 
 
P: Absolutamente, fale à vontade. É pra isso mesmo que estou aqui, pra saber como você 
pensa e o que você realmente acha das coisas que estamos conversando... Pode falar o 
quanto quiser... 
 
R: Sabe, nesse colégio os alunos dão muito valor pra escola. Procuramos inteirar a família de 
tudo e a comunidade participa muito... Tem gente que não acha, mas a comunidade participa 
sim... O pessoal não tem idéia dos outros colégios... Os colégios particulares são terríveis, eu 
acho. Tudo é dinheiro. Veja que aqui os alunos do noturno pintaram a quadra, que estava 
precisando... Nós compramos a tinta e eles pintaram... Uma beleza. A equipe e os inspetores 
são muito unidos nesse aspecto, quer dizer, também consideram a família muito importante... 
Digo isso porque hoje vejo que os pais e as mães trabalham muito, tem muitos problemas e 
estão distanciados dos filhos... Aqui no Mário muitos deles viajam e largam os filhos com os 
avós e tios e não dão a assistência que a criança precisa. Hoje em dia todos os colégios 
enfrentam esse problema, dos pais que não aparecem quando são chamados. Eles dizem que 
estão trabalhando direto, inclusive em turnos seguidos e não têm condições de faltar para não 
perder o emprego... Eu entendo. Mas o aluno fica sem ninguém, não é mesmo? Isso 
prejudica... 
 
P: Você vê que existem muitas espécies de exclusões? 
 
R: As exclusões são de muitas espécies mesmo, mas em todas elas é preciso atenção, 
perceber o problema, dar atenção a cada um... Na maioria das vezes, eles são bons, tem 
potencial e só precisam de uma ajuda, não é? As famílias muitas vezes ficam alheias e são 
desestruturadas... Não têm jeito isso... Mas eu vejo que aqui os alunos são disciplinados, não 
temos problemas tão graves... Até quando alguns ficam mais violentos ou muito 
indisciplinados, os outros da classe reclamam e tomam atitude porque não querem se 
prejudicar... E eu acho que os professores também têm culpa nisso algumas vezes... Dão aulas 
chatas, com o mesmo conteúdo... Essa semana mesmo tive que chamar a atenção de um 



professor que estava usando o mesmo texto há semanas... É preciso diversificar, chamar a 
atenção do aluno... Eles precisam de incentivo.  
 
P: E você disse que acredita que nos colégios particulares a situação da exclusão também 
existe? Como você vê a disciplina desses alunos que se sentem excluídos, no geral? 
 
R: É, lá os alunos podem ter pais com mais condições, mas também estão meio que jogados... 
Eu acho, por isso são tão indisciplinados... Mais do que aqui, eu acho. Eu vejo os professores 
falarem... Tivemos aqui uma diretora, que ficou muitos anos aqui, uma mulher muito preparada, 
que foi convidada para ir ser diretora do Universitas, para ver se dava um jeito na situação, 
sabia?... Porque os alunos estavam já partindo para bater nos professores lá... Imagine, num 
colégio daqueles... E escolheram a ela porque aqui tudo funcionava bem, com o tipo de 
população que a gente tem, hem?! E ela lá teve um trabalhão, teve que começar a chamar os 
pais e trabalhar com eles, ela me disse... Viu que os pais eram permissivos, mimavam demais, 
deixavam tudo, mas, no fundo, não dão atenção, que é o que precisa... Muita atenção... Até se 
ninguém briga, eles vêem que ninguém ta se importando, não é mesmo? Precisa de disciplina, 
mas de atenção, muita atenção... Lá ela começou a dar jeito na coisa pelos pais, marcou 
reunião com eles e trabalhou esse aspecto... Até dar bronca é atenção... Eles precisam se 
sentir que alguém se importa realmente com eles... 
 
 
P: Como você essa escola quanto a isso tudo? 
 
R: ah, nossa escola aqui é totalmente inclusiva, em todos os sentidos, até a população mais 
pobre coopera como pode, dão retorno, ajudam de diversas formas... A equipe de direção, os 
professores, todo mundo aqui coopera quando o aluno tem problema. Recebeu atenção, acaba 
melhorando, mesmo que demore um pouco... Isso eu acho mesmo... Eu gosto de trabalhar em 
escolas com essa população, como aqui, como na Vila Progresso onde estou, na Zona 
Noroeste onde trabalhei muito tempo... De lá eu saí por causa do horário que não batia... 
 
P: E você por acaso vê preconceito envolvendo esses alunos de segmentos marginalizados, 
essa população a que você se refere? 
 
R: É, eu sei que tem gente com preconceito... Tem mesmo. Sabe que a aula é no Mário 
Alcântara, então, é problema, o lugar é perigoso... Sabe, né? Mas o que eu acho problema 
mesmo é que eu vejo hoje um decréscimo da participação dos pais no processo da criança, 
não dão atenção, jogam tudo pros avós, que às vezes são velhinhos e nem dão conta do 
recado... Aqui a gente vê muito isso... Mas nunca presenciei aqui na escola preconceito da 
parte dos alunos com os alunos ou de professores ou funcionários com aluno... Apareceu uma 
vez aqui uma aluna negra que vivia reclamando de preconceito contra ela... Estranhamos 
porque nunca tinha acontecido, mas quando se foi averiguar, na verdade ela tratava todo 
mundo mal, xingava todo mundo, usava um vocabulário pesado, era agressiva com todo 
mundo... E o pessoal reagia a isso, não à cor e ela não queria ver isso... Enfiou na cabeça que 
era por causa da cor e não tinha nada a ver... É que ela era mesmo muito grosseria com todo 
mundo. 
 
P: E o comportamento dos pais, R?  
 
R: Ih, isso é problema hoje... Eles dizem que estão trabalhando, não tem tempo de vir no 
colégio... Nas reuniões não aparecem... Às vezes aparece uma avó mas tão velhinha que não 
adianta nada... Os pais hoje não querem saber de seus filhos, não ligam se eles estão assim 
ou assado... Aparecem se ganham a cesta básica, mas é só. A criançada está sozinha nessa... 
 
P: Esses alunos de segmentos mais marginalizados apresentam um comportamento muito 
diferente dos outros, mais violento... 
 
R: Não vejo... O que temos muito é a briga de adolescentes, isso tem. Mas isso tem em todo 
lugar... E indisciplinado pode ser qualquer um. Mas o grupo aqui sempre tem vínculo e se 
protegem mutuamente, sabia? Se ocorre muita indisciplina, os outros mesmos reclamam.... 
Dizem que estão sendo atrapalhados... Eu acredito que se a escolha é acolhedora, se o 



professor é bom, tenta ajudar, conhece seus alunos, não mostra preconceito contra nada, tem 
boa mentalidade, e dá atenção, o aluno melhora... Aqui temos a C., professora de matemática, 
que age assim e veja como dá certo... Fale com ela... Ela está aqui acho que há 23 ou 24 
anos... O professor é a grande diferença em tudo... Sempre... Eu acredito que depende dele 
saber agir direito para as coisas correrem bem e tudo se resolver... Se ele mesmo agir com 
preconceito, negligente, aí nada dá certo, não é mesmo?  Pelo menos, essa é a minha 
experiência aqui e nos outros colégios. 
 
 
 
 
ENTREVISTA COM A INSPETORA C. 
 
P: C, você poderia me dizer seu nome e sua idade?  
 
C: Bom, meu nome é C. P. C. e minha idade é 44 anos.  
 
P: Você já trabalhou antes em outras escolas? Há quanto tempo está aqui como inspetora? 
 
C: Nunca trabalhei antes em escola, é minha primeira experiência aqui no Mário, mas estou 
aqui há seis anos. 
  
P: E qual sua formação, C? 
 
C: Segundo grau... 
 
P: C, como você vê a questão da inclusão escolar?  
 
C: Ah, eu vejo bem que a inclusão aqui é normal, acontece normalmente. Não se faz 
diferenças entre os alunos, mas esse colégio é minha única experiência. Eu vejo mesmo que 
os alunos, em sua maioria aqui, são muito indisciplinados... Alguns até mais violentos... E eles 
não possuem vontade de estudar... Fazem qualquer coisa para sair de sala de aula. Eu 
comparo com a minha filha adolescente e vejo que eles se sentem muito rejeitados... 
 
P: E os alunos de segmentos mais marginalizados, você vê diferença? 
 
C: Não, esses alunos que vêm dessas famílias, mais pobres e sem estrutura, com problemas, 
não se diferenciam muito, não; são iguais aos outros adolescentes, incorrem nos mesmos tipos 
de brigas e indisciplinas, eu vejo, não obedecem do mesmo jeito que os outros, não dão 
atenção aos pedidos e às regras, não tem mesmo acho que é educação de casa... e fazem de 
tudo para fugir da sala de aula. Hoje em dia ta todo mundo assim, ninguém obedece, ficam 
brincando com o que a gente fala, nem ligam... É só falta de respeito... São todos iguais... Em 
todos os colégios, em todo lugar... Eu vejo que eles não se respeitam nem respeitam 
ninguém... Embora eu ache que os que são mais jogados na vida, que os pais ligam menos 
são os mais bagunceiros. Os que ainda são quietinhos e se comportam tem família mais 
normal... Que liga pra eles...  
 
P: Então você vê esses alunos que vem desses lares desestruturados ainda mais necessitados 
de atenção?  
 
R: Bom, a população dessa escola é a maioria de crianças dessas casas meio 
desestruturadas, de pais bem negligentes, eu acho e os responsáveis são muitas vezes os 
avós ou tios e até irmãos... E esses também não se interessam pelas crianças... Acho até que 
esses são bagunceiros por causa disso...  Tem muita estima baixa por si próprios... Eu acho 
que eles são negligenciados e rejeitados e por isso são muito revoltados e agem assim, dessa 
forma até violenta, às vezes... E não querem aceitar regra de nenhum tipo: não aceitam e 
pronto. Eu pelo menos acho que é isso: eles são muito revoltados com a situação deles. O 
adolescente já é revoltado e esses então são piores porque ninguém liga pra eles... 
 
P: E o comportamento dos pais, como você vê? Acha que influencia? 



 
C: Os pais não comparecem nas reuniões de pais, também não atendem as requisições de 
comparecimento na escola pra tratar dos assuntos dos filhos... Só comparecem mesmo no dia 
de ganhar a cesta básica... Se for para receber qualquer coisa, todos comparecem... Pelo 
menos é essa a minha opinião. Eu sei que tem gente que pensa diferente, mas a minha opinião 
é essa: os pais não estão nem aí pros filhos e eles acabam ficando impossíveis de revoltados... 
Acho que influencia muito os pais não estarem nem aí pra eles... 
 
P: Você alguma vez presenciou algum tipo de preconceito aqui na escola com relação a esses 
alunos filhos de pais traficantes, prostitutas? 
 
C: Nunca percebi qualquer tipo de preconceito por parte dos funcionários ou dos professores... 
Mas vê que isso já é de se esperar porque a população da escola é em sua maioria de alunos 
com problemas, vindos de lares desestruturados e quem vem trabalhar na escola já sabe o que 
vai enfrentar. Pode vir com medo por causa do lugar e tudo... Mas tem que acabar perdendo 
qualquer preconceito... Pode ver que os alunos aqui têm a escola como referência porque eles 
não podem nem ficar em casa porque os pais expulsam. Aqui na escola eles têm amigos, tem 
alimentação, podem praticar esporte nas aulas de educação física, são acolhidos pelos 
funcionários e pelos professores e podem até conversar sobre suas vidas aí entre eles... Têm 
amiguinhos da idade deles... Fora da escola eles não têm nada, nada mesmo. Os pais até 
expulsam de casa... Por isso eles freqüentam a escola, para brincar, para jogar, para ter até 
atenção, mas não querem ficar em sala de aula e inventam de tudo para sair de lá...  
 
P: Você vê que esses alunos, então, não querem sair da escola, querem é não ter que assistir 
aula... 
 
C: È isso mesmo... Veja que os alunos quase não faltam aqui e não tem evasão... Só no caso 
da noite, que eles vão embora pra trabalhar.. Aqui na escola eles recebem muita atenção e 
coisas também na escola... Alimentação e muitas coisas... Só os alunos do período noturno, 
mais velhos, acabam saindo mais da escola porque vão trabalhar ou viajar para o norte ver as 
famílias. Não tem muito a evasão, não. O que acontece nos períodos da manhã e da tarde é 
que alguns alunos podem até se matricular no início do ano e logo depois saírem porque na 
verdade, eles não pretendiam ficar na escola... Eles queriam só outras coisas, tinham outras 
intenções... Como o tráfico de drogas entre os alunos e conseguir aviões, por exemplo... Mas 
quando vêem que não dá certo e que nós não descuidamos, acabam indo embora... Mas isso é 
mais raro... 
 
P: E você vê, então, que os pais não se responsabilizam, no caso de todos os alunos ou só dos 
filhos de traficantes, de prostitutas... 
 
C: Vejo que há algum tempo atrás era diferente, os pais participavam mais da vida dos filhos, 
vinham nas reuniões, atendiam os chamados da escola, os alunos eram mais obedientes... 
Agora, os pais e os responsáveis deles abandonaram os filhos à sorte, chegando a rejeitar 
mesmo os filhos até o ponto de expulsar de casa... De todos... Sendo que eles nem teriam para 
onde ir... Já teve casos aqui de alunos que ficavam de dia na escola e de noite procuravam 
lugares para dormir, aparecendo em casa uma vez ou outra...  Somente porque o pai ou mãe 
não querem mais que eles fiquem em casa, veja só. Colocam os filhos pra fora, assim...  
 
P: Mas eles alegam alguma coisa para essa expulsão? Como elas acontecem? 
 
C: Ah, a mãe se enche daquele filho, ou porque ele tá muito malcriado ou porque o padrasto 
não gosta dele... Tem também o caso da mãe que fala que já tem muito filho pequeno, então o 
maior que se vire sozinho... Cada filho é de um pai e elas tem que mandar algum embora... No 
momento existe o caso de um menino de 11 anos que a mãe não quer mais que fique em 
casa... É um lar desestruturado, a mãe tem muitos filhos, um de cada pai e resolveu que não 
quer mais esse filho em casa... Nossa, veja só... A escola recebe, ajuda como pode, conversa 
e em casos como esse, encaminha ao Conselho Tutelar para que sejam tomadas as 
providências necessárias no caso... Mas se sabe lá... 
 



P: Você como inspetora, que tem contato às vezes maior com o problema do aluno, alguma 
vez presenciou alguma briga entre eles devido a diferenças, briga de facções... 
 
C: Nunca aconteceu de presenciar brigas de gangues dentro aqui do Mário, mas acho que 
pode ter... Gangues dentro da escola... Acho que é mais à noite... E as confusões dos 
adolescentes são sempre pelos mesmos motivos: brigas de meninas por causa de meninos e 
vice-versa, porque um ofendeu o outro enfim, as coisas normais de adolescentes que vivem 
criando encrencas... Eu acho que como a população da escola é, na sua maioria, de crianças 
pobres, moradoras do morro, filhas de pais presidiários, traficantes e enfrentam os mesmos 
problemas, não se consegue perceber muitas diferenças entre eles. Mas existe uma minoria 
mais normal, educada, que estuda direitinho, não dá trabalho, não fica fugindo da classe, dá 
pra ver que as famílias são melhores... E têm alguns com problemas de deficiência física, que 
exigem uns cuidados extras, como os cadeirantes, por exemplo. Mas no geral não existe muita 
diferença. 
 
P: E como a escola reage? Quais as atitudes? 
 
C: Bem, todo mundo tenta conversar, ver o que dá pra fazer, levar a coisa com bastante jeito, 
sem tomar atitudes muito drásticas. Mas de vez em quando não tem jeito, se eles se batem e 
se machucam... Até a escola pode ser denunciada se não tomar as providências legais, 
chamar o Conselho Tutelar, sabe, né? Hoje em dia os adolescentes sempre estão dando muito 
trabalho porque se revoltam com qualquer coisa, não obedecem, sabe como é... Todos eles 
dão trabalho... 
 
 
ENTREVISTA COM A INSPETORA V. 
 
P: V., vou precisar de alguns dados seus, você se incomoda? 
 
V: Não, de jeito nenhum. Quer meu nome? 
 
P: Isso e a idade e se já trabalhou em escolas antes... 
 
V: O nome é V. S. D. e tenho 27 anos... Nunca trabalhei em escola antes, é a minha primeira 
vez.  
 
P: E há quanto tempo está aqui? E a sua formação, qual foi? 
 
V: Estou aqui no Mário há 2 anos e minha formação é segundo grau. 
 
P: Como você vê a inclusão escolar aqui no Mário Alcântara, V.?  
 
V: Bom, eu vejo tudo muito normal nessa questão. Acaba todo mundo igual, mesmo quando 
vem alguém de fora no meio do período... Eu procuro exercer minha função de modo que os 
alunos me respeitem, qualquer um, mas eu procuro ajudar, conversando, principalmente... 
Olhe, eles são crianças e adolescentes rejeitados, que moram em lares desestruturados, com 
pais que, muitas vezes, os colocam pra fora de casa, eles são negligenciados o tempo todo. 
Aqui eles têm cobertura, os professores, nós procuramos dar um pouco de atenção pra eles, 
por isso eles acabam gostando de ficar na escola... No fundo, eles querem atenção... E aqui a 
gente dá, sem diferença... 
 
P: Você acredita que se eles tivessem mais atenção seriam diferentes? As crianças filhos de 
prostitutas, traficantes, presidiários... Você vê que eles são diferentes? 
 
V: Eu acredito que muitos deles agiriam de forma diferente se morassem com pais diferentes... 
Se tivessem uma formação estruturada, diferente da que têm... Vejo que a escola pode ajudar 
e muito nisso tudo e procuro fazer o que está no meu alcance. Tenho um filho pequenininho 
ainda, mas penso nele quando lido com essa criançada. Percebo neles muitas vezes a 
necessidade de atenção, de ter alguém para conversar e se preocupar com eles, mesmo... 
Mesmo que seja dando bronca... Alguns até ficam muito dependentes, até grudentos e 



procuram ter contato físico do tipo abraço e carinho porque não recebem isso em casa de 
ninguém... 
 
P: E você já notou alguma espécie de preconceito contra essas crianças filhos de traficantes, 
de ex-presidiários... 
 
V: Não, nunca percebi mesmo aqui no colégio qualquer coisa nesse sentido, nem por parte dos 
funcionários ou dos professores ou mesmo da equipe administrativa, diretora, coordenadora... 
Nem entre os alunos mesmo. E também se algum professor xingar o aluno ou fizer qualquer 
coisa desse tipo, eles se revoltam e reclamam, pode crer... Eles não deixam por menos... Eu 
vejo que todos sofrem problemas parecidos e se consideram todos iguais... Os que não são 
filhos de marginais são também do morro, muito pobres, e o povo tem preconceito mesmo, com 
a pobreza... Não é só com a violência ou com a marginalidade... Mesmo os mais comportados, 
que têm família que se importa, se consideram todos iguais, moradores da mesma 
comunidade, a maioria do Morro... É isso aqui que interessa... Eles são do morro... Do lugar 
perigoso... Onde têm bandido... Sabe como é? O preconceito aí tem mesmo... 
 
P: Como você vê que a escola lida com isso? Com esses problemas desses alunos, com a 
revolta deles... 
 
V: Com conversa, muita conversa aqui... Não tem outro jeito... A não ser que seja coisa muito 
grave, aí tem que tomar providência porque senão podem até denunciar a escola como não 
tendo tomado providências... Eles são indisciplinados mesmo, não querem assistir aula... 
Fazem de tudo para sair da sala de aula, é incrível... Mas também acho que isso é comum 
entre os adolescentes. Eu gosto de lidar com eles, mesmo com os mais levados... São crianças 
muito carentes e necessitadas de apoio... E cá entre nós, eu acho que às vezes a aula é muito 
chata, também... Até eu não ia agüentar... Mas as brigas e as bagunças deles são as normais 
entre qualquer adolescente. Pode ser até um pouco mais, mas eu estou acostumada e não 
vejo nada de muito diferente dos outros adolescentes... Pelo menos eu vejo assim. 
 
P: E você acha que as aulas chatas, como você disse, desestimulam ainda mais esses alunos 
ou eles não gostam da escola? 
 
V: Não, a escola é uma referência para eles, todo mundo vê isso claro... Eles muitas vezes não 
tem nem onde ir, quando os pais se cansam e colocam eles para fora de casa... E isso é muito 
comum... Na escola eles têm acolhimento, comida, diversão – no sentido dos amigos, das 
brincadeiras, do recreio e das aulas de esporte na educação física... E ainda recebem atenção 
da gente e cuidados... Eles não gostam muito é de assistir as aulas mesmo, mas gostam da 
escola e muito... Eu mesma acredito que a escola deveria ter mais atividades pra eles...Mais 
coisas pra fazer, de útil pra eles... Mesmo nas escolas de período integral... Essa não é, mas 
perto da minha casa em Praia Grande tem uma... A reclamação é a mesma. Só lição, lição, 
escutar, ficar sentado na cadeira, isso cansa muito o adolescente e a criança.... Eu acho 
também. Não é a toa que às vezes querem ficar dando uma voltinha pelos corredores... A 
escola deveria ter atividades que fazem falta pra educar a criança e que dariam até estímulo 
para as outras aulas... É claro que esse tipo de aula é importante, lógico, tem que ter, e até é o 
mais importante, mas precisa estimular essa criançada para que elas queiram assistir essas 
aulas... Por exemplo, aulas de arte para pintar, fazer escultura, aulas de música, ensinar um 
instrumento. Aí sim...  
 
P: Você acredita que esses estímulos melhorariam o comportamento e o rendimento dessa 
criançada que estamos falando? 
 
V: Mas claro... Eles não têm nada no bairro deles... Veja o Programa Nossa Escola como 
enche de gente no fim de semana... Principalmente esportes, que eles adoram...Tenho uma 
amiga que mora nos Estados Unidos e lá essa escola de período integral funciona de 
verdade... Eles têm atividades o dia inteiro e eles têm até o direito de escolher, mas é obrigado 
a participar. Por exemplo: você pode escolher o instrumento que quer aprender a tocar, que 
tipo de música vai preferir aprender, mas é obrigado a aprender a tocar um instrumento... Tem 
o esporte, tem a música, tem o lazer, o computador... A criança é obrigada a trabalhar, a 
aprender, mas também tem o direito de escolher e de se entreter com o que quer... Lá funciona 



mesmo esse tipo de educação. Nas escolas aqui falta isso, estímulo, participação. Criar um 
projeto para os alunos trabalharem , por exemplo. Vejo que cada um tem o seu talento e isso 
teria que ser aproveitado pela escola... 
 
P: E o comportamento dos pais, como você vê? 
  
V: Se deixar por conta dos pais, não acontece nada. Eles não comparecem, com raras 
exceções... Não vem na escola, nas reuniões de pais... Não ligam para os filhos, rejeitam, não 
dão atenção de jeito nenhum. Alguns ficam até “grudentos” com a gente, tal a necessidade de 
carinho e atenção que eles têm. Os pais põem até pra fora de casa as crianças, que ficam sem 
ter aonde ir... A gente nota que eles procuram se aproximar tal a carência deles... Por isso 
procuro ser durona, pra eles verem que eu me preocupo com eles, que eu quero o bem deles, 
também porque eles precisam me respeitar, mas sempre com delicadeza, tentando conversar 
e ajudar no que puder... Como faço com meu filho... Os pais só se interessam em vir aqui 
quando tem a cesta básica pra pegar; não vem nem nas reuniões, em nada. Só se for festa ou 
cesta básica... Não ligam para os problemas dos filhos e eles precisam de ajuda e atenção. 
Aqui damos 19 cestas básicas por mês – para que não fique sempre os mesmos, sorteamos 
entre os alunos todo mês. Aí eles vêm rapidinho...  
 
P: Quais os tipos de inclusão que você vê por aqui? Ou de exclusões? 
 
V: Não vejo que nenhum aluno seja excluído, sabe... Entre eles mesmos pode haver briga pra 
ver quem é que manda em certas horas, essas coisas de molecada, de adolescente... Mas 
temos muitos tipos de alunos... Temos alunos obedientes, educados, esses nem dão 
trabalho.... E esses sempre parece que a família é melhor... Mas a maioria é indisciplinada e 
não obedece regras... E temos também aqueles que são especiais devido a problemas físicos, 
como as duas cadeirantes irmãs, só que uma estuda de manhã e a outra de tarde; os 2 alunos 
com problemas ortopédicos, uma aluna que sofre muito, coitada, porque ela tem diabetes muito 
alta... Faz uns dias, inclusive, que ela está faltando... Ela toma muita insulina e já esteve em 
coma 4 vezes. Temos também 2 alunos do 1º. ano, com 6 anos, que tomam remédios fortes. 
Um vive com sono, acho que por efeito dos remédios... O outro é mais problema, a gente vê 
que ele é muito nervoso e quando fica bravo, fica muito violento. Estão na mesma classe e a 
professora tem o auxílio de uma psicopedagoga durante a aula... Tem uma psiquiatra fazendo 
um estudo sobre o problema deles também. Mas a maioria da população dessa escola enfrenta 
os mesmos problemas de pobreza, são todos do Morro, quase, falta de um lar estruturado... Os 
pais são problemáticos, que não dão atenção e negligenciam os filhos, falta de conversa, 
atenção e carinho, e tudo isso influencia o comportamento deles. Eles vivem situações muito 
difíceis para eles mesmos, como um aluno agora, do 6º. ano, que perdeu o pai e a mãe e vive 
sozinho com um irmão que é traficante, por exemplo... A vida deles é muito difícil, sabe... De 
alguns deles... 
 
P: E o que você pensa a respeito disso, de uma solução, qual você daria, se pudesse? 
 
V: Eu acho que as escolas deveriam oferecer mais condições para os alunos: uma estrutura 
física melhor, uma escola mais bonita, sem tanta poluição visual, paredes descascadas, um 
horror... Uma escola que fosse pintada e agradável, que fizessem os alunos querer vir pra 
escola... Isso é muito importante, sabe? Até que a nossa está bem cuidada, perto de algumas 
outras por aí... Mas mesmo assim, grades, parede descascada, móveis velhos... A escola 
deveria oferecer mais conforto para os alunos, mais motivação, mais coisas agradáveis... no 
verão, por exemplo, as classes ficam terríveis e o calor é desumano, eu acho. Para os 
professores também, é desumano aquilo... Quem é que agüenta?  Deveria principalmente, 
como eu já falei, oferecer atividades e estímulo para os estudantes, programas, música, 
esportes, dança, artesanato, sei lá, tem tanta coisa boa para dar a eles... Seria melhor para 
eles, para os professores, para nós que cuidamos da disciplina, para todo mundo... Eles 
poderiam ter mais o que fazer, pensar menos em besteiras, aprender muitas coisas que seriam 
úteis, teriam mais incentivo para tudo na vida. E tenho certeza que se descobririam muitos 
talentos entre eles e eles aprenderiam a gostar deles mesmos. Isso seria muito bom, se eles 
gostassem deles mesmos... E isso seria muito bom, pois eles ficariam mais fortalecidos para 
lidar com a sociedade, porque a gente sabe que essa diferencia as pessoas mesmo... O 
preconceito esta aí, na sociedade... Diferencia por tudo, até por causa que a pessoa é mais 



pobre, o que não é justo, imagine se não diferencia porque mora no Morro e pode ter um 
presidiário na família... 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA SALA SANEE 
 
 
P: Preciso de alguns dados... Seu nome, idade...  
 
ME: Ah, eu sei... Não tem problema nenhum. Meu nome é M. E. F. R. e tenho 59 anos. Sou a 
professora da Sala SANEE, sabe? A sala pras crianças com necessidades especiais... 
Professora de Educação Especial... 
 
P: Há quanto tempo, ME? 
 
ME: Estou há 41 anos na educação especial, minha filha... 41 anos... 
 
P: Já exerceu cargos ou ministrou outras disciplinas? 
 
ME: Fui durante 2 anos professora de Pré-escola e já ministrou aulas de Marketing também. 
Mas, cargos, não ocupei nenhum, não.  
 
P: E sua formação e capacitação, ME? 
 
ME: O Magistério, a Pedagogia com especialização em deficiência visual e mental, em 
educação infantil e na pré-escola. O tipo de capacitação foi mesmo pro trabalho com a criança 
especial... Já são 41 anos, minha filha... 
 
P: E o que você poderia me dizer da escola inclusiva, ME? Não só para as necessidades 
especiais, mas também quanto às exclusões relativas ao social, ao econômico... A inclusão de 
filhos de traficantes, que é o meu trabalho, por exemplo? 
 
ME: Bom, quanto à inclusão desses outros tipos eu não sei dizer, nem me atrevo. Só quanto às 
necessidades especiais...Trabalho há muito tempo nessa área e por isso não me sinto à 
vontade pra falar sobre inclusão em classes normais, inclusão de gente sem deficiência... 
física, né? 
 
P: Certo, e quanto ao seu trabalho, como vê a questão? 
 
ME: Ah, eu acredito que a inclusão precisa ser muito bem organizada... E a inclusão deve ser 
feita com cautela , com ca u te la ...78 Não adianta nada colocar o aluno com uma necessidade 
especial em classe comum e deixar que ele fique servindo de zombaria, parado, sem 
aproveitar nada... Para que a inclusão se realize é preciso ter na classe normal, junto com a 
outra professora, uma outra especializada, para ajudar... Ou um auxiliar de classe, mas, eu, 
pessoalmente, não acredito muito em efeitos se não tiver um professor especializado junto... 
Não auxiliar...É preciso que ocorra o aprendizado... 
 
P: Vê que as escolas estão preparadas para a inclusão, em geral? 
 
ME: Não, a escola ainda tem que se preparar para a inclusão... Para qualquer tipo de 
inclusão... Deveria ter um assistente social e um psicólogo em tempo integral na escola. Faz 
muita falta... Esses profissionais fazem muita falta quando o assunto é inclusão... E de todo tipo 
a inclusão... Não só de especiais com deficiência física, não... 
 
P: Você acredita que esses especialistas ajudariam de que forma?  

                                                 
78 Pronunciado dessa maneira, frisando as sílabas da palavra cautela. 



 
ME: Ih, surgem muitas questões a toda hora, em meio às inclusões e necessitaria que existisse 
um profissional dessas áreas para auxiliar na resolução... E se for inclusão baseada em 
problemas sociais, de classe econômica, preconceito... Aí nem se fala... Um psicólogo na 
escola é essencial... Mas diferente do que tem estado na escola até então, o psicólogo 
escolar... Esse se preocupa com a escola, porque é pago por ela... 
 
P: Você diz um profissional isento, por exemplo, na escola pública, pago pela Prefeitura? 
 
ME: Isso... Isento, que se interessasse em resolver o problema e não melhorar pra escola... 
Vou falar de uma maneira geral, de acordo com a minha opinião de quem trabalha a 41 anos 
na área... Acho que existe muito preconceito com relação aos deficientes e que as pessoas 
não sabem lidar com essa situação. Existe preconceito da parte da direção das escolas, muitas 
vezes, da parte de funcionários, outros alunos, das famílias, enfim, muitas situações de 
preconceito... Mesmo que se cuide para que ele não se manifeste e não atrapalhe, as pessoas 
têm muito isso. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe... O preconceito contra deficientes, 
pobres, enfim, o preconceito da sociedade existe e é muitíssimo forte mesmo. 
 
P: Você percebe o preconceito? Em relação aos deficientes ou mais abrangente? 
 
ME: Filha, o preconceito tem contra tudo... Deficiente, pobre, preto, você sabe, eu sei... Mesmo 
que o pessoal disfarce, existe e é forte mesmo. E o segredo também é importante na escola. A 
escola tem que manter sigilo a respeito da situação de alguns alunos, mas certos funcionários 
não estão preparados para lidar com isso e saem por aí falando. Mas eu trabalho há muito 
tempo com isso, gosto de trabalhar nessa área e minha sala está à sua disposição, fica no 
primeiro andar, é a última classe do corredor. Venha até lá para ver como funciona. Não posso 
falar sobre outro tipo de coisa, só de educação especial, que é do que eu entendo. Se eu te 
falar do preconceito, vou estar falando tudo baseada na deficiência física.... Mas estou às 
ordens, se o caso for esse... 
 
 
 
ENTREVISTA COM PROFESSORA MUITO QUERIDA NA ESCOLA P ELOS ALUNOS E 
PELA DIREÇÃO. É MENCIONADA COMO REFERÊNCIA NO SENTI DO DE CONSEGUIR 
LIDAR COM OS ALUNOS DA MELHOR MANEIRA 79, POIS ESTÁ HÁ 26 ANOS NA ESCOLA 
E TEM MUITA EXPERIÊNCIA.  
 
 
 
P: Vou pegar alguns dados seus, C, tudo certo? Seu nome, idade, a disciplina que leciona aqui 
no Mário... 
 
MC: Claro. Meu nome é M. C. V. M. S., minha idade é 47 anos e eu leciono Matemática. 
 
P: Há quanto tempo leciona Matemática aqui, ou em outra escola também... 
 
MC: Leciono só aqui, há 26 anos. Dou à noite também, pros adultos... 
 
P: Já exerceu outro cargo aqui na escola, ou em outro colégio? 
 
MC: Nunca quis. Preferi lecionar um período, que é o que gosto de fazer e no outro me dedicar 
também à minha família. 
 
P: Já lecionou outras disciplinas? 
 
MC: Lecionei durante 2 anos a matéria de informática. Inclusive, fui uma das primeiras 
professoras a utilizar a informática para as aulas aqui... Utilizei o computador na alfabetização 
de adultos... Como experiência para desenvolver a motricidade fina... Foi muito bom essa 

                                                 
79 Vide entrevista com a Orientadora Vocacional. 



experiência. Trabalhava com os mais velhos desenhos no computador e outras atividades que 
auxiliaram muito no desenvolvimento da motricidade... Foi mesmo uma experiência muito boa 
para mim. 
 
P: E sua formação, C? Qual a capacitação? 
 
MC: Licenciatura plena na Unisantos. E fiz também diversos cursos oferecidos pela Prefeitura. 
A capacitação é para professora de matemática e de informática. Eu leciono há 26 anos nesse 
mesmo colégio, por opção, sabe... Eu observo que hoje em dia a situação está bem diferente 
de antes... Eu não sei dizer o porquê, o que aconteceu, mas antes o pessoal vestia a camisa 
do colégio... Hoje, não sei o porquê, isso ficou mais raro... Não sei se é porque os professores 
mudam muito de lugar, ou se é porque a situação ficou difícil para todo mundo, trabalhando 
muito, sem tempo, não sei, mas o que vejo é que antes se conseguia muita coisa e hoje não. 
Ta tudo muito parado. 
 
P: É... Eu vi o Livro de Eventos e antes havia mais atividades, eu percebi... 
 
MC: Pois é, você viu? A gente fazia olimpíadas, jogos, torneios de muitas coisas, nossa, muita 
coisa mesmo... Folclore, exposições... Acho que o que influencia muito, também, é o fato das 
mães estarem totalmente diferentes, não sei o porquê... E os pais também. Ficam vendo 
novela e não querem ter trabalho. Eles não querem saber de nada, não vem nas reuniões, não 
vem se não forem chamados, sei lá... É um total desinteresse... Não acredito que seja porque 
trabalham, porque eu também trabalho e nunca deixei meus 3 filhos de lado. Os pais querem 
hoje que a escola eduque, que faça o papel deles... Querem transferir a responsabilidade deles 
para a escola, não querem fazer a parte deles e querem empurrar para a escola... 
 
P: E a função da escola é outra... 
 
MC: Antes se podia contar com todo mundo, hoje não. A gente fazia de tudo um pouco, muito 
mais projetos, eventos, era muita atividade... Os pais ajudavam muito... Fazíamos jogos, 
campeonatos, semanas dedicadas a diversos eventos, muita coisa. Eu cheguei a fazer aqui na 
escola uma apresentação de Dama Viva. Eram 2 alunos vestidos, interpretando as pedras do 
jogo de damas, sabe? E eles iam fazendo o jogo e toda a classe participando... Era uma aula 
de matemática proveitosa... Um aluno fez o tabuleiro gigante... Estou já há algum tempo 
tentando ver se consigo fazer a mesma coisa com o jogo de xadrez, mas não dá... 
 
P: Você não vê os pais mais se interessando... 
 
MC: Acho que os pais querem ficar descansando, ver televisão e não fazem o que é de 
responsabilidade deles. Empurram para a escola tudo o que é da obrigação deles, como a 
educação dos filhos... È mais fácil sentar e ficar responsabilizando a escola por tudo... Como 
eles gostam de fazer... Eu sou muito amiga dos meus alunos, gosto do que faço, sempre 
arranjo espaço e tempo para conversar com eles, mostrar como a vida pode ser para eles de 
um jeito diferente do que foi para os pais e avós. Tento fazer esse papel. Resgatar os alunos 
para a escola. Fazer com que eles se interessem pela matéria, pelas coisas... 
 
P: Você vê que eles têm falta de interesse, baixa auto-estima? 
 
MC: Nossa, e muita... Quando o aluno se sente apoiado, sente que alguém se importa com ele, 
ele muda o comportamento, acaba produzindo, pode crer. Antes eu tinha em cada classe uns 6 
alunos que não conseguiam aprender matemática. Hoje, tenho 6 alunos que aprendem 
matemática... Vê? A maioria tem dificuldades. 
 
P: Como você vê a escola inclusiva, C? 
 
MC: É isso mesmo, todo mundo junto aprendendo, fazendo junto... Mas é preciso cativar o 
aluno, ganhar a confiança dele e aí tentar mudar o seu comportamento. Fazer com que ele se 
interesse porque ele também está desinteressado hoje em dia. Parece uma coisa geral de 
desânimo... Tive um aluno aqui que era levado, difícil de lidar. Quando tivemos a exposição de 
maquetes, trabalhamos muito medindo, cortando, enfim, esse menino se ligou de tal maneira 



no projeto, que fez muita coisa e teve idéias muito boas, surpreendendo todo mundo. Eu dei 
corda, apoiei, deixei que ele deixasse o talento fluir... Sempre apoiado, acabou que foi 
mudando o comportamento, melhorando e hoje está já trabalhando como designer em uma 
firma que trabalha com mármore. Fico muito contente de saber que ele conseguiu sair daquela 
vida que já ia levando, de maluquices, no meio de coisas, pensando besteiras... Até está 
empregado, faz o que gosta e é um ótimo profissional. Ele se descobriu naquelas maquetes... 
 
P: Você acha que se eles tem apoio, melhoram? Precisam de alguém que confie neles e os 
apóie?  
 
MC: É isso. Muitos precisam é de ajuda, de apoio, como nossos próprios filhos. Eu sei que tem 
professor que não se adapta nessa escola, reclama que aqui os alunos têm mais dificuldade, 
sabe como é... O lugar, a criação, as famílias... Comparam com outros e dizem que aqui eles 
têm mais dificuldades... Até professores que dão aula aqui faz tempo reclamam...  
 
P: Você percebe preconceito neles? Ou em alguma circunstância? 
 
MC: Olha, eu não vejo assim, que esses alunos daqui têm mais dificuldades... Não vejo 
mesmo... Eles são mais lentos, às vezes. Mas eles não têm as facilidades que outros têm... 
Vê? Os incentivos que os outros têm, vindos de outras famílias, de outros ambientes, com mais 
recursos. Veja... A diferença é brutal, muitas vezes, entre esses alunos e os de outros colégios, 
que não passam pelo que eles passam...essas crianças passam por coisas terríveis... os 
outros que têm incentivos, outro ambiente familiar, sabe? Essa questão de preconceito pode 
aparecer meio velado por parte das pessoas, sabe? Eu acho isso... Meio velado... E muitas 
vezes quando eles reclamam na reunião que um certo aluno não se interessa por nada, eu 
tenho a prova de que não é bem assim. Porque o meu caderno com a lição e tudo certinho ele 
tem. Aí eu digo: “olha, vamos ver se é isso mesmo. O meu caderno ele tem, não falta, faz a 
lição e tem tudo direitinho”... É porque eu procuro chamar a atenção do aluno, vê, trazer ele pra 
mim... Trazer pra escola, fazer com que se interesse. Só assim posso ajudar essa meninada 
que passa por situações que ninguém imagina... Cada coisa que ninguém imagina mesmo... 
 
P: E os pais, como você os vê, ajudando de algum modo? 
 
 
MC: Que...Tive um caso de uma menina que sofria muito para estudar: o pai, que bebia 
demais, chegava a quebrar as lâmpadas para evitar que ela estudasse... Inclusive, agredia 
fisicamente a mãe e ela... E eu sempre ali, apoiando, ensinando que cada um faz sua escolha, 
que ela não podia culpar ninguém e tinha que ir em frente... Não pode culpar ninguém... Se 
quiser, pode ter um destino diferente do seus pais, eu sempre digo. Não culpem ninguém, 
tenham uma vida diferente da dos seus pais... Bom, pra resumir, essa menina cursou o 
Magistério, ingressou na faculdade de Letras, ganhou bolsa, trabalhou... E hoje está 
empregada, ganhando bem, comprou o apartamento dela e, veja só, a mãe está fazendo o 
curso de Alfabetização de Adulto agora... Que coisa essa... Como mudou a vida dela e agora 
da mãe... 
 
P: Como você lida com eles? Tive indicações de que você sabe lidar bem com os alunos... 
 
MC: Que... Eu sou exigente, bem exigente, como sou com meus filhos. Mas procuro sempre 
arrumar espaço e tempo para conversar com eles... Que é isso que é preciso... Falar do dia-a-
dia deles, da realidade deles... Estar atento, dar atenção, procurar interferir na medida do 
possível... Isso é também o trabalho do professor... E digo sempre que não adianta colocar a 
culpa em ninguém, jogar a responsabilidade em pai, mãe... Cada um escolhe seus caminhos. 
Sempre digo para eles: “Se você quiser, você consegue”. Meus próprios filhos me deram 
trabalho, andaram aprontando e também resolvi na base da conversa, da tentativa, não tem 
outro jeito. Você tem que ver e entrar na realidade deles, na deles mesmo. Ver como seria... 
Um aluno já me disse que eles aceitam minhas broncas porque eu sei brigar... E explicou que 
eu brigo com eles sem humilhar, coisa que outros professores fazem. Eles se sentem 
humilhados... Tá vendo? Humilhar não é coisa que um professor possa fazer. Você tem que 
saber o que fala, pra quem fala, como fala... Não pode deixar transparecer coisas... Tem que 
ser clara, franca... 



 
P: Você acha que por aí pode estar o preconceito velado a que se referiu... 
 
MC: É... E realmente, quando brigo com eles não deprecio, não uso expressões que diminuem 
a capacidade deles, a vida social e financeira deles, vê... Não é por aí... O local que você mora, 
o modo de vida da sua família, de onde você vem, nada disso pode importar... Alguns 
professores atacam diretamente e isso acaba humilhando, eu sei.  Não sei se é preconceito... 
Pode ser... Sei que vejo que alguns professores não estão preparados para dar aula aqui para 
essa clientela... Isso eu vejo... Não estão mesmo... Veja, te falo, meu filho adolescente andou 
me dando problemas com drogas. Eu resolvi, do meu jeito... Fui amiga, tentei compreender, 
mas briguei, fiscalizei, eduquei, repreendi, fiquei acordada muitas noites, fui atrás, sabe como 
é... É difícil, mas cabe a nós, professores, ajudar na vida deles o mais que der... Não é só a 
aula, a matemática... È a vida... Eu converso muito com meus alunos, sempre conversei, 
sempre converso... E é assim que procuro lidar com eles, sempre foi assim. Há vinte e seis 
anos que ajo assim e sempre deu certo. Eu gosto do que faço e gosto do tipo de população 
desse colégio... Gosto mesmo, sempre gostei. Eu sei lidar com eles melhor do que com outro 
tipo de população... .Acho que deu certo a dobradinha... Eu e eles... 
 
 
  
ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE HISTÓRIA.  
 
 
P: Bem, professora, vou precisar de alguns dados seus, como seu nome, sua idade, a matéria 
que leciona aqui no colégio... 
 
MES: É M. E. S. e tenho 59 anos e sou professora efetiva de História. 
 
P: Você já lecionou outras matérias? 
 
MES: Não. Leciono História desde 1985 e aqui nesse colégio desde 1992. 
 
P: Mas já exerceu outros cargos? 
 
MES: Já fui vice-diretora no Estado durante 18 meses, mas não quis mais... Essa parte 
administrativa... 
 
P: E sua formação, ME, qual foi? Que tipo de capacitação? 
 
MES: Foi Licenciatura plena de História e geografia e Pedagogia e mais 2 anos de Filosofia... 
Capacitação é professora de história e geografia. 
 
P: E você pode me dizer como vê a inclusão, ME? 
 
MES: Eu vejo a inclusão é muito complicada de ser aplicada. Que as diferenças existem e que 
todos tem direito à suas diferenças é verdade mesmo. Na verdade, o que interessa é saber 
cativar o aluno, qualquer um deles. É isso que eu tento fazer... Tento cativar o aluno, aos 
poucos. 
 
P: Então você vê que todos têm direito a exercer suas diferenças... 
 
MES: É... Todo mundo tem direito a ser diferente... O que eu digo é que é preciso cativar seu 
aluno, isso sim...  É isso que eu faço... 
 
P: E você diria que existe algum preconceito a respeito, por exemplo, das crianças que são 
filhos ou filhas de traficantes, de ex-presidiários... 
 
MES: Tem muito bairrismo, sim... Sabe, bairrismo... Algumas pessoas pensam que são 
diferentes, que são especiais... Tem até de professor com professor e muito... Ficam 



observando a roupa que o outro veste... O carro que ele tem... Pensam que essas coisas 
adiantam... E, você, que curso está fazendo mesmo? 
 
P: É o curso de Mestrado, em Educação, na Unisantos... 
 
MES: Mas o Mestrado é latu sensu ou strictu sensu? 
 
P: É strictu sensu... Mas você estava falando a respeito do bairrismo... Como é mesmo isso, 
como você vê tudo isso? 
 
MES: Sabe, a pessoa sabe que é discriminada... O aluno sabe que é discriminado, que mora 
no morro, sabe?  Eu tive um aluno que fez prova para conseguir bolsa no Objetivo, passou e 
não quis estudar lá... Disse que sabia que seria discriminado pelos outros por morar no morro... 
Mesmo os mais aplicados dentro de uma outra escola já são discriminados só por serem 
pobres e morarem no morro... Mesmo que não tendo outros problemas... O preconceito existe 
dentro da sociedade de forma muito grande, muito abrangente... 
 
P: E os pais dos alunos, como você vê sua participação... (aqui a pesquisadora não conseguiu 
completar a pergunta, pois foi interrompida pela entrevistada) 
 
MES: Mas eu fiquei muito contente com esse ocorrido porque esse aluno viu que eles têm um 
bom ensino no Mário, que eles não podem reclamar... A escola é pública, mas os professores 
são bons... Ele tem um bom ensino, tanto que serviu para conseguir uma bolsa no Objetivo... E 
isso é bom para os alunos do colégio verem também que o colégio é bom... Eu pensei que o 
strictu sensu era o doutorado... 
 
P: Não, hoje o Mestrado é o strictu sensu e a pós-graduação, que é mais curta, é o latu 
sensu... O doutorado é a Tese, que é um pouco diferente da Dissertação... Mas quanto ao 
aluno que conseguiu a bolsa, alguém conversou com ele sobre a questão da discriminação... (a 
pesquisadora foi novamente interrompida nesse ponto, de forma um tanto enfática). 
 
MES: Os alunos reclamam dos professores nesse colégio, mas não sei do quê... Eu procuro 
cativar meus alunos, sabe? É preciso chamar a atenção deles aos poucos... 
 
 Em vista desta pesquisadora perceber que a professora estava bastante incomodada, meio 
que arredia, deu a entrevista por encerrada, agradecendo a participação da professora, que 
prontamente aceitou o encerramento. 
 
 
ENTREVISTA COM O PROFESSOR ANTONIO DOS SANTOS SOARE S FILHO, DIRETOR 
DA U.M.E. MÁRIO DE ALMEIDA ALCÂNTARA À ÉPOCA DO EPI SÓDIO DA REPORTAGEM 
SOBRE A ‘CRACOLÂNDIA’. 
 
 
 
P: Primeiro, vou coletar uns dados seus, professor... 
 
A: Claro, à vontade. 
 
P: Preciso de seu nome, idade, desde quando é diretor... 
 
A: Antonio dos Santos Soares Filho, idade 64 anos e sou diretor de escola desde o ano de 
1984. 
 
P: Já lecionou antes de ser diretor? Quais as matérias? 
 
A: Já lecionei nas séries iniciais e da 5ª. a 8ª e lecionava Ciências Biológicas. 
 
P: Qual a sua formação e a capacitação, professor? 



 
A: Licenciatura Plena em Ciência Biológicas, Pedagogia com todas as habilitações, inclusive a 
de Inspetor escolar. E fiz curso na Faculdade Campos Sales de licenciatura em disciplinas 
especializadas na área do Direito e Legislação. 
 
P: Professor, o que o senhor pode nos contar a respeito do episódio sobre o qual conversamos 
por telefone, o da vinda do Ministro Paulo Renato no Mário Alcântara na época em que o 
senhor era o diretor... 
 
A: Sabe, a época era diferente... No início da década de 90, quando ainda não existia a 
inscrição interna para que os professores se candidatassem aos cargos administrativos, a 
unidade Mário Alcântara era considerada uma escola perigosa para se trabalhar, sabe... era 
devido à população que recebia, vinda da comunidade local e que era sabidamente composta 
de muitos traficantes, presidiários...  Normalmente, os professores rejeitavam a idéia de 
trabalhar lá. E alguns rejeitam até hoje... O Mário era uma escola meio que abandonada, que 
não contava com profissionais empenhados verdadeiramente com a educação. Isso era uma 
verdade daquela escola na época. Daí, mais ou menos em meados da década de 90, a 
SEDUC lançou a inscrição interna e uma professora do Mario Alcântara, a Rosali, veio a ser a 
diretora...  E depois dela foi a professora Márcia Cordeiro, depois a Alessandra e depois eu 
cheguei. Nesse tempo, da Rosali, da Márcia Cordeiro... Aí sim, a escola começou a funcionar 
com uma equipe que era compromissada com a educação... Mesmo... Com a escola, com os 
alunos... 
 
P: O senhor começou, então, em que ano, mais ou menos? 
 
A: Nessa época, mais ou menos a partir de 1996, eu trabalhei como Coordenador Pedagógico, 
antes de ser o diretor... E toda a equipe da escola, incluindo os professores e os funcionários 
se envolviam em projetos, em eventos, organizavam comemorações... Tudo era feito a fim de 
que a escola pudesse melhorar sua imagem... Era um problema sério na época... O pessoal 
tinha que entender que a escola precisava ser respeitada, a comunidade precisava ser 
respeitada... 
 
P: E a diretoria veio quando? Como estava o clima quando o senhor assumiu? 
 
A: Bom, eu assumi a diretoria em 1999 e eu considerava que a escola necessitava ainda de 
muito, mas muito mais trabalho pra realmente se projetar e deixar de ser considerada como 
perigosa, um lugar difícil de se trabalhar...  
 
P: Havia, então, um certo preconceito com quem se dispunha a trabalhar lá? 
 
A: Ah, isso tinha mesmo... Tinha preconceito com quem ia trabalhar lá... Diziam “olha, é um 
perigo, você vai ter muitos problemas, lá o local não é fácil”... Diziam que eu ia enfrentar muitos 
problemas ruins, que eu ia ser perseguido pelos bandidos do lugar... Nossa... A escola 
necessitava de muita coisa, de muita coisa mesmo ...e não tinha verba nenhuma, nada... A 
verba da APM era muito pequena, não tinha dinheiro nenhum e a escola precisava de tudo... 
 
P: E como foi que o senhor começou o trabalho? Como a comunidade reagiu? 
 
A: Bom, de início, já convoquei todas as mães dos alunos e fui explicando a situação... Mostrei 
o quanto a escola precisava delas e da comunidade em geral pra melhorar as suas condições, 
pra poder melhorar as condições pros filhos delas mesmo... Mostrei que a gente queria 
construir junto com a comunidade e a escola projetos, eventos, tudo pra trazer os filhos delas 
pra dentro da escola... E não ficarem na rua, correndo risco de se meter em encrencas... 
Mostrei como a gente queria melhorar a situação da escola, a aparência, pra escola ser 
respeitada... E falei também no intuito de introduzir nos alunos o respeito pela sua escola, 
expliquei pras mães que isso era ensinar a consideração pros alunos, no sentido de gostar de 
conservar a escola para eles mesmos poderem aproveitar mais... E assim fui fazendo, sabe, 
dessa forma fui trabalhando, todo mundo na escola ajudava, o envolvimento da comunidade foi 
surgindo... Foi muito bom... As mães conseguiram confeccionar todas as cortinas novas para a 



escola, elas se juntaram e conseguiram isso, o pessoal pintou... Alguns pais se ofereciam para 
fazer serviços de manutenção que a escola precisava... E foi assim que foi indo... 
 
P: E vocês conseguiram também arranjar o dinheiro necessário? De que forma? 
 
A: Ah, nós fomos organizando muitos eventos, muitas festas e coisas que arrecadavam 
dinheiro pra APM e os alunos eram incentivados pelos pais, viu, os que faziam trabalho da 
escola, eram incentivados a conservarem, a cuidarem, a respeitarem a escola... 
 
P: O senhor tem boas recordações dessa época? 
 
A: Tenho, sim, foi uma boa diretoria aquela... Eu me lembro, sabe, especialmente eu me 
lembro de um dia de maio de 99... Era o dia do desafio, desse que tem até hoje... Quando os 
alunos todos do colégio se reuniram, deram as mãos e todos juntos abraçaram o prédio inteiro 
da escola... Foi muito bonito aquele dia, uma imagem muito bonita aquelas crianças todas 
abraçadas na escola... Teve também um dia de café da manhã pras mães que os alunos 
serviram... 
 
P: Pras mães? Os alunos fizeram e serviram, eles mesmos? 
 
A: É, em comemoração ao Dia das Mães. Nessa época lá tinha uma professora da escola que 
tinha um parente que trabalhava na Refinaria Presidente Bernardes e ele se ofereceu para 
conseguir o material necessário para o Café da Manhã... Veja que todo mundo tinha idéias, 
todo mundo contribuía... Então, alguns funcionários lá da Refinaria cederam seu lanche, o que 
eles ganham todo dia... E assim a escola recebeu pães, bolachas enfim, um material todo que 
deu pra organizar o Café da Manhã pras mães... 
 
P: E esses eventos bem recebidos pela comunidade ajudaram a recuperação da imagem da 
escola, então? 
 
A: Todos eles... Tudo mudou muito, a escola passou a ter contato direto com a comunidade, 
existia prazer, uma educação séria na escola... Lembro de muitos e muitos torneios de futebol 
que se organizava com os alunos do período noturno... Eles gostavam muito de futebol... Isso 
era muito bom e todo mundo participava... Lembro das festas comemorativas que a gente 
fazia, muitas... Chegamos a construir maquetes da escola, nessa época... Lembro também de 
um projeto idealizado pela orientadora da época, era chamado de Iniciação Profissional...  Lá 
os alunos recebiam instrução do próprio pessoal do serviço de Obras da Prefeitura... Esse 
pessoal ensinava os alunos a marcenaria, serviços de encanador, pedreiro, isso tudo... Ali isso 
foi muito útil, até pra iniciação ao mundo do trabalho, que eles precisam ali... Lembro também 
do projeto da Cozinha Experimental, a C. deve ter comentado com você... Muitas parcerias 
foram feitas naquela época... Com o Moinho Santista, com as Casas Bahia que, na verdade, 
montou a Cozinha Experimental... Os alunos trabalhavam e aprendiam sobre culinária, noções 
básicas alimentares e ainda recebiam palestras e as aulas da nutricionista da escola.... 
 
P: O senhor diria, então, que foi mesmo um trabalho grande pra construir a auto-estima da 
escola, dos alunos... 
 
A: Sim, sim... Da comunidade como um todo também.. Melhorou muito, mudou muito a escola, 
os alunos... Não que não existissem problemas, é claro... Eles existiam, mas acontece que 
existem em todas as escolas... Isso não tem como fugir... O pessoal falava, eu mesmo recebia 
telefonemas de pessoas que me aconselhavam a não se envolver tanto com a comunidade, 
que aquele pessoal era todo bandido, que era uma comunidade composta de gangues e de 
bandidos perigosos e que eu não deveria me envolver tanto com eles...  
 
P: O preconceito, não é? 
 
A: Nossa... O preconceito do pessoal de fora era grande, mas muito grande mesmo... Mas, 
olha, a verdade é que nós nunca tivemos problemas, sabe? Nenhum problema mesmo com 
nada disso... A não ser os problemas que teríamos em qualquer escola...  Pelo contrário... 
Fizemos um trabalho muito produtivo naquela escola... Muito bom...   



 
P: A comunidade colaborou na empreitada... 
 
A: Colaborou muito, muito... Aquela população do Mario Alcântara tem muitos filhos de pais 
problemáticos, tem, mas também tem gente pobre mas que é estruturada, entende? São netos 
e netas daquelas portuguesas bordadeiras da Ilha da Madeira, que ainda moram no morro, 
vivem ali, são gente direita, trabalhadora... O pessoal esquece disso... 
 
P: Exato... 
 
A: Infelizmente hoje já não dá pra fazer trabalhos assim... Em nenhum lugar, na escola... As 
famílias não são mais as mesmas, nem de longe... Não aparecem nas reuniões, não vêem 
quando chamamos, nem por bilhetes nem por convocação... Veja que até telegramas 
chegamos a mandar... Tenho até um aqui comigo que mandamos ontem... E os pais não vêm 
mesmo. Nem a mãe, nem o pai... Algumas mães nunca vieram a nenhuma reunião da escola, 
a nenhuma delas... Aqui mesmo nessa escola tenho um caso de uma mãe que nunca veio à 
escola, o filho falta demais e ela não atende a nenhum chamado nosso... Telefone, recado, 
nem telegrama, nada... Vamos ter que contatar o Conselho Tutelar, não tem jeito, até porque a 
situação dessa mãe frente a essa criança é de descaso, completo... E isso está previsto na Lei 
de Menores, no estatuto, temos que ver isso, não dá pra ignorar esse descaso com a criança... 
 
P: E a respeito, professor, especificamente do episódio da vinda do Ministro... 
 
A: Eu acredito que devido a toda essa reorganização da escola, nessa época, todo esse 
envolvimento que foi criado com a comunidade, dos professores da escola que eram até 
antigos nas suas funções, eram muito comprometidos com a escola, com os alunos... Eu 
acredito que acabou se criando uma identidade, uma auto-estima maior das crianças e da 
comunidade pela escola, sabe?... A escola tentava abrigar todo mundo com atividades extra-
curriculares, pra que funcionassem como complemento dos conteúdos escolares... No sentido 
de que aqueles alunos sentissem que tinham um lugar pra acolhê-los sempre... Eu acredito 
que foi exatamente por isso que a notícia veiculada pelo jornal A Tribuna quando veio o 
Ministro chamando o lugar de “cracolândia”, a escola da “cracolândia” causou um impacto tão 
forte na época... Nos alunos, na comunidade... E não só na comunidade, não, mas também em 
toda a equipe e em todos os funcionários que vinham trabalhando, que vinham se esforçando e 
desempenhando pra ajudar e vinham transformando a escola... 
 
P: Houve alguma atitude da escola frente a isso? 
 
A: Eu lembro que nós nos manifestamos junto à SEDUC, mas... Sabe... Não sei se eles 
tomaram alguma providência... Não sei... 
 
 
 
 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE MATEMÁTICA RECÉM ADM ITIDA NA ESCOLA 
 
P: Posso pegar alguns dados seus, R? 
 
RO: Claro, vamos em frente... 
 
P: Vou precisar do seu nome, idade, disciplina que ministra na escola... 
 
RO: O nome é R. O. S, minha idade é 45 anos e sou professora de matemática aqui na escola 
 
P? Há quanto tempo leciona aqui, R? 
 
RO: Leciono na rede em Santos há 1 ano e meio... Eu vim de São Paulo onde dava aulas 
particulares... Aqui no colégio Mário de Alcântara estou há 4 meses. Mas eu leciono também 
no Colégio Paulo de Tarso Marques Melo, em São Vicente, no Parque Continental... É público 
também... 



 
P: Já lecionou outras disciplinas ou exerceu algum cargo administrativo? E sua formação e 
capacitação, R? 
 
RO: Não, nunca lecionei outra disciplina e nem exerci cargo administrativo. Mina formação é 
Engenharia Química e tenho Licenciatura plena de Matemática... E atualmente eu também sou 
sua colega de Mestrado... Sou mestranda de Ensino das Ciências e Matemática, mas em São 
Paulo... 
 
P: Que bom, R. É bom e é trabalhoso ao mesmo tempo, né?  
 
RO: Nem me fale... Não tenho tempo pra mais nada... E vivo atrasada... 
 
P: Eu bem sei disso... Mas, R, voltando aqui para a nossa entrevista, com relação à inclusão 
escolar, qual a sua opinião? Como você vê essa questão? 
   
RO: Bom, sou honesta em dizer que no que se refere aos problemas físicos e mentais, eu 
penso que é apenas a inclusão é apenas uma questão de transferir responsabilidades... Sabe, 
de economia da parte dos governos.... Acho que como eles não querem gastar com 
professores ... Sabe... E tudo o mais que é necessário pra educação especial, vivem colocando 
os alunos junto com os outros... Os portadores de necessidades especiais em classes comuns 
vai dar no quê? O que acontece é que não adianta nada... Pode ver... Na maioria das vezes, o 
aluno portador de necessidade especial não encontra o que precisa numa classe comum, é 
claro... Os professores não estão preparados pra lidar com esses alunos com necessidades 
especiais, tem que ter gente especializada... Não tem material necessário, também, na maioria 
das vezes; não existe nem um auxiliar nas classes pra esses casos... Não dá... O aluno nem 
aproveita nada, não aprende nada... O que acontece? Eu vejo que o aluno fica abandonado, 
não encontra o que precisa... Nunca vai aprender e é muito ruim pro aluno se sentir 
abandonado. Não é salutar de forma nenhuma esse arranjo, eu acho. A professora sozinha 
com a classe e mais o aluno especial não dá conta do que esse aluno especial necessita... 
Mesmo... 
 
P: E com relação à inclusão em outros termos, com relação à inclusão social... 
 
RO: Bom, aí... É diferente, eu acho. Essas diferenças nem deveriam contar... Mas eu vejo que 
com relação à inclusão social tudo ainda é muito cruel... Eu acho.  Quando ainda são 
criancinhas... Os alunos, né, são criancinhas, fica mais fácil... Mas quando são adolescentes, 
fica muito difícil.  Eu vejo que os adolescentes que vêm de classes mais pobres, cujos pais não 
têm condições de oferecer o que alguns outros adolescentes têm, sofrem muito mesmo... É 
muito cruel mesmo... Não sei como se pode administrar isso... Na escola, com níveis muito 
diferentes entre os alunos... Os mais pobres sofrem mesmo... 
 
P: Você vê que a inclusão pode trazer problemas... 
 
RO: Vejo. E não é só na escola, não... Eu vejo que isso é muito forte ainda, no geral. Quer ver, 
por exemplo, no prédio onde eu moro... Meu filho, que hoje está já entrando na faculdade, foi 
criado junto com os filhos de pessoas muito bem posicionadas financeiramente porque lá mora 
muita gente assim... Eu moro com meus pais... Era casada com um cara muito rico, me separei 
sem nada e estou por aqui, levando... Então, lá no prédio moram essas pessoas bem 
posicionadas e junto com o filho do porteiro, junto com uma outra criança que tem problemas 
mentais... Vê? Meu filho foi criado assim, na mistura... Todos foram criados juntos e sempre se 
deram bem, todos eles... Meu filho, os filhos de ricos, o filho do porteiro, vê? Até aí tudo bem, 
eram pequenos... Já agora, que eles cresceram, a coisa não é bem assim... Nem todos 
aceitam o filho do porteiro, alguns evitam... Sabe que eu já presenciei casos onde o filho do 
porteiro do prédio é proibido de brincar com as outras crianças, filhos de moradores do 
edifício? Quando eu dava aula em São Paulo, fiquei sabendo de um caso em um colégio muito 
conceituado, o Colégio Rio Branco, onde uma mãe colocou na mesma escola o filho dela e o 
filho da empregada dela... Sabe? Pra ajudar a empregada, dar uma força pro menino ter uma 
educação melhor... E o que aconteceu? As próprias crianças, acredita?, talvez influenciadas 
pelos seus pais, não sei, não sei... As próprias crianças decidiram que não queriam o filho de 



uma empregada doméstica junto com eles na classe... Pode?  Eu não presenciei isso, é 
verdade, mas eu soube de uma fonte segura, bem segura...  
 
P: Então você vê o preconceito aparecendo aí, da sociedade... 
 
RO: Eu vejo mesmo o preconceito... Mesmo que o preconceito social não apareça, fica 
velado... Fica velado... Bem velado, às vezes... O pessoal disfarça, mas ele existe muito forte 
entre as pessoas... Aqui no Mário não acontece muito porque as crianças são quase todas do 
mesmo segmento... Mesmo as que não vêm de famílias desestruturadas, as que não têm pais 
com problemas de tráfico de drogas, de prostituição, presidiários... Eles são de famílias bem 
pobres, né? Muito pobres, que acabam vivendo no mesmo ambiente... No morro, todo mundo 
junto, mesmas festas, mesmos lugares... Acabam sendo julgados da mesma forma porque vem 
do morro, do mesmo lugar... Mas, normalmente, entre os adolescentes o preconceito social é 
muito ativo, quando eles vêm de meios diferentes, eu vi isso bem... 
 
P: Você vê que o fato de ser pobre e morar no morro já envolve todos em um mesmo rótulo, 
digamos assim... 
 
RO: É... É do morro... É pobre... E eu vejo também que a própria pessoa se rejeita, se ressente 
de estar ou se ressente de ser daquele segmento... Pode ver... Ela se afasta da convivência 
com os outros por vergonha, muitas vezes se afasta por vergonha... Eu acho que o professor 
tem que ver essas coisas... Principalmente aqui, no Mário... E daí procurar ter vínculo afetivo 
com eles... É preciso muito esse vínculo... Vê que eles são distanciados das famílias... Pode 
ver... Sabe que alguns não sabem dizer nem o nome dos avós, sabia? Inacreditável, mas não 
sabem... Eles não têm convivência com a família... É só com aqueles que moram ali, no 
mesmo barraco, na mesma casinha... As famílias não se freqüentam... É muito diferente do 
que a gente está acostumado... Você não imagina seu filho sem saber o nome dos avós... Eu 
mesma procuro me vestir de forma bem simples para vir dar aula, sabe... E até utilizo um 
vocabulário mais simples pra falar com os alunos e com os pais deles porque facilita... Facilita 
o entendimento deles do que to falando... Inclusive, eu acho que utilizar roupas caras aqui, 
modinhas, por exemplo, é uma afronta pros alunos daqui, uma afronta pra eles... 
 
P: Você acredita que o vínculo afetivo ajuda, então... 
 
RO: E como ajuda criar vínculo com eles... Eles te respeitam e aí você não só pode ensinar, 
mas também tentar ajudar na vida deles... Sabe, eu sou divorciada e hoje moro com meus pais 
e dou um duro danado pra me sustentar e sustentar meu filho que cursa a Federal de Santa 
Catarina. Mas antes, fui casada com um marido que estava muito bem financeiramente... Mas 
muito bem mesmo. Ao me divorciar, deixei tudo para trás... Mas, quantas vezes não presenciei 
cenas onde o preconceito social aparecia de forma muito cruel mesmo, quando eu andava na 
tal alta roda.... Nas escolas em que meu filho estudava em São Paulo, por exemplo... As 
pessoas nem disfarçavam, muitas vezes... 
 
P: E com relação a você, então, quando veio dar aula aqui, notou alguma coisa? 
 
RO: Menina. Veja só... Mesmo eu... Quando meus pais souberam que eu vinha dar aula aqui, 
ficaram com medo mesmo... Por causa do local e da fama... Meu próprio pai queria me trazer e 
me buscar todos os dias, imagine, com a minha idade... Tive que lutar pra convencê-los de que 
estou muito bem e que o local é como qualquer outro...  Existe mesmo uma grande parcela de 
preconceito da sociedade com relação a esse local...  Eles conhecem como cracolândia, tá?  E 
o aluno aqui é como qualquer outro, enfrenta muitos problemas financeiros... Sociais... Mas são 
como qualquer outro adolescente, que é pobre, que vive na parcela mais pobre da população... 
E em outros aspectos é igual a todo adolescente, de qualquer lugar, de qualquer condição 
financeira... Eu não vejo diferença nenhuma... Inclusive, os alunos são muito melhores que os 
das escolas particulares... Na minha opinião, pelo menos... 
 
P: Você acha? Em que sentido? Dava pra você explicar? 
 
RO: Veja, eu dei aula algum tempo no colégio Marista aqui em Santos, no Santista, sabe qual 
é, né? E sai por livre e espontânea vontade... Pedi demissão, sabe?... Mesmo precisando 



muito do salário... Agora sozinha, separada e com meu filho pra educar... Mas não quis nem 
saber de nada... Eu não agüentava mais trabalhar lá... O professor é tratado como um traste, 
precisa ver... Não tem autoridade nem voz ativa pra nada, porque o colégio não pode perder 
aluno, não pode perder os pais que pagam as benditas mensalidades... Imagine que não se 
pode tomar uma atitude de repreensão com um aluno, seja lá o que ele tenha feito... 
 
P: É nesse nível... Assim, declarado?  
 
RO: Sim, senhora... A direção chama nossa atenção porque não se pode brigar porque senão 
os pais tiram da escola e eles perdem a mensalidade... É pavoroso... Eu não agüentei e digo, 
sinceramente... Esses alunos aqui têm seus problemas, mas é muito mais fácil trabalhar na 
escola pública... Veja meu caso: eu moro no Canal 7, saio de casa e vou até o Parque 
Continental dar aula... Ando tudo isso... Mas eu prefiro, a ter que suportar o aluno dizendo que 
faz o que quer porque ele paga... E se o professor fizer alguma coisa... Aí o pai do aluno vem 
na escola e reclama... E o professor, já viu, né? Coisa que não acontece aqui, na escola 
pública... Aqui os alunos têm mais respeito pelo adulto... Não tem comparação... Pode ser filho 
de bandido, bandido, “avião” ... Mas tem mais respeito pelo professor ... Se criar um vínculo 
com eles, dá tudo certo... Um vínculo afetivo, porque eles são muito carentes... As famílias são 
distantes... Eles não tem aquela relação de família que a gente teve. 
 
P: E os pais, falando nisso, como você vê, aqui no Mário... 
 
RO: Você viu quando eu estava falando com a mãe daquele aluno, enquanto você tava me 
esperando?... Pois é isso... Uma coisa rara a mãe atender o chamado... Por isso até eu 
demorei e te peço desculpa de ter feito você esperar um tempão... Mas já que ela veio e eu 
tava aqui... Aproveitei pra dar conselhos pra ela como fazer com o filho e com ela mesma... Pra 
não ficar agüentando um marido que não ajudava em nada... Os pais hoje não são mais como 
antes... Atentos aos filhos.... No colégio particular, os pais fazem o que eles querem pra eles 
não encherem, sabe? Tipo faz o que quer e não me atrapalha na hora da televisão... E isso 
também é não ligar, não querer educar... Os daqui, às vezes a gente chama os pais e até se 
arrepende... 
 
P: Se arrepende? 
 
RO: É, quando os pais vêm aí a gente vê que os pais são piores... Que até que o aluno tá bem 
com aqueles pais daquele jeito... Mas na maioria das vezes não vem não... Nem por decreto... 
Por isso te disse que precisa do vínculo... A gente como professor precisa do vínculo... As 
famílias são muito diferentes das nossas, são distantes... Eles são muito carentes... 
 
 
 
   
 
ENTREVISTA COM O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, TA MBÉM RECÉM 
ADMITIDO NA ESCOLA. 
 
P: Vou pegar us dados seus, F... Seu nome, a idade, que disciplina você ministra... 
 
F: Meu nome é F. D. A. R., a idade é 26 anos e sou professor de Língua Portuguesa tanto no 
fundamental quanto no EJA... 
 
P: Há quanto tempo leciona aqui, F? Sempre foi Língua Portuguesa? 
 
F: Ah, eu acabei de chegar... Ainda estou me ambientando... Estou no Mário Alcântara há um 
mês... Mas leciono desde 2003. Antes lecionei no Cesário Bastos e no Azevedo Júnior... 
 
P: Já lecionou outras disciplinas?  
 
F: Não, nunca, só Língua Portuguesa. 
 



P: E a sua formação e capacitação... Qual foi? 
 
F: Foi Letras, a Licenciatura plena para Língua Portuguesa e para a Língua Inglesa. O tipo de 
capacitação é mesmo a de Professor de Língua Portuguesa e Inglês. Ah, também trabalho no 
PROCON de São Vicente, em outra atividade... 
 
P: E o que você pode me dizer sobre sua opinião a respeito da inclusão escolar, F? 
 
F: Bem, sob meu ponto de vista a inclusão escolar é necessária, não precisaria nem ser 
discutida... E deveria ser automático, normal. Entretanto, tem um porém, eu vejo... Quando se 
trata de incluir alunos com necessidades físicas especiais, aí a escola tem que estar 
preparada... Todos os professores têm que ser capacitados para lidar com esses alunos 
especiais em suas classes inclusivas, eu acho.  Do contrário, ficam completamente inseguros, 
sem saber como agir, não há dúvida... E o aluno especial fica da mesma forma, inseguro, sem 
aproveitar nem aprender como deve... Acaba ficando isolado, sem participar de nada, até 
porque o ambiente ... A estrutura precisa ser adequada também, sem dúvida. 
 
P: Você já trabalhou com a inclusão escolar?   
 
F: Já, de alunos com necessidades especiais, porque as outras inclusões, eu penso, nem 
existem sob meu ponto de vista... São automáticas... Pelo menos para minha maneira de 
pensar e de ser professor... Mas, quanto às necessidades especiais, o professor e a escola 
tem que ter a capacitação e os recursos necessários pra produzir um ambiente propício ao 
aprendizado desse aluno... No Estado eles apregoavam que todos os professores seriam 
capacitados para lidar com esses alunos especiais em suas classes... Mas eu não vi isso não, 
enquanto estive lá... Inclusive, no Cesário Bastos, onde eu trabalhava, tinha deficientes, mas 
não tinha capacitação... Eu mesmo tinha deficientes na minha classe, mas não fui capacitado 
para lidar com aquele tipo de aluno... Nunca... É uma situação difícil pro professor e difícil pro 
aluno... A estrutura das escolas é feita... É idealizada pro aluno mediano, pro aluno comum, 
entende, pra maioria que não têm nenhuma necessidade física especial... Não são feitas para 
os especiais, os diferentes.... Não tem nada estruturado pra acomodar esse aluno... Isso tem 
que mudar e o ambiente precisa ser pensado...  Para esses alunos especiais poderem também 
aproveitar e interagir no mesmo ambiente, todo mundo junto.... 
 
P: E você acredita que a inclusão deve ser automática, então... E de que modo você a realiza, 
F? 
 
F :A inclusão social... A inclusão de alunos com problemas sociais... De qualquer espécie, eu 
vejo diferente porque depende muito do professor, do tipo de aula, do relacionamento... Do 
vínculo com o aluno, sabe? Eu gosto muito de trabalhar dando aula para esse tipo de aluno 
como aqui, sabe... Os que são excluídos socialmente.... E sabe por quê? Porque eles são 
ótimos alunos, sabia?... Porque eles gostam realmente da escola... 
 
P: Você vê que eles gostam mais da escola que os outros... Mas gostam mais da escola ou 
gostam mais de estudar?  
 
F: Os dois... Da escola e de estudar... A escola é referência pra eles... A escola é importante na 
vida deles... Demais.  É aqui que eles têm muitas das coisas que as outras crianças têm, de 
outros modos... Computador, eles têm? Não, mas aqui eles têm... Cinema é outro exemplo... É 
por isso que os professores aqui sempre fazem atividades para as crianças com filmes... Com 
esse objetivo de proporcionar pra eles algo que eles não têm de outro modo.... Essas crianças 
com experiências muito diferentes, mas muito diferentes do que até nós podemos imaginar, 
eles são ótimos alunos... Eu gosto muito deles.  
 
P: Você então não têm tido problema com eles de nenhuma espécie? 
 
F: Que nada... Só coisas bobas, que qualquer garoto ou garota fazem... Gostei muito de vir 
para cá... Exatamente porque eles nos querem... A gente vê claramente que eles querem 
nosso apoio, nossa conversa, nossa ajuda... A gente vê que eles querem criar vínculos, 
querem se relacionar... Eles são alunos que realmente se importam com a escola, 



diferentemente dos outros... Eles ficam na escola e não saem correndo quando acabam as 
aulas... Lá no Azevedo Junior, onde os alunos não são ricos, é claro, mas têm condições muito 
maiores e melhores que os daqui, a diferença é gritante... Eles não criam vínculos, só querem 
saber de acabar a aula e sair correndo, não se importam nem em cuidar da escola... Por quê? 
Porque a escola não é referência pra eles... Aqui é, pros alunos daqui a escola é algo de muita 
importância... 
 
P: E os pais desses alunos, você já conseguiu perceber como funcionam esses pais? Você 
está aqui há um mês... 
 
F: Ausentes... Com certeza. Eu vejo que os alunos daqui se interessam por qualquer coisa que 
acontece ou aparece... Eles se interessam é, no fundo, porque gostam de aprender... É claro 
que se for só aula de copiar e escutar, eles se cansam... Não preciso nem dizer que todo 
mundo se cansa disso... Por isso eu procuro criar coisas diferentes, pra chamar a atenção 
deles, pra trazer esses garotos pra escola, pra aula... Eles criam relação forte com a gente. E 
olha que eles cuidam da escola mesmo, na acepção do termo... Tomam cuidado pra não 
estragar as coisas, não rabiscam, não picham as paredes... E por quê? Porque a escola é o 
principal foco de atenção deles, até para se sentirem igual aos outros... 
 
P: Igual aos outros de outras escolas, de outros ambientes? 
 
F: Sim... Os outros mesmo porque eles têm muita baixa-estima... Essas crianças daqui... Aqui 
os alunos precisam de referencial e nós temos que dar esse referencial... Os do Azevedo 
Junior, por exemplo, não estavam nem aí... Já escolheram outros referenciais, devido ao estilo 
de vida e aos recursos e ao ambiente que freqüentam... Os daqui não têm nada... Na maioria, 
nem pai e mãe têm... Vivem jogados... Imagine uma criança, como muitas daqui, que nem em 
casa pode ficar. Porque a mãe tem 5, 6 filhos e nem todos do mesmo pai. Aí ela resolve que 
vai ficar com 3 ou 4 e os outros vão ficar com outras pessoas... Aí elas põe os que não querem 
pra fora de casa e pronto... Imagine essa criança passando pela porta da casa, sabendo que a 
mãe está lá com os outros filhos e que escolheu ele para ficar de fora... Imagine ficar jogado na 
casa de qualquer um porque a família decidiu que você está atrapalhando e te coloca de fora... 
Isso acontece direto com as crianças daqui... Ver só violências, medo de ser preso, falta de 
tudo, pais que nem estão aí, às vezes quem fica com eles são os avôs e avós que estão já 
velhos e não conseguem educar, nem oferecer nada... Essas crianças aqui vivem coisas 
inimagináveis e nós somos a referência delas, o ponto de apoio, o foco da atenção deles, o 
exemplo. E eles precisam de muita atenção porque se sentem muito mal perante o resto da 
sociedade: moram no morro, no meio de problemas, de violência... São vistos de forma 
preconceituosa, sim, e eles têm muita baixa auto-estima por isso. E no meio em que vivem eles 
têm que se mostrar fortes, sem fraquezas, sem necessidades, senão é visto como fraco. Eles 
não conseguem se expressar, expressar seus pensamentos e sentimentos. É flagrante. Até os 
agressivos... Você vê que o olhar diz outra coisa: eles querem atenção... A violência e a 
agressão vêm junto com um olhar que diz o contrário disso... 
 
P: Entendo... A violência como um mecanismo de defesa... Atacar pra não precisar se 
defender... Bater antes de apanhar... Mais ou menos isso que você vê? 
 
F: Isso mesmo, exatamente isso como a senhora está falando, mecanismo de defesa mesmo, 
para não mostrar sua fragilidade, sua carência... Eu tenho um aluno na sétima série que é 
assim... E o problema é tão grande que ele criou, que somatizou até um gestos ... Assim, uns 
comportamentos físicos... Como uma espécie de espasmo... De tanta dificuldade que ele tem 
pra se soltar, pra se mostrar, pra interagir...  Eu venho tentando, desde que cheguei, sempre 
que dá, programar atividades onde ele possa se colocar mais e ir perdendo os modos 
agressivos... Na verdade, são modos de alguém com medo, assustado... Como você disse, 
mecanismos de defesa.... 
 
P: E você vê que tem conseguido resultados com seu método? 
 
F: Sim, melhora aos poucos, mas melhora... Preparei uma aula especial pra isso essa semana. 
Mas, infelizmente, ele não estava... Ele foi escolhido pela escola pra participar de uma visita à 
exposição de cultura japonesa, que está ocorrendo no Centro de Convenções e alguns alunos 



foram... Foi uma pena. Mas não faltará oportunidade pra repetir... Outros alunos também se 
beneficiam dessas atividades, tenho reparado nisso... Desde o início vi que eles não 
conseguem se soltar, se colocar, é muito claro isso... E eles também têm dificuldade de 
abstrair, além de serem muito introvertidos... 
 
P: E você utiliza esses métodos nesse sentido inclusivo... 
 
F: Exato. Nessa atividade de leitura, eu levo os livros para a classe e na primeira aula eles 
lêem. Mesmo aqueles que dizem que não querem ler, eu vou dando um jeitinho, vou dizendo 
“leia mesmo que seja um pedacinho” e, na segunda aula, peço que sentem em círculos e cada 
um deles vai indo para o centro falar do que leu, o que sentiu, o que pensa do que leu... Enfim, 
eles têm que se colocar, entende? Incluo todo mundo nisso, todo mundo fica igual, porque todo 
mundo uma hora vai no centro... No começo foi difícil... Mas, agora, eles estão se 
acostumando... E quando cada um acaba, peço que os outros batam palmas, agradecendo 
pela coragem do colega de ter ido lá na frente se expor e falar o que pensa... E eles estão se 
saindo muito bem! Se soltando, falando... E eu reparo que eles ficam bem depois que falam e 
recebem os aplausos... Eles precisam se sentir com atenção, sentir que são objeto da 
preocupação e da atenção do professor... Só vendo como a auto-estima deles é baixa... Eles 
saem da roda diferentes depois de falar, de discutir com os colegas, de serem aplaudidos... 
Reparei que os aplausos foi uma boa idéia... Eles precisam de toda espécie de estímulo... A 
senhora acredita que eles gostam dos aplausos? É como se para eles isso fizesse diferença 
enorme... Como se eles se sentissem gostados, digamos assim... Todo mundo fica igual, os 
falantes, os tímidos porque todo mundo fala, todo mundo fica fora e dentro da roda.. .Acho que 
isso trabalha inclusão, não é? 
 
P: Com certeza... 
 
F: E eles têm brincadeiras agressivas entre eles, veja... O tempo todo ficam brincando de se 
bater e, às vezes, a agressividade é grande.... Claro que devido ao ambiente que vivem, onde 
a força é vivenciada o tempo todo, ao máximo, eles têm que ser fortes, têm que saber se 
defender... É isso que aprendem no ambiente deles... Quando falei com eles sobre isso, bem 
naturalmente, eles me disseram que era só brincadeira... Eles vêem como pura brincadeira... E 
era brincadeira mesmo... Até a brincadeira deles é violenta, entende? Até o contato entre 
amigos, caloroso, é violento... Como se fosse feio não ser violento... Então, tenho procurado 
tocar nesse ponto, ir devagar e tentar conseguir ir modificando isso... Pra eles aprenderem a 
dosar, brincadeira é brincadeira... Com tudo faço da mesma forma, vê, assim: não ataco o 
problema em si, entende? Não ponho em foco a questão: vou indo por fora, tateando...  Não 
falo do defeito ou da coisa que estou vendo... Vou indo por fora e tento articular o problema 
dessa forma pra poder falar sobre ele. E assim vejo que consigo resultados… Apesar do pouco 
tempo, já consegui resultados... 
 
P: Você vê o preconceito existindo entre eles, de alguma forma... Vê da parte da sociedade? 
 
F: Entre eles, não. Quanto têm briga é coisa de adolescente... Entre eles são como qualquer 
adolescente... Mas o preconceito da sociedade em volta existe e é bem grande, eu acho, pelo 
menos... Já conversei com muitos professores que trabalharam aqui e saíram... Veja, até eles 
odiaram e saem dizendo que o local é péssimo, que o ambiente do morro é muito ruim, que os 
alunos são ruins, não aprendem... Dizem que dão graças a Deus de ter conseguido sair 
daqui... Isso é um preconceito muito grande e isso passa pro aluno, quer saber? E eu discordo 
dessa posição desses professores. Completamente. A localização pode ser ruim porque a 
pessoa não está acostumada, e sei lá mais o quê, mas os alunos não são ruins coisa 
nenhuma! São muito bons, eu vejo. O que interessa é o nosso exemplo, nossa maneira de se 
portar... Se você age certo eles respondem bem, pode crer... Eles são alunos que passam por 
situações muito difíceis, como eu disse. Ficam em creches, jogados com parentes, mãe e pai 
ausentes... Inclusive sabendo que os pais preferiram os outros filhos... Isso já é muito 
discriminador... O sistema é discriminador, eu vejo. Muito... A escola é discriminadora porque o 
sistema é discriminador... A criança sente-se mal mesmo, olham torto pra ele: “Ih, é lá do Morro 
do Pacheco... Mora no morro... Só tem bandido lá...” É o que eles enfrentam nos locais para 
onde vão, por onde passam... Uma forte discriminação. E sem nada, sem família... Porque hoje 
podemos ter núcleo familiar, mas família que é bom está acabando... Núcleo familiar é uma 



coisa, família mesmo é outra... E isso faz muita falta no crescimento, eu vejo. As crianças estão 
crescendo sem família, na maioria das vezes, não é só com as crianças daqui... Dos colégios 
particulares também...  
 
P: Você vê que nos colégios particulares, onde provavelmente os pais têm melhores 
condições, os pais também se afastam? 
 
F: A família quase que não existe mais enquanto exemplo e suporte, em todas as classes 
sociais... Alguns ficam direto no computador, com aqueles jogos... Só vêem televisão e uma 
programação muito ruim. E aqui no Morro não tem nem a TV a cabo, que ainda oferece 
algumas programações diversificadas, que incluem canais de História, mundo animal... Imagine 
trazer a TV a cabo para o Morro... As firmas não trarão pra cá... 
 
P: Por que você acha que não? 
 
F: Ah, eles sabem que se colocam o equipamento pra população do Morro poder ter TV a 
cabo... Já viu, né? A hora que colocasse, todo mundo iria piratear... Ninguém compraria... 
Repara que não têm por aqui a ligação pra TV a cabo e têm na cidade toda.....Mesmo o 
pessoal no Morro que poderia pagar, um ou outro, de família mais estruturada , não pode ter 
TC a cabo... Eles sabem que se colocar o pessoal vai piratear direto... 
 
P: Eu não tinha pensado nisso... 
 
F: É... Mas eu estou muito feliz de trabalhar nessa escola... Eu gosto de trabalhar aqui.... Os 
alunos são bons, precisam da escola, gostam e cuidam da escola e mesmo aqueles que não 
têm bom comportamento, precisam é de atenção. Com bom senso e jeito, você lida com eles 
numa boa... È muito bom trabalhar com essas atividades que lidam com o fato de ter que se 
expor, falar, dar opinião... Trabalha a introspecção, a inclusão e de quebra os outros treinam a 
solidariedade... Com os colegas que estão se expondo... Dá bons resultados, tenho visto que 
sim... Se expor por aqui é problema... Eu acredito que temos que trabalhar o aspecto 
psicológico para poder entrar com a matéria e eles poderem realmente aprender... Se não, não 
adianta nada... O aspecto psicológico é muito importante... 
 
P: Também acho, mas eu sou suspeita... Sou psicóloga... 
 
F: Ah, é? Por isso então falou aquilo de mecanismo de defesa... É verdade mesmo... O aspecto 
psicológico aqui conta demais porque pra aprender, eles precisam se livrar de alguns 
entraves... Eles têm muitos entraves... Vejo que eles se sentem rejeitados, diminuídos, devido 
a morarem no morro, devido às circunstâncias do ambiente, devido ao trabalho dos pais... 
Como disse, a baixa auto-estima é muito grande... Veja, eu tenho uma aluna que sempre é 
negativa, vê tudo de forma ruim e negativa, pessimista e eu fui indo devagar pra chegar nesse 
ponto com ela... Ela me disse claramente que sabe que é negativa, entende? Falou pra mim 
que sabe disso, que isso é normal, ela nem vê que isso é negativismo... Pra ela é normal, 
entende?  
 
P: Entendo... 
 
F: Eles vivem isso, sentem isso o tempo todo, experimentam isso o tempo todo, vira normal, a 
auto-estima fica muito baixa, eles se sentem rejeitados... E isso é que prejudica, eu vejo. 
Prejudica o aprendizado de tudo, da matéria, da vida... Cabe a nós trabalhar isso pra ajudar... 
Por isso eu vi que a atividade onde todos aplaudem é importante para eles... Durante alguns 
minutos eles se sentem alguém... 
 
 
ENTREVISTA COM PROFESSORA DE ARTES 
 
P: Vou precisar de uns dados seus... 
 
RN: Claro. Nome, idade, isso? 
 



P: Sim... E também a disciplina que ministra, há quanto tempo... 
 
RN: O nome é R. N. C., a idade é 45 anos, sou professora de Artes e já leciono Artes há 20 
anos... Mas estou no Mário Alcântara há apenas um mês e meio... 
 
P: Já lecionou outras disciplinas... Ou trabalha em outros colégios, R? 
 
RN: Não, nunca lecionei outra matéria. Sou também educadora profissional do Projeto Nossa 
Escola no Colégio Olavo Bilac e leciono Artes no EJA, no Colégio Leonardo Nunes, na Zona 
Noroeste. 
 
P: E sua formação, como foi?  
 
RN: Bom, sou artista plástica há bastante tempo... 
 
P: E como você vê a questão da inclusão, R?  
 
RN: Eu acho que é necessária, muito necessária... Eu vejo que acontece normalmente nos 
colégios, pelo menos nos que eu trabalho... No Olavo Bilac, na parte do Projeto Nossa Escola, 
têm muitos alunos com deficiências, tipo mental, Síndrome de Down, paralisia cerebral... E 
todo mundo aproveita muito a convivência.... Inclusive, essa parte é muito importante, eu acho. 
Lá tem uma professora de dança cigana, a professora Aparecida... Ela é uma voluntária... E a 
dança tem melhorado não só a parte motora dessas crianças, mas também a auto-estima... As 
aulas de arte são muito importantes sob diversos aspectos pra essas deficiências... Influência 
de muitas formas... Ajuda a integração de todos, ajuda a melhorar a auto-estima, estimula até 
mesmo o auto-conhecimento, as emoções... Nessa época de tanta violência, é muito 
importante a parte estética... Inclusive na questão das drogas, ajuda muito... Na zona noroeste 
tenho alunos com esse problema de drogas, no EJA, e as aulas ajudam a auto-estima e a 
colocar as emoções... Se soltar, sabe? Lido também com filosofia da arte... Sabe, a arte traz a 
pessoa de volta pro mundo real, quando ela está nas drogas, a pessoa fica longe das drogas 
de modo são... 
 
P: E você vê como a inclusão de outros tipos de alunos, como por exemplo, as crianças filhos 
de traficantes, prostitutas... 
 
RN: Aqui no Mário acabei de chegar, estou há um mês e meio e só peguei sextas séries... Na 
verdade, estou aqui só para completar meu número de horas e por isso peguei só 3 classes... 
Mas, olha, estou até passando as notas deles agora... Tá vendo? Elas são muito baixas... Eles 
não têm muita iniciativa... Em relação a arte, eles são muito fracos... Essa parte estética acho 
que nunca foi trabalhada com essas crianças... Engraçado, acho que eles são muito fracos 
cognitivamente... É esquisito, sabe? 
 
P: Como assim?  
 
RN: É que a parte de música eles adoram, por exemplo... Vejo que eles gostam da aula, se 
comportam, não tem indisciplina até... Mas sinto eles muito fracos, sem estímulo, sem auto-
estima. Eles são fracos... Não conseguem lidar com a arte... A abstração... Eles não 
entendem... Quando é aula que têm música, tudo bem... Mas o resto, pintura, eles não tem 
jeito, são fracos... Tem uma menina em uma das salas que não tem os dentes da frente, 
acredita? Eu falei com ela, com jeito, “olha, por que você não vê essa questão dos seus 
dentes? Você é uma menina tão bonita, precisa ver isso...” Acredita que a menina chorou, só 
porque falei com ela com carinho, com compreensão? Nossa, eles aqui são muito carentes... 
Nunca vi... Eles vêm mesmo de famílias desestruturadas, os pais não ligam, é muito difícil a 
vida deles, nossa... 
 
P: Você antes não tinha tido essa experiência com esse tipo de aluno que você está 
descrevendo? 
 
RN: Assim não... Acredita que eles não sabem nem usar o compasso ainda? Eles têm muitas 
dificuldades, para mim vai ser um grande desafio essas crianças... Certos problemas são 



mesmo iguais em todos os lugares, dos adolescentes, das crianças... Os jovens são iguais 
também... Mas no Olavo Bilac, por exemplo, é misturado, tem crianças muito pobres, filhos de 
pais meio que marginais, mas têm crianças também de famílias bem estruturadas, com 
dinheiro, normal... E na zona noroeste é o Eja... Eles já são maiores, trabalham, é diferente... 
Essas crianças aqui são muito carentes... Muito fracas nesse aspecto da estética. É, na 
verdade, cada realidade é diferente entre si, mesmo... Não se pode igualar todo mundo e fazer 
tudo igual... Cada realidade é uma mesmo... 
 
P: Sua experiência aqui está sendo única? 
 
RN: Está... Já dei aulas em muitos colégios, em particulares também. Mas é uma coisa muito 
diferente, de um pro outro. Aqui as crianças são fracas... Carentes... No Colégio Cenáculo, por 
exemplo, a educação é como mercado, sabe, mercadoria... Os alunos filhos de médicos, 
advogados, chegam lá, têm problemas, mas dá tudo certo...Todo mundo passa de ano, sem 
interferência nem problema nenhum... É uma coisa terrível... Só interessa que paguem a 
mensalidade... Só vendo a coisa como é...  
 
 
P: E como você trabalha a inclusão?  
 
RN: A inclusão eu trabalho também assim... Acho que a inclusão é bem assim também... De 
vários tipos, muito diferente de colégio pra colégio, de aluno pra aluno... Cada caso precisa de 
um planejamento diferente... Se for tudo feito direito, dá certo.  
 
P: E como você vê os pais?  
 
RN: Nem se importam com nada... Sabe, no Eja tem uma aluna surda. Eles trouxeram um 
intérprete... Só pra ela, sabe... O intérprete fica lá e traduz tudo pra ela na linguagem dos 
sinais.... E sabe que ela é uma das melhores alunas? Só tira notas altas... Vai super bem em 
todas as matérias... Cada problema tem uma necessidade diferente, por isso são especiais. 
Tem que se agir de formas diferentes... No Eja os professores arrumam jeito para cada aluno 
especial que aparece... 
 
P: E você percebe algum preconceito, ou alguma diferença com relação às crianças desse tipo 
de população desse colégio? 
 
RN: Aqui nessa escola ainda estou me adaptando, mas não percebo diferença de tratamento 
em relação às crianças, mesmo as que dão problemas.  Vejo sempre muito preconceito nas 
famílias de alunos com necessidades especiais: as famílias têm medo que as outras crianças 
“tirem sarro” dos seus filhos... Mas isso é raro... As crianças menores, então, não ligam mesmo 
para as diferenças, seja qual for... Física, financeira, social... A escola da família é importante 
pra isso mesmo... As crianças que se sentem jogadas, então, aproveitam muito a escola... Têm 
interesse pela escola e participam de qualquer coisa que se inventa.... Às vezes tem pais que 
levam os filhos de manhã e só vem pegar de noite... E eles acabam aproveitando muito a 
escola. Falando de pais, os pais hoje em dia querem se ver livres dos problemas. Acabam 
levando e deixando na escola o dia todo porque querem se livrar de cuidar deles. Os pais hoje 
não se interessam tanto pelos filhos. E a prefeitura dá escola, comida, livro, caderno, mochila, 
sapato... Ai é que os pais deixam mesmo tudo pra escola... Assim fica fácil ter filhos hoje... É só 
mandar pra escola... 
 
P: E como você vê o comportamento desses alunos daqui...No geral... 
 
RN: Aqui sinto que os alunos são muito mais carentes, de famílias completamente 
desestruturadas... Sinto muita diferença deles pros outros... Eles têm muita baixa-estima... Mas 
vejo que eles dão muito valor à escola... Podem até se cansar da aula e tudo, mas dão valor 
para a escola... São mais respeitosos, também...  
 
P: E quanto a preconceito, você vê algum, de alguma espécie? 
 



RN: Nossa... Até os coordenadores falam: “Nossa, como você consegue dar aula lá? O 
ambiente é pesado, têm traficantes”... Mas o traficante dá valor a escola... No Eja, que eles já 
estão maiores, e são traficantes, às vezes, é que dá para ver como eles valorizam a escola... 
Traficante sempre dá valor a escola... E eles mesmos sabem reagir... Quando tem algum aluno 
fazendo bagunça demais, atrapalhando e tentando criar confusão com esse negócio de vender 
droga e coisas similares, os outros alunos tomam a iniciativa e não permitem que haja 
bagunça... Eles mesmos se manifestam... O preconceito é do lado de fora, né? Da sociedade... 
Não vejo nada disso entre as crianças... É tudo normal e as crianças são como qualquer outra, 
em termos de problemas de adolescentes, sabe como é... Só vejo que aqui eles são muito 
despreparados pra uma série de coisas, principalmente na parte estética... As condições de 
vida são muito diferentes... São muito duras... A arte precisa atingir esses alunos... Eles são 
muito carentes e se sentem muito pra baixo. 
 
 
 
ENTREVISTA COM PROFESSORA DE CIÊNCIAS 
 
P: Preciso de uns dados seus, C. Concorda? 
 
CT: Claro... Meu nome é C. T. 
 
P: E sua idade? 
 
CT: 44 anos... 
 
P: E qual matéria você leciona e há quanto tempo?  
 
CT: Aqui na escola sou professora de Ciências no ciclo II, quer dizer, das sextas às nonas 
séries... E aqui no Mário já estou há 10 anos, mas leciono desde 1987... 
 
P: E sua formação e capacitação? 
 
CT: Foi Letras e Biologia... Licenciatura curta para Ciências e Matemática e também pedagogia 
para administração... A capacitação é pra professora de Ciências e Matemática e parte 
administrativa . 
 
P: C, como você vê a escola inclusiva, a questão da inclusão escolar? 
 
CT: Quanto à inclusão de alunos com necessidades especiais, acredito que a escola precisa 
ter recursos e auxílio de pessoas especializadas, o que não existe mesmo... Eu tenho uma 
cadeirante na minha sala, mas isso até não é problema porque o colégio tem rampas para 
facilitar o acesso e pequenos recursos pro tipo de problema dela... Mas quando é algo mais 
grave, é um problema sério... Os professores necessitam de ajuda até para poder distinguir 
certos problemas que os alunos apresentam... Veja só você, por exemplo, a dislexia... Não é 
tão simples assim identificar o problema, não... A escola deveria ter psicólogos em tempo 
integral pra auxiliar em uma série de coisas... A criança tem uma dificuldade... O professor com 
35 alunos na classe... Ele não consegue dar atenção aos que tem algum problema, com 
certeza... Eu sou do tipo que acredito que tudo tem solução... Mas tem tanto interesse político 
nisso tudo que não dá... E nós tínhamos condições de ter uma escola bem melhor do que 
temos, com mais recursos, fala a verdade.... 
 
P: E quanto à inclusão de alunos provenientes de camadas mais marginalizadas da 
população? 
 
CT: Como aqui, né? Aqui no colégio temos uma clientela muito carente... E falta 
acompanhamento dos professores para saber lidar com esse tipo de problema também... Aqui 
as crianças praticamente se cuidam sozinhas, assumem cedo muitas responsabilidades, 
inclusive de trabalho, sabe? ... Alguns chegam tarde na aula porque estavam trabalhando... E 
sabe em quê, né? No tráfico, muitas vezes, é claro que é no tráfico... A gente percebe longe... 
E são os próprios pais que levam, algumas vezes, por mais incrível que possa parecer... 



 
P: Os pais levam os filhos para trabalharem com eles no tráfico? 
 
CT: Sim... Não digo a maioria, mas a grande parte aqui tem uma vida difícil, são carentes por 
demais... Alguns vão mesmo pra ajudar os pais que eles levam mesmo os filhos pras drogas 
junto... Alguns saem de estudar de dia pra trabalhar mesmo, no CAMPS, por exemplo... 
Menina também, viu? Igual... Mas, muitos outros, que tipo de trabalho pegam? Não sabemos 
mesmo... Pelo menos eu, como professora, não sei... Não sei se a orientadora ou alguém é 
informado, mas eu não sei... Sei que eles saem e dizem que é pra trabalhar... 
 
P: Como você vê o comportamento dos pais?  
 
CT: Muitos deles passam o dia todo em locais para tentar sobreviver...  Os pais nem aí... Ficam 
no Pró-viver, nas Ongs, sei lá... Lá eles têm banho, alimentação em um período e, aqui na 
escola, ficam o outro período que também dá alimentação... Eles são muito sozinhos, carentes, 
não tem acompanhamento de ninguém, se viram sozinhos mesmo... A maioria dos pais não 
está nem aí... É claro que têm exceções... Mas to falando de modo geral... 
 
P: E isso influencia na escola, você acha? 
 
CT: E como... E eu não entendo o porquê...  Estamos numa cidade com tantos recursos, o país 
teria condições de colocar a verdadeira escola integral em prática...  Mas não entendo porque 
não funciona... Acho que é por causa de tanta política que cerca a educação... E o resto, que 
tudo agora é política...  Em casa as famílias são desestruturadas, eles não têm estímulo... 
Precisava ter mais reforços, mais atividades pra eles... Eles têm muitas dificuldades, de todos 
os tipos... Antes, eles não entendiam o que liam e a gente precisava estar atenta com isso... 
Mas, agora... Agora eles não entendem nem o que a gente fala... Eu acho que falta mais 
investimento, mais formação para nós professores sabermos lidar com isso, com essa 
população carente, com todo o tipo de problema social e também com tanta mudança que 
acontece... 
 
P: Você vê falta de condições pros professores? 
 
CT: Ex.... Só têm isso...  Os alunos, eles são agressivos, às vezes... Mas no fundo são o tempo 
todo carinhosos e reagem bem a nós... Respeitam os adultos... Se tratar bem, eles retribuem... 
Se comportam melhor até que em colégio particular, viu?  O vínculo é muito importante aqui... 
Esse vínculo afetivo aqui faz muita falta porque eles não têm em casa. E nós, como 
professores, precisávamos de mais aulas, de mais cursos, de mais leitura e ensino para 
podermos lidar com todas essas mudanças, saber como agir melhor pra ajudar essa 
criançada... E ainda eu acho que a família mudou muito, as mulheres têm que trabalhar muito, 
fora e dentro de casa, os pais também, a família está muito diferente... Junta tudo... Por pior 
que fosse, no passado você tinha em casa a tradição, os valores , a educação... Mas hoje, sei 
lá. Não tem nada disso. O adulto não tem mais valores também. Para dar o exemplo... A 
sociedade está muito ruim... Você só vê barbaridades por aí... E essas crianças têm pouca 
ligação com a família, fazem as coisas sozinhos, se viram sozinhos.... As famílias não são mais 
estruturadas como antes. Não existe mais a relação família. Isso acabou. 
 
P: E como os pais reagem quando a escola chama? 
 
CT: Ih, quando se chama o pai ou a mãe, então, muitas vezes é pior... Eu prefiro nem chamar... 
Não digo que é a totalidade, mas a maioria é assim... Os pais até vêm na reunião de pais e 
mestres, mas não falam, não tomam atitude nenhuma... Devem dar uma bronca quando 
chegam em casa, alguns até dão surra... Mas nada disso adianta. Não modifica. Muitas vezes 
quando se chama o pai, o que acabamos vendo é que o pai ainda é pior que o aluno... Os pais 
não tomam atitude séria, não querem ter mais trabalho. Participam de festas, até vem nas 
reuniões, mas não escutam. Na verdade, nem escutam o que a gente diz. 
 
P: E você acompanhou o episódio de 1999 quando o jornal publicou a matéria chamando o 
local de cracolândia? 
 



CT: Eu não estava aqui nessa época, veja só... Foi o único ano que troquei de escola... Por 
isso não acompanhei a coisa toda. Mas o colégio nessa época era mais ativo... Era muito legal 
nessa época... Hoje não tem quase nada... Não sei o porquê... Mas diminuiu muito... Antes 
tinha muitas comemorações, fazíamos muitas atividades, mas agora acabou. Nem entre os 
professores tem mais essas coisas. Antes tinha a comemoração dos aniversariantes, sabe, 
essas coisas? Agora não tem mais nada. Ninguém tem tempo pra nada, tudo corrido... Os 
professores vão e vem com muito mais freqüência e isso também é um problema... Não tem 
mais liderança entre nós... A escola era mais ativa mesmo naquela época... Talvez a queda 
seja dos professores que não incentivam...  A maior parte é nova, os mais velhos estão 
cansados.... Precisa sempre ter um líder, aquele que encabeça tudo, sabe? Se não tiver isso, 
não tem nada mesmo. E sem falar na comunidade que também era envolvida muito mais, as 
mães ajudavam, faziam cortinas, era grande o entrosamento... Hoje isso também mudou... 
Antes a comunidade participava mais, as famílias trabalhavam mais... Ainda continuo achando 
e digo mesmo que acho que um apoio psicológico iria bem pra ajudar a lidar com tudo isso, 
mais cursos de atualização, mais preparo também... 
 
P: Você percebe ou já percebeu alguma vez preconceito dirigido a essas crianças, ou entre 
eles mesmos? 
 
CT: Nunca percebi o preconceito; pode até existir, mas nunca vi, assim, da parte de 
professores, por exemplo, ou entre eles... Aqui o local ficou muito marcado e acabou conhecido 
como cracolândia, você deve saber... Mas nunca tive problemas, ando a pé por aqui, de 
ônibus, não venho de carro e nunca me aconteceu nada... As pessoas podem até falar que o 
local é ruim, mas eu não vejo diferença. Entre eles, às vezes, você vê um certo preconceito, 
mas dá pra entender... Não é nada por mal... Veja, eles falam assim: “sabe aqueles, que 
moram lá na parte tal” ... Entende? Eles têm partes melhores e piores no morro pra morar. Isso 
é visto entre eles. Mesmo na maior pobreza, eles têm exemplos de pobreza maior... Quando 
eles falam do pessoal que mora em palafitas, em mostram como eles são mais pobres do que 
eles mesmos... E é mesmo, né? Afinal, eles têm um barraco no morro, uma casinha no morro, 
e não é em cima da água. É muito engraçado, eles no meio da pobreza, vêem os outros como 
mais pobres ainda... Mas acho até que é para se sentir melhor... 
 
P: Como se fosse uma compensação... 
 
CT: É mesmo... Eu via muito isso quando dei aula no Colégio Vinte e Oito de Fevereiro... Sabe 
qual é? É aquele que fica ali no Saboó... Perto do B NH... Ali a escola abrigava dois tipos bem 
distintos de alunos, era claro... Na frente do colégio ficavam os prédios altos e atrás a favela... 
Hoje a favela tem os prédios pequenininhos, mas antes era favela e prédios grandes. Então os 
alunos se misturavam e aparecia bem o preconceito entre eles... Aqui não fica evidente as 
diferenças de modo tão claro, mesmo tendo... Mesmo todos sendo da classe pobre, os menos 
pobres tinham preconceito com os da favela, mais pobres ainda... 
 
P: E o preconceito... 
 
CT: Então, o preconceito é de fora, o preconceito maior... Mora no morro, têm bandidos lá, o 
ambiente é ruim... A sociedade cobra... Aqui os alunos muito indisciplinados acontecem e por 
coincidência esses têm caminho certo... Aqui nós tivemos uns 3 ou 4 casos que foram terríveis, 
alunos muito terríveis... E todos eles já viraram manchete. Quando eles têm um certo tipo de 
comportamento, já se sabe pra onde vão. E os próprios pais levam o aluno a isso, sabia? Às 
vezes algum deles falta, você vai ver, foi o pai que veio buscar aqui na escola para levar o 
aluno para trabalhar... Sabe, vender droga pra ele, pai... A escola integral seria muito boa para 
isso, mas uma escola integral de verdade, que funcionasse... Não essa coisa de jogar o aluno 
na escola sem fazer nada, sem recursos... Uma verdadeira escola integral, como tem em 
outros países. E nós temos condições de ter uma escola muito melhor... Eu falo da situação do 
ensino em geral, do despreparo do professor, da grande desvalorização do professor que 
acontece... A escola integral seria integral pro professor também. Ele teria tempo pra cursos, 
pra ler, pra preparar aulas, atividades... Pra discussão em grupo... São condições pro ensino 
melhor... 
 
 



 
ENTREVISTA EFETUADA COM A EDUCADORA PROFISSIONAL M.  R. A. L., GESTORA 
DO PROGRAMA ESCOLA FAMÍLIA  
 
  
P: Como é seu trabalho, Marilda, no Programa Nossa Escola? Você também é professora 
aqui? 
 
M: Não, aqui sou inspetora também, na parte da tarde. E nos fins de semana trabalho Mário 
como educadora profissional... É um projeto em parceria do Município, na verdade, com o 
Governo do Estado... 
  
P: É puxado o trabalho... O dia todo aqui e mais os fins de semana inteiros... 
 
M: É verdade, é puxado mesmo... A família fica de lado, mas a gente precisa trabalhar...E eu 
gosto muito da meninada, é muito legal o trabalho. 
 
P: Fala um pouco sobre como você acabou sendo educadora... Como é seu trabalho? 
 
M: Bom, os trabalhos oficiais começaram mesmo em 2006... Em outubro de 2006 e até hoje 
tem vindo muita gente mesmo por aqui. Acho que já devo ter pego por volta de 1000 pessoas 
em um fim de semana todo...O pessoal vem todo pra cá nos fins de semana porque têm 
atividades variadas oferecidas... Mas o interesse maior sempre cai nos esportes, mesmo... 
 
P: As crianças preferem os esportes? 
 
M: Tanto as crianças como os adultos...Todo mundo... Tem um instrutor aqui que se ele faltar 
vão buscar ele em casa... 
 
P: Ele é professor daqui? 
 
M: Não, é voluntário mesmo. Daqui da comunidade... 
 
P: E qual é o horário? Como vocês fazem pra almoçar? A Cristina me disse que vocês não 
recebem comida da Prefeitura... 
 
M: O horário é aos sábados e domingos. Funciona das 9:00 horas da manhã até às 
dezessete... Mas das quatro e meia até às cinco vem o que se chama JOGO LIMPO, sabe? 
Todo mundo ajuda a arrumar tudo...Eles todos ajudam na arrumação e na limpeza da escola e 
no que fica fora do lugar.... E sem reclamar... Já estão acostumados... 
 
P: E vocês ficam aqui direto, sem sair? 
 
M: A molecada vai pra casa almoçar e volta e os universitários podem sair pra comer qualquer 
coisa rápido. Eu não saio daqui...Trago alguma coisa pra comer aqui mesmo. 
 
P: E quais são suas atividades no total? Tem que fazer relatórios... 
 
M: É também nossa obrigação como gestora a participação em reuniões semanais na SEDUC. 
E mais 4 horas para divulgação do projeto. Nas reuniões o pessoal ta sempre mudando... 
Umas 3 ou 4 são que nem eu, já estão há um tempo...O resto muda muito, não agüenta o 
tranco... 
 
P: Em quantos vocês ficam, no final de semana? 
 
M: Eu, a gestora, mais 3 universitários educadores...Eles ganham bolsa pra trabalhar aqui...A 
bolsa é por 8 horas de trabalho por dia durante o fim de semana. E tem os voluntários....esses 
que são muito necessários...ajudam muito. 
 
P; Vocês aceitam gente só da comunidade? 



 
M: Não, imagine... O projeto aceita a contribuição de qualquer um voluntário...pode ser da 
comunidade e de fora dela também...Tem até gente que já veio de São Vicente ajudar aqui e 
aprender . 
 
P: Eu vi lá fora o cartaz com os cursos que estão dando... 
 
M: É. Agora vai começar um de elétrica, que é um pai de aluno daqui que vai dar. Já teve 
outros desse e deu certo. O pessoal aproveitou bem. Tem uma educadora que coordena a 
Culinária, panificação, corte e costura, bordados com agulhas mágicas e fuxico. 
  
P: Fuxico? 
 
M: É... uma espécie de bordado... Tem outra que dá oficina de desenho... É o Pintando o Sete, 
a brinquedoteca, Iniciação à Leitura, Revistoteca... E tem ainda um educador da área da 
Educação Física pro vôlei, pro xadrez... E tem até alguns de lazer livre. 
 
P: E do que o pessoal gosta mais? 
 
M: Na verdade, a maioria se interessa mesmo é pelo futebol. O negócio é jogo de bola, vôlei, 
bola... Mas muita gente também aproveita o resto. As mães vêm também aprender bordado, 
cozinha... A educadora que dá desenho está preparando aula de inglês pros interessados 
agora. 
 
P: Isso vai ser bem útil... 
 
M: Ah, vai mesmo. Até pro pessoal de fora. E os voluntários dão aulas de Biscuit, bordado, 
artesanato em gesso, tudo isso pra quem quiser. O curso de elétrica vai ser dado por um 
voluntário da comunidade também. 
 
P: E o pessoal da comunidade, do comércio daqui dá alguma coisa para fazer lanche pro 
pessoal? 
 
M: Não, o projeto não dá refeição exatamente pros alunos não serem incentivados a participar 
só pela comida... Vão almoçar em casa e depois retornam e os universitários têm uma hora pro 
almoço. Só quando tem festa grande, em data grande é que a gente pede uma ajuda pra fazer 
a festinha pra eles.  
P: E o que você me diz da participação deles? Dos alunos e do pessoal do lugar? 
 
M: Ah, digo que a aceitação por parte deles é enorme, a participação é maciça... Todos 
cooperam na preservação da escola, sabia? Não têm atitudes feias, e eles vêm porque 
querem, né? Mesmo em período de feriado não faltam, querem participar do maior número de 
atividades que conseguem... Tem times que já concorrem em torneios... Até porque a 
comunidade aqui não tem área de lazer, cinema, qualquer coisa... As pessoas dependem da 
escola , sua referência é a escola...Todo mundo sabe disso aqui. 
 
P: É difícil dar conta de todo esse pessoal sozinha? 
 
M: Tem o Professor Lucio, também, voluntário em período integral nos fins de semana, que 
nem eu. Ele que montou o time de futsal e basquete, agora também montando o time de futsal 
feminino. O pessoal gosta mesmo de bola, já te disse. 
 
P: E assim, em termos de inclusão, como você vê que a escola funciona? 
 
M: Ih... Aqui isso é totalmente resolvido dentro do projeto. Em primeiro lugar, o projeto é 
aberto... Além dos alunos e da comunidade em geral recebe também pessoas até de São 
Vicente... Inclusive muitas senhoras dela que se interessam pelos cursos que se dá aqui. 
Todos participam das atividades, tudo igual pra todo mundo, cada um escolhe o que quer... 
Nunca houve qualquer por questão de preconceito ou diferenciação entre eles, isso eu te 
asseguro. 



 
P: Você acha que isso é devido a quê? Esse fato do pessoal que participa do projeto se dar 
bem... 
 
M: Bom, acho que a população daqui já tem adultos e crianças que vem dos mais variados 
tipos de famílias... de tudo o que é jeito... Com deficiências, sabe, físicas, econômicas, de lado 
cultural, tudo. A criançada é muito carente... A gente recebe até muitos presidiários em dia de 
indulto, nas épocas de Natal, de Páscoa... Esses que cumprem seu dia de visita com o filho, na 
escola... Veja, ele preferiu até a escola pra ficar com o filho...aqui é assim...A escola é 
referência pra eles... Têm crianças criadas pelos avós já muito velhinhos... Por tios... Por 
irmãos... Criança que nem sabe o nome da família... tipo, nunca soube quem é o pai... 
 
P: E o que pai e filho fizeram juntos, nesse caso que você citou do indulto? Houve alguma 
espécie de problema... 
 
M: Ele participou também das atividades, jogou futebol... Não, nunca tivemos qualquer espécie 
de problema... Sabe, o preconceito da sociedade pode existir, é claro; muitas pessoas ficam 
meio que inseguras por causa do lugar, mas depois isso tudo passa, quando o pessoal vê que 
o local é como qualquer outro... O professor novo, o funcionário se acostuma... Os problemas 
podem acontecer em qualquer lugar... Eu me refiro principalmente às pessoas que porventura 
venham para fazer trabalhos voluntários ou os educadores, que possam ficar inseguras devido 
ao lugar, mas logo se acostumam.  
 
P: E vocês possuem algum caso especial de inclusão, qualquer que seja ela? 
 
M: Bom, como eu já disse, aqui tem de tudo, mesmo. Mas de físico, assim, tem um deficiente 
auditivo, tem também um goleiro de futsal que tem problema nos pés, vê só, e uma outra 
aluna, também com problema no pé, que faz parte do grupo de Dança de Rua. E ela dança 
muito bem até. A gente incentiva, leva a criança pra frente. 
 
P; E quanto a problemas mais de cunho social, quando a criança é filha de algum bandido... 
 
M: Aqui tem muito disso, a gente sabe. E eles também sabem, mas quase não falam disso. 
Você não vê. Fica todo mundo na sua. Tem o código, né, o código deles de silêncio. Ninguém 
fala nada. O código existe entre os alunos e também na comunidade.  O problema dos pais 
deles e da família fica com eles, ninguém fala do problema do outro. Pode ser briga de gangue, 
mas é outra coisa.  
 
 
 
 
 
ENTREVISTA COM O SR. M. R. S., VOLUNTÁRIO DO PROJET O ESCOLA DA FAMÍLIA, 
CONTADOR DE HISTÓRIAS E VENDEDOR DE LIVROS DIDÁTICO S NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS E ESTADUAIS. 
 
 
R: Eu também participo, professora, desse projeto. É muito bom o projeto do Mario. Posso dar 
minha opinião? 
  
P: Claro. Como é o seu nome? O senhor participa há muito tempo do projeto? 
 
R:Bom, eu participo do projeto como voluntário desde seu início, sabe, em mais de um colégio, 
sabe? Só deixo de comparecer em caso de doença grave, de doença grave mesmo. Mas é 
que, ultimamente, tenho andado meio ocupado aí...meio que ocupado com outros problemas, 
problemas na família, né? E não tem dado pra vir, mas faz muito tempo que eu participo. E eu 
quero voltar logo, assim que arrumar as coisas. 
 
P: E como é sua participação? O senhor traz os livros, faz leituras, como é? Me conta seu 
trabalho. 



 
R: Ah, eu chego logo cedo e espalho os livros todos no pátio de entrada da escola... Ás vezes 
em alguma sala de aula, como dá... De vez quando ponho panos no chão e a criançada senta 
no chão, nos bancos...As crianças têm liberdade pro que quiser fazer... Depende do dia. Elas 
podem sentar nas cadeiras, nos tapetes, nos banquinhos e aí ler, folhear as páginas... Eu deixo 
elas brincarem e aproveitarem o livro, porque é isso que importa, né? Sabe, professora, e 
acaba que sempre elas se interessam por ficar sentada lendo ou vendo as figuras. É legal de 
ver como a meninada se interessa... 
 
P: E elas lhe pedem pra ler? Pra brincar? 
 
R: Ah, eu to aqui pra isso, eu respondo às perguntas, conto histórias, converso com elas, tudo 
que elas quiserem...Adoro essas crianças daqui. São muito mais comportadas e dá até 
gosto...Eu gosto de todo mundo aqui desse colégio... Esse pessoal daqui da comunidade é 
muito bacana. É bom dar atenção pra essa criançada que vem aqui porque nem tem mais 
nada, só o colégio, sabe? Nem sabe direito quem é o pai, a mãe some por aí, tem outros 
homens... larga eles sozinhos, põe até na rua... eles têm vida difícil por aqui... 
 
P: Quem se interessa mais, criança ou adulto? Ou os dois? 
 
R: Se interessam igual...As crianças e os adultos se interessam os dois. Até pelos mesmos 
livrinhos... E ficam juntos nessa consulta, inclusive os bem pequenos que gostam de folhear os 
livros porque não sabem ler. Ficam um tempão folheando e vendo as figuras. Até os bem 
pequenininhos que aparecem por aqui. Bebês até... Ficam quietinhos olhando os livros, falando 
sozinhos...Que nem bebê, sabe, né? 
 
P:E como é na hora de contar histórias? Como o pessoal reage? 
M: Nessa hora de contar histórias também participam as crianças e os adultos e as histórias eu 
conto com todo mundo junto participando, entende como é? 
 
P: De forma interativa? Todo mundo participa? 
 
R: Isso, de forma interativa, isso aí mesmo. Aonde as crianças participam como os 
personagens. Eu faço, elas fazem... Elas adoram isso. Os adultos também ficam e às vezes 
junta bastante gente. Só to com pena porque não tenho podido vir por enquanto... 
 
P:Como o senhor vê esse projeto? Tem utilidade, une a meninada, aparece briga ou qualquer 
problema?  
 
R: Nesse ponto esse projeto veio a calhar muito bem pra essa comunidade que não conta com 
mais nada pra fazer. A gente precisa de lazer, né, e aqui não tem nada, por isso veio mesmo a 
calhar esse projeto. Essa escola é a referência deles, para toda a comunidade em geral daqui, 
desse lugar. As crianças não têm nada dirigido pra elas, nada pra fazer. Só a rua mesmo, e já 
viu os problemas, né? Então esse programa da escola compensa e oferece brincadeiras, jogos, 
leitura pra distrair e tirar eles da rua. Eles precisam disso e de muitas outras coisas, é claro. 
Mas esse trabalho da escola é muito bom pras crianças daqui do Centro e do Valongo, do 
Morro... Muitos até não tem pai nem mãe e moram com os avós, já velhinhos, que não 
conseguem nem cuidar deles muito bem... Ou com irmãos maiores... Aqui na escola estão 
resguardados e enquanto estão na escola, estão entretidos e longe de pensar e fazer besteiras 
por aí. 
 
P: O senhor alguma vez percebeu algum tipo de preconceito com relação à situação dessas 
crianças daqui, da parte de alguém... 
 
R: A sociedade precisa pensar mais nas pessoas menos favorecidas e não ter tanto 
preconceito. A sociedade tem preconceito, sim, com essas crianças que moram no morro, no 
centro, que tem os pais com problemas. Preconceito porque são pobres... Muitas vezes eles 
até reclamam de ser tratados diferentes quando sabem que eles são daqui... O pessoal aqui é 
como qualquer outro, as crianças são iguais em todo lugar, e gostam das mesmas coisas: 
brincar, carinho, atenção... Só morar no morro já um problemão. Se fala que mora no morro, já 



olham enviesado. A gente tem que entender os problemas deles. Deixa pra lá esse pessoal 
que tem preconceito, que eles não sabem de nada. Um dia vão precisar de ajuda e não vão ter. 
Eu acredito muito nisso, que a gente tem que ajudar, independente de quem seja. Tem 
preconceito até com a gente que vem trabalhar aqui, nesse lugar, na escola da “cracolândia”, 
sabe, como eles falam... Não é só aqui que tem isso, é em todo lugar, até nos lugares de 
bacana... 
 
P: Já participou desse programa em outras escolas?  
 
R: Já participei em outras escolas desse mesmo projeto, mas o pessoal não vai, é uma 
porcaria, dá até cansaço. Aqui as atividades são boas. Lá os voluntários e os estudantes e os 
que trabalhavam no projeto não tinham o espírito de união, o espírito de comunidade, de 
“inclusão” (grifo nosso) que têm os que trabalham no Mario. Aqui o pessoal é realmente 
interessado. A dona Marilda é gente fina. 
 
P: Então o trabalho do grupo faz diferença, a seu ver? E o papel do pessoal da comunidade? 
 
R: O clima é de muito entrosamento entre todo mundo aqui, de todo mundo que participa, dos 
que trabalham, seja da criança, seja dos adultos e olha que vem gente de toda idade, de todo 
tipos, até com deficiência, sabe? Gente sofrida, o pessoal que lida com o tráfico, gente de todo 
jeito, mas o que acontece é uma beleza, todo mundo entrosado, sem nenhuma confusão.  
 
 
 
 
      
A GUARDA MUNICIPAL M., QUE TRABALHA NA SEGURANÇA DA  ESCOLA, INCLUSIVE 
ALGUMAS VEZES DURANTE OS DIAS DO PROJETO. 
 
 
M: Eu também concordo com o que o seu R. disse. É tudo assim mesmo. 
 
P: Você quer dar uma entrevista também para mim? Seu depoimento vai ser importante, como 
observadora. 
 
M: Ah, eu não tenho muito mais o que falar, só que concordo com o que o seu R. disse... É 
tudo assim mesmo. E eu hoje não estou de serviço aqui, estou em outro lugar, por isso não 
tenho muito mais tempo. Mas mesmo assim dou minha opinião. 
 
P: Você trabalha como segurança aqui na escola? Ou só nos fins de semana? 
 
M: Dos dois jeitos já trabalhei e trabalho. 
 
P: E como segurança, o que você me diz do entrosamento deles... Já viu brigas por causa de 
quais motivos? Ou também não teve experiência desse tipo? 
 
M: Eu vejo sempre tranqüilidade durante os fins de semana. To acostumada a lidar com a 
molecada até da noite, da alfabetização e de vez em quando tem as rusgas, né... Briga de 
gangue entre eles, coisa que a gente dá um jeito. Às vezes é grande, vem a polícia. Que 
vamos fazer, né?  A Dona S.80 interfere, dá um jeito, fica no recreio olhando eles e fingindo que 
só ta lá para pegar um ar... Eles acabam respeitando, as professoras ajudam, e assim vai. Mas 
nos fins de semana não, sempre foi calmo demais. Sem confusão nenhuma.  
 
P: Já que você tem horário, então, me responda só o que você observa quando trabalha no fim 
de semana, além do bom comportamento... 
 
M: Eu acho que é muito bacana ver aquelas crianças tão carentes, muitas vezes bem 
pequenas, sentadas durante muito tempo, folheando os livros, ouvindo as histórias e se 
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interessando por aprender. É isso que quero frisar aqui. O pessoal pensa que essas crianças 
não são nada, não sabem nada, mas elas sabem o que é certo, o que é bom... É que elas não 
têm, né? Tem que ter chance... Mas elas ficam um tempão olhando as figuras, algumas que 
sabem ler, lê pra elas, os menores. Se interessam por aprender. Tem os que só querem bola, 
mas têm os que querem aprender, como em todo lugar, né? 
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P:O que você acha, C, de trabalhar como bolsista aqui, no Mário, no Nossa Escola? 
 
C: Assim... O jeito que a gente trabalha aqui, na verdade não é o jeito que a gente trabalha... 
As crianças, a comunidade... Eu não trabalho aqui, eu trabalho em sala particular, né, então eu 
to acostumada com uma realidade diferente. 
 
P: Diferente... 
 
C: Entendeu, eu já trabalhei pela Prefeitura, já trabalhei em creche, e eu tinha bastante 
problemas com as crianças por causa dos pais, e tudo bem familiar, assim, não é nem o 
problema da educação dentro da escola, mas o que vinha de fora... 
 
P: De fora... 
 
C: De fora, influenciava muito no cotidiano da gente... E então... Eu optei sair da Prefeitura, né, 
o salário era bom e tal... Mas eu não quis porque eu tava muito estressada, eu tava ficando 
muito nervosa... 
 
P: Que escola você trabalhava? 
 
C: Eu trabalhava em creche... 
 
P: Em creche... 
 
C:A Estrela Guia... 
 
P: Ah, Estrela Guia... Da prefeitura? 
 
C: É uma ONG, na verdade... Ela é sustentada pela Prefeitura e pelas firmas que ajudam, né, 
com parceria, né... Aí eu saí de lá... Eu adorava, assim, a idade que eu trabalhava, com 
crianças de 4 anos, eu sempre trabalhei com educação infantil... Ih... Só que eu tinha, assim, 
muitos problemas com eles, porque eu não conseguia fazer nada com eles por causa que... 
Era muito assim, sabe, eu não tinha participação dos pais... 
 
P: Não tinha recursos?... 
 
C: Não, recursos a escola até tinha, mas eles não davam valor a nada e eu entendia eles, por 
causa que, tadinhos, eles eram muito pequenos e tal... Aí depois eu passei de trabalhar... Eu 
não trabalhei mais com essas crianças de 4 anos, eu comecei a trabalhar com crianças mais 
velhas, que era o CECOM 81. O CECOM é assim, eu não sei se você conhece... Ele funciona 
como uma ajuda pra família, as crianças estudam de manhã e ficam no CECOM a tarde... 
CECOM é recreação, é essas coisas...... 
 
P: Interessante... 
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C: É tipo como se fosse uma escola total... Você conhece esse programa da Prefeitura, Escola 
Total... E eles ficam fazendo recreação, mas muitas vezes a recreação é livre, então eles 
ficavam sem fazer nada, e eu... Assim... Conversava bastante com eles, já para passar o 
tempo, a agente fazia culinária, fazia bastante coisa... E eles falavam bastante disso, dos pais, 
principalmente dos pais, nem tanto das mães, né? Muitas crianças vinham roxas, assim, todas 
machucadas... E aí falavam “Ai, tia, eu caí...” Mas eu sabia, né? Porque eu pegava, assim, 
algumas conversas e tal... 
 
P: Você acha ou você já reparou, assim, se a população aqui do Mario Alcântara é parecida 
com esse tipo de população, se também tem essas coisas, você percebe? 
 
C: Ah, sim... Aqui eu dou aula de inglês, de inglês para crianças, jovens e adultos... Então eu 
tenho pouquíssimos alunos... Então eu não tenho, assim, muito contato com a recreação... 
quem tem mais contato com recreação é o outro universitário, o Everton 82... E pelo que eu 
percebo, tem uns que tem muitos problemas... ã... Tem muitos problemas assim, desse nível... 
Mas, assim, não que eu me interesse em tá procurando saber, assim, alguma coisa, porque 
não é minha área, né?  
 
P: É... 
 
C: Assim... Aqui dentro... É bom pro meu currículo e tudo eu tá sabendo alguma coisa sobre 
isso, mas assim aqui eu vou trabalhar aula de inglês mesmo. 
 
P: E esses alunos que você tem, esses que você comentou... Que impressão você tem deles, 
como você lida com eles? 
 
C: Olha, os meus, eu vou falar uma coisa, aqui é difícil ter comunidade porque o pessoal na 
maioria não se interessa por nada, assim, de curso educativo, nada, eles só querem joga bola, 
joga bola, joga bola... Então, assim, os que eu tenho dá pra perceber que tem uma relação com 
a família super boa, assim, sabe, porque a mãe vem, acompanha, vem até aqui a escola, o pai 
também, traz o filho pro curso... Às vezes o filho nem quer vim, mas os pais tão lá, então 
acredito que esses meus alunos não tenham esse tipo de problema... Pode ter problema 
financeiro e tal ... 
 
P: Mas são pais mais dedicados... 
 
C: Sim, com certeza... 
 
P: Você percebe que os alunos são mais... 
 
C: São mais interessados, né, mas não pelos alunos, né, mas mais por causa dos pais... Então 
eu acho que esse problema eu não tenho com meus alunos... Muitos já saíram, entendeu, 
porque tinha o interesse... Às vezes os alunos tinham interesse, mas a mãe falava: “ah, não 
precisa ir, pra quê ... Fica em casa...” ou “fica brincando”, entendeu? 
 
P: E você que sempre trabalhou com crianças, já trabalhou na Estrela Guia,trabalha aqui no 
Mario Alcântara, sempre com esse tipo de população mais... 
 
C: Nível mais baixo, né, financeiro... 

                                                 
82 Tentamos conversar o bolsista Everton, mas ele, educadamente, declinou de dar a 
entrevista, alegando que estava com muitas tarefas para realizar, o que pudemos constatar 
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não dar entrevista, tenho umas coisas pra fazer...”, o universitário pareceu-nos receoso e 
desconfiado, falando muito baixo e sem olhar diretamente para seu interlocutor. Observamos 
que durante todo o tempo em que lá estivemos, conversando com as outras estagiárias, 
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P: Não, não digo nem no nível financeiro, mas que provém de segmentos marginalizados, 
esses filhos de prostitutas, filhos de traficantes, de ex-presidiários... 
 
C: Sei... 
 
P: Você notou, assim, algum preconceito, qualquer tipo de preconceito com relação a eles, com 
relação a você... 
 
C: Sim... 
 
P:Quando você fala que trabalha com isso... Você nota? 
 
C: Não assim, eu vejo muito... É porque, assim, eu não costumo vim arrumada pra cá... Mas, 
assim, o pessoal, né, dá pra perceber o jeito que você fala, a maneira que você lida com eles, 
eles percebem que você tá num nível maior, né, assim... Com relação a educação, o jeito que 
você fala, o jeito que você se veste, entendeu, eles percebem muito, eu acho que sim, tem 
muito preconceito, sim, porque eles falam “olha, tia, hoje você veio mais assim... Ai, tia, onde 
ce mora?...” . Aí eu falo onde eu moro, puxa, eu moro ali no bairro do Gonzaga e tudo, mas, 
puxa, se eu não precisasse... Eu preciso trabalhar, entendeu... Então, quer dizer que eu não 
sou de classe alta, entendeu? 
 
P: Sei, mas pra eles, é como se você fosse... 
 
C: Isso, isso... Com certeza... 
 
P: Você vê que eles próprios se sentem diminuídos... 
 
C: É, eles mesmos têm preconceito.... 
 
P: Você mesmo que não se sente, vamos supor, como você está dizendo, numa situação alta, 
você vê que eles vêem assim. Então, o preconceito a que você se refere é com relação a 
isso... Eles se sentem diminuídos, você acha? 
 
C: Isso... Com certeza, mas, assim, não pelo jeito que a gente se trata, porque a gente 
conversa, se a gente tiver ligado a gente brinca, mas é o jeito, o meu jeito... 
 
P: O estereótipo mesmo... O jeito que você fala, que se veste... 
 
C: O jeito que eu me visto, o jeito que eu venho... 
 
P: Chama a atenção porque você vem de um lugar diferenciado? 
 
C: Isso....Eles falam “Ai, tia, você vai vim na festa aqui do Morro”... Não sei das quanta? Aí eu 
falo: “Ai, filho, não sei”... Mas eu adoro aqui o morro, eu sou louca pelo Monte Serrat, eu adoro 
o pessoal de lá porque eu trabalhei no Barnabé também, como educadora universitária. Nossa, 
eu adorava. Eu peguei muito da comunidade... Aqui, já que eu to de saída, to já me formando e 
assim, eu não vejo a hora de acabar, porque eu não tenho os meus finais de semana, 
entendeu, eu não fico com a minha família, não fico com o meu pai, não fico com a minha mãe, 
não fico com... Ninguém, entendeu, então eu sinto falta. Então, assim, eu to numa reta final, 
então, eu não to me preocupando muito, assim... Eu deveria, mas assim, já que eu tenho um 
outro serviço, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que, sabe, é tanta coisa que você 
acaba não se dedicando e é um assunto interessante pra você, especialmente pra nossa área, 
né, que é a educação... 
 
P: É... 
 
C: Mas, assim, eu sinto muito isso, mas o Programa Nossa Escola é um programa que ajuda 
muito esse lado, porque ele tira, pelo menos nem que seja nessas oito horas, eles tiram as 
crianças da rua, né, os adolescentes e deixam aqui dentro, entendeu? Eu acho isso muito 



legal. Pelo menos, eu acho que funciona, assim... Não que todos os projetos que os 
universitários façam funcionem... Não. Mas pelo menos a escola fica aberta , pelo menos ao 
invés de eles estarem na rua, sem fazer nada, né, que é um lugar mais propício pra acontecer 
esse tipo de coisa, né, pra entrar nesse mundo de droga, de prostituição...Então eu acho que é 
um trabalho muito legal que eles fazem aqui, eu gosto muito daqui. Só que o problema é que o 
dia-a-dia da gente faz a gente ficar desinteressada porque é muito cansaço, entendeu, muito 
tempo de trabalho... 
 
P: É, o sábado e o domingo inteiro que vocês trabalham... 
 
C: Então, é o dia inteiro. Então, você chega em casa, só dá tempo de você olhar as suas 
coisinhas rapidinho e dormir... Entendeu? Você não tem vida social, então eu acho que quando 
a pessoa não tem a vida social, é difícil a pessoa , é, ter paciência, interesse pra ta 
pesquisando sobre isso. 
 
P: Talvez devesse ser revisto no sentido de ser apenas um dia, né? Ou o sábado ou o 
domingo, talvez... 
 
C: É porque é sempre assim. Sempre favorece só um lado, o outro sempre é... É normal, né? É 
o Brasil, né, é isso, né? 
 
P: E você teve algum problema algum dia com as crianças desses segmentos, de te 
maltratarem... 
 
C: Já... Já... Já aconteceu bastante. Onde eu trabalhava já fui, assim, é... Assim... Não 
agredida, eu não digo que seja agressão, porque criança eu acho que não sabe o que faz, 
principalmente com a idade de... Principalmente na educação infantil, entendeu? Você manda, 
as crianças, ai, fizeram a maior bagunça, “pô, gente, vamos ajudar a catar”... Aí a criança se 
irrita ou lembra de alguma situação que passou em casa, aí pode acabar refletindo, mas isso 
daí eu não vejo como agressão, mas, já tive, lá onde eu trabalhava, nessa creche, eu já tive 
muito problema com isso. Foi um desses problemas que me fez sair de lá. Aqui não, aqui eu 
não tive problema nenhum de tratamento porque eu passo o maior tempo em sala de aula, 
especialmente aos domingos, eu sempre fico bastante em sala, a tarde inteira, e fico de manhã 
aqui83. Então, aqui de manhã o movimento é mais baixo, então nunca tive problemas. Lógico, 
tem aquelas crianças que, né, são estressadinhas e tal... Mas, normal. 
 
P: O normal de qualquer criança pequenininha, né, C? 
 
C: Não só pequena, assim, né... É o que eu falei, tem muito de casa. Ás vezes é a idade que a 
criança passa em casa, né, a mãe, o pai, às vezes são agressivos, e acaba... É... refletindo 
aqui na escola, não só aqui, aqui que é a recreação, né, a parte da recreação, mas na escola 
regular mesmo, né, as professoras sofrem com isso, não é só aqui... É em todo lugar. 
 
P: Você estuda na Unisantos? 
 
C: Não, estudo na Universidade Paulista. 
 
P: Universidade Paulista... a Unep... Unip? 
 
C: É, UNIP. 
 
P: E já está acabando... É o último ano... 
 
C: É, é o último ano, graças a Deus. 
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P: Oi, então nós vamos falar com a S. agora. E você aqui ensina o quê, S? 
 
S: Eu ensino bordado com agulhas mágicas, fuxico, corte e costura... E todo processo que a 
gente inventa em equipe, todo projeto que é conversado em equipe, né, e aí um surge a idéia e 
vai elaborando.  
  
P: E como surgiu essa idéia do vídeo game, de você trazer o vídeo game? 
 
S: Eu já fiz até campeonato aqui, de vídeo game. Foi muito bom, com medalha... 
 
P: E de onde surgiu a idéia? 
 
S: Pelo fato de eu não gostar do vídeo game, eu percebi porque meus filhos... Eu tenho um 
filho de 25 anos que é viciado em vídeo game, né... Eu até me surpreendi. Porque eu comecei 
a ver que as crianças aqui ficavam ansiosas pra joga bola, joga bola e eu não via _______esse 
projeto. Aí eu falei: “vou trazer o vídeo game” e acabei trazendo o vídeo game. 
 
P: E você vê que eles aproveitam o vídeo game e vêm pros seus outros projetos também? 
 
S: É, eles vêm, eles têm o respeito, eles têm uma disciplina, assinam o caderno, é uma coisa 
que eles eram assim bem _____, agora não, agora eles “tia, onde que assina o caderno”, são 
mais comportadinhos, assim, né? Apesar de eu não conhecer bem a escola, né, conheço eles 
no final de semana, eu sinto até saudade... Quando chega a sexta eu já to doida querendo vir 
pra cá.  
 
P: Você vai se apegando... 
 
S: É, a gente se apega, né, com as crianças, eles são muito bonzinhos. 
 
P: E quem participa mais, assim, dos cursos de bordado, são as meninas da escola e os 
meninos ou pessoas de fora? Vêm pessoas de fora, também, as pessoas de mais idade? 
 
S: São as mães, algumas mães, elas vêm , o fato de uma tá fazendo e a outra vem, e algumas 
meninas começam, mas param, depois voltam de novo, elas estão sempre assim... Vêm, pára, 
continua... Depois... Tão sempre, né, com uma novidade. 
 
P: E você faz Letras, né, você falou pra mim, lá na UNIP... E como foi que surgiu a idéia de 
você vir trabalhar? A bolsa, você achou interessante ou você quis fazer como voluntária, como 
é que surgiu a idéia? 
 
S: Ah, eu já trabalhava como voluntária no Rui Ribeiro Couto, né, já há 1 ano, né...Aí eu 
comecei a ver a minha vontade, já tinha começado a fazer a faculdade, mas eu não tinha 
condições financeiras pra tá pagando... Aí eu conheci o Pra grama, né, trabalhando um ano, aí 
eu peguei, né e me inscrevi com a ajuda de outras pessoas que tem lá no Rui Ribeiro, né, que 
é a... Esqueci o nome dela... 
 
P: Não faz mal...  
 
S: É a educadora de lá, né ... Aí ela me inscreveu como voluntária e quando teve a primeira 
oportunidade eu me inscrevi e ganhei a bolsa. 
 
P: E é uma ajuda para você pagar a faculdade... 
 
S: É. E já to há dois anos...  
 
P: E você se acostumou rápido com a criançada daqui? 
 



S: Ah, eu me identifico muito com as crianças. É bem o que eu queria mesmo. Me identifico já 
há muitos anos, porque eu tenho o magistério também, né? 
 
P: E você faz alguma coisa, além do vídeo game, dirigido para crianças? 
 
S: Ah, a gente tem o desenho, né... A pintura... Quando a C, né, quando ela não ta, tá no outro 
projeto, a gente tá sempre incentivando, que nem... Ontem teve pintura... 
 
P: Ontem veio mais pessoas? 
 
S: Veio bastante. 
 
P: É que hoje é dia dos Pais... 
 
S: É... Aí vem menos. Mas mesmo assim eles participam, olha aí. Nem que chegam aqui até as 
onze horas, às onze e meia, mas vem bater o cartãozinho deles aqui... 
 
P: E você, mora aqui na comunidade ou mora longe daqui? 
 
S: Não, eu moro no Quarentenário, São Vicente. 
 
P: Então você está acostumada a lidar com essa meninada que vem de segmentos mais... 
 
S: Crianças mais... Que tem problemas, que tem dificuldades de aprendizagem... Não tenho o 
conhecimento na escola, mas eu tenho porque que eu vivo também num bairro que também 
tem esse mesmo problema e trabalho numa escola que tem esse problema. 
 
P: Qual escola você trabalha? 
 
S: No Raul Rocha.  
 
P: Raul Rocha... Fica aonde? São Vicente? 
 
S: É , São Vicente, no Quarentenário mesmo. 
 
P: Hoje tem poucas crianças, pelo que eu posso observar, porque a Diretora me falou que 
chegou dias aqui de ter 600, 800 pessoas freqüentando... 
 
S: Vem bastante, mesmo. Eu não vi ainda a escola ter pouco, pouca criança assim como hoje, 
mas daqui a pouco começa a aparecer mais, né... 
 
P: Conforme vai ficando mais adiantado... 
 
S: É... 
 
P: É que hoje também só vai até meio dia, né... É feriado... 
 
S: É... Mas tem épocas que tem, assim, os projetos como o Dia da Beleza... 
 
P: Ah, que interessante... 
 
S: É, quando a gente promove alguma coisa assim, aí chapa, chapa de gente... 
 
P: E como vocês divulgam? 
 
S: Com cartazes... 
 
P: E esse projeto do Dia da Beleza, como funciona? 
 



S: Ah, é colocado cartazes durante a semana, a M. já vai avisando os pais, a gente deixa tanto 
dentro da escola como fora. 
 
P: E aí vocês fazem o quê no Dia da Beleza? Promovem alguma espécie de instrução sobre 
higiene? Como funciona? 
 
S: É que nós ficamos para cá, né, outro lado. Mas eu sei que tem medição da pressão, né, tem 
... É... Às vezes vem o palhaço também, né, com brincadeiras pedagógicas aqui, né, e tem 
unha, corte de cabelo, tanto de criança até idoso 
 
P: Ah, que interessante. E são todos voluntários que fazem parte desses projetos, em 
parceria? 
 
S: É , sim, voluntários e parcerias, sim. 
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FOTO DA REPORTAGEM PUBLICADA NO JORNAL A TRIBUNA 
REFERENTE À DISCRIMINAÇÃO DIRIGIDA À U. M. E. PROF.  MÁRIO DE  
ALMEIDA ALCÂNTARA. 
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Você tem medo de esmigalhar sua idéia redigindo-a de maneira 

medíocre. Uma vez que delimitou sua idéia com palavras, puxou-a 

para a tosca realidade. Uma idéia escrita é uma idéia ferida e 

escravizada a uma certa forma material: por isso dá tanto medo 

sentar-se para trabalhar: porque é uma coisa de certo modo 

irreversível. 
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